
Baan bulletin nummer  2019 nummer 1 

Dit is het eerste baanbulletin voor het jaar 2019. De afgelopen week was er matige tot strenge vorst. 

Zo’n periode leent zich prima om met zwaar materieel de baan in te gaan en noodzakelijk 

bosonderhoud te doen. Met name op de holes Boerveen 1, Boerveen 2 en Hondsrug 4 was het 

wegnemen van een aantal zware Abelen noodzakelijk. Dit vanwege overlast door bladeren in het 

najaar, naar boven groeiende wortels die gevaar opleveren voor de golfers en de beschadigingen  

van de maaibalken van de rough maaier. Ook werd de baan her en der te moeilijk om te spelen. Dat 

speelde vooral op Boerveen 1. 

 

Op de beide foto’s is te zien dat de Abelen op Boerveen 1 zijn verwijderd. 

 

Op Boerveen 2 speelde naast de genoemde problemen ook vooral de wortel opslag van de beide 

bomen in voorjaar en zomer. Heel moeilijk te beheren en voor de golfers erg lastig en 

onrechtvaardig. 

Op de onderstaande foto is te zien dat ze beiden zijn verwijderd.  

 

Op de foto is bovendien het effect van de dooi goed waarneembaar door het vele water rondom de 

green 

 



De hole zou mogelijk nu te makkelijk worden. Er is nu een gedachte de bunker aan de linkerzijde te 

vergroten om de hole uitdagender te maken op een eerlijke manier. 

 

Deze renovatie zal eerst met de baanadviescommissie worden besproken voordat er 

werkzaamheden zullen worden verricht. 

Tenslotte zijn op Hondsrug 4 twee bomen verwijderd. Deze bomen gaven veel overlast op green en 

in de bunker door het vallen van hun naalden in het najaar en de productie van dennenappeltjes. 

Door het weghalen van deze bomen zal deze overlast aanzienlijk afnemen. 

Tenslotte zal in de baan op Boerveen 5 en 6 zodra het weer het toelaat gewerkt worden aan de 

beregening . Er komt gedeeltelijke fairway beregening om de verdroging van de fairway zoals 

afgelopen zomer optrad te voorkomen. U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de green beregening ook 

niet optimaal werkte bij sommige greens. Daar waar nodig zijn deze allemaal vervangen zodat de 

droge plekken op de greens tot het verleden zullen behoren. 

Over een paar weken zult U het baan bulletin nummer twee op de website zien waarin alle 

voorbereidende werkzaamheden voor het seizoen 2019 zullen worden aangekondigd en besproken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arie Wiechertjes 

Karst Hoogsteen 

 


