
Baanbulletin nummer 2019 nummer 2 

Er volgt al heel snel weer een nieuw baanbulletin na de eerste. Dat heeft er mee te maken dat we er 

nu een geschikt moment is om wat we vorig jaar al van plan waren versneld uit te voeren. 

Op Boerveen 3 zullen er een aantal aanpassingen worden gedaan die de speelbaarheid voor alle 

niveaus zullen bevorderen, de veiligheid verbeteren en de uitdagingen waar U als golfer voor staat  

vergroten. 

              

De afbeelding laat de hole zien zoals hij nu is. Hij is relatief kort als par 4. Weinig uitdagend en in de 

zomer moeilijk speelbaar in het wasteland vlak voor de green door het bomen opschot wat ontstaat 

door overwaaiend zaad vanuit de naastliggende bospartij. 

Daarnaast is het gedeelte achter de green en rechts naast de green heel erg nat en zelfs moeilijk te 

belopen. Geen ideale situatie. Ook om te spelen geeft dat onrechtvaardigheid. Vorig jaar is in de 

algemene ledenvergadering een voorstel  gepresenteerd de hole aan te passen. Dit is verder 

uitgewerkt en besproken met de hoofdgreenkeeper en firma Dijk die veel ervaring hebben in de 

vormgeving van holes. Vorig jaar al is het advies gevraagd aan de baanadviescommissie die zich 

hierin kon vinden.  Vorige week zijn we met de werkzaamheden gestart. De volgende zaken zullen 

worden aangepast : 

1)  Het dal achter de green wordt opgevuld 

2)  Het wasteland voor de green wordt water en het zand wordt gebruikt om de fairway 

rond de 100 m paal te verhogen zodat er een blinde hole ontstaat . 



3)  Rechts naast de green wordt het lage gedeelte in de rough verhoogd zodat de 

nattigheid verdwenen is en het bos aan de linkerzijde is uitgedund. 

5) De fairway wordt breder gemaakt aan de linkerzijde en loopt gelijk op met de 

bosrand tot bij de greenside bunker 

6)  De voorgreen wordt 6 meter breder en dieper gemaakt voor het aanspelen 

        

       

 

Wat gaat U ervan merken. Ongeveer een anderhalve week tot maximaal twee weken na het begin 

van de werkzaamheden zal de hole worden ingekort tot een par 3 met een wintergreen. De baan 

Boerveen is dan niet qualifiing. Hondsrug wel. Daarna zal de hole weer open gaan met een drietal 

GUR gebieden. Er zal geprobeerd worden deze zo klein mogelijk te houden. Voor deze gebieden 

gelden de normale golfregels. Direct na de winter begin maart zal het GUR gebied worden ingezaaid. 

Met vriendelijke groet, 

Arie Wichertjes 

Karst Hoogsteen 


