
Baanbulletin november-december 2019 

Vlak voor het einde van 2019 is het een goed moment om alle leden te informeren over de plannen 

voor wat betreft de baan in  de komende winterperiode . Maar eerst zouden Arie en ik toch nog een 

keer de leden willen aansporen om in de baan de pitchmarks  op de green te repareren en de 

bunkers netjes geharkt achter te laten . De pitchmarks op de green geven heel veel schade als ze niet 

worden gerepareerd. Het gras gaat dood en er ontstaan zwarte plekken zonder gras. 

                                                 

U kunt daar veel aan doen door het op tijd repareren en zo te  voorkomen dat er veel dode plekken 

in de green komen. Repareer Uw pitchmark en tenminste 1 of 2 anderen dan komt het helemaal 

goed. Er staat veel op het programma en we zullen daarbij ook een beroep doen op leden om ons 

hier en daar te assisteren. Wat staat er zoal te gebeuren. 

1) Aanpassing van het hoofdberegeningsnet en het installeren van fairway beregening 

 

In geel is het huidige net aangegeven en in rood de vernieuwing en aanvulling van het leidingnet. Het 

net van de Hondsrug is te klein en oud en deels aan vervanging toe. Het deel van Boerveen moet 

beter gestructureerd worden  vanwege alles rondom de eiland green en de vijver bij het clubhuis. In 

blauw ziet U waar de fairway beregening aangebracht zal worden op de 5 fairways. De leiding 

worden aangelegd met een No-Dig techniek. Ze worden sleuf loos gelegd. U zult alleen aan het begin 

en einde van een leiding gaten zien. De baan wordt zo  min mogelijk beschadigd. Het ligt in de 

bedoeling deze werkzaamheden voor de kerstdagen te hebben afgerond. 



Rondom de loods zal ook het nodige graafwerk worden verricht ter voorbereiding van de bouw van 

de 2e loods. Aan de noordzijde van de oude loods ligt een pompput en aan de wand alle schakel 

apparatuur. De leidingen liggen zo op de plek van d e 2e loods en moeten verplaatst worden. Dat kan 

alleen maar naar de oostelijke kant van de huidige loods. U zult daar enige hinder van ondervinden 

omdat de bestrating eruit zal moeten. Het is niet zeker of dit ook sleuf loos kan. Vermoedelijk niet.Bij 

het leggen wordt gelijk rekening gehouden met het project beluchting van het grondwater wat 

voorlopig is uitgesteld in verband met andere prioriteiten 

 

2) Het vervangen van het bunkerzand 

           

Er is enige weken ervaring opgedaan met het nieuwe  hoekige zand in de bunkers van Boerveen 7. De 

reactie waren allemaal positief. Het is grover en hoekig en houdt zich goed ook bij overvleodige 

regenval zoals de afgelopen week . Het vernagen van het zand in de 22 greenside bunkers zal hole 

voor hole plaatsvinden tegelijk met het aanpakken van de paden verbetering op Boerveen. Het 

vrijkomende zand zal gebruikt worden voor de fundatie van de aan te leggen paden.Voor het 



verwijderen van het oude zand zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers .Dit zal een dag of 5 in 

beslag nemen en het streven is er omdat hole voor hole te doen in de komende 2-3 maanden als het 

weer het toestaat.  

3) Het verbeteren van de paden op de Boerveen lus 

Een anderhalf jaar geleden zijn de paden op de Hondsrug aangepakt en slecht deels op Boerveen. We 

streven ernaar om de baan zoveel mogelijk ook voor Handicarts in natte tijden toegankelijk te 

houden . Daar zijn twee zaken onontbeerlijk en dat is enerzijds een goed berijdbaar tracé van paden 

voor handicarts maar ook gedrag van de gebruikers die daar waar paden zijn deze ook gebruiken en 

er niet van afwijken. Met name in natte tijden ontstaan er toch beschadigingen van de baan door 

buggy’s en scooters .Daar waar geen paden zijn kan de fairway gebruikt worden door handicarts. Als 

alle paden gereed zijn zullen de buggy’s ook zo geprogrammeerd worden dat ze alleen op de 

toegestane plekken mogen rijden.  

 

In geel is aangegeven de huidige paden en in rood de aanvullingen. Verwacht wordt dat het in 

februari/maart 2020 gereed zal zijn. Het is een project wat per hole aangepakt zal worden en dus 

niet allemaal tegelijk. Bij Boerveen 2 en Boerveen 3 zal de hole ongeveer 1-2 dagen gesloten moeten 

worden. Bij de andere holes kan volstaan worden met verplaatsen van de tee box of een 

wintergreen. 

 

4) Het renoveren van de par 3 fase 1 

Het renoveren van de par 3 zal conform het gepresenteerde plan aan de ALV worden uitgevoerd met 

dien verstande dat het in 2 fasen zal gebeuren. Fase 1 zal in januari/februari 2020 afhankelijk van het 

weer worden uitgevoerd. Fase 2 wat inhoudt aanleg van een nieuwe green voor hole 1 na de zomer 

van 2020. Het kan zijn dat het uitgraven van de twee vijvers op het noordelijk gedeelte van Drieveld 

eerder zal plaatsvinden. Dit houdt verband met het verbeteren van de oefen faciliteiten ( zie 

volgende punt ). 

 



In fase 1 vallen de volgende werkzaamheden: 

a) Het graven van de twee vijvers bij hole 3 en 4 

b) Het verleggen van de tee box op hole 5 ( nu hole 4) 

c) Het maken van twee tee boxen voor Drieveld 3 ( nieuw)  

d) Het hier en daar uitbreiden van de beplanting 

e) Het maken van een nieuwe hole 8 die samengesteld wordt uit de huidige 7 en 8 

f) Het aanbrengen van een net bij de afslag van hole 9 

g) Het hier en daar aanbrengen van ondulaties met vrijkomende grond 

 

 

 

 Situatie nu       Situatie na renovatie 

 

 

5) Het uitbreiden van de oefenfaciliteiten en verbeteren van de driving range 

 

In overleg met de pro’s is afgesproken dat er op het noordelijk deel van Drieveld een extra pitching 

mogelijkheid wordt gemaakt waarbij van 20-70 m pitches kunnen worden geoefend. Deels kruist dit 

de nieuwe hole 3 op drieveld. Indien er lesgegeven wordt is  deze hole ingekort tot ca 55 m. Indien er 

geen les wordt gegeven blijft hij 90 m lang. Er koen dus voor deze hole twee afslagplaatsen. De 

huidige grote oefen green in het midden wordt de green van deze hole. Deze werkzaamheden 

worden in het begin van het nieuwe jaar uitgevoerd. Dit tegelijk met  fase 1 van de renovatie van  par 

3.Naast de drivingrange word een fairwaybunker aangelegd die spelen naar twee verschillende 

greens van kunstgras op 50 en 75 meter mogelijk maakt.  



                  

 

 

6) Het starten van de voorbereidingen van de bouw van een 2e loods. 

Eind van deze maand zal een begin gemaakt worden met de voorbereidingen van de bouw van de 2e 

loods. Er is een bouwteam gevormd bestaande uit de volgende leden: Arie Wiechertjes, Rob Tuijt, 

Jan Roukema, Karst Hoogsteen en Freddie Dijk. Verwacht wordt dat de bouw en de voorbereidingen ( 

inclusief vergunningsaanvraag )  zo’n 8 maanden in beslag zullen nemen 

7) Mogelijke aanschaf van een veegmachine om de greens van dauw te ontdoen 

Op dit moment wordt er een proef gedaan met een veegmachine om in de morgen de dauw van de 

greens te vegen. Dit om ontwikkeling van de schimmels ,zoals dollarspot,  tegen te gaan. In het 

verleden gebeurde dat regelmatig met een slang achter een trekker. Het was afgeschaft uit 

zuinigheidsoverwegingen maar doordat we geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken kunnen we de 

schimmel niet meer bestrijden anders dan te proberen de dauw door te vegen te verwijderen 

Tegelijkertijd worden dan ook de wormhoopjes weggeveegd. 
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