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Uitholen  

De afgelopen twee weken is geprobeerd door middel van een hefmechanisme uitholen mogelijk te maken 

zonder de vlag aan te raken. Het werkte goed maar bleek te kwetsbaar. Het is nu vervangen door een hard 

pvc-ring in de hole. De bal ligt dan zoals de NGF voorschrijft voor driekwart onder het maaiveld en wordt dan 

beschouwd als uitgeholed. 

Wijzigingen sommige teeboxen 

Enige maanden geleden is aangekondigd dat er gestreefd zal worden naar meer evenwicht tussen de 

verschillende teeboxen zoals daar zijn wit, geel, blauw, rood en oranje. Het uitgangspunt is dat er tussen de 

verschillende lengtes van de baan als je de verschillende kleuren teeboxen speelt meer verband is. In de 

nieuwe indeling wordt de baan vanaf wit gerekend telkens 400 m korter. Dit wordt gecombineerd met het 

op enkele plaatsen uitdagender maken van de baan. In de baan ziet U nu de aanleg van de verschillende 

nieuwe teeboxen zoals bv op Boerveen 5 en Boerveen 8. Het streven is om deze wijzigingen voor 7 

september klaar te hebben.  

De baan wordt dan opnieuw door de NGF onder de loep genomen om de wijzigingen te vertalen in nieuwe 

scoretabellen. Daar waar mogelijk worden ze direct belegd met graszoden zodat er al vrij snel vanaf kan 

worden gespeeld. Echter het in gebruik nemen zal pas aan het eind van het jaar mogelijk zijn als de nieuwe 

score tabellen aangeleverd worden door de NGF. De wijzigingen zullen ook gevolgen hebben voor de 

scorekaart.  

Met ingang van het nieuwe jaar zal er een nieuwe kaart beschikbaar zijn. In een aparte mededeling zal 

aangegeven worden wat de veranderingen zijn. 

Voortgang Boerveen 8 

Elke week is beloofd dat U op de hoogte gehouden zou worden van de voortgang van de renovatie van 

Boerveen 8.  

Onderstaand zoals het plan in uitvoering is 

 

 

In dit bulletin enige foto’s hoe het ermee staat. Een Els aan de waterkant zal nog verwijderd worden. Hij is 

oud en kwijnend. Aan de andere zijde van deze els wordt overwogen een drietal toekomstbomen te planten. 

Tegenover de mooie platanen op Boerveen 8. Dit zal in het najaar gebeuren. 



 

 

 

We verwachten dat direct na de Pinksteren gestart kan worden met het beleggen van de fairway met grote 

rollen gras, breed 0.6m en lang 22 m. In 1 a 2 dagen is zo de nieuwe fairway voorzien van nieuw gras. Het 

duurt dan nog ongeveer 2 weken voordat deze zoden geworteld zijn in de ondergrond. Gedurende die tijd 

zal dat deel van de fairway GUR zijn en wordt U verzocht deze zo min mogelijk te betreden om het gras 

voldoende rust te geven aan te slaan.  

Voor de periode dat er sprake is van GUR worden de teeboxen verplaatst zodat de baan weer geheel 

qualifiing is en wordt U gevraagd van de in de fairway aangegeven teeboxen te spelen. Op de onderstaande 

tekening is dit aangegeven. 

 

De aangegeven afstanden zijn globale afstanden.  



Over enige tijd zal er een stuw worden geplaatst bij het begin van de sloot zodat overtollig water goed kan 

worden afgevoerd en ook dat er voldoende mogelijkheden zijn water vast te houden voor droge tijden. 

Tevens wordt er een vulpunt gemaakt om te voorkomen bij extreme droogte dat de vijver te laag kom te 

staan en om de vijvers door te spoelen als er blauwe alg zou ontstaan.  

De huidige waterstand is nu al een stand die overeenkomt met normaal augustus en ongeveer 30-40 cm 

lager dan normaal. Dat is goed te zien bij de nieuwe bunker. De normale stand is ongeveer waar het 

bunkerzand ophoudt 

Natuur Rough 

De baan is ruim twee weken geleden geopend en de greenkeepers zijn begonnen met het maaien volgens 

het eerder aangegeven systeem van greens, voorgreens, fairways, rough en natuurrough. Hier en daar is de 

fairway verbreed en de rough vervangen door natuurrough. Afgesproken is dat het een proefjaar is en dat 

dit in het najaar wordt geëvalueerd. Met name de onderverdeling rough/natuurrough zal indien nodig daar 

waar het teveel in het spel komt worden bijgesteld. Deze natuurrough zal in oktober worden gemaaid en het 

maaisel zal worden afgevoerd. Dit leidt tot verschraling en geeft meer en meer kansen voor kruiden en 

insecten terwijl we minder hoeven te maaien wat leidt tot kostenbesparingen. Het mes snijdt zo aan twee 

kanten. 
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