
Baanbulletin 16 juni 2020 
Een nieuw baanbulletin deze week om een paar dingen onder Uw aandacht te brengen naast het feit dat de 
renovatie van Boerveen 8 is afgerond en afgelopen maandag is ingezaaid. We zouden U willen vragen dit 
gebied niet te betreden om het kiemen en opkomen van het ras zo min mogelijk te verstoren. U heeft vast 
wel gemerkt dat de tee markers op deze lus bij de meeste holes tijdelijk wat naar achteren zijn geplaatst. Dit 
om deze lus qualifiing te houden. Boerveen 8 wordt dus tijdelijk gespeeld als een korte par 4. In de baan zijn 
de greenkeepers bezig met de puntjes op de i te zetten daar waar het gaat om Hoge rough en randen van de 
hindernissen. Dit werk zal nog een aantal dagen duren voordat alles klaar is . Op dit punt enkele 
mededelingen: 

1) Begrenzingen hindernissen en Ecozones 

De afgelopen tijd was de begrenzing van deze zones niet altijd duidelijk. Deze wordt nu aangegeven door 
naast de normale begrenzing met rode, witte of blauwe palen met groene kop de scherpe maailijn van de 
normale rough. We hebben op onze baan nu vier zones van verschillende maaihoogtes: 

a) Green 
b) Fairway en voorgreen 
c) Rough 
d) Hoge rough en natuurrough 

De grens tussen normale rough en natuurrough/hoge rough/hindernis is een duidelijk zichtbare maailijn. 
Met de handicap en regelcommissie is dit overeengekomen om te vermijden dat er heel veel palen in de 
baan gezet moeten worden om hindernissen te markeren. Dat is dus samen met de palen de grens van de 
hindernis en of Ecozone. Als voorbeeld de grens van de waterhindernis op Hondsrug 9 in de onderstaande 
foto. 

 

 



2) Uitbreiding Ecozones 

In overleg met de handicap en regelcommissie is er besloten de ecozone op Boerveen 7 uit te breiden met 
het direct aangrenzende bosje. Dit om te voorkomen dat van de nieuwe fairway van Boerveen 8 af stuitende 
ballen aan de linkerzijde leiden tot lang zoeken in dit bosje. Of deze uitbreiding permanent wordt, wordt in 
het najaar bekeken als Boerveen 8 langere tijd normaal bespeeld wordt.

 

3) Hindernis achter Hondsrug 6 

Op deze hole is jaren achtereen een dropping zone geweest voor ballen die van de green af stuiten en door 
de rough op het pad of in sloot terecht kwamen. De dropping zone is verdwenen. Hoe nu te handelen en 
waar te droppen. Dit is ondervangen door de rough maailijn direct langs de bomen te maken en dit met rode 
palen aan te geven als de nieuwe begrenzing van de hindernis. Nu kan met in acht name van de regels 
correct gedropt worden. 
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