
Baanbulletin augustus   2020. 

We zijn nog midden in een prachtig golfseizoen met veel mooi weer. Fairways en greens zijn er duidelijk beter aan 

toe dan in het jaar 2019. Na een periode van fijn spelen moeten we U als golfers de komende periode regelmatiger 

lastig gaan vallen met noodzakelijk baanonderhoud dan de afgelopen periode. 

Beregenen van de fairways. 

Gelukkig hebben we nu op 5 fairways de beschikking over beregening en kunnen we de situatie van uitgedroogde 

fairways van 2018 en 2019 zoveel mogelijk vermijden. Het ziet er naar uit dat de maand augustus weer een droge 

maand wordt. We zullen dus de fairways veel moeten beregenen om dat weer te voorkomen. Dat zal soms ook 

overdag moeten vanwege capaciteitsproblemen. Wij vragen Uw begrip daarvoor.  

Werkzaamheden aan de greens 

De komende twee weken staan in het teken van onderhoud aan de greens. Elk jaar moet dat gebeuren en nu is deze 

tijd aangebroken. Vorig jaar zijn de greens op Hondsrug met holle pennen geprikt. Met holle pennen worden er 

kleine staafjes grond en gras uit de green gehaald en afgevoerd. Dit jaar zal dat op Boerveen zijn. Op Hondsrug wordt 

normaal geprikt met dichte pennen.  

 

Dit gebeurt een keer in de zoveel tijd. De redenen zijn de volgende: 

1. Opheffen van verdichting in de bovenlaag 

2. Verbeteren van wortelgroei 

3 Bevorderen van de vertering van het vilt  

4 Verjonging van het gras door het afsnijden van de zijdelingse uitlopers  

5 Grondverbetering en doorzaaien  

6. Bevorderen van het doordringen in de grond van de meststoffen  

Door het prikken op deze manier wordt de grasmat sterker en beter bestand tegen ziektes zoals dollarspot en 

andere schimmels. Ook wordt door het doorzaaien en bezanden daarna er een beter grasbestand gekweekt met ook 

weer meer weerstand. Zeker in onze tijd waarin wij bij de Semslanden helemaal geen bestrijdingsmiddelen 

gebruiken heel belangrijk. U zult hiervan hinder ondervinden doordat de green die behandeld wordt niet bespeeld 

kan worden en U tijdelijk op de wintergreen zult moeten spelen. Altijd zal er maar een green tegelijk worden 

behandeld. WE doen er alles aan om de baan qualifiing te houden. 



Maken van wintergreens 

De komende week zullen tegelijkertijd met het holprikken van de greens op Boerveen de wintergreens uitgemaaid 

gaan worden. Ze zullen duidelijk zichtbaar zijn op de fairway. De holes op deze wintergreens zullen voorzien worden 

van een blauw paaltje. We hopen en verwachten dat de spelers deze wintergreens niet in het spel betrekken. Door 

het aangeven met blauwe paal betekent dat dat U deze moet beschouwen als GUR en volgens de regels de bal moet 

droppen buiten deze green. 

Werkzaamheden rondom de greens 

Door twee opeenvolgende zeer droge zomers, en mogelijk nu een derde, zien we ook rondom de greens en bunkers 

diverse plekken waar geen of nauwelijks gras groeit. Dat kan door droogte maar ook door te intensieve betreding 

veroorzaakt zijn. De komende maanden gaan we daar ook aan het werk en U zult dan regelmatig rondom de green 

plekjes tegen komen waar geverticuteerd is, opnieuw ingezaaid of zelfs graszoden zijn gelegd. Wij vragen U daar 

begrip voor maar ook om deze plekken zoveel mogelijk te sparen zodat ze voor de winter aan goed kunnen 

herstellen. Op de onderstaande foto’s ziet U er enkele voorbeelden van. 

 

 

Onderhoud van de paden 

U heeft ongetwijfeld gemerkt dat er op de paden verschillende plekken zijn waar er gaten in zijn gevallen door de 

droogte. De komende week zal een begin worden gemaakt met het onderhoud van deze paden. Dat zal eruit 

bestaan dat er in de gaten nieuwe Dureco mix wordt aangebracht die daarna met water besproeid zal worden om uit 

te harden en vervolgens gewalst. Wij vragen U uitdrukkelijk deze plekken niet te betreden en erom heen te lopen 

c.q. te rijden. Ze kunnen pas weer betreden worden na uitharden mogelijk na een aantal dagen. Door bordjes ter 

plaatse wordt aangegeven waar U de paden niet moet betreden. 

Wijzigingen in de teeboxen en het onderhoud daarvan 

U heeft gemerkt dat de oranje, rode, blauwe en gele teeboxen op Boerveen 8 weer naar achteren zijn gezet. Op dit 

moment is het nog even een zoektocht naar de juiste plek van de gele teebox. Voor 7 september, als de NGF de baan 

opnieuw komt meten, zal daar definitief een keuze in worden gemaakt. Het afmaken van de nieuwe teeboxen op de 

andere holes zal in de periode september – november gebeuren. Over het wijzigen van de teeboxen in een eerder 

baanbulletin al een en ander uitgelegd. Hierover en over het onderhoud van de tees zal een apart baanbulletin 

worden gemaakt in september.  

Er is dus veel werk aan de winkel de komende maanden. Ik hoop dat U daar begrip voor heeft. 
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