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Maken van wintergreens 

De komende weken zal extra aandacht  uitgaan naar de  wintergreens. 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. Het ligt niet in de 

bedoeling deze greens gedurende winter te gaan gebruiken. Alleen bij heel slecht weer of onderhoud van een hole 

kunnen ze tijdelijk ingesteld worden. 

Werkzaamheden rondom de greens en betreden bunkers 

Door drie opeen volgende zeer droge zomers  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. 

               

               

Daarnaast vragen wij U om Uw voetstappen in de bunkers zoveel mogelijk te egaliseren. Geen harken in de bunkers 

vanwege Corona betekent niet dat U de voetstappen in de bunker moet achterlaten. Wij vragen U vooral voor alle 

na U komende spelers dit zo goed mogelijk te doen. De greenkeepers zullen zo vaal mogelijk de bunkers met de 

bunkerrake egaliseren maar we hebben Uw hulp ook nodig. 

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. In de komende periode zal dat gerepareerd worden door  er Dureco mix op aan te brengen en daarna met 

water te besproeien om uit te harden en vervolgens te walsen. Wij vragen U  deze plekken niet te betreden  en erom 

heen te lopen c.q. te rijden. Door bordjes ter plaatse wordt aangegeven waar U de paden niet moet betreden. 

Boom risico beheerplan. 

In de maand oktober zal een boom risico beheersplan worden gemaakt om de gezondheidstoestand van de bomen 

in beeld te brengen. Dit is een eis i.v.m. de GEO her certificering. Dit plan is dan een belangrijke basis voor het 

onderhoud van de bospercelen en de alleenstaande bomen in de baan. Komende winter zullen we beginnen met 

bosonderhoud daar waar nodig. 

 



Wijzigingen in de lengte van de baan bij de verschillende kleuren tees. 

Dit jaar is er met de baanadviescommissie uitvoerig gesproken over het NGF advies om een kleur baan te kiezen die 

past bij enerzijds de vaardigheid van de speler en anderzijds de slaglengte van de speler. De NGF adviseert daarin 

het volgende: 

 

 

 

In de afgelopen jaren heeft de NGF advies gegeven aan de golfclubs om hun leden te wijzen op een 

verstandige keuze van kleur tee die past bij hun vaardigheden. Er was echter op de Semslanden 

onvoldoende balans tussen lengtes van de verschillende kleuren omdat het aantrekkelijk te maken voor 

leden. Vandaar dat in 2020 dat de lengtes van de holes aangepast zijn om meer balans te krijgen tussen 

de verschillende kleuren zodanig dat de baan vanaf wit per kleur tussen de 400 en 500 meter korter wordt. 

Voor de kleur geel zal er niet veel veranderen in het aantal slagen dat U krijgt .  

  

 

lente oud verschil lengte nieuw korter dan korter dan korter dan korter dan 

m m m voorgaande voorgaande voorgaande voorgaande

kleur kleur kleur kleur

wit 6204 98 6302

geel 5931 -33 5898 -404

blauw 5311 122 5433 -465

rood 5064 -148 4916 -517

oranje 4264 174 4438 -478



Bij de kleuren wit, blauw en oranje zult U meer slagen krijgen . Bij rood 1 tot maximaal 2 minder. De 

laatste jaren zijn er ook op diverse holes wijzigingen aangebracht die de moeilijkheidsgraad van de baan 

als geheel kunnen  beïnvloeden. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de eiland hole Hondsrug 9, en Boerveen 8. 

Daarom  hebben we de NGF gevraagd de baan opnieuw in te meten. Dat is op 7 september jongstleden 

gebeurd. In oktober volgt uitsluitsel hiervan. Als dat binnen is kunnen we voor 2021 nieuwe scorekaarten 

gaan voorbereiden , die we dan als de oude op zijn in het nieuwe jaar gaan gebruiken. 

Onderhoud Teeboxen. 

De afgelopen periode zijn de teeboxen volgens de NGF methode geaudit door het auditteam, Jo Hoefsloot en Dinant 

ter Weeme. Deze toets houdt in dat de teeboxen bekeken worden op allerlei gebied van ziektes , onkruiden, 

netheid, bladafval en dergelijke. 

  

In de bovenstaande tabel ziet U hoe zo’n beoordeling uitpakt op de genoemde 11 criteria. Groen is de beste 

beoordeling en lichtbruin de minst. Bij Hondsrug 1 zien we dat wit, geel en blauw het eerst aan de beurt zijn .De 

teebox oranje is op veel holes nog onvoldoende dus die zal overal worden verbeterd. Op basis van deze 

kwaliteitstoets zullen we verschillende teeboxen gaan aanpakken.  

We splitsen de renovatie in twee delen. Eerst zullen we dit najaar Hondsrug aanpakken en daarna mogelijk als de 

financiën het toelaten Boerveen in 2021. Op Drieveld speelt het niet omdat we daar van matten afslaan. Hoe gaat nu 

zoiets nu in zijn werk: 

1) De bovenlaag wordt eraf geschraapt en afgevoerd 

2) De teebox wordt opnieuw geëgaliseerd 

3) Er komen grote graszoden op die eerst aan moeten slaan en dus kan er een twee tot drietal weken niet van 

worden afgeslagen 

4) Na 3 weken kan hij gebruikt worden. 

Er is nog wel een dringend verzoek aan alle leden: Maak geen proefslag op de teebox. Veel leden doen dat 1 of 2 

keer en slaan dan een extra plag uit de teebox. Maak een proefslag naast de teebox aub. U spaart daarmee de 

teebox en voorkomt onnodige beschadigingen. 

Maaien Ecozones, natuurrough en schonen van de sloten 

In oktober zullen deze zones gemaaid worden en de sloten geschoond. Vanaf het moment dat de zones  gemaaid zijn 

worden de blauwe palen met groene kop vervangen door kleinere zwarte paaltjes. Dit om de plek waar de palen 

staan terug te vinden. De zones zijn dan gewone onderdelen van de baan en worden beschouwd als Rough. Tevens 

worden de sloten  ,die door de baan lopen ,geschoond daar waar nodig. 

 

Er is dus veel werk aan de winkel de komende maanden. U zult daar bij het spelen zo nu en dan last van kunnen 

hebben. Ik hoop dat U daar begrip voor heeft. 

 

Arie Wichertjes 

Karst Hoogsteen 

Onderdeel 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
divot maai tee grens gras onkruid mossen ziektes blad gras  len. tee

Nummer patroon markers tee dichtheid afval sproeiers oploop

500 renovatie najaar 2020
H1 wit a b b a b c a a a a

geel c b b a c c a a a a
blauw c b b a c c a a a a
rood b b a a b b a a a b

oranje a b a a a a a

      Teeboxen

Criterium
Visuele beoordeling golfbaan De Semslanden: HONDSRUG augustus 2020


