
Baanbulletin oktober 2020 

In dit baanbulletin aandacht voor de volgende onderwerpen: 

1) Resultaat van de rating van de NGF 

2) Renovatie teeboxen Hondsrug lus 

3) Maaien van de Ecozones en Natuurrough 

4) Verplaatsen bomen en struiken 

5) Controle nestkastjes 

6) Komend winterseizoen 

1.Resultaat van de rating van de NGF 

Op 7 september heeft een delegatie van de NGF de baan opnieuw onder de loep genomen. Hierbij zijn alle 

wijzigingen van de laatste 3 jaar meegenomen en is de herordening van de teeboxen om de lengtes van de 

baan per kleur wat meer in evenwicht te brengen ook beoordeeld. 

                  

                   

In de tabellen zijn deze resultaten voor een aantal EGA handicaps weergegeven om U een indruk te geven van de 

effecten. De volledige tabellen zullen als we deze gaan hanteren op de borden worden opgehangen en op de 

website geplaatst. Het nieuwe aantal slagen is in de tabel aangegeven in de gekleurde kolommen. Bij met name 

Verschil oud en nieuw Dames

EGA 

handicap wit oud wit nw geel  oud geel  nw blauw oud blauw nw rood oud rood nw oranje oud oranje nw

5 13 13 8 9 6 6 0 3

8 16 17 12 13 9 9 3 6

10 19 19 14 15 12 12 5 8

12 22 22 16 18 14 14 7 10

14 24 24 19 20 16 16 9 12

16 27 27 21 23 19 19 11 14

18 29 29 24 25 21 21 13 17

20 32 32 26 28 23 24 15 19

23 36 36 30 32 27 27 18 22

26 39 39 33 35 30 31 21 25

29 43 43 37 39 34 35 24 29

32 47 47 41 43 37 38 27 32

35 51 51 44 47 40 41 30 35

38 54 54 48 50 44 44 33 38

41 57 57 51 53 47 47 36 41

playing handicap playing handicap playing handicap playing handicap playing handicap

Verschil oud en nieuw Heren

EGA 

handicap wit oud wit nieuw geel  oud geel  nieuw blauw oud blauw nw rood oud rood nw oranje oud oranje nw

5 7 8 5 6 2 3 0 1 -4 -2

8 10 12 9 9 5 6 3 4 -1 1

10 13 14 11 12 7 8 5 6 1 3

12 15 17 14 15 9 10 8 8 2 5

14 18 19 16 17 12 13 10 10 4 7

16 20 22 19 19 14 15 12 12 6 9

18 23 24 21 22 16 17 14 14 8 11

20 25 28 23 24 18 19 16 16 10 12

23 29 31 27 28 21 23 19 19 12 15

26 32 34 31 31 24 26 22 22 15 18

29 36 39 34 35 28 29 26 25 18 21

32 40 42 38 38 31 32 29 28 20 24

35 43 46 41 42 34 36 32 31 23 27

38 46 49 45 45 37 39 35 34 26 30

41 48 51 48 48 40 41 38 37 29 33

playing handicap playing handicap playing handicap playing handicap playing handicap



blauw en oranje dames en wit , blauw , oranje heren is de baan moeilijker beoordeeld en is het aantal slagen 

gemiddeld ca 2 en soms 3 toegenomen. Deze uitslag geeft de leden meer gelegenheid te kiezen voor een teebox die 

past bij de speelsterkte en is meer in balans dan de vorige rating . Het vervolg van het traject is dat  de 

moeilijkheidsvolgorde ( SI ) van de holes onderling door de handicap en regelcommissie  zal worden bekeken en daar 

waar nodig bijgesteld. Dat zal begin november plaatsvinden. Als dat gereed is en de tee-markers allemaal op de 

juiste plek zijn geplaatst kan met de nieuwe rating gespeeld worden. Tenslotte worden de scorekaarten voor wat 

betreft lengte en SI ook aangepast op het moment dat de oude kaarten op gebruikt zijn. Naar verwachting januari 

2021. 

 

2. Renovatie teeboxen Hondsrug 

Door de auditcommissie zijn de teeboxen beoordeeld volgens de NGF kwaliteitsnormen. Daaruit is naar 

voren gekomen dat een aantal teeboxen er niet goed uitzien. Eerst zal een aantal van de teeboxen op de 

Hondsrug gerenoveerd worden. De volgende teeboxen zullen aangepakt worden. 

 

Hondsrug 1 : Geel, Blauw en  Oranje 

Hondsrug 2 : Geel  

Hondsrug 3 : Oranje 

Hondsrug 4 : Geel en Oranje 

Hondsrug 7 : Geel 

Hondsrug 8 : Geel  en  Blauw ( een teebox) en Rood, Oranje ( een teebox) , deels 2021 

Met de werkzaamheden wordt maandag 26-10-2020 gestart en zullen bestaan uit de volgende 

werkzaamheden: 

1) Verwijderen van de oude gras laag en de sproeiers in de teebox 

2) Op Hondsrug 1 wordt een drain aangelegd i.v.m. natheid teebox 

3) Aanbrengen van sproeiers naast de teebox 

4) Aanbrengen van een laagje goede grond 

5) Aanbrengen van nieuwe graszoden en afwerken 

Per teebox wordt gerekend op 2 dagen werk. Na de werkzaamheden zal er gedurende 3-4 weken niet op 

de nieuwe teeboxen gespeeld kunnen worden. Gedurende de werkzaamheden per teebox zal er een 

tijdelijke teebox zijn zoveel mogelijk geplaatst op een plek zodat de baan qualifiing blijft. Mogelijk wordt 

gebruik gemaakt van een mat om af te spelen. Hierover wordt U nog nader geïnformeerd. 

3. Maaien van de Ecozones 

In de komende weken zullen  de Ecozones en de natuurrough volledig worden gemaaid en afgevoerd. Zoals 

in de plaatselijke regels wordt aangegeven zullen deze gebieden verder behandeld moeten worden als 

normale rough. Het is geen gebied meer met een vrije drop en tot 1 april zal de bal gespeeld moeten 

worden zoals hij ligt. De blauwe palen die het gebied aangeven worden omgekeerd in de gaten gezet om 

aan te geven waar de plekken zijn waar de palen zijn geplaatst. 

 

 



4.Verplaatsen van struiken en bomen 

In de komende 4-6 weken zullen jonge bomen die spontaan zijn opgekomen en struiken gerooid worden 

en daar waar nuttig en mogelijk worden herplaatst op de grote en kleine baan. Er wordt hierbij hulp 

gevraagd van een paar vrijwilligers om bomen uit te steken. De struiken worden machinaal opgespit. 

5. Controle nestkastjes 

Op maandag 12 oktober zijn alle nestkastjes gecontroleerd en alle 58 in de baan bleken bewoond. Niet 

alleen door vogels echter. Muizen en Hornaars kraakten de kastjes. De hornaars  

      

 

Het plaatsen van deze kastjes was niet alleen bedoeld om meer vogels te krijgen maar ook om het aantal 

meesachtigen te bevorderen ter bestrijdingen van de processierupsen. Dit jaar lijkt het geholpen te 

hebben. Het aantal processierupsen was duidelijk minder. 

6.Komend winterseizoen 

Via dit baan bulletin willen we een oproep doen aan de leden om de baan zo goed mogelijk te behandelen. 

Al regelmatig hebben we dat gedaan maar we willen het nogmaals doen. We spelen op de normale 

teeboxen, fairways en we kiezen voor het 365 dagen spelen op zomergreens. Daar hoort bij dat we in de 

winterperiode de baan zo min mogelijk beschadigen. We roepen de leden op om: 

1) Pitchmarks te repareren op de greens, liefst meer dan een. 

2) Plaggen op de fairway terug te leggen 

3) Voetstappen in de bunkers glad te vegen zolang er geen nog geen harken zijn 

4) Geen oefenswings maken op de teebox dat doen we ernaast 

5) Niet tussen de bunker en de green rijden met je trolley of je buggy 

6) Met een buggy alleen op het pad en daar waar geen pad is op de fairway te rijden . 

Deze afspraken moeten we met elkaar maken om onnodige schade aan de baan te voorkomen en dus 

onnodige extra kosten te moeten maken om het weer in orde te brengen.  

 

21-10-2020 

Arie Wichertjes, Karst Hoogsteen 


