
Baanbulletin januari 2021 

Dit is alweer het eerste bulletin van 2021. Helaas zitten we nog steeds in een lock-down omdat we 

het Corona virus nog niet de baas zijn. Gelukkig kunnen we nog steeds golfen weliswaar alleen in 

tweeballen maar dat is beter dan in de eerste lock-down. 

Het werk in de baan gaat ook gewoon door. 

Deze maand wordt vooral veel aandacht besteed aan het bosonderhoud en zullen als het weer het 

toelaat een aantal paden worden bijgewerkt en mogelijk worden uitgebreid. 

Het eerste wat op het programma staat naast het opkronen van de bomen in de baan is het 

onderhoud aan de eikenbomen langs de noordwestgrens van de baan. Volgende week zal een ploeg 

met een hoogwerker deze bomen onder handen nemen en het dode hout eruit halen en daar waar 

nodig snoeien. Omdat het voor U als golfers een plek is waar U langskomt vragen wij U goed uit te 

kijken wanneer U de ploeg passeert.  

Ga er ruim omheen want er kunnen takken naar beneden vallen die net gezaagd zijn. Wees 

voorzichtig. 

Het werk zal ongeveer een week duren. In en rond de baan komt U dan veel takken tegen. Dit zijn 

tijdelijke bij elkaar gebrachte takken en als uw bal erin ligt mag U zonder straf deze takken ontwijken 

zoals de regels dat voorschrijven. 

In deze tijd is de baan zacht en zien we met regelmaat dat je met een slag een behoorlijke plag uit 

het gras slaat. Helaas zien we te vaak dat de plag niet wordt teruggelegd. 

We willen u dringend vragen de door U geslagen plag en mogelijk ook een andere plag die iemand 

vergeten is terug te leggen ook terug te leggen. De fairway heeft dan veel minder te leiden en dan 

hebben we in het voorjaar mooie fairways. 

Van verschillende kanten worden er opmerkingen gemaakt over het hobbelig zijn van de greens. 

Daar zijn verschillende oorzaken voor. Ik noem ze nog maar eens: 

1) We spelen het hele jaar op zomergreens en kunnen in deze tijd nauwelijks de greens rollen 

en bezanden door het natte weer 

 

2) Het gras wordt bewust in het najaar en winter iets langer gelaten. Greens zijn daardoor 

trager en hobbeliger 

De maaihoogte van de greens bedraagt 3.5 - 7.0 mm. De gewenste maaihoogte door het jaar 

is als volgt: 

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

                        

                        

 7.0 mm   6.0 mm   5.0 mm   3,5-4.0 mm     

 



Op deze tabel is zichtbaar hoe het maaibeheer door het jaar verloopt. Duidelijk is zichtbaar 

wanneer er gekozen wordt voor korter maaien. Natuurlijk wordt het door het weer bepaalt 

en kan het hier en daar afwijken. 

3) We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. Dus is er op sommige greens meer schimmeldruk. 

Binnen 1-2 jaar mag er helemaal geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en wij zijn daar 

al een aantal jaren geleden mee begonnen om eraan te wennen. 

4) Het gebruik van de greens door de golfers geeft veel beschadigingen. Er ontstaan veel 

inslagpunten in de baan en deze pitchmarks moeten direct worden gerepareerd. Als dat niet 

het geval is zal vooral in najaar en winter het gras daarin doodgaan en krijgen we zoals nu 

regelmatig zichtbaar is dode plekken in de green zonder gras. Dit veroorzaakt veel hobbelige 

plekken zonder gras. 

Via dit baanbulletin nogmaals een dringend beroep op de golfers om de pitchmarks van Uzelf en 

liefst van ook de anderen die U ziet te repareren. Dit helpt om de greens in goede conditie te krijgen 

in maart/april en voorkomt vele dode plekken 
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