
Baan en gebouw bulletin september 2021 

Het is alweer een tijdje geleden dat er een baanbulletin verscheen. Nu ligt er weer een voor U over de 

werkzaamheden in de baan en bij de gebouwen die de komende 5-6 weken zullen plaatsvinden. 

Zo nu en dan zult U daarvan hinder ondervinden maar dat zal van korte duur zijn. 

De baan 

Na een zo nu en dan weifelende zomer zien we het blad vallen en is de herfst begonnen. Na het prikken, doorzaaien 

en dressen zal de baan langzaam winterklaar gemaakt worden. Er zal gekeken worden naar het moment waarop de 

tees op de winterstand gezet gaan worden en of er teeboxen zijn waar we om de grastees te sparen een mat zullen 

neerleggen om de grasmat op de teeboxen te sparen. In overleg met de baanadviescommissie zal daarnaar gekeken 

gaan worden net als het verbreden van de oranje en rode teees op Hondsrug 2 en Boerveen 5. Deze zijn enerzijds te 

steil maar ook veel te klein en smal. Mogelijk dat dit in november zal worden uitgevoerd. 

                     

Hondsrug 2 

                    

Boerveen 5 

Komende twee weken wordt het lange gras in de Ecozones gemaaid en kan het gebied weer betreden worden om 

doorgeschoten ballen te zoeken en van die plaats, als de bal gevonden, is weer te spelen. 

Komende week wordt begonnen met de winterwerkzaamheden door de sloot die Hondsrug 5 ,6,7 ,9 en Boerveen 9 

doorsnijdt te schonen. Ook enkele vijverranden gemaaid en wordt hier en daar het riet verwijderd. Gedacht wordt 

nu aan Hondsrug 7 en Hondsrug 9 (zie de blauwe lijnen op onderstaande foto) 

                  



Driving range 

Al enige tijd wordt er gewerkt aan het verbeteren van de driving range. Er is een nieuwe doorlopende mat binnen en 

buiten aangelegd. Met vrijwilligers wordt hij donkergroen geverfd. Mogelijk dat dat voor het eind van de maand 

oktober gereed kan zijn. Afgelopen week zijn er drie nieuwe targetsgreens aangelegd. 

Komende week wordt de ballenautomaat van buitenaf toegankelijk gemaakt en kunnen ervan buitenaf ballen 

worden afgenomen om te oefenen.  

                    

 

Direct daarna zal het dak vervangen worden van zowel de overdekte afslagplaatsen als de studio. Deze 

werkzaamheden betekenen voor U als leden dat U gedurende een tot anderhalve week geen gebruik kunt maken 

van de afslagplaatsen binnen. 

Nadat deze werkzaamheden gereed zijn wordt met de pro’s besproken wat de beste plek is voor de puttinggreen 

mat die is aangeschaft. Dat kan op twee plaatsen. Bij de overdekte afslagplaatsen of in het gebouw van de studio. 

Later volgend daar mededelingen over. 

Tenslotte wordt bij al deze aanpassingen gekeken of en waar de elektrische installatie moet worden aangepast aan 

de huidige eisen en of er lampen vervangen gaan worden voor LED lampen. Van dit werk is nog geen planning 

gemaakt maar zal na de vervanging van het dak worden uitgevoerd mogelijk eind oktober begin november. 

De verbetering van het straatwerk rond de gebouwen en de verhoging van de netten rondom de afslagplaatsen is 

verplaatst naar het voorjaar van 2022. 



Toilet 

Als de werkzaamheden aan het driving range gebouw gereed zijn wordt verdergegaan met de aanleg van een toilet 

aan de rechterzijde van de schuilhut naast de green van Hondsrug 7. Allereest worden leiding en kabel aangesloten 

op de installatie in de greenkeepersloods. Deze liggen nu tot het oude starthok op Hondsrug 7. U zult daar enige 

hinder van ondervinden bij het lopen van Hondsrug 6 naar Hondsrug 7. Daarna volgt de aanleg van toilet en 

septictank. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden niet leiden tot enig overlast en maximaal 1 week in beslag 

zullen nemen. Eind oktober (afhankelijk van het weer) zal het toilet in gebruik kunnen worden genomen. Deze zal 

toegankelijk worden gemaakt voor leden en gasten met een cijferslot en zal 365 dagen van het jaar gebruikt kunnen 

worden. 

 

Stalling van golftrolleys 

In het voorjaar is de fairwayclub opgericht die zich tot doel stelt de club te ondersteunen met projecten. Gekozen is 

als eerste project voor een stalling van de golftrolleys. U heeft daar eerder bericht van gehad. Deze stalling zal direct 

aansluitend aan het realiseren van het toilet wordt gemaakt op de aangegeven plek. 

                                      

                                       



Het clubhuis 

In het clubhuis zijn de werkzaamheden om alle lampen te vervangen door LED verlichting nagenoeg afgerond. Alleen 

in de ruimte waar de horecaondernemer nu zijn opslag heeft is dat nog niet gereed. Er wordt overwogen de 

oplaadmogelijkheid van accu’s voor trolleys te verplaatsen. Nu staat deze tegen een vochtige buitenmuur geplaatst. 

U wordt daar ruim van tevoren over ingelicht. 

 

De greenkeepersloods 

De greenkeepersloods is opnieuw ingericht en dient nu vooral voor stallingsruimte van handicarts en scooters. In het 

rechter en linker gedeelte worden de handicarts onder dak gebracht en de trolleys in het middengedeelte. De 

Marchal kar staat in het middengedeelte. Het dak van de greenkeepersloods wordt in het voorjaar vervangen. 

 

23-9-2021 

 

Arie Wichertjes 

Rob Tuijt, Karst Hoogsteen 

 

 


