Baan/gebouw bulletin november 2021
Het is alweer enige tijd geleden dat er een baan/gebouw bulletin is verschenen. Zo vlak voor de winterperiode is het
een goede gewoonte dat te doen over wat er allemaal speelt rondom onze baan en de gebouwen. Na een zomer
waarin we veel hebben kunnen spelen op een goed geprepareerde baan kondigde het naseizoen zich aan, doordat
ineens, zoals we vaak meemaken, de sneeuwschimmel en de dollarspot zich meldden. De combinatie met niet
gerepareerde pitchmarks leverde direct een aantal greens op die erg hobbelig werden. Dat waren we niet gewend in
de zomer. In dit baan bulletin zullen we daar dan ook aandacht aan geven naast andere belangrijke zaken zoals daar
zijn driving range trolley-opslag en de veranderingen in de horeca.

Horeca.

Op 8 december a.s. vindt de overdracht van de horeca plaats. Zoals u weet nemen we de horeca in eigen beheer.
Daardoor zullen er wat dingen veranderen tot de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022. In principe zal de keuken na
8 december niet in gebruik zijn. Er zullen na de overdracht verschillende aanpassingen plaats vinden, er wordt
grondig schoongemaakt en de elektriciteit wordt gecontroleerd. Daarnaast zal er nog apparatuur worden
aangeschaft, ter aanvulling met wat we hebben overgenomen van de vorige exploitant.
Wel hebben we afgesproken dat zowel de jingle Bells wedstrijd op 11 december als de stamppot op 12 december
wel door de keuken worden ondersteund. Voor het overige zullen we trachten het buffet voor de drankvoorziening
zo lang mogelijk in bedrijf te houden.
Wij vragen uw begrip voor bovenstaande maatregelen.

Greens
Er liggen vele ziektes en bedreigingen op de loer. De green kan dichtslibben doordat er onder de graszode
een dikke viltlaag ontstaat die waterafvoer verhindert.
Als de waterhuishouding en voeding niet op orde zijn krijgen de verkeerde schimmels een grotere kans om
toe te slaan en zien we ziektes als sneeuwschimmel en dollarspot plotseling verschijnen.

Sneeuwschimmel

Dollarspot

Ook kunnen insecten of larven de vogels lokken en deze beschadigen/vernielen dan de greens dan door
het pikken in het gras. Zelf kunnen de larven ook de wortels van het gras aantasten zodat de graszode
loskomt te zitten van de ondergrond en doodgaat. Dit laatste hebben we dit golfjaar niet gehad gelukkig.
We hebben een aantal jaren geleden besloten geen pesticiden meer te gebruiken om deze schimmels te
bestrijden. (Binnen 1-2 jaar wordt alle gebruik verboden, dit overheidsbesluit wordt steeds een jaar
uitgesteld) .Al een aantal jaren proberen we de schimmeldruk te verlagen door veel aandacht te besteden
aan het bodem leven en regelmatig te prikken en bezanden. Toch lukt het niet altijd de schimmels tegen te
houden en zeker in het vochtige seizoen zoals de maanden september, oktober en november en slaat de
schimmel toe.
De komende tijd zullen we daarom regelmatiger prikken om de waterafvoer te verbeteren en wordt er
wordt er meer bezand. U zult daar in het spel wat hinder van ondervinden
De laatste tijd zien we ook golfers met zware geprofileerde schoenen met hele dikke zolen. Deze schoen
laten in dit seizoen erg diepe afdrukken achter en beschadigen de greens.
In de baan zijn deze schoenen niet toegestaan.
Uiteraard zal er voor het begin van het nieuwe golfseizoen alles aan gedaan worden om de greens weer in
topconditie te krijgen. We gaan dit najaar in overleg met de NGF en zullen met hen bespreken hoe we onze
aanpak kunnen verbeteren. Daarnaast gaan we om de 2-3 weken in de aanloop naar het nieuwe seizoen
meer prikken met grote en kleine pennen, meer bezanden en walsen. Er worden daarvoor voor het nieuwe
golfseizoen speciale nieuwe monteerbare kooien gekocht voor op de greenmaaier zodat sneller en vaker
geprikt kan worden

Wintergreens/Foregreens

Door de baan zijn witte lijnen aangebracht op de plek waar de wintergreens zijn. Het is niet de bedoeling om nu op
wintergreens te gaan spelen. We blijven op de normale green spelen. Maar om de wintergreen goed te houden voor
de gevallen dat we er wel op moeten spelen door werkzaamheden aan de zomergreen bv of extreme
weersomstandigheden, moet de bal indien hij onder normale omstandigheden binnen de cirkel ligt buiten dit gebied
gedropt worden. Het is GUR en U hebt een vrije drop niet dichter bij de hole buiten de wintergreen. Ook de
Foregreen is aangegeven met een witte lijn het is niet uitdrukkelijk niet de bedoeling dat U deze lijn met Handicart of
trolley passeert en evenmin dat U over de wintergreen rijdt

Golfen op een natte baan
In dit seizoen zijn er vele plekken in de baan die nat zijn en kwetsbaar. Wij verwachten van de golfers dat zij daar
rekening mee houden. Wij vragen U dan ook de volgende adviezen op te volgen:
1) Als U een plag slaat repareert U die door hem terug te leggen en aan te stampen

Plag slaan

Oprapen en terug leggen

Aanstampen

2) Plaatsen in het kort gemaaid gras is toegestaan en de bal mag schoongemaakt worden conform de
plaatselijke regel
3) Repareer te allen tijde Uw pitchmark en als het kan nog een of twee meer.
4) Rijd met Uw trolley /scooter /Handicart niet naar Uw bal toe in een nat gebied als het niet hoeft. Laat Uw kar
op een aanwezig pad of droge plek staan
5) Gebruik zoveel mogelijk de paden daar waar ze zijn en laat Uw kar/scooter/Handicart daarop staan. In het
eerste kwartaal zullen we de handicarts opnieuw programmeren zodat ze niet meer in de kwetsbare
gebieden kunnen rijden.

Tees op de winterstand
De greenkeeper heeft de tees op de winterstand gezet voor of achter op de teeboxen. Hij wisselt voor en achterop
op een zodanige wijze dat de baan qualifiing blijft Dit blijft zo tot eind maart. Dat is om het gras op de teeboxen
zoveel mogelijk te sparen. Beschadigingen blijven in deze tijd lang zichtbaar omdat het gras niet meer groeit. Op
Hondsrug 1 en 4 wordt een speciale wintertee voor wit, geel en blauw aangelegd met een kunststof mat. De
teemarkers worden erlangs geplaatst en wij vragen U af te slaan van deze mat en niet er naast op te teeen. Wij
vragen U conform de etiquette geen oefenswing te maken op de andere teeboxen. Het beschadigt de teebox
onnodig extra.

Paardenbloemen in de fairway en om de greens
De laatste jaren zien we een sterke toename van paardenbloemen op enkele plaatsen in de fairway en naast de
green. Op het programma staat aanschaf van speciale apparatuur achter onze kleine trekker om de paardenbloemen
door frequent lokaal te verticuteren en af te zwakken, zodat ze op den duur verdwijnen.

Vrijwilligers in de baan
De komende maanden zal er weer een beroep worden gedaan op vrijwilligers bij opruimen van takken en
versnipperen van snoeihout in de baan. U wordt hier binnenkort over geïnformeerd. Daarnaast zullen we vrijwilligers
nodig hebben voor het planten van jonge boompjes. Daarvoor wordt geoogst op de baan en wordt ook jonge
plantgoed aangekocht. We dragen zo bij aan het 1 miljoen bomen actieplan in 2021/2022.

Werkzaamheden aan de gebouwen
De werkzaamheden aan de gebouwen in de baan rond de baan gaan verder. Het toilet zal de komende weken
worden geplaatst en het dak van het gebouwtje naast de studio zal vervangen worden. Daarna wordt eerst de
golftrolley opslagplaats gemaakt worden zodat ze droog staan en tenslotte wordt op de studio het dak vervangen.
Het tempo van deze werkzaamheden hangt sterk af van het weer maar het zal in deze volgorde worden uitgevoerd.
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