Baanbulletin januari 2022
Het jaar 2022 is alweer begonnen en we naderen een nieuw golfseizoen. Dat betekent voor het
greenkeeppersteam dat er een heel drukke tijd aankomt om het voor jullie allemaal weer top in orde te
krijgen. Gelukkig hebben we de vlaggen weer op zomergreens kunnen zetten in de hele baan. Wel is
uitzonderlijk dat de greens midden januari gemaaid zijn dat is nog niet vaak voorgekomen. Ze zijn ook
gerold en dat bevordert het speelplezier. Wel vragen we U de plekken in de baan rondom de green
aangegeven door witte lijnen niet te betreden met handicarts, scooters en trolleys. Deze gebieden zijn
aangegeven om schade aan de baan te voorkomen. Vergeet U ook niet Uw pitchmark te repareren en
plaggen terug te leggen. Het is allemaal o zo belangrijk om de baan in het voorjaar een goede start te
geven en meerwerk voor de greenkeepers te voorkomen. Natuurlijk staan er de gebruikelijke
werkzaamheden op het programma ter voorbereiding maar de komende 6-7 weken zullen ook worden
benut om de bespeelbaarheid van de baan te verbeteren. Er zijn nog steeds natte plekken in de baan die
bij veel regenval niet bespeelbaar zijn. Vooral enkele fairways en sommige bunkers zijn regelmatig te nat.
Wat staat er zoal op het programma:
1) Aanpassen talud vijver Hondsrug 7
Op deze hole wordt het talud (zie tekening) wat aangepast om enerzijds het voor amfibieën makkelijker te
maken in en uit het water te komen en anderzijds de helling wat flauwer te maken voor een betere
speelbaarheid. Het vrijkomende zand wordt gebruikt voor verbetering van het pad en wandelpad bij de
teebox van Hondsrug 6

2) Beluchten van de fairways
De komende week zullen een aantal fairways worden belucht en U zult daar in het spel enige vertraging
ondervinden krijgen. De grond wordt tot op een diepte van ca 50 cm los gemaakt zodat het water
makkelijker weg kan en het gras kan zich dan makkelijker herstellen. De verwachting is dat het 2-3 dagen in
beslag zal nemen. Tijdelijk kan dan weer de vlag op de wintergreen worden gezet of een hole gesloten zijn.
3) Boswerkzaamheden zoals snoeien, uitdunnen en bij planten
Zoals U al gezien heeft wordt er behoorlijk gedund in het beukenbos aan de rechterzijde van Hondsrug 5.
Dit om meer ruimte te krijgen tussen de bomen en om de bespeelbaarheid te verhogen. Met name het
verwijderen van het blad kan dan in het najaar sneller en beter gebeuren zodat ballen die daar belanden
gevonden kunnen worden en kan er mogelijk gespeeld worden. Daarnaast is deze rechterzijde van de hole

nu een hindernis geworden zodat bij een lastige ligging in het bos of een verloren bal verder gespeeld kan
worden van de plaats waar de bal de hindernis lijn heeft gepasseerd conform de regels. De grens is nu
gemarkeerd door rode palen. Ook elders zullen de nodige snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd
waarbij de prioriteit ligt bij de laanbomen langs de erfgrens. Al deze werkzaamheden moeten plaatsvinden
voor het vogelbroedseizoen. Zodra het meeste werk is gedaan zal een oproep gedaan worden aan
vrijwilligers om de her en der verspreide takken te verzamelen en vervolgens te versnipperen. Daar volgt
een aparte mededeling over.
Net zoals vorig jaar zullen er in de grote en kleine baan bomen en struiken worden bijgeplant. Nu wordt dit
plantmateriaal geoogst op eigen terrein. Voor het planten in februari zal een beroep worden gedaan op
vrijwilligers. Ook daar volgt een mededeling over.
4) Repareren van paden en bijwerken van de bunkers
Gedurende de winter hebben de bestaande paden veel geleden. In de komende weken worden de gaten
gevuld en de paden gerepareerd. Daarnaast zullen de bunkers allemaal worden nagelopen, randen
hersteld en daar waar nodig worden bijgevuld.
5) Aanbrengen van drainages
Op een aantal holes kan het teveel aan regenwater niet voldoende worden afgevoerd. We zien dat door
spoorvorming en heel drassige speelomstandigheden. Het beluchten tot een diepte van ca 50 cm helpt om
dat te verminderen maar dat is nog niet voldoende. Er zal dan drainage worden aangebracht op delen van
de fairway. De holes die het betreffen zijn H5, H6, H9, B1, B3, B4, B5, B8 en B9. Ook enkele bunkers staan
regelmatig onder water. Dat vraagt ook om drainage. We hebben nu een sleufgraver op rups aangeschaft
en kunnen dat gedurende het seizoen in eigen beheer en eigen tempo doen zodat we voor het komende
natte seizoen in het najaar alles gereed hebben. We hopen dat de wateroverlast daarmee verleden tijd is.
Gestart zal worden met H5 en mogelijk daarna B1.

Tijdelijk zal gedurende deze werkzaamheden een deel van de fairway worden afgesloten en wordt de
teebox verzet naar ongeveer 100 meter. In februari volgt er weer een update van de werkzaamheden in
februari en maart.
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