
Baan/gebouw bulletin april 2022 

Het seizoen 2022 is van start gegaan  en we kunnen weer spelen zoals voor de pandemie. De competitie is na 2 stille 

jaren ook weer begonnen. We zien in de baan dat de bomen uitlopen en het gras weer gaat groeien.  De afgelopen 

periode en de komende weken wordt er alles aangedaan om de baan in een goede zomerconditie te krijgen. We 

hebben dat gemerkt o.a. door de toegenomen snelheid op de greens. Wat gaat er zoal gebeuren. 

Greens 

We weten dat er vele ziektes en bedreigingen op de loer liggen voor de greens.  

              

    Sneeuwschimmel    Dollarspot 

Ook kunnen insecten of larven de vogels lokken en deze beschadigen de greens dan door het pikken in het 

gras en vernielen de greens. Zelfs kunnen de larven de wortels van het gras aantasten zodat de graszode 

loskomt te zitten van de ondergrond en dood gaat.  

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. De schimmeldruk kun je te verlagen door 

veel aandacht te besteden aan het bodem leven en regelmatig te prikken en bezanden. Dit heeft niet 

volledig tot het beoogde resultaat geleid, zoals we de maanden september en oktober in 2021 hebben 

kunnen zien. In het najaar hebben we besloten tegen deze schimmels beperkt bestrijdingsmiddelen te 

gaan gebruiken en zijn daar nu mee begonnen. Ook de onkruiden zullen we pleksgewijs gaan behandelen 

in de fairway en om de green. Met name paardenbloemen en klaver zal aangepakt worden. 

De komende weken zullen er veel werkzaamheden op de green en in de baan zijn. Er zal worden geprikt, 

bezand en doorgezaaid.     

Foregreens 

 De Foregreen zal weer worden aangegeven met een witte lijn waarbij het is niet de bedoeling dat U deze lijn met 

Handicart of trolley passeert. 

 

 



Maaien in sommige stukken bos 

Naast de fairways en de normale rough zien we dat ook de ondergroei in het bos sterk toeneemt. Daar waar het in 

het spel is zal er worden gemaaid zodat de bal als hij daarin is beland, gevonden en gespeeld kan worden. Dit zal de 

komende weken gebeuren. 

Natuurrough 

In de baan hebben we op diverse plekken in de voorgaande jaren natuurrough laten ontwikkelen. Op deze plekken 

wordt niet wekelijks gemaaid met de rough maaier maar slechts 1 of 2 keer per jaar. Deze plekken hebben we 

geëvalueerd en daar waar ze te veel in het spel zijn, worden de gebieden aangepast. U zult dus zien dat op meerdere 

plekken deze natuurrough vervangen is door normale rough die wekelijks gemaaid wordt. Maar toch hierbij de 

oproep om te spelen van de teebox die bij U slaglengte past. 

Jonge aanplant/GUR/Ecozone 

Door de grote baan heen en op Drieveld zijn er op veel plaatsen jonge boompjes en struiken geplant. Om schade aan 

deze jonge aanplant te voorkomen worden deze plaatsen tijdelijk als verboden speelzone aangemerkt. De meeste 

plaatsen met deze aanplant wordt aangemerkt als GUR aangegeven door blauwe palen.  

Als de bal in een hindernis met jonge aanplant ligt dan mag deze jonge aanplant worden ontweken zonder straf 

binnen de hindernis door te spelen op een plek waar met stand en slag binnen 1 stoklengte van de oorspronkelijke 

plek, de jonge aanplant niet beschadigd wordt, of met een strafslag buiten de hindernis volgens regel 17.1 

Vanaf dit seizoen is spelen uit de GUR, net zoals dat nu ook geldt voor de GUR/Ecozones , niet meer toegestaan en 

kunt U buiten deze zones binnen de regels droppen zonder straf. (Zie de extra plaatselijke regels en de nieuwe 

scorekaart). 

Werkzaamheden aan de gebouwen en parkeerplaatsen 

Toilet 

Het toilet bij de green van Hondsrug 7 is in gebruik genomen. 

Schuilhutten 

Deze zomer zal de schuilhut bij Boerveen 5 vervangen worden door een nieuwe en moet de stormschade bij de 

schuilhut bij Hondsrug 7 worden gerepareerd. 

                         

  Boerveen 5      Hondsrug 7 



Nieuwe scorekaart/Aanpassing regels 

Binnen 2 a 3 weken zal er een nieuwe scorekaart voor de grote baan beschikbaar zijn waarop de van belang zijnde   ( 

deels nieuwe ) plaatselijke regels zijn weergegeven .Eventuele extra plaatselijke regels worden in de vitrine 

opgehangen en op de borden geplaatst. Deze regels gaan in, net als het afschaffen van het plaatsen op kort gemaaid 

gras, in op 28 april 2022. Op de nieuwe scorekaart is opgenomen de verplaatsing van de gele teebox op Hondsrug 9 

naar de oorspronkelijke plaats. De afstand van de gele teebox naar de hole verandert dan van 309 naar 347 m en 

deze tee komt op de oorspronkelijke plaats te liggen. 

Parkeerplaatsen 

Zoals U gemerkt heeft is op een groot gedeelte van de parkeerplaatsen de inrijrichting (van recht naar schuin) 

veranderd zodat het makkelijker inrijden  en in- en  uitstappen is. Dit wordt de komende periode afgemaakt waarna 

de parkeerplaatsen bij het clubhuis aan de beurt zijn. Wanneer dit laatste gebeurt hangt ook af van of er wel of niet 

op korte termijn laadpalen geplaatst gaan worden. Dat heeft o.a. te maken met aanpassingen in de elektrisch 

installatie van de loods, de driving range en de studio. Als daar meer zicht op is zullen de palen geplaatst kunnen 

worden en kunnen ook de parkeerplaatsen ter plaatse aangepast worden 

Studio 

In mei zal het dak van de studio worden vervangen op dezelfde wijze als bij de overdekte afslagplaatsen is gebeurd. 

U kunt daar tijdelijk overlast van ondervinden.  
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