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Het golfseizoen is alweer in volle gang. Er zijn alweer veel wedstrijden gespeeld en voor velen zit de competitie erop. 

Na de herfst en winter heeft de baan zich goed kunnen herstellen van de schade die met name op de greens is 

opgetreden door de dollarspot, de sneeuwschimmel en de vele pitchmarks. Door de verschillende stormen in het 

vroege voorjaar zijn er nogal wat bomen omgewaaid maar over het algemeen valt de schade op dat punt mee. Ook 

zijn er in het voorjaar jonge bomen aangeplant op diverse plekken in de grote baan en op Drieveld. Wij zouden U 

willen vragen deze toch vooral te ontzien en als Uw bal er tegenaan ligt deze jonge aanplant volgens de daarvoor 

geldende regels te ontzien. De afgelopen twee weken zijn in afwijking van ons beleid de laatste 5-6 jaar de fairways 

en de kort gemaaide randen om de greens behandelt tegen onkruiden. Het overleg wat we gehad hebben met de 

NGF heeft niet geleerd dat er alternatieven waren en vandaar dat we besloten hebben de onkruiden weliswaar met 

tegenzin maar te gaan bestrijden met een groeistof. Deze is wettelijk toegestaan maar we hebben het beleid van 

helemaal geen gebruik dus moeten loslaten. U zult de komende weken dus zien dat de paardenbloemen en 

madeliefjes dood zullen gaan. Daar waar heel veel onkruiden waren zullen er dus wat kale plekken kunnen ontstaan 

op de fairways en rondom de greens. Daar zal worden doorgezaaid. 

 In dit bulletin aandacht voor de volgende onderwerpen: 

1) De greens 

2) Schuilhutten 

3) Werkzaamheden dak van de studio 

4) Drainage werkzaamheden op Hondsrug 5 

5) Herstel van de paden en mogelijke uitbreiding daarvan 

6) Aanpassen van enkele teeboxen 

Het lijkt bij deze opsomming erop dat er een enorme drukte op de baan zal zijn met werkzaamheden maar dat valt 

erg mee. Wel zult U als spelers zo nu en dan enige hinder ondervinden bij het spelen en even moeten wachten. Het 

greenkeepersteam probeert dat zoveel mogelijk te voorkomen maar ze moeten wel hun werk kunnen doen. 

De Greens 

Na het enkele keren prikken, bezanden, bemesten en doorzaaien en de stijgende temperaturen zijn de greens 

herstelt en zien er weer prima uit. Laten we ernaar streven dit zo te houden door onze pitchmarks direct te 

herstellen. Afgelopen week is de snelheid van de greens opgemeten. Dit gebeurt door de stimp te meten. Dit is een 

methode om met een hulpmiddel de lengte te meten die een bal rolt op de green. Door de bal steeds van een vaste 

kunstmatige helling de green op te laten rollen kan de afstand die hij aflegt worden gemeten. Dit gebeurt in voet. 

                                                                 

Hoe meer voet de bal aflegt hoe sneller de green.  



Het is ook fijn dat alle greens ongeveer dezelfde snelheid hebben. Deze snelheid wordt vooral bepaald door het type 

gras en de maaihoogte. De afgelopen week is de stimp op alle greens gemeten en deze bleek rond de 7 te liggen met 

een afwijking van maximaal 0,4. (PGA wedstrijden ligt hij op 10-12). Gelukkig bleek dus dat de greens heel 

gelijkwaardig zijn. De komende weken zal de greenkeeper de stimp geleidelijk opvoeren naar 8-8,5 begin juli. 

Als U meer wilt weten over de stimp en de Fairness van de greens kan ik U aanraden het filmpje van de NGF hierover 

te bekijken.  Zie de link op de hoofdpagina. 

We overwegen om ook een Fairness meting, wat gebruikt wordt in de video, aan te schaffen om te kunnen 
beoordelen of de greens eerlijk zijn. Dit is een heel andere test dan de meten van de snelheid. Dit is een meting of de 
richting en snelheid van de bal goed zijn en de bal vanaf dezelfde plek steeds dezelfde route volgt of dat er 
oneffenheden zijn die zorgt dat de bal afwijkt van de gewenste richting waardoor de greens oneerlijk zijn.  

Schuilhutten 

Afgelopen week hebben we onweer gehad bij een redelijk bezette baan. Daar bleek toch wel dat we te weinig 

schuilhutten hebben. Besloten is om de schuilhut bij B5, die al langer op de nominatie stond te vervangen en er twee 

bij te plaatsen bij B1/B8 en B6  

                      

                      

 



                     

De schuilhut aan de linkerzijde bij de 150 m paal heeft een mooie centrale plaats. Om hem goed te gebruikenzal het 

oude bruggetje wat daar lag weer terug komen. 

 

                   

Door een nieuwe schuilhut bij H6 te plaatsen maken we de bereikbaarheid van een schuilhut bij onweer vanuit H5, 

H6, H7 in orde en kunnen we een waterkraan binnen plaatsen ter vervanging van de watertank. Mogelijk dat we die 

elders in de baan neerzetten. 

De hutten zullen in de loop van juli-augustus geplaatst worden door eigen leden. Dan zal de oude op B5 pas worden 

afgebroken. 

 



Werkzaamheden driving range 

Deze maand zal de renovatie van de afslagplaatsen en de studio worden afgemaakt. Het sluitstuk is vervanging van 
het dak van de studio. Als dat gereed is zal het schilderwerk moeten worden afgemaakt. Hiervoor wordt een beroep 
gedaan op vrijwilligers. Tenslotte zal in het najaar het pad rondom de gebouwen bij de driving range worden 
verbeterd. Ook de netten die de afscheiding vormen van de driving range zullen deels worden vervangen. Op dit 
moment heeft de ballenautomaat kuren. Er is een nieuwe in bestelling. Dat duurt tegenwoordig echter 2-3 
maanden. Zo lang vragen we uw geduld als de 20 jaar oude machine het weer eens niet goed doet. 

 

Drainage Hondsrug 5 

In de maanden juli en juli zal een deel van Hondsrug 5 voorzien worden van drainage. Het kan voor enige overlast 
zorgen. Het zal een a twee dagen in beslag nemen. Enige tijd zult U dan met het spelen last kunnen hebben van de 
met zand gevulde drainage sleuven. Ligt U in zo’n sleuf dan krijgt U uiteraard een vrije drop. Er wordt natuurlijk weer 
ingezaaid maar voordat het gras daar kiemt en weer goed groeit gaat er wel enige tijd overheen. Het gedeelte wat 
wordt gedraineerd bevindt zich tussen de twee dammen en is op de onderstaande tekening aangegeven. 

                         

 

Herstel paden 

We zijn al enige tijde bezig met het uitbreiden van het aantal paden. Echter het blijkt dat de ondergrond bij sommige 
nieuwe paden te zanderig is een geen goede fundatie vormt voor de Durecomix. Het oude zand uit de bunkers was 
voor de fundatie kennelijk niet goed genoeg. De plekken die nu een probleem vormen worden eerst verwijderd en er 
wordt gebroken puin onder gebracht waarna er weer Dureco mix over wordt uit gestrooid en ingewalst. Tijdelijk zult 
U deze delen van het pad dan ook niet kunnen belopen en of berijden met de Handicart. 

 



Aanpassen teeboxen 

            

            

Bij de eerste aanleg zijn deze beide teeboxen te klein gemaakt om een volwaardige teebox te zijn. Bovendien zijn de 

taluds te steil. Ze worden groter gemaakt en beter ingepast in de omgeving. Als ondergrond worden de reststoffen 

van het padenherstel gebruikt. Tijdelijk zijn de contouren van deze nieuwe grotere teeboxen aangegeven in de baan 

door rode palen. Dit zijn geen hindernispalen en worden alleen gebruikt voor de grenzen. Zodra er zand wordt 

gestort wordt het GUR. 

 

Wij wensen U allemaal een fijne golfzomer, 

 

Arie Wiechertjes 

Karst Hoogsteen 


