BAAN flash

Golfclub Capelle ● ´s-Gravenweg 311 ● 2905 LB Capelle aan den IJssel

Baan flash december 2021
Beste leden,
Nieuwe vijver met fontein
Tussen de rode tees van hole 1 en 10 bevond zich tot voor kort een met witte paaltjes afgezet
natuurgebiedje. Dit was in het verleden afgezet omdat daar beschermde orchideeën in stonden. De
betreffende orchideeën zijn inmiddels niet meer beschermd en bovendien niet meer aanwezig. Na een
opschoonbeurt resteerde een uiterst zompig gebied waar veelvuldig -ongewenst- een grote plas water
(casual water) staat. Er waren twee opties, ophogen of verder uitgraven. Voor het laatste is gekozen. (zie
illustratie, gezien vanaf het terras van het clubhuis).

Deze vijver waarin tevens, in de zomerperiode, een kleine fontein zal worden aangebracht zal het zicht op de
baan vanaf het terras aanzienlijk verfraaien en is in feite niet of nauwelijks “in het spel”.
Het is de bedoeling de vijver in deze winterperiode aan te leggen.

Ontwikkelingen in het onderhoudscontract met de H(ollandse) G(reenkeeping) M(aatschappij)
Al enige tijd leefde bij onze hoofdgreenkeeper Thijs de Jongh de wens om zijn werkweek met één of twee
dagen af te bouwen, alsmede af te zien van het hoofdgreenkeeper-schap. Wij kennen Thijs als een zeer
betrokken harde werker en zijn dan ook verheugd dat het is gelukt hem voor onze baan te behouden.
Gedurende één á twee dagen per week komt als hoofdgreenkeeper Marijn Brouwer ons team versterken.
Marijn is en blijft tevens hoofdgreenkeeper op zijn huidige baan te weten “Reymerswael”.
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Hij heeft daar de baan in de afgelopen jaren naar een aanzienlijk hoger niveau gebracht. Daarnaast zal
gedurende de zomermaanden een volwaardige extra greenkeeper aan het bestaande team worden
toegevoegd. Het bovenstaande is er uiteraard op gericht onze golfbaan naar een nog weer hoger niveau te
brengen.

Snoei- en kandelaberwerk.
Ook in deze winterperiode zal, als onderdeel van de
wettelijke verplichting, weer door een op dit gebied
gecertificeerd bedrijf de boomveiligheid worden
gecontroleerd. Daarnaast zal een aantal dode en/of zieke
bomen worden verwijderd.
Verder zal er snoeiwerk worden gedaan aan inmiddels
ongewenst overhangende boomtakken.
Als voorbeeld noemen wij de bomenrij rechts op het eerste
gedeelte van hole 2.

Bunkers
Er is op dit moment (te)veel verschil in de bunkers.
Van heel zacht tot keihard. Alle bunkers zijn ten
aanzien van dit aspect geïnventariseerd, waarna er
een verbeterplan is opgesteld wat deze winter zal
worden uitgevoerd.

Overlast
De uitvoering van hierboven staande zaken zal onvermijdelijk tot enige overlast leiden. Soms zal een hole
tijdelijk gesloten zijn of ingekort worden. Wij vertrouwen op begrip daarvoor.
Hoge net bij hole 7
Het eerste gedeelte van dit net is beschadigd. Dit heeft al tot ballenoverlast bij de aangrenzende woningen
geleid. Om die reden zijn tot nader order de gele en rode tees verder op de hole gezet.
Met vriendelijke groet,
namens de Baancommissie
Peter de Munnik, baancommissaris
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