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Baan flash maart 2017
Ook dit jaar zetten wij, in algemene zin, in op een handhaving of nog verdere verhoging van
het kwaliteitsniveau van onze baan. Er staat een aantal zaken op stapel waarvan wij de
volgende noemen.
De renovatie/verplaatsing van de teeboxen van hole 15 en 16. In beide gevallen zullen de
gele teeboxen een opknapbeurt krijgen en zullen de rode teeboxen een aantal meters naar
links worden verplaatst. Hierbij zullen zij tevens worden aangepast aan de maatvoering zoals
de afgelopen jaren is gehanteerd bij voorgaande aanpassingen/renovaties van teeboxen.
Bij hole 15, waar de rode teebox min of meer in het
verlengde van de gele teebox komt te liggen, zal
minder hinder worden ondervonden van de bossage
aan de rechterzijde.
Bij hole 16 krijgt de rode teebox, die direct in het
verlengde van de gele teebox komt te liggen, een
beter zicht op de green. Daarnaast verdwijnt een nu
zeer drassig en problematisch stukje rough.
De lengte van de holes blijft gelijk.
De werkzaamheden zullen een dezer dagen starten en het is de bedoeling dat de teeboxen
bij de start van de competitie bespeelbaar zijn.
Achter de oefenbunker van de chipping-green wordt een strook gras aangelegd van ongeveer
5 meter breed. Dit met name op verzoek van onze nieuwe head-pro Hans von Burg. Daarmee
kan een (lastig) kort shot óver de bunker op de achterliggende green worden geoefend.
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Bij hole 7 zal het inmiddels velen van u zijn
opgevallen dat de hoge bomen aan de
rechterachterzijde zijn gekapt. Dit is gedaan
omdat enerzijds deze bomen veel
rottingsverschijnselen vertoonden maar anderzijds
om een noodzakelijke betere bezonning en
beluchting van de green en het gebied daarvóór te
bereiken.

In algemene zin streven we er zo veel mogelijk naar om de lage struik- en onkruidbegroeiing
in de bosgedeelten op te schonen. Dit met name om langdurig – en niet zelden tevergeefs zoeken naar ballen te voorkomen en een herstelshot naar de fairway mogelijk te maken.
Inmiddels is een begin gemaakt met het gedeeltelijk uitbaggeren c.q. opschonen van een
aantal van de talrijke vijvers die onze baan kenmerken. Voor dit jaar denken wij voorshands
bereikt te hebben dat de waterhuishouding naar behoren functioneert en dat de
beregeningsinstallatie voldoende toevoer krijgt. De komende jaren blijft dit voor de overige
vijvers nog wel een punt van aandacht.
Onderzocht wordt hoe e.e.a. overlast- en kostentechnisch het meest efficiënt kan worden
aangepakt.
Op 15 mei a.s. zal door de NGF een nieuwe courserating worden vastgesteld. Dit is een
periodiek terugkerend proces verband houdend met de A-status van onze baan. In de week
daaraan voorafgaand zult u allerlei (tijdelijke) rode en gele merktekens in de baan
aantreffen. Wij verzoeken u deze zoveel mogelijk te ontzien.
Laat de lente maar komen!
De Baancommissie
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