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Gelukkig, de zomer is weer in het land.  

Eindelijk weer eens een rondje golfen bij een goede temperatuur en droog (maar helaas niet altijd) 

weer.  

 

 
             

De baan ligt er prima bij, tenminste 

dat horen we van veel van onze leden 

maar ook van vele gastspelers. Ze 

roemen het volwassen en parkachtige 

karakter van de baan en over de 

greens hebben ze niets dan lof. 

Chapeau voor onze greenkeepers.  

 

 

 

Over de hogere rough hebben ons in het begin van het seizoen behoorlijk wat klachten bereikt. Velen 

konden er slecht uitkomen, maar dat zou je nog kunnen leren. Veel erger is dat de bal slecht tot niet 

te vinden was. Dat is heel frustrerend en houdt ook het spel erg op. Vandaar dat we een paar weken 

geleden besloten hebben om de rough weer op de oude hoogte van 51 mm te maaien. Zijn we 

allemaal weer tevreden.  

 

De werkzaamheden aan de gerenoveerde rode tee van hole 1 en gele tee van hole 13 waren gelukkig 

net op tijd klaar voor het CSO. Alle spelers, waaronder gasten van wel 40 verschillende banen, konden 

daarom genieten van een prima geprepareerde baan.  

 

We hebben nog wel wat andere werkzaamheden voor u in petto. Het verkleinen van het water op de 

fairway van hole 18 is er één van. Dit zal het spelplezier van met name de dames wel doen toenemen.  

Ook zullen de rode tees van de holes 2, 7 en 17 en de gele tee van hole 17 nog worden aangepakt.  

Dit allemaal tijdens het groot onderhoud in september.  

 

Tot slot nog een bericht voor degenen die het nog niet opgevallen was. 

In de vijver tussen de holes 6 en 9 zwemmen een 15 tal koi karpers. 

Geschonken en uitgezet door een lid van de vereniging. Soms zijn ze te 

zien in het water voor de green van hole 5. Even opletten dus.  

 

 

Geniet.  

Rob Vuijk 
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