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Om met iets te beginnen wat vele leden aan het hart gaat. Drie van onze greenkeepers 

hebben overeenstemming met de nieuwe aannemer (de Hollandsche Greenkeeping 

Maatschappij, afgekort HGM) bereikt over een dienstverband. Dus gelukkig zien we Thijs, 

Oscar en Marja ook vanaf 13 februari 2016 weer volop bezig met de baan. Thijs wil jullie allen 

dan ook bedanken voor de belangstelling die jullie de afgelopen tijd hebben getoond voor hun 

toekomstige positie. Dat heeft hun gevoel versterkt dat ze een onderdeel zijn van de club.  

 

 

In tegenstelling tot de afgelopen jaren zijn de greenkeepers 

nog steeds bezig met maaiwerkzaamheden. Door het warme 

weer groeit het gras nog steeds. Ook kan er door deze 

onverwacht hoge temperaturen nog steeds prettig gespeeld 

worden en zijn de zomergreens nog steeds open. We hebben 

alleen een erg natte periode achter de rug. De baan werd 

zoveel mogelijk open gehouden, maar dat was soms op of 

zelfs over het randje.  

 

Daardoor kwamen er een paar erg slechte plekken tevoorschijn. Deze zullen worden 

aangepakt als de omstandigheden daar geschikt voor zijn.  

 

We zijn er in ieder geval in geslaagd het “beruchte” pad naar de driving range tijdig te 

voorzien van een nieuwe bedekking zodat we in de winter met droge en niet bemodderde 

schoenen de driving range kunnen bereiken. Ook hebben we het asfalt gelijk maar 

doorgetrokken tot de afslag van hole 3. Volgens velen een uitstekende oplossing en iets om 

door te trekken tot de green van hole 17.  

 

Als laatste nog een compliment aan de handicartgebruikers.  

Na enige gewenning wordt er nu goed gebruik gemaakt van de 

aangewezen paden. Nieuwe schade aan de baan is er niet.  

Ga zo door.  

 

Rest de baancommissie alleen nog u allen fijne kerstdagen en 

een plezierige jaarwisseling te wensen.  

 

De baancommissie 
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