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Inleiding 

Terwijl de regen tegen het raam klettert is het een 

mooi moment om de laatste baanflash van 2013 te 

maken. Nu golfen is niet aangenaam, maar na een 

goede zomer hopen we op een najaar en winter 

waar we toch nog kunnen genieten van ons 

‘spelletje’. De eerste najaarsstorm heeft gelukkig op 

onze baan niet al teveel schade veroorzaakt. Al is 80 

mm regen in anderhalve dag wel erg veel en is de 

baan momenteel erg nat. Het streven blijft om de 

baan ook in deze tijd zo veel mogelijk open te 

houden waarbij we ook zo lang als het enigszins kan 

trolleys willen toestaan. Probeert u a.u.b. de natste 

en laagste delen van de baan waar mogelijk te 

ontzien. 

Onderhoud baan 

We zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor 

het werk in de winter. Geïnventariseerd moet 

worden welke bomen en struiken gesnoeid 

respectievelijk vervangen moeten worden. De 

komende week wordt de sloot naast hole 3 

‘gebaggerd’. Ook daar gaat natuurlijk de nodige 

voorbereiding aan vooraf. De offertes vergelijken, de 

contacten met het Waterschap, het onderzoek naar 

de vervuilingsgraad en de toestemming om te 

baggeren en tenslotte de vraag naar welk depot de 

bagger gebracht moet worden.  Kortom: ‘even 

baggeren’. 

De baancommissie heeft ook nog eens goed gekeken 

naar de aprons (voorgreens) en de fairways. Wat de 

aprons betreft zijn deze duidelijker zichtbaar 

gemaakt zodat de overgang naar de green beter 

geborgd  is en een meer voorspelbare rol en stuit 

vlak voor de green ontstaat. Verder is de vorm van 

een aantal fairways weer teruggebracht naar de 

oorspronkelijke vorm.  

 

Deze waren in de loop van de tijd steeds smaller 

geworden. 

Ontwikkeling baan 

De renovatie van de green van hole 14 is precies 

volgens het afgesproken tijdpad gerealiseerd. Het 

was wel jammer dat net na het inzaaien er een 

geweldige regenbui boven Capelle losbarstte 

waardoor er wat graszaad weggespoeld is. Er is 

natuurlijk weer opnieuw ingezaaid, maar de groei 

hiervan blijft wat achter. Wat een week al niet kan 

schelen. 

Nu het groeiseizoen vrijwel is afgelopen, is het 

wachten op verdere groei in het voorjaar. Alhoewel 

de nieuwe green er al mooi groen uitziet, zegt dat 

nog weinig over de bespeelbaarheid. Om de green 

weer te kunnen gebruiken is een bepaalde 

stevigheid van de grasmat nodig. Deze komt vooral 

tot stand door de ‘viltlaag’.  

Zoals u heeft kunnen zien, blijft er vrij snel water 

staan op de green van hole 18. Wij zullen de 

komende tijd bekijken of hier tijdelijk een oplossing 

voor mogelijk. Het is ook mogelijk dat deze green in 

zijn geheel gerenoveerd moet worden.   

Natuurgebied 

Het gebied tussen hole 1 (ter 

hoogte van de rode tee) en hole 10 

is tot natuurgebied verklaard. Hier  

groeien orchideeën: 

De rietorchis (Dactylorhiza majalis) 

is een Europese orchidee van het 

geslacht Dactylorhiza. In Nederland 

is de plant ook een wettelijk beschermde plant. 

De rietorchis verspreidt zich via stoffijn zaad. Voor 
het overleven als plant is zij aangewezen op een 
symbiose met een bodemschimmel. 
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Gezien de zaadvorming is het goed om in september 

te maaien en enige tijd te laten liggen. Dan kan het 

zaad lossen en weer terecht komen in de bodem. 

 

Beschrijving: 

Afmeting: 20 tot 60 cm. 

Levensduur: Overblijvend. Geofyt (winterknoppen 

onder de grond). 

Bloeimaanden: Mei, juni en juli. 

Stengels: De stengels zijn naar boven toe hol en 

vrijwel volledig uitgegroeid tijdens het begin van de 

bloei. 

Bladeren: De tamelijk lichtgroene bladeren staan 

schuin omhoog. Ze zijn langwerpig en 4 tot 5 keer zo 

lang als breed.  

Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel 

mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 

bloemen zijn roze tot paarsrood.  

Vruchten: Een doosvrucht. Stoffijn zaad. 

Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte 

De baancommissie wenst u veel speelplezier in de 

komende winter en houdt u op de hoogte van haar 

werkzaamheden. 

 

Namens de baancommissie,  

Kees van Haaster 

 

 

 

 

 


