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Inleiding 

Wat een andere winter dan vorig jaar! Toen konden 

we in de eerste week van januari een weekje de 

baan openstellen en daarna was het tot eind maart 

misère. Nu een winter die ons het mogelijk maakte 

om regelmatig te blijven spelen. Na een mooi 

voorjaar gaan we zo de zomer in. Hierbij een update 

van zaken die de baan betreffen.  

Onderhoud baan 

Zoals in de vorige flash vermeld is het water naast 

hole 3 uitgebaggerd. De bagger is in depot gezet op 

de stortplaats en er is op op dit moment weinig 

meer van over. De restanten kunnen t.z.t. gebruikt 

worden ter opvulling van de baan. 

Er is weer het nodige aan snoeiwerk verricht en 

onlangs zijn er ook bomen gekandelaberd. Dit laatste 

betekent dat de boom gesnoeid wordt in de vorm 

van een kandelaar. U kunt daarvan ook een duidelijk 

voorbeeld zien van de bomen rechts van het water 

van hole 5 (gemeente).  Op deze wijze kun je de 

leeftijd van een boom verlengen. 

Ook zijn er tijdens de zachte winter toch weer 

stormen geweest en dat had tot gevolg dat er op de 

baan enige bomen zijn gesneuveld. Bij hole 2 duurde 

het behoorlijk lang voordat het waterschap de boom 

die op onze baan gevallen was had verwijderd. 

Bij hole 7 zijn populieren gesnoeid en bij hole 4 moet 

dat nog gebeuren. Ook zijn er diverse treurwilgen 

uitgedund. Kortom er was veel werk te doen. 

Ontwikkeling baan 

De green van 14 ontwikkelt zich goed en naar het 

zich laat aanzien kan die wat eerder open dan de 

veronderstelde termijn eind mei/begin juni.  

 

 

 

Zoals ook reeds aangekondigd hebben we naar een 

oplossing gezocht om de green van 18 beter 

bespeelbaar te maken. Deze green lag er veel uit 

i.v.m. wateroverlast. De oplossing die hopelijk voor 

een paar jaar werkt is dat we voor de green een 

nieuwe drainage hebben aangebracht waarop ook 

zoel het laagste punt van de green als ook de beide 

bunkers bij de green zijn aangesloten.  

 

In het kader van de renovatie van de teeboxen is nu 

de rode tee op hole 13 gerenoveerd en tot de 

standaardafmetingen van 15 x 6 m teruggebracht. 

Ook deze tee is inmiddels weer in gebruik. 

 

Wat de onkruidbestrijding betreft zijn inmiddels de 

brandnetels bespoten en worden de madelieven 

binnenkort bespoten. De bedoeling is dat ze daarna 

‘kapot’ groeien.  

Er zijn nog steeds problemen met de pompen. Op dit 

moment wordt er aan het hopelijk definitieve herstel 

gewerkt. Omdat er onvoldoende waterdruk was 

bleken ook de toiletten niet goed te werken. 

Hopelijk is dat binnenkort verleden tijd. 

 

U heeft ook kunnen zien dat er oranje tegels liggen 

in de baan. Deze zijn bedoeld voor de jeugd die dan 

vanaf een wat kortere afstand van de vlag hun 

spelletje kunnen spelen. 

 

In week 21 wordt er weer groot onderhoud 

gepleegd. U zult dan beperkingen in het spelen 

ervaren. Dit onderhoud is absoluut noodzakelijk om 

de baan in een goede conditie te houden. De 

reserveweek (in geval van slecht weer) is de week 

erop.  
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De greens worden op dit moment arm (zien er wat 

gelig uit) gehouden om het doorzaaien tijdens het 

groot onderhoud mogelijk te maken. Zoals u weet 

hebben we twee jaar geleden een programma 

ingezet om de greens te voorzien van gras dat èn 

wat korter gemaaid kan worden èn wat minder 

gevoelig is voor schimmels e.d. 

 

Tot ons genoegen heeft de marshalcommissie dit 

jaar besloten om bij het draaien van haar dienst een 

hole-inspectie uit te voeren. Hetgeen inhoudt dat de 

dienstdoende marshal op een toegewezen hole een 

inspectie uitvoert van de green, bunkers, teeboxen 

en fairway en waar mogelijk e.e.a. repareert. Wij zijn 

de marshals zeer erkentelijk dat zij dit op zich 

genomen hebben. Een en ander laat natuurlijk 

onverlet dat u zelf ook de pitchmarks repareert, de 

uitgeslagen plaggen teruglegt en de bunker aanharkt 

daar waar u gelopen en geslagen heeft.  

 

 Natuurgebied 

Zoals u weet is het  gebied tussen hole 1 (ter hoogte 

van de rode tee) en hole 10 is tot natuurgebied 

verklaard. 

Inmiddels is ook daar de groei weer volop 

ingetreden en is het niet toegestaan om dit gebied 

te betreden. 

 

 
 

 

 

 

Tenslotte 

De baancommissie wenst u veel speelplezier in de 

komende zomer en houdt u op de hoogte van haar 

werkzaamheden. 

 

Namens de baancommissie,  

Kees van Haaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


