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Baanwerkgroep verslag seizoen 2014 - 2015  

 
Inleiding 

De Baanwerkgroep van GC Bleijenbeek is voor het derde seizoen op rij op de 

donderdagmorgen, gedurende de maanden november t/m maart actief geweest om snoei- en 

maaiwerkzaamheden uit te voeren. In nauw overleg met hoofd greenkeeping zijn bomen en 

het struikgewas langs de baan gesnoeid en uitgedund. Met een speciaal aangeschafte smalle 

maaimachine is hoog gras op de bekende landingsplaatsen gemaaid zodat ballen 

gemakkelijker te vinden zijn waardoor het spel sneller hervat kan worden. Daarnaast is er ook 

veel oog voor het verbeteren van zichtlijnen en uitstraling van de baan. Er zijn al grote 

stappen gemaakt maar het lijstje met nog uit te voeren klussen is nog lang, zodat we in 

november weer met enthousiasme aan de slag gaan. 

 

Welke klussen hebben we afgelopen seizoen aangepakt:  

  

Bruggen    

We zijn in november 2 weken bezig geweest met het schoonmaken van alle bruggen in de 

baan. Op de foto’s kun je zien hoe die er uit zagen vóór- en na ons werk en dat resultaat ziet 

er veel beter uit maar is ook veel veiliger bij natte weersomstandigheden.  
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Hole 1   

Het struikgewas rechts van de fairway is voor de tweede keer gesnoeid en het gras is gemaaid. 

Rechts van de green van hole 1 is een groot deel van het hoge gras gemaaid en ook daar 

hebben we gesnoeid. 

 

Hole 2 

Links van de tee hebben we het dennenbosje voor de tweede keer gesnoeid en al het opschot 

weggehaald. Rechts van de fairway hebben we een strook van 10 meter gesnoeid en gemaaid 

zodat daar de ballen sneller gevonden kunnen worden. De gehele strook tussen hole 2 en hole 

3 is wederom gesnoeid en gemaaid waardoor ook daar het zoekwerk beperkt kan blijven en 

het spel fair vervolgd kan worden. 

 

Hole 3 

De heuvel voor de green van hole 3 is een favoriete landingsplaats en daar groeit het gras 

weelderig. Voor het grootste deel is het lange gras gekortwiekt en stellen we ook vast dat de 

struiken aan het groeien zijn. Daar waar nodig is weer gesnoeid en kunnen we er rekening 

mee houden dat die heuvel steeds uitdagender gaat worden naarmate de struiken hoger 

worden.  

 

Hole 4 

Het struikgewas rechts van de fairway is gesnoeid. 

 

Hole 5 

Vorig jaar hebben we de 4 cipressen vrijgemaakt van alle wilgen begroeiing die daar omheen 

stond, maar zoals bekend wilgen laten zich niet zo maar temmen. Dus daar het opschot weer 

weggehaald en enkele knotwilgen zijn in vorm gesnoeid. Op de landingsplaats van de 

herenafslag, links van de dames tee, is over een strook van 10 meter het bosje in, het hoge 

gras gemaaid zodat we daar ook veel zoektijd gaan winnen. 

 

 

 

Hole 6, 7 en 8 

Op deze holes zijn dit seizoen geen activiteiten uitgevoerd. 
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Hole 9 

Het struikgewas links van de fairway is opnieuw gesnoeid en alle opschot is verwijderd. 

De resterende struiken en bomen krijgen nu de kans om in de hoogte te gaan groeien. Helaas 

hebben we het opschot rond de vijver bij de green van 9 niet helemaal kunnen verwijderen 

maar dat pakken we nog een keer op. Eerst even kijken of de zwanen daar echt gaan broeden. 

 

Hole 10 

Onder de grote eiken, links achter de dames afslag staan vier boomstronken waar veel gras en 

bramen omheen gegroeid waren en daarnaast veel opschot. De stronken zijn volledig vrij 

gemaakt van alles wat er niet thuis hoort en nu vormen ze alleen nog maar een sta in de weg 

als je er achter ligt maar dat is op te lossen. Ballen zoeken is nu verleden tijd maar er lagen er 

minstens 10 toen het werk gedaan werd.   

 

Hole 11 

Aan beide zijden van de fairway zijn in de laterale waterhindernissen wat struiken weg 

gehaald om betere zichtlijnen naar de hole te krijgen. In een keer staat er nu een boom aan de 

linker zijde waar dat voorheen rommelig struikgewas leek. Aan de rechterzijde zijn enkele 

toppen uit de wilgen gezaagd zodat ze omgevormd kunnen worden tot knotwilgen. Rondom 

de green is veel struikgewas verwijderd zodat we de doorgeschoten ballen sneller kunnen 

vinden en het spel hervatten. De witte berken richting de beverdam zijn al wat meer 

tevoorschijn gekomen maar daar moet nog het een en ander gezaagd worden en daar hebben 

we de greenkeepers voor nodig. Wellicht volgend seizoen. 
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Hole 12 

Door de gehele bosrand aan de rechterzijde 

van de fairway flink aan te pakken hebben 

we op sommige plaatsen 5 á 10 meter 

fairway terug gekregen van de verwilderde 

natuur. Ook de hoge eikenrand is flink 

opgesnoeid waardoor meer ruimte ontstaat 

richting de green en daarnaast is het een fraai 

aangezicht geworden. Rechts van de green 

van 12 stonden 5 eiken volledig ingegroeid 

tussen struikgewas. Het struikgewas is weg 

en nu pronken de eiken in een mooi laantje. 

Tevens vinden we de afzwaaiers die de green 

van 12 aan die kant missen, sneller terug en 

zijn er nog kansen om de fout te herstellen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hole 13 en 14 

Het zal niemand ontgaan zijn dat het bosje tussen hole 13 en 14 flink onder handen genomen 

is. Het was het eerste project dat we wilden doen 3 jaar geleden en nu is het eindelijk gelukt. 

Het blijft nog steeds een lastige plek om daar verder te moeten spelen maar het zoeken naar de 

bal gaat sneller. 

     
 



 BAANWERK 2014-2015 2015-04-02 
 

 

 BAANWERKGROEP Pagina 5 van 5 

 

Hole 15 

Aan de linkerzijde van de fairway is het struikgewas gesnoeid en het hoge gras gemaaid. 

Resultaat minder zoektijd en een faire kans om verder te spelen. Voorbij de heuvel zijn de 

dennen wat opgesnoeid zodat ook daar een veel opener speelveld ontstaan is dat er ook nog 

eens fraai uitziet. 

 

 

Hole 16 

Ook op deze hole hebben we de gehele rechterzijde gesnoeid zodat de aanwezige struiken 

aldaar geactiveerd worden om eindelijk eens wat in de hoogte te gaan groeien. Ze staan daar 

al zo lang te treuzelen. Datzelfde proberen we te bereiken in het gebied rechts van de green 

van 16 tot aan de tee van 17. 

 

Hole 17 en 18 

Op deze holes hebben we dit seizoen geen activiteiten verricht. 

 

Par 3-4 baan 

Het bosje tussen hole 6 en hole 8 is voor de tweede keer uitgedund en krijgt nu ook de kans 

om in de hoogte te gaan groeien.    

    

 
 

 

   


