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Het is lente met krokussen en …                             jonge haasjes (op #1 van de P&P)

Suggestie van een van onze leden:

Is het mogelijk om op Hole #4 en Hole #16 van de CC een mast met een WINDVAAN 
te plaatsen. Een slag met kennis van de windrichting kan aan richting winnen.
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Het pad tussen #8 en #9 van 
de CC is gerepareerd. Het ligt 
in de planning om de paden 
maandelijks te onderhouden 
door ‘schrapen & walsen’.
Een goede zaak.

mailto:baco@golfclubbleijenbeek.nl


baco@golfclubbleijenbeek.nl BA
AN

CO
M

M
IS

SI
E

BACO RAPPORTAGE MAART 2018 3

ONDERHOUD PAR 3-4

Diverse leden hebben opmerkingen over de kwaliteit van de Par 3-4 baan; het lijkt alsof 
het onderhoud van deze (mooie) baan de afgelopen maanden er bij is in geschoten.

De volgende opmerkingen zijn gemaakt:

Het bosje rechts van de afslag van #8
(links van de fairway van #7) blijkt 
voor veel (beginnende) golfers een 
‘doorn in het oog’ omdat daar ‘geen 
bal te vinden is’.

Op de #2, #5 en #6 ligt nog heel veel 
‘stormhout’. (februaristorm)
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Er ligt nog heel veel blad. Bijvoorbeeld: het bos tussen #5 en #6 en niet te vergeten 
de waterhindernis van aan de zijde van #6. (Even voorbij de paaltjes…bal kwijt!)

Vraag: Is een ‘klepelmaai-beurt’ voor het bosje bij #1 en tussen #5 & #6 een optie?

By the way…:

P&P - deze 
liggen er nog 
steeds. 

(in vorige 
Beeldrapportage 
gemeld)

Verzoek voor volgende winter: Kan er wat extra aandacht besteed worden aan de 
winterholes. Is het mogelijk om vanaf volgende winter echte wintergreens te maken? 
met kort gemaaid gras en met normale cups? Zou mooi zijn.
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