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PITCH & PUTT

REFLECTOREN VOOR RANGEFINDERS
(IN VOORBEREIDING)
Deze nieuwe voorziening is speciaal 
bedoeld voor de spelers die gebruik 
maken van een rangefinder. De afstanden 
tot de vlag kunnen dan gemakkelijker en 
nauwkeuriger worden gemeten.
Een goed initiatief van de baan.

Van onze leden:
“ …De greens (van de P&P) zijn prima, maar de 
tees al tijdenlang erbarmelijk: hier en daar een gat 
in de mat, scheve matten (bijv. al op de 1e tee), 
verschillende matten en kale matten… (zie foto’s). 
Er wordt regelmatig gebruik van de P&P gemaakt, 
en voor beginnende golfers of gasten die in 
groepsverband ’n keer een rondje golf willen 
spelen, geeft het m.i. een negatief beeld van de 
golfbaan, terwijl dat van de CC en de par 3-4 zeker 
niet gezegd kan worden. …Het ziet er kneuterig en 
armoedig uit op de tees....”

“De kwaliteit van de meeste paden is acceptabel, maar die 
van PQ8 naar PQ9 komt tender love and care tekort.”

“Op de kale plekken van de fairways op de CC groeit het 
onkruid (varkensgras) als nooit tevoren. Het is te hopen dat 
de greenkeeping in staat is om weer een gesloten grasmat 
te realiseren.”
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TERZIJDE:

Wall of Fame: nu de entree van het 
restaurant wordt gebruikt als koffiehoek is 
het tijd de plaquettes op te hangen zoals 
oorspronkelijk bedoeld, dus de bovenste rij 
leegmaken, alle rijen één naar boven 
schuiven en op de onderste rij de lege 
plaquettes.

CC18: de struiken in de zichtlijn 
van de afslag wit/geel 
verwijderen.

PQ8: het lijkt erop dat de 
beregening van de afslag niet 
functioneert.
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TEETIME KLOK OP HOLE 1 VAN DE CC

Deze klok is een initiatief van de golfclub. Het bestuur 
heeft deze klok aangeschaft en gefinancierd. 

Inmiddels is de renovatie van het toiletgebouw / 
marshallhome een heel eind gevorderd. Nu al blijkt dat 
een aanzienlijke (en hopelijk blijvende) verbetering is; 
kunnen we trots op zijn. Een goed initiatief van onze 
voorzitter: hulde!!!

NB. Harry van Hout,
Winnaar Heren Vrijwilligers 2018
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