Masterplan Info-bulletin # 18, 11 maart 2019
De laatste loodjes!!
Beste leden en overige geïnteresseerden,
We naderen eindelijk de lente en we kunnen een volgende stap zetten in het vervolmaken van onze
baan. In dit info-bulletin kijken we eerst terug naar wat er de afgelopen winter is gedaan, waarna we
inzicht geven in wat er nog moet gebeuren.
Hole 8:
Hole 8 is voorzien van zoden en we hebben het
resultaat al vaak in het voorbijgaan kunnen
bewonderen. De uitdagende aanblik van deze hole
doet ons verlangen om hem ook te spelen. De
zoden liggen nu vast en na een paar maaibeurten
zal deze hole in ieder geval bij de DIES van 23
maart open gaan.
Hole 1 t/m 4.
Onze greenkeepers hebben stevig doorgewerkt op de holes 1 t/m 4. Op hole 1 is de voorste bunker
verdwenen en is er een nieuwe bunker zo’n 20 meter voor de green gelegd. Voor de longhitters met hun
drive en de overigen met hun 2e slag is het uitkijken geblazen. Op hole 2 is de dogleg gemarkeerd door
een grote bunker, de sloot rond de green verlegd en is dat gebied geshaped. Op hole 3 zien we een
nieuwe bunker rechts voor de green en links van de green is de bunker vervangen door een glooiend
gebied. Tot slot ligt de fairwaybunker op hole 4 nu zo’n 30 meter naar voren, en komt deze meer in het
spel en is de green beter zichtbaar voor het 3e of volgende schot. Al deze gebieden zijn nog GUR. De
green van hole 3 gaat echter ook bij de DIES open.
Bomen
Inmiddels is er op aanwijzing van onze golfbaanarchitect, Bruno Steensels, een aantal bomen gekapt op
hole 5. De hole boezemt nu minder angst in vanaf de tee en biedt meer speelmogelijkheden voor ballen
die links of rechts net de fairway gemist hebben. Dit alles met behoud van de aantrekkelijkheid van deze
hole. Ook hebben we een aantal nieuwe bomen (zomereiken) geplant, deels vanwege speltechnische-,
maar vooral vanwege visuele redenen. De bomen zijn nu nog kwetsbaar, graag voorzichtig en niet
onnodig ballen door de kruin slaan, maar over een aantal jaren zullen deze bomen uitgegroeid zijn tot
markante solitairen.
Wanneer gaan we inzaaien?
Zo’n beetje de meest gestelde vraag op de Wouwse. Vooral de warme weken in februari waren
aanleiding voor deze vraag. In het algemeen moet de bodemtemperatuur 10 graden of meer zijn voor het
ontkiemen van het graszaad. Daarnaast is er vastgelegd in het bestek, dat de aannemer verantwoordelijk
is voor het resultaat als tussen 15 oktober en 15 april wordt ingezaaid. Het overleg met de aannemer
loopt nu en we verwachten dat we eind deze maand zullen starten met zaaien. Daarna zal de natuur haar
werk moeten doen. Hole 6 en 14 blijven dus nog een paar maanden ingekort met ook een tijdelijke green
op hole 6.

Wat gaat er nog meer gebeuren?
Inspoelingen herstellen: Voor het inzaaien zullen eerst de door de regen veroorzaakte schades worden
gerepareerd. We doen dit alleen op de gebieden die direct in het zicht liggen, zoals de vijverranden en
enkele delen van de nieuwe EVZ-Bleekloop. De meeste van deze inspoelingen in de EVZ laten we zo. Ze
vormen een natuurlijke habitat voor insecten en amfibieën. Deze gebieden liggen buiten het directe
speelgebied en komen straks toch in de nieuwe “penalty areas” te liggen, gemarkeerd met rode palen.
Bemesten voor het zaaien: De toekomstige fairways van hole 6 en 14 worden nog voor het zaaien
bemest. Dat er daardoor enige tijd last zal zijn van een onwel riekende omgeving moeten jullie ons maar
niet kwalijk nemen.
Bruggen herstellen: Naast de nieuwe bruggen (hole 8 en 14), worden nog enkele bruggen voorzien van
nieuwe brugdelen. Dat doen onze eigen mannen (greenkeepers) op momenten dat het uitkomt, maar
eerst moet de baan zomerklaar gemaakt worden.
Hole 7. Het pad tussen de vijver en bunker en het deel tot de brug van hole 8 zal van een toplaag worden
voorzien. Het lijkt een open deur, maar het is de bedoeling dat het pad gevolgd wordt en niet dat men in
een rechte lijn doorsteekt dwars door het nog in te zaaien gebied. Graag ieders medewerking. Ook zullen
we rond de nieuwe bunker zoden leggen, zodat dit na enkele weken bespeelbaar zal zijn. Tot die tijd is
het dus GUR. Tot slot zien we bij hole 7 nog veel GUR rechts van de fairway vanwege de aanleg van de
EVZ. Ook hier wordt ingezaaid. Hoe dan ook zal de green van hole 7 open gaan bij de DIES (23 maart).
Regelproblematiek: Een aanbeveling! Blader eens door het nieuwe regelboekje (regel 16) voor het
ontwijken van abnormale terreinomstandigheden, inclusief vaste obstakels en wat er gezegd wordt over
referentiepunten en dropzones. Er is best wat in veranderd dit jaar.
Door de Regel & Handicapcommissie zal nog worden gecommuniceerd hoe om te gaan met specifieke
GUR gebieden en met ballen die op het pad voor hole 7 terecht komen.
Bezoden van hole 12. De uitsmijter van dit info-bulletin. Er is wat afgeklaagd door onze leden over de
“zandvlakte” op hole 12, en terecht. Ook de Stuurgroep was niet tevreden met dit gebied. Drives (ja echt)
die in dat gebied terecht kwamen, maar vooral 2e schoten die deze “Wouwse Sahara” niet wisten te
overwinnen. Na overleg met het bestuur zijn er gelukkig financiële middelen gevonden om op korte
termijn dit gebied te voorzien van dikke zoden, net zoals we dat vorig jaar op hole 17 hebben gedaan. Dat
zorgt ervoor dat dit gebied vrijwel onmiddellijk bespeelbaar is. We leggen zoden op een strook van 35
meter breed vanaf het talud van de grote bunker. Er blijft dan nog een strook aan de linkerkant over die
GUR blijft, maar daarmee hebben we wel de visuele- en speltechnische kwaliteit van deze hole op een
niveau gebracht dat hoort bij een club als de Wouwse.
Alle inspanningen zijn er op gericht om bij de DIES van 23 maart de baan speelklaar te hebben met de
beperkingen die hierboven zijn aangegeven. De baan is dan nog niet Qualifying. Dat zal pas begin juli het
geval zijn nadat de baan half juni een nieuw rating heeft gekregen. Dat is ook het moment dat de
oorspronkelijke routing weer in ere wordt hersteld. Huiskamervraag: Wie heeft hem gemist en wie weet
hem nog?
Nog even geduld dus en alvast veel speelplezier gewenst op onze schitterende baan.
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