Masterplan Info-bulletinn # 17, 26 november 2018
Einde werkzaamheden en dus meer speelmogelijkheden !!
Beste leden,
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de werkzaamheden op de baan deze week zijn verminderd
en dat de machines langzaamaan de baan verlaten. Goed nieuws dus, het werk zit er
inderdaad bijna op. De bewerkte gebieden zijn helaas nog niet ingezaaid, maar dat zal in het
voorjaar gebeuren en dan maar hopen dat de natuur ons een handje wil helpen.
Hoe dan ook: einde werkzaamheden betekent ook einde aan de huidige routing op de baan
en meer mogelijkheden om de baan te bespelen.
We nemen nog een klein weekje om de routing goed uit te zetten en hier en daar Dropping
Zones aan te leggen, maar daarna wordt de baan vrij gegeven. Er zijn dan 17 holes
beschikbaar met de volgende routing:
1e 9 holes: de bosholes, dus: 1 t/m 5 en daarna 15 t/m 18.
2e 9 holes: de parkholes als volgt: 10 t/m 13 en daarna !7 !9 !6 !14.
Graag zo min mogelijk door de bewerkte gebieden lopen. Met name op hole 7 is de
rechterzijde kwetsbaar. Ballen rapen mag, maar het gebied betreden met trolleys of buggy’s
is niet toegestaan. Graag jullie medewerking en indien nodig ook wat coaching en/of correctie
naar de flight-genoten die dit nog niet in de gaten hebben. Laten we met zijn allen zorgen dat
de baan optimaal de winter doorkomt.
Uit deze routing blijkt dat
hole 8 niet bespeelbaar is.
Afgelopen weekend (24/25
november) is deze hole
voorzien van zoden. Met
een paar weken zachte
temperaturen in het
voorjaar, verwachten we dat
deze hole al bij de
competitie 2019 open gaat
en onze baan weer 18
bespeelbare holes telt.
Op dit moment wordt
bekeken of een aangepaste scorekaart, die ook door E-Golf4U wordt ondersteund, mogelijk
en zinvol is.
Wordt vervolgd………….
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