
 

 

 
De Baancommissie leden 
  

Samenstelling BaCo:  

Bart Sanders - voorzitter  en contactpersoon naar het bestuur 

Henk van Bakel  

Jeroen van Malsen  

Lou Meurs 

Toon Verkoelen 

(Herman van Rens  - Greenkeeper ) 

  

TVB Baancommissie 
De Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden van de Baancommissie 
subcommissie technische dienst, voorzitter Toon Verkoelen, deze dient verantwoording af 

te leggen aan de baancommissie. 

Technisch adviseur: Herman greenkeeper de Berckt 

  

Taak van de baancommissie 
De baancommissie is belast met de ondersteuning van de exploitant bij het opstellen en 

uitvoeren van het baan technisch beleid. 

De baancommissie heeft in deze hoofdzakelijk een adviserende taak. De dagelijkse leiding 

en uitvoering berust bij de exploitant.  

De activiteiten van de baancommissie kunnen als volgt worden samengevat: 

 

Activiteiten richting exploitant 
Het ondersteunen van de exploitant bij het opstellen van een beheersplan voor het terrein. 

Het ondersteunen van de exploitant met lichte werkzaamheden op het terrein.  

Het ondersteunen van de exploitant bij het opstellen van een natuurontwikkelingsplan voor 

het terrein. 

Het jaarlijks evalueren met de exploitant van het baanonderhoud zoals beschreven in het 

beheersplan.  

Het maken van een plan van aanpak voor het doorvoeren van verbetering aan de baan. 

Het jaarlijks evalueren met de exploitant van de natuurontwikkeling van het terrein. 

Het verantwoordelijk zijn voor de communicatie tussen exploitant en vereniging aangaande 

alle baan technische aspecten, in het bijzonder zaken betreffende de qualifying conditions 

van de baan. 

 

Activiteiten richting commissies 
Het bijhouden van structureel contact met de regelcommissie inzake baanmarkering en 

Local Rules. 

Het voeren van overleg met de handicap commissie, indien door de exploitant onderhoud 

gepleegd moet worden dat de qualifying conditions van de baan beïnvloedt. 

Het houden van contact tussen exploitant en wedstrijdcommissie om tijdig normale 

onderhoudswerkzaamheden in te passen in de wedstrijdkalender 

 

Activiteiten richting leden 



 

 

Het intermediair zijn tussen leden en exploitant wat betreft alle aspecten die het baan 

technisch beleid aangaan. 

Begroting voor 2020 :  € 500,- (aanschaf diverse goederen) 

Incl inhuren van technisch adviseur Herman (greenkeeper de Berckt) 

 

 

Berichten van de BaCo 
 

Baanwerkzaamheden 
 

Tees. 
 
In de komende periode worden de tees van hole 1, 2 , 4 en hole 9 
gerenoveerd. Deze tees worden deels afgegraven en zoveel 
mogelijk waterpas en egaal gemaakt. Dit om een zo zuiver 
mogelijke afslag te kunnen garanderen. 
 

Inmiddels zijn alle wintermatten weer met een hogedrukreiniger 
schoongespoten. 

 
 
 
De huidige opstapplaatsen bij hole 2, 4 en 9, nu nog uitgevoerd met 
losliggende betonnen balken, zullen de komende maanden 
vervangen worden door trappen vervaardigd uit metselwerk. 
 
 

 
Fairways. 
De fairways zijn in oktober op de meest kritische plaatsen weer 
door gezaaid om het gras weer voldoende de gelegenheid te 
geven op te knappen. Voornamelijk op hole 4 en 6 kost dit wat tijd 
om het gras weer volledig te kunnen herstellen. Hopelijk heeft de 
grote hoeveelheid regenval van de afgelopen periode hier een 
gunstig effect. Verzoek om met name bij hole 6 zoveel mogelijk 
links langs het bijveld te lopen om het gras hier zoveel als mogelijk 
te sparen. Daarnaast is ook rechts/voor de vijver op hole 1 tijdelijk 
een afzetting geplaatst om dezelfde reden. 
 
Greens 



 

 

De greens zijn weer door gezaaid met als doel de greens 
ook bestendiger te maken tegen ziektes. Helaas hebben we 
op hole 7 en 8 behoorlijk veel last gehad van allemaal kleine 
ronde plekjes op de green, zogenaamde “Dollarspot”. 
Dollarspot is een schimmel die vrijwel niet te bestrijden is. 
Ondanks alle werkzaamheden aan de greens zoals 
sweepen, verticuteren en bezanden is het niet te voorkomen 
dat dit spontaan ontstaat. Vergeet niet dat een plantje ook 
een keer de griep kan krijgen net zoals wij. Gelukkig is 
momenteel de uitzaaiing van deze schimmel gestopt en is 
het nu zaak deze greens de tijd te gunnen weer op te 
knappen. Door de jaren heen zullen de greens wel steeds 
van een betere kwaliteit worden.  
De greens zijn de duurste stukjes grond van de baan. Daar 

wordt ook erg veel zorg aan besteed. De snelheid, de lijn houden, de vlakheid en 
de betrouwbaarheid zijn voortdurend onderwerp van gesprek bij de spelers en 
speelsters. Wat natuurlijk belangrijk is om deze kwaliteit te handhaven is het 
consequent repareren van alle pitch marks. 
 
Bunkers 
Helaas moeten wij constateren dat niet iedereen op de hoogte is van de etiquette 
rondom de bunkers. Dit heeft tot gevolg dat bunkers niet aangeharkt worden of dat 
bunkers zelfs beschadigd worden. Daarom deze korte herinnering!  

•  Het betreden en het verlaten van de bunker gebeurt vanuit de laagste 
kant van de bunker. 

•  Bij het verlaten van een bunker behoort de speler de door hem of 
anderen gemaakte onregelmatigheden zorgvuldig aan te harken. 

•  De hark dient na gebruik in de bunker te worden gelegd, aan de zijkant 
met de hark in de speelrichting en het uiteinde van de steel net over de rand. 

 

Flora & Fauna 
 
Committed to Green 
Ook onze golfclub beheert de baan volgend het  voorgestelde NGF programma ‘committed 

to green’: een programma dat ontwikkeld is om golfbaan beheerders te stimuleren bewust 

om te gaan met duurzaam golfbaan beheer. Specifieke aandacht wordt gegeven aan natuur 

en milieu. 

Bij het beheer van onze golfbaan speelt duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Denk 

hierbij aan de druk op het watergebruik en meststoffen alsmede het voorgenomen verbod op 

het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De focus ligt in het ecologisch 

systeem op een gezonde bodem en plant. En alleen met een lange termijnaanpak kunnen we 

met succes hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en onderhoudsmethoden realiseren. 

Committed to Green is een programma dat is ontwikkeld om golfbaan beheerders te 

stimuleren om bewust om te gaan met natuur en milieu. 

Zo willen we op een gestructureerde wijze op basis van inventarisatie, analyse, het stellen 

van doelen en evaluatie, streven naar een planmatig beheer van het groen en het milieu op 

de golfbaan. 



 

 

Dit programma verklaart dan ook vaak de vragen die steeds worden opgeworpen aangaande 

beslissingen die genomen worden tijdens de lopende onderhoudswerkzaamheden. 

 
Bijenkasten 

Een bijkomend onderdeel van dit programma zijn de bijenkasten die onze Toon Verkoelen 

links van hole 3 beheerd. Hiervoor worden ook jaarlijks in deze hoek van de baan 

veldbloemen gezaaid voor het algemene welzijn van deze onmisbare insecten. 

 
 


