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Winter condities
Sommige golfers vinden het moeilijk te
geloven dat wanneer er vroeg in de
ochtend, over een bevroren putting
green wordt gelopen, dat al genoeg is
om schade aan te richten. Het bewijs
zit in het dode gras dat een paar
dagen later op elke voetafdruk
verschijnt. Houd er rekening mee dat
een flight van vier doorgaans 100
voetstappen of meer zet op elke
green. Om die reden wordt de
beslissing genomen om de baan
gesloten te houden tot nadat de vorst
is gesmolten. De ijskristallen die zich
aan de buitenkant van de plant
vormen, kunnen zich ook aan de
binnenkant van de grassprieten
vormen. De grasplant die normaal
veerkrachtig is voor de voetstappen
van een persoon, wordt brozer en
breekbaarder wanneer er ijskristallen
vormen. Wanneer de plant in deze
toestand verkeert, zorgt de extra druk
van een voetstap ervoor dat
plantencellen scheuren en de plant
vaak niet in staat is zichzelf te
herstellen.
Kort om; bij vorst/rijp is het verboden
om op de greens te komen!

BELANGRIJK!

Social Media

Wij zullen iedere ochtend
de website updaten.
Wanneer de baan
gesloten is zullen wij deze
ook opnieuw updaten
wanneer de baan weer
opengaat. Website is
ALTIJD leidend. We willen
ook dat iedereen de
website checkt voordat je
uit huis vertrekt. Wanneer
wij de baan gesloten
hebben na 10 uur zal ook
het clubhuis later openen.
Neem thuis de tijd om te
genieten van een extra
kopje koffie in de
wetenschap dat jullie een
steentje bijdragen om de
golfbaan in goede conditie
te houden en kom niet
eerder naar de baan tot
wanneer deze is geopend,
tenzij je gebruik maakt
van alleen de driving
range.

Volgen jullie ons al op
facebook en/of instagram?
Tip; volg ons zodat je niks
mist! We hebben er
bijvoorbeeld nu ook leuke
coupons op staan!

Winter Golflessen
Er hebben zich al
meerdere aangemeld voor
de winter golflessen actie!
Volg jij ook?
Ter herinnering; 6
groepslessen programma
voor 99,- euro.

Koude Poten
Schrijf je nu in via E-Golf4U
voor de eerste koude
poten wedstrijd van 27
november 2022.

