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Missie Baco  

AV 26-11-2012 

De baco heeft als missie ervoor te zorgen dat: 

• de speltechnische kwaliteit van de golfbaan op 

een meetbaar hoog niveau wordt gebracht, 

gehouden en waar mogelijk nog verder 

verbeterd; 

• zowel leden als gasten van onze club kunnen 

genieten van het golfspel op een uitstekend 

onderhouden baan en deze een uitdaging is 

voor spelers van elk niveau; 

 



 

 

• de baan, zo mogelijk, het gehele jaar geopend is 

voor het golfspel; en 

• aan de ontwikkeling en instandhouding van de 

natuur- en landschapswaarde van het golfterrein 

en het milieu, verantwoorde zorg wordt besteed. 

  

 Een goed werkend GIS (geografisch  

informatiesysteem) ondersteunt de missie. De 

volgende dia geeft de baan weer zoals deze nu 

is vastgelegd binnen het GIS (basiskaart 2015) 

 

 





Speelelementen nov.2015 

  1-18 t.o.v. 2010 

  ha % 

tees     

- aantal                  63                 40  

- oppervlakte               0,76               0,2- 

carry (m)                   -   

- gele tee-semirough                100                0,3  

- rode tee-semirough                  61                3,5  

semirough                5,27             91,6  

fairway                 7,83             18,5- 

bunkers                   -   

- aantal                  62  1,6- 

- oppervlakte                0,41               0,7- 

voorgreen/apron                0,90             61,5  

green                0,88                4,8  

totaal oppervlak speelelementen            16,05                7,5  

waarvan frequent gemaaid                   -   

- semirough,fairway             13,10                6,0  

- green, voorgreen, tees                2,54             17,7  

-totaal            15,64                7,7  



Situatie nov. 2015 
• Speltechnische kwaliteit van de baan is op een 

redelijk hoog niveau gebracht , maar kan nog 

verbeterd worden; 

• De baan is voor velen uitdagend, wat blijkt uit de 

scores, die zeer matig genoemd kunnen 

worden.  

• Jacques van der Eerden heeft analyses 

gemaakt op basis van de wedstrijdkaarten en 

Qkaarten, die in het digitale golfpakket zijn 

geregistreerd in 2014 en 2015 (mid oktober).  

 



 Edy Bouma,die het pakket beheert, heeft deze 

gegevens kunnen genereren en ter beschikking 

gesteld aan de Baco. Ook heeft Edy een 

analyse gemaakt van de CBA voor de afgelopen 

2 jaar.  

 In eerste instantie zijn de analyses gemaakt om 

het effect van de rough te zien gedurende het 

golfseizoen. 

 Enkele analyses wil ik u hierbij presenteren. 



AANTAL WEDSTRIJD- & Q KAARTEN 

 

ROOD BLAUW GEEL WIT TOTAL 

 2014 2118 380 3401 893 6792 

2015 2174 424 3166 699 6463 

TOTAAL 4292 804 6567 1592 13255 



Analyse kaarten en tees 
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Gemiddelde Stableford scores in wedstrijden vs 

Q-kaarten 
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Gemiddelde Stableford scores in wedstrijden vs 

Q-kaarten hcp 26,5 -36 
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Analyse Stableford scores en Tees 
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Gemiddelde CBA (per jaar/maand) 
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Voorlopige conclusies 

• Weinig sprake van seizoensinvloeden; 

• Weeromstandigheden spelen een grote rol 

gezien het verschil tussen scores in wedstrijden 

en Q kaarten. Q kaarten worden immers 

gelopen onder goede omstandigheden; 

 Tevens kan de lange wedstrijdduur vooral voor 

hcp categorie 4 en 5 hierbij een rol spelen 

(oorzaak langzaam spel en zoeken in de rough); 



• Speelniveau matig. De vraag bestaat of dit aan 

de moeilijkheid van de baan ligt of meer aan ons 

zelf. Een feit is wel dat onze spelers op andere 

banen meestal niet beter spelen. 

• Keuze Golfpro of Mental coach of allebei? 

• wordt gespeeld. 

 



Ontwikkeling Heathland baan 

• Zichtlijnen zijn sterk verbeterd; 

• Ontwikkeling zwenkgrassen en heide gaat 

gestaag maar langzaam. Extra aandacht wordt 

nu besteed aan het versnellen van het 

verschralings proces en aan heide ontwikkeling 

(hole 7), zie volgende dia’s 

• Ook worden een paar dia's gepresenteerd van 

een “Heathlandbaan”en onze baan.en van onze 

eigen baan. 











Walton Heath 

‘Schrale’ rough van zwenkgrassen in combinatie met heide vegetatie 
‘losse’ aanplant van bomen en heesters afwisseling tussen kleine groepen en solitair 
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Plannen 2015 

Onderhoud beplanting 

 Na de forse snoeibeurten in 2014 en 2015 zal 

er voornamelijk onderhoudssnoei gepleegd 

worden. Op een paar plekken zal het 

doorzicht nog verder verbeterd worden. 

 In 2015 heeft het bureau Buiting een VSA 

(visual tree assesment) uitgevoerd en enkele 

risico bomen aangewezen, die voornamelijk 

rond het parkeerterrein staan en het pad naar 

de driving range. In de winter zullen de 

gevaarlijkste bomen geveld worden 

 



In gebruikname nieuwe tees begin 2016 

 

Op uitnodiging van de Baco heeft NGF’s baanratingexpert Robert Hage 

14 augustus de baan bezocht; 

Samen met vertegenwoordigers van de R&H Cie, de Wedstrijd Cie, de 

Technische Cie en de Jeugd Cie werd de baan bezocht om van 

gedachte te wisselen over: 

• Wat is de invloed van de nieuwe afslagplaatsen op de rating? 

 De nieuwe tees van 14, 16 en 18 kunnen zonder dat daarvoor een 

nieuwe rating vereist is in gebruik worden genomen,omdat de lengte 

wijzigingen binnen de daarvoor gestelde marges blijven. Ook voor 

de oranje tees kan al een rating worden afgegeven op basis van de 

aan de NGF daarvoor definitief op te geven lengten. 

• Hoe komen we aan handicaptabellen voor de voorgenomen oranje 

afslagplaatsen? 

 Zie boven. Robert Hage gaf aan dat de par 3’s minder ingekort 

kunnen worden, hierdoor wordt de aanleg wat eenvoudiger. 

 

 

 



 

• Wat is de invloed van het maairegime op de rating? 

 De laatste rating heeft plaatsgevonden in mei 2008, toen de carries 

op 5cm (semi-rough hoogte) gemaaid waren. Ondanks het feit dat 

de carries toen nog niet tot volle wasdom waren gekomen is de 5cm 

hoogte wel meegnomen in de rating. Om die reden werd 

afgesproken dat de nieuwe rating in juni/july 2016  zal worden 

ingepland. 

 De snellere greens van nu ten opzichte van die van 2008 hebben 

geen invloed op de rating, daar de stimp blijft vallen binnen de 

grenzen 6,8 – 8,6 (foot). 

 Robert Hage is 21 augustus teruggekomen om de carries per hole 

te beoordelen om ze in de nieuwe handicap tabellen te verwerken. 

 Hage was van mening dat de fairways nergens te smal zijn en 

dat de iets veranderde contouren geen of zeer beperkt invloed 

zullen hebben op de rating en dat dit aspect in de 2016 rating zal 

worden meegenomen. 

 

 



• Zijn 2 ratings mogelijk als oplossing voor het aanmerkelijke verschil 

in moeilijkheidssgraad van de baan als gevolg van de hoogte van de 

rough in het hoogseizoen en de wintermaanden. 

 Het antwoord is “nee”. 

 

• Tijdens het overleg kwam  ook aan bod dat de cup op de green 

gestoken moet zijn op een vlak stuk en ca.1,5m uit de kant. Bij onze 

relatief kleine greens is een indeling in zes sectoren dan te 

veel. Dit zou terug gebracht kunnen worden tot 3 sectoren 

(voorkant , midden en achterkant green), wat de positie van de 

holes zal verbeteren. Wanneer de hole gestoken is op de 

voorkant zal dit aangegeven worden door een blauwe vlag, in 

het midden door een gele vlag en op de achterkant door een 

witte vlag.  Vanaf  

• De handicaptabellen zijn inmiddels binnen en zullen van begin 

volgend jaar gebruikt worden. De volgende dia geeft de 

veranderingen t.o.v. 2008 aan voor wat betreft de lengte, de Cours 

Rating (CR) en Slope Rating (SR) . 



In gebruikname nieuwe tees 

 
Wit Geel  Blauw Rood Oranje 

Lengte (m) 

 2008 6042 5711 5346 4979 - 

 2016 6046 5736 5351 5024 4447 

CR H 2008 72,0 70,1 

CR H 2016 72,2 70,3 68,9 67,0 63,9 

CR D 2008 73,8 71,3 

CR D 2016 75,9 74,0 71,7 68,8 

SR H 2008 127 127 

SR H 2016 133 131 120 115 110 

SR D 2008 125 125 

SR D 2016 142 129 127 118 



 Aan de hand van de investerings- & 

grootonderhoudsbegroting, gepresenteerd 

in de volgende dia , zullen de plannen 

verder toegelicht worden. 



Begroting (1/2) 

2015 2015 2016 

begroting realisatie begroting 

Baan 

architect €2.000 €2006 €2000 

paden (200M 2016) €5.000 €6,284 €5.000 

Banken(Velopa) 6x €1.339 €2.000 

Teeborden en 

frames 

pm €6.400 

 

Aanpassing back 

/med.Tees14,16,18  

€7.100 €8.163 

Aanpassing back 

/med.Tees 3,17 

 

€4.500 €4.500 

 

subtotaal €18.600 €17.792 €19.900 



Begroting (2/2) 

2015 2015 2016 

begroting realisatie begroting 

Beregening 

besturingssysteem €12.000 €12.000 

bliksembeveiliging €5.000 

Aanpassing back 

/med.Tees14,16,18  

€4.500 €5.160 

Aanpassing back 

/med.Tees 3,17 

€3.600 €3.600 

 

Aanpassing Tees 

(incl. oranje Tees) 

€20.000 €16.400 

subtotaal €40.100 €5.160 €37.000 

Parkeerplaats pm 

Totaal €58.700 €22.952 €56.900 


