
 

 

Vernieuwing oefenholes 

 

Heeft u het al gezien? Er wordt momenteel hard gewerkt aan de vernieuwing van de oefenholes.  

 

Zowel aan de overkant van de Zuidbuurt als voor de boerderij (brasserie) zijn de oefenfaciliteiten 

op de schop gegaan. De groeiende vraag naar buiten(sport)- activiteiten voor het hele gezin én de 

grote interesse van onze eigen leden in goede oefenfaciliteiten, hebben ons doen besluiten een 

nieuw plan te schrijven voor de bestaande oefenholes.  

 

De twee oefenholes voor de woning worden omgebouwd tot één grote Chipping Area. Centraal op 

de Chipping Area komt een grote Green met daar omheen de mogelijkheid tot het oefenen van 

veel verschillende slagen. Van de lastige bunkerslagen tot het chippen uit de hoge Rough. 

 

Aan de overkant van de weg wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het nieuwe 6 holes 

par 3 parcour. Met 6 holes, variërend van 30 tot 60 meter, ontstaat er een uitdagende par 3 

course die een laagdrempelige uitdaging biedt voor zowel de beginnende golfer, als voor de 

gevorderde speler die wil werken aan zijn korte spel. De Greens van het par 3 parcour en de 

Green op het Chippingveld worden allemaal voorzien van het zelfde kunstgras als de wedstrijd 

baan. 

  

Door deze ingrijpende veranderingen, waaronder een nieuwe routing en nieuwe Greens, worden 

de oefenholes opnieuw opgebouwd. Dit gaat gepaard met de nodige grondwerkzaamheden en 

aanvoer van een stabiele onderlaag. Ook de Teeboxen worden nieuw aangelegd en de bewerkte 

grond wordt opnieuw ingezaaid.  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze vernieuwingen onze leden en andere golfgasten nog meer 

golfplezier biedt! Het betekent wel dat de nieuwe 6 holes par 3 parcour pas in het voorjaar van 

2019 bespeelbaar zullen zijn. Nog even geduld maar wel iets moois om naar uit te kijken! 

 

Zodra het gras zich voldoende heeft ontwikkeld zullen we u direct uitnodigen om de 

vernieuwingen zelf te komen ervaren.  

 

 

 


