
Van “hand” naar “elleboog”, de Baancommissie in Coronatijd 

Toen op 24-01-2020 het OMT (Outbreak Management Team) werd geïnstalleerd door het kabinet om 

advies te geven over de te nemen maatregelen in het kader van Covid 19, konden we nog niet 

bevroeden wat dit ging betekenen voor de sport en met name voor Golfclub Meerssen. Als 

Baancommissie werden we begin maart geconfronteerd met het feit dat de baan gesloten werd . Het 

bestuur besloot om de adviezen van de NGF op te volgen en te kiezen voor veiligheid. Clubhuis en 

Golfbaan werden gesloten en alle activiteiten werden afgelast. Het bestuur werkte ondertussen aan 

maatregelen om meteen de baan en clubhuis weer open te stellen binnen de regelgeving als dat 

mogelijk zou zijn. 

Voor de Baancommissie betekende dit, dat op de dag van de arbeid, 1 mei, de snoeischaar , de 

boomzaag, de boskantmaaier, de hark, de heggenschaar, de bezem , de grasmaaier en de buggy 

weer gebruikt mochten gaan worden , althans voor degenen die dat wilden. Gezondheid en risico 

vermijden stonden uiteraard voorop, zeker gelet op de leeftijd en kwetsbaarheid van de 

Baancommissieleden. Bij de start van de werkzaamheden gaven 16 leden acte de présence .  

 

Het contactmoment via “de elleboog” was een feit. Blije gezichten en …..aan de slag. Een achterstand 

van zes weken wegwerken is geen kleinigheid. Wat harder werken, wat langer werken en gelet op de 

warmte, vroeger beginnen, gaf zichtbaar resultaat. Ook de concrete corona- maatregelen om de 

baan te mogen bespelen , werden uitgevoerd. De eerste vrijdagen namen de leden zelf koek en 

koffie mee. Na een paar weken konden we gelukkig weer op het terras ( de anderhalve meter regel 

hanterend) een kop koffie nuttigen met vlaai , aangeboden door een jarige of het bestuur dat ons op 

alle fronten steunde en op ons verzoek regelmatig aanwezig was om acute problemen en zaken te 

bespreken. Gelukkig waren de weersomstandigheden tijdens de voorbije maanden echt uitstekend 

om de achterstand in te lopen .Vrijwel alle werkdagen konden we op het terras terugblikken op het 

uitgevoerde werk. Natuurlijk vond er tussentijds regelmatig overleg o.a. plaats met bestuur, 

commissievoorzitters, coronacommissie en uiteraard met onze greenkeepers Leon en Henri.  

De wilde zwijnen die geen last hebben van corona zagen kans tot drie keer toe , dankzij personen die 

het hek hadden vernield, onze fairways te bezoeken , niet om te spelen maar te vroeten met gelukkig 

weinig schade. 

 Ook was er weer een inbraakpoging in de loods. De genomen maatregelen na de vorige inbraak 

bleken echter effectief. Ook werden extra netten in het kader van de veiligheid aangebracht langs 

hole 6 en achter de green op hole 8.  

Op 25 april had de Baancommissie uitgebreid overleg met de greenkeepers over extra 

werkzaamheden: inzaaien , beluchten , zanden en….reparatie vijver. Duidelijk was dat het 

wegvloeien van water a.g.v. lekkage de oorzaak was het dalend waterpeil. Aangezien de 

weersomstandigheden (droogte) gunstig waren namen we het besluit om dit werk , een paar keer 

uitgesteld wegens weersomstandigheden, in mei te doen plaatsvinden en niet te wachten tot 

september. De adviseur van de NGF op 12 juni in het kader van duurzaam beheer sprak zijn 

bewondering uit voor de uitvoering van dit werk en in het algemeen de status van de baan. Een 



prachtig staaltje van samenwerking tussen Baancommissie en greenkeepers. Uniek in Nederland 

aldus Koert Donkers die zijn beoordeling ook heeft vastgelegd in een rapport.  

 

Dezelfde conclusie werd getrokken door Sandra van de Beuken die namens het IKS samen met een 

deskundige de baan beoordeelde en adviezen gaf om kruiden en veldbloemen in te zaaien, struiken 

in verschillende hoogtes te snoeien, vogelnestkasjes (kool- en pimpelmezen) op te hangen en een 

aantal eikenbomen te kappen. Dit alles in het kader van duurzaam beheer. Het bestrijden van de 

eikenprocessierups kan zo op een natuurlijke wijze plaatsvinden wijst een landelijk onderzoek uit. Wij 

werden met de rups geconfronteerd op 11 juni . Op 12 juni heeft een regionaal bedrijf de rupsen van 

een negental bomen verwijderd. 

 

De greenkeepers Leon en Henri , hebben in deze periode een belangrijke rol gespeeld mede dankzij 

hun doorzettingsvermogen en een hoog energielevel waardoor afstemming met werkzaamheden 

van de Baancommissie prettig verliep.  

Hun werk is niet simpelweg maaien maar ook gebruik maken van data en op basis hier van hun 

werkzaamheden flexibel aanpassen. Denk aan de “dollarspot”, een nare schimmel die de green flink 

kan aantasten. Denk aan “ bemesten “, een heel ander patroon dan vorig jaar a.g.v. droogte. Denk 

aan het “meten van ziektes” op de greens en het “vochtgehalte”, de worteleinden en de 

temperatuur. Denk aan het “beluchten en bezanden “ om te zorgen dat de green weer zuurstof krijgt 

en dat de grasmat zijn overtollig organisch materiaal kwijt is waardoor de green structureel beter 

wordt. Ongewenste grassen krijgen een klap en gewenst duurzame grassen krijgen de kans zich beter 

te ontwikkelen. Denk aan het “ toepassen van pesticide” op de fairways wat alleen 1 keer per jaar 

mag kan plaatsvinden in april en afhankelijk is van de weersomstandigheden. Het gras krijgt een 

terugslag en moet dus ook bemest worden. Dit is overigens ook de enige pesticide die nog gebruikt 

mag worden. Vanaf januari worden de greens gespoten met ijzersulfaat en vervolgens met bio -

stimulatoren en zeepsop om een betere waterdoorvoering te bewerkstelligen. Tot slot wordt er 

stikstof toegevoegd en gesproeid. Vanaf 2022 zijn overigens alle pesticiden verboden. 



 

Belangrijk is dat we ons realiseren dat Golfclub Meerssen een vereniging is met leden en doelen. Een 

volstrekt andere cultuur dan bij een zakelijk geëxploiteerde golfbaan zoals ook de NGF vaststelt. 

Onze Golfclub is uniek in Nederland. Het belangrijkste kenmerk van een vereniging is het inzetten 

van vrijwilligers om de doelen te realiseren. Naast sociale aspecten , met name nagestreefd door 

Marshals, OR&H, Wedstrijdcommissie, Publiciteitscommissie, Jeugdcommissie e.a. , is ook de hoogte 

van de contributie handhaven een belangrijk doel. Met name de sponsorcommissie, de 

clubhuiscommissie en de Baancommissie tonen in deze een zichtbaar financieel rendement. Mocht 

bijv. de Baancommissie a.g.v. onderbezetting de werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren dan 

betekent dat op zijn minst een contributieverhoging van ruim € 100. 

De Baancommissie is op zoek naar leden die op vrijwillige basis (niet vrijblijvend) hun handen uit de 

mouwen willen steken , willen genieten van de contactmomenten met andere leden van de 

Baancommissie , willen genieten van de eigen meegebrachte vlaaien (verjaardagen) na afloop om 

aansluitend een rondje te lopen en met een tevreden gevoel terug te kijken naar “wat we vandaag 

weer hebben gedaan en …. wat er nog gedaan moet worden “.  

De “duwdag“ (een schouderklopje) op 25 september gaf helaas echter een ander weerbeeld te zien 

Een plensbui tijdens de wedstrijd en dus BBQ onder de overkapping ging niet ten koste van de 

gezelligheid. 

 



Uiteraard is een snuffelstage is altijd mogelijk. 

Met een sportieve “elle boog groet “ namens de Baancommissie 

Ben Bormans 

Voorzitter  

 

 

 

 

 

  

 

 


