
 

 

 
Begin 2020 besliste de terreincommissie om de ECPG course een makeover te geven. 
Om de hinder te beperken zou dit plan uitgevoerd worden tijdens het hele seizoen van 2020. 
 
De komst van het Corona virus bracht de terreincommissie op een plan B. 
Begin maart werden de (werk) plannen in versneld tempo aan de tekentafel aangepast.  
Beroep doen op tuinaannemers was geen optie daar hun agenda volgeboekt was omdat iedereen in 
deze periode zijn tuin wou verfraaiien. We zouden de werken dus grotendeels zelf moeten uitvoeren.  
 
En zoals iedereen die ten strijde trekt, kreeg het kind een naam het ”COVID 19 plan 2020”. 
 
Met dit plan wordt zone 25 (hole 2 t.e.m. 5) en zone 19 (hole 1 t.e.m. 9) in één beweging aangepast. 
Deze aanpassingen zullen klaar zijn rond 15 mei wanneer er misschien opnieuw gegolfd kan worden.  
 
Wat zijn de doelstellingen? 
 

1. Driving range: 
- opsmuk van de afslagplaats, en plaatsen van complete TEE line. 
- aanleg van een graszone met een lengte van 8 m. over de ganse breedte van de 

driving (afslag van gras).  
 

2. Hole 1 
Opvullen van de afgrond (zone links). 
De afgegraven grond van de driving rage wordt hiervoor gebruikt. 
Tegelijkertijd wordt een nieuwe waterput geboord om het waterpeil op peil te houden. 
 

3. Hole 2 
De afslag van deze hole wordt verfraaid. 
De green wordt grondig aangepakt: de verhoging van ½ m. aan de ingang van de green 
wordt weggewerkt en herbekleed. 

 
4. Hole 3 

De winterafslag van deze hole krijgt een facelift. 
 

5. Hole 7 
Vroeger waren er twee vijvers aan de linker zijde van de green. 
Eén van deze vijvers werd vervangen door een bunker.  
Nu wordt er opnieuw een tweede vijver gepland om het water te filteren via een rietveld en 
waterval en zo zien we de vissen en onze ballen terug  zien zwemmen. 

 
6. Maaiplan 

Een totaal nieuw maaiplan wordt uitgerold om de grasdensiteit te verhogen. 
Er zal in 4 verschillende grashoogtes gemaaid worden waardoor het speelgenot en -comfort 
verhoogt. 

 
7. Oranje tees  

Er worden oranje tees aangebracht voor onze allerkleinsten, beginners en zij die bijvoorbeeld 
eens een rondje enkel met een “9-P-S” ijzer willen spelen. 
 

8. Bewegwijzering en paden 
Over het hele domein is de bewegwijzering vernieuwd en zijn de paden gemaaid om 
gemakkelijk met trolleys over de baan te lopen. 


