
 

De Tongelreep in de lentegreep. 
Achterom bij de boerderij de baan binnenrijdend, begin april 2020, valt je oog op heel veel 

bedrijvigheid van de baanvrijwilligers en de mensen van de Enk.  

Corona of niet maar in deze helaas onvrijwillge stille golfperiode wordt op onze baan nu wel 

de kroon gezet…Herontdek uw Tongelreep. 

Ook deze zorgzame ouder is druk bezig met haar nest en maakt dankbaar gebruik van onze 

gastvrijheid. 

 

  
De voorbereiding van het insectenhotel in de boerderij en de opbouw en plaatsing op Hole 6/15. 



 
Dan lopen we nu richting de afslag van Hole 2 

 
De eerste verrassing… een compleet verbeterd buggypad onder toezicht oog 

van de sponsor. 

 

 
De fairway van Hole 1  met gerepareerde beschadigingen.  



 
De bocht van Hole 1 (grote baan) en Hole 4 (Par-3 baan) 

 
De afslag van Hole 4 van de Par 3 baan met een trap. 

 
De afslag zelf is afgerand met houten planken en het geheel is klaar om ingezaaid te worden. 



 
De afzetting met boomstammen kreeg nog een discussie over de regelgeving hierbij. 

 
Hééé…Baanvrijwilligers…. 

 

 
De afslag van Hole 1 van de Par 3 baan.. Stik.. ook een trappetje… 



 
De hermetisch afgesloten hoofdingang met daarachter het doodstille clubhuis 

 

 
Hier moeten meerdere mensen zich nog aan leren houden. 

We vinden nog steeds DR ballen in en rondom de waterhindernissen. 

 
Het verbeterd pad richting Hole 1 en de doorgang naar Hole 9/18 



 
Rechtdoor de Trolley’s en linksaf de buggyroute Hole 1 

 
Op weg naar Hole 9/18… 

 
De blubber  is weg en alle paden in de baan zijn nu bedekt met Puingravel gemengd met cement. 

Bij regenval en veelvuldige rijbewegingen met de buggies worden de paden hard en stevig………. 



 De oneffenheid rechts van de green is 

geëgaliseerd en ingezaaid. 

 
De afslag van Hole 7/16 met gecorrigeerd pad. 
 

 
Op weg naar de green van Hole 7/16 



 
Het vernieuwde pad tussen PNEM en green van 7/16 

 
De doorsteek naar Hole 8/17 

 

 
De broek naar Hole 8(links) en Hole 17 (rechts) 



Het pad links van de afslag van Hole 8. 

 
Hééé…weer een vrijwilliger. 

 

 
En daar ook een…!!!! Dacht dat we alleen een konijnenplaag hadden???? 



 
De afslag van Hole 6. Nu afgedicht met afvalhout. Keurig gevlochten. 

 
Ojee….Nu een betaald konijn die ook tractor kan rijden… 

 
Het compleet ontbosde bos van Myriam’s bosje. 

 

 



 
Op weg naar de fairway van Hole 3 

 
Terugblik naar afslag van Hole 6/15 

 
Links de green van Hole 2/11 en rechts de afslag van 3/12 



 

Het pad naar de boerderij. Het kunstgras is van een particulier hockeyveldje geweest. De witte booglijnen zijn van 

de strafcornercirkel en nu als kunstwerk op deze manier neergelegd. En u weet wat wit in golf betekent….???? 

 

 

 

 

 
En de valk in zijn hoge nestwoning op Hole 5/14 ziet met bewondering toe en zei dat het goed is…. 

Sterkte Tongelreepers in deze bizarre tijd… We’ll meet again..! 


