
 

Pagina 1 van 6 
 

April 2020 – nummer 2020-02A – extra editie 
 

 
voorzitter 

 

Bericht van de voorzitter 
 
Beste golfliefhebbers, 
 
We worden nu al ruim twee weken geconfronteerd met een “intelligente” lockdown vanwege het 
Corona-virus en we hebben intussen gehoord dat dit nog blijft voortduren tot 28 april a.s. Op 21 
april zal nader bezien worden wat er op dat moment nog voor maatregelen blijven bestaan. Dat 
allemaal  is voor niemand leuk, maar helaas wel noodzakelijk.  
Onze gedachten gaan uit naar de leden en/of hun familie die ziek zijn en zich zorgen maken. We 
hopen voor en met hen dat er weer snel van herstel sprake kan zijn. In ieder geval veel beterschap 
toegewenst. 
We begrijpen natuurlijk dat juist in deze tijd met dat prachtige weer iedereen graag weer wil gaan 
golfen. Dat kan voorlopig tot 28 april zeker nog niet. Zekerheid over het afschalen daarna is nu 
volstrekt onduidelijk. Wij houden ons met alle andere golfclubs aan de maatregelen die door de 
overheid worden opgelegd aan sportclubs, dus ook aan onze golfclub Zeegersloot. We staan bijna 
dagelijks in contact met de NGF die ons ook voorziet van allerlei praktische tips en mogelijkheden. 
 
Wij realiseren ons ook heel goed dat een ieder het meest gebaat is bij het weer (gedeeltelijk) 
kunnen openen van onze golfbaan. Een aantal leden heeft gevraagd waarom er voor de golfbanen 
(spelen in de buitenlucht) geen uitzondering gemaakt kan worden, omdat wij anders zijn dan 
andere sporten. Geen contactsport bijvoorbeeld.  
Wij kennen en begrijpen ook de genoemde verschillen tussen golf en andere sporten en die 
onderschrijven wij voor een groot deel. 
Het is echter ook lastig om, bij een stijging van het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen in 
combinatie met de oproep van de overheid aan alle Nederlanders om zoveel mogelijk binnen te 
blijven, tegelijkertijd te vragen om een gecontroleerde openstelling van de golfbaan.  
Wij zijn met de NGF van mening dat wij in deze situatie ook solidair moeten zijn met andere 
sportclubs. Geen status “aparte” voor de golfclubs! 
 
Het bestuur is regelmatig via Whats App, Videoconference, mail etc. met elkaar in gesprek. 
We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen zo nodig nadere beslissingen nemen 
waarvan we u op de hoogte blijven houden. 
 
Ik wens u allen veel sterkte in deze bizarre tijd en hoop u toch weer zo snel als mogelijk op de 
golfbaan te mogen ontmoeten. 
 
Jaap Molenaar, voorzitter 
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redactiecommissie 

(Marette, Bart, Bart, Tjalling, Nol) 

 

Een extra Nieuwsbrief 
 
Het is nog paar een paar weken geleden dat wij U een nieuwsbrief hebben 
toegestuurd. De eerstvolgende Nieuwsbrief zou in juli verschijnen. 
In korte tijd is er echter heel wat veranderd in de wereld en dus ook in de 
golfwereld. 
 
Velen van U zullen voorlopig niet op de club komen en wij kunnen ons 
voorstellen dat U wel benieuwd bent wat er in die periode van afwezigheid 
gebeurt en wat dit voor U betekent. 
Daarom hebben wij besloten om een extra nieuwsbrief te maken. 
 
De voorzitter geeft in zijn bijdrage al aan dat ‘de Golfclub’ U op de hoogte 
zal houden van de ontwikkelingen. 
De penningmeester geeft enig financieel inzicht. Zijn oproep inzake de 
contributie is ook in het AD gedaan door de Alphense sportwethouder 
Gert-Jan Schotanus. 
Wij raden U dan ook aan om daarvoor de website regelmatig te bezoeken 
en daarin de nieuwsrubrieken te raadplegen. 
Heeft U toch nog vragen voor het bestuur, de manager etc., dan kunt U die 
d.m.v. een e-mail naar secretariaat@zeegersloot.nl stellen. 
 
De volgende Nieuwsbrief zal volgens planning in juli 2020 verschijnen. 
Maar indien door bestuur en/of manager gewenst versturen we op een 
eerdere datum een volgende extra Nieuwsbrief. 
 
Ook wij wensen u alle sterkte toe en wees zorgvuldig met het letten op uw 
en andermans gezondheid. 
 

 

 

 

In deze Nieuwsbrief bijdragen van 

 

Bestuur Manager Redactiecommissie 

Baancommissie NVG Golfers Magazine 

Golfschool   

 

  

mailto:secretariaat@zeegersloot.nl
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penningmeester 
 

 

Financieel 
 
Het zal iedereen duidelijk zijn dat ook onze golfclub hard geraakt wordt 
door het Corona virus. Door de sluiting van de baan, het clubhuis en het 
oefencentrum zijn de inkomsten (greenfees, shop-verkopen en 
ballenautomaat) volledig weggevallen terwijl de kosten (greenkeeping en 
personeelskosten) grotendeels doorlopen. Dit betekent dat de liquiditeit 
van onze vereniging zwaar onder druk staat en wij onze uiterste best 
moeten doen om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.   
De contributie-inkomsten zijn voor onze club op dit moment dan ook van 
cruciaal belang omdat anders de liquiditeit nog verder wordt aangetast. 
Het bestuur vraagt dan ook van alle leden betrokkenheid en solidariteit. 
En doet in het verlengde daarvan een dringend beroep op alle leden – ook 
nu er helaas niet gespeeld kan worden-  de contributie te blijven betalen 
en de club in staat te stellen over de contributies te blijven beschikken.   
 
Uiteraard doet het bestuur er alles aan om zo veel mogelijk gebruik te 
maken van beschikbare overheidssteun, maar het is onzeker of, en, zo ja,  
wanneer, dit enig soelaas biedt.   
 
Het bestuur 
 

 

 

 
 

Bestuur en manager 

Mededelingen namens het bestuur en de manager 
 
Dagelijks ontvangt de vereniging van zowel NGF (‘de Golffederatie’) als 
NVG (‘Golfaccommodaties’)  een Corona-update. Als daar belangrijke 
stukken in staan, worden deze (bijna) integraal doorgestuurd naar de 
leden. 
 
De noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het clubhuis gaan 
gewoon door. Echter, niet alle aanbevelingen (via Players-1St-enquête 
ontvangen) kunnen we nu realiseren. 
 
Het bestuur praat op regelmatige basis met Robert van den Bovenkamp, 
uitbater van Restaurant De Zeeger, in deze voor hem moeilijke periode. 

 

 

 
 

Golfschool Zeegersloot 
 

De Golfprofessionals 
 
Het is niet alleen voor de golfclub een moeilijke tijd. Ook onze golfpro’s en 
restaurant de Zeeger maken moeilijke tijden door. 
 
Omdat er voorlopig niet gegolfd kan worden is het wellicht een goed idee 
om uw clubs een extra onderhoudsbeurt te geven, door er bijvoorbeeld 
nieuwe grips op te laten zetten. Onze pro’s zijn hierin gespecialiseerd. 
 
Daarnaast zijn zij ook druk bezig met schilderwerkzaamheden bij de driving 
range zodat straks alles weer strak in de verf zit en u met nog meer plezier 
uw balletjes kunt gaan slaan. 
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Bestuur, manager en 
Baancommissie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Hole19project’ 
 

 

De Baan. 
 
Er zullen enkele geplande buitencontractuele verbeteringen/veranderingen 
aan de baan uitgesteld worden tot daar weer de mogelijkheden voor zijn. 
Dit betreft als eerste de rechterzijde van hole 4 waar, net als aan de 
linkerkant, de oever verbreed zou worden en als tweede op hole 10 het 
weghalen van de “bult” tussen de afslag en de fairway. 
  
Op dit moment hebben wij gemeentelijke goedkeuring om door te gaan 
met het reguliere baanonderhoud, mits we ons houden aan de corona 
omgangsregelingen. 
 
Er wordt hard gewerkt om de baan in optimale conditie te krijgen voor het 
moment dat er weer gespeeld mag worden. Onderstaand enkele van de 
deels uitgevoerde werkzaamheden. 
·         Herstel van de kraaien-schade; 
·         Jacht (kraaien en ganzen) als schadebestrijding; 
·         Mollenvangen; 
·         Nieuwe bomen geplaatst op de Heuvelbaan uit het bomenfonds; 
·         Stobbenfrezen en verwijderen snoei- en kaphout; 
·         Maaien (bredere fairways); 
·         Beregening Griendbaan: Laatste fase verbetering; 
·         Oranje teeboxen op de Griend- en Heuvelbaan. 
·         Hole19 project: 
          Op initiatief van enkele sponsors wordt het terras verbeterd en is de    
          waterpartij vergroot. De fundraising-golfwedstrijd wordt op een  
          nader te bepalen datum gespeeld. 
 

 

 

 

 

 
 

Bestuur en manager 

Samenvatting van geplande activiteiten die afgelast zijn. 
 

- De NGF-competitie. 
- Alle golfwedstrijden tot en met 28 april 2020. 
- Dus ook de fundraising golfwedstrijd van 3 april 2020 (een nieuwe 

datum wordt bepaald). 
- Dus ook de eerste Golfschoolwedstrijd op 24 april 2020.  
- De Algemene Vergadering van 18 mei 2020  

    (een nieuwe datum wordt t.z.t. bepaald). 
- De Golfweek van juni 2020. 
- Tijd voor Vitaliteit staat ‘on-hold’ en wordt opgestart als de 

accommodatie weer open is en als daar toestemming voor is. 
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Golfschool 

Oefeningen voor thuis 
 

Isi Kokke en Synco Jonkeren plaatsen volgende week op de 
Golfschool pagina van de website een aantal trainingstips voor thuis. 
 
Zodra deze op de site staan, zullen we hierover een bericht in de 
Nieuwspagina opnemen.  

 

 

 
 
 

Vanuit de NVG / NGF 

Golfbanen in ieder geval gesloten tot en met 28 april 
 
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid 
hebben op 31 maart een verlenging bekendgemaakt van de 
coronamaatregelen die in eerste instantie golden tot en met 6 april. 
Horeca, scholen, kinderdagverblijven en ook sportclubs moeten in elk geval 
nog tot en met 28 april gesloten blijven (scholen tot en met de 
meivakantie). De verlenging heeft als doel om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te 
voorkomen. Tot en met 28 april moeten mensen ook nog steeds 1,5 meter 
afstand tot elkaar bewaren. Ook moet iedereen tot die tijd zoveel mogelijk 
thuiswerken. Op 21 april zal het kabinet beslissen of de maatregelen na 28 
april worden verlengd. De verlenging van de beperkende maatregelen tot 
en met 28 april hebben grote consequenties voor de maatschappij en ook 
voor de golfsport, maar worden gesteund door de NGF, NVG, NGA en PGA 
Holland. Alle adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn erop gericht om de 
gevolgen van de virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen en om zo 
de druk op de zorg te verlichten. Bekijk hier verdere 
informatie: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/het-
coronavirus-en-golf-in-nederland / https://www.ngf.nl/over-de-
ngf/nieuws/2020/apr/faq-clubs-en-banen-coronavirus-en-golf-in-
nederland 

 

 

 

 
 
 

Vanuit de NVG / NGF 

Is sporten en golf na 28 april wel weer mogelijk? 
 
Tot en met 28 april zijn alle sportclubs en sportvoorzieningen gesloten en 
zijn er geen trainingen, competities, toernooien en sportevenementen 
toegestaan. Vooralsnog is niet te zeggen of golf, eventueel met aangepaste 
regels, na 28 april weer mogelijk is. De overheid laat uitdrukkelijk de 
mogelijkheid open dat de huidige maatregelen ook na 28 april 
gehandhaafd moeten blijven, maar een versoepeling van de maatregelen 
na 28 april is ook niet uitgesloten. Een terugkeer naar een normale situatie 
hangt helemaal af van het succes in de strijd tegen het coronavirus. 
 

 

https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/het-coronavirus-en-golf-in-nederland%20/
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/het-coronavirus-en-golf-in-nederland%20/
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/faq-clubs-en-banen-coronavirus-en-golf-in-nederland
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/faq-clubs-en-banen-coronavirus-en-golf-in-nederland
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/faq-clubs-en-banen-coronavirus-en-golf-in-nederland
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Vanuit Golfers Magazine 

Anne van Dam: 'Golf op tweede plan' 
 
Nederlands beste golfster zit tijdens de coronacrisis vast in haar huis in 
Amerika, al heeft ze op dit moment wel iets meer bewegingsvrijheid dan in 
Nederland. 
 
Ook in Amerika ligt het openbare leven bijna volledig plat, en gegolft wordt 
er ook al even niet meer. Nadat eerder de Asian Swing uit het schema ging, 
zijn inmiddels ook alle wedstrijden in Amerika zelf tot nader order 
uitgesteld. 
'Toen we net hoorden dat er voorlopig niet gespeeld ging worden, dacht ik 
nog “ik neem even rust, ga daarna wat meer sporten en trainen”, maar ik 
merk dat ik dat best moeilijk vind. Je bent als sporter zó gewend om ergens 
naar toe te werken, dat als dat er niet is, het lastig is je te motiveren om 
echt aan de slag te gaan.' 
Dat Van Dam wel aan de slag kan, is te danken aan het feit dat ze op een 
privé-resort woont. 
'De baan is gesloten voor mensen van buiten, alleen leden mogen spelen 
en een klein aantal maakt daar ook gebruik van. Met alle restricties die 
daarbij komen. Niet de vlag aanraken, geen hark in de bunkers, een buggy 
per persoon, dat soort dingen. Maar ik kan spelen. Dat is meer dan in 
Nederland op dit moment, maar je moet je afvragen hoe lang dat nog zo 
blijft. Het aantal besmettingen neemt hier snel toe en je ziet dat steeds 
meer dingen dicht gaan in de strijd tegen het virus. Ook wij komen steeds 
dichter bij een lockdown zoals die er in Europa al is.' 
Hoewel golf haar core-business is, is het op dit moment absoluut niet het 
belangrijkste, erkent de vijfvoudig winnares op de LET. 
'Nee, zeker niet. Golfen kunnen we altijd nog, bij wijze van spreken pas 
volgend jaar, maar nu maak ik me vooral ook zorgen over de mensen thuis. 
Mijn familie, vrienden, ouders en hoe het met ze gaat. Natuurlijk baal ik 
dat er geen toernooien zijn, maar golf komt echt op de tweede plek op dit 
moment.' 
'We worden door de LPGA heel goed op de hoogte gehouden over de 
ontwikkelingen en wat de plannen zijn. Het probleem is natuurlijk dat 
niemand met zekerheid kan zeggen welke kant het opgaat. Er zijn plannen 
voor een herstart in juni, een herstart in juli, maar er is zelfs gezegd dat het 
ook zomaar september kan worden. Het voordeel van Amerika is natuurlijk 
dat je in Florida en aan de Westcoast tot in december zou kunnen spelen. 
De Tour heeft gezegd dat als we weer beginnen dat het dan zomaar zou 
kunnen dat we in een lange reeks naar het einde gaan. Maar eerlijk? Het 
voelt allemaal heel ver weg op dit moment. Als we met een paar weken 
extra wachten geholpen zijn dan moeten we dat doen. Better safe than 
sorry wat mij betreft.' 
 

 

 


