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April 2020 – nummer 2020-04 – extra editie 
 

 
voorzitter 

 

Bericht van de voorzitter 
 
Beste leden van de golfclub Zeegersloot. 
 
We kijken er allemaal naar uit om weer te kunnen gaan golfen. Juist vanwege het mooie weer van 
de laatste weken is het dubbel jammer dat het dit voorjaar even niet kan. Allemaal vanwege de 
zorg om onze gezondheid en terecht. Om ons heen hebben we genoeg kunnen zien en wellicht 
ook zelf of van nabij ervaren wat dit corona-virus met je gezondheid kan doen. Dan valt een rondje 
willen golfen daarbij volstrekt in het niet. 
Onze gedachten blijven uitgaan naar de leden en/of hun familie/vrienden die ziek zijn en zich 
zorgen maken. We hopen voor- en met hen dat er weer snel sprake kan zijn van herstel. In ieder 
geval veel sterkte en beterschap toegewenst. 
 
Met spanning werd uitgekeken naar de persconferentie van premier Rutte van dinsdag 21 april jl.  
Kunnen de maatregelen weer wat versoepeld worden en kunnen we al dan niet gefaseerd onze 
golfbaan weer openstellen. Helaas was de boodschap dat dit nog niet kan en mag en dat we de 
maatregelen m.b.t. het bestrijden van het coronavirus nog even moeten blijven toepassen. Daarbij 
was de kern van de boodschap: “Beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf”. 
We zullen dus nog even goed moeten volhouden tot zeker 20 mei a.s. als er weer wordt bekeken 
of er wat versoepeling van de maatregelen mogelijk is. 
Een uitzondering is gemaakt voor de jeugd tot 18 jaar als het gaat om trainen/oefenen in de 
buitenlucht. Dat betekent dat we voor hen in overleg met de manager, de voorzitter van de 
Jeugdcommissie en de pro’s gaan bekijken hoe we dat op het oefencentrum, met in achtneming 
van de daaraan gestelde voorwaarden, met ingang van 29 april a.s. vorm kunnen geven. Onze 
plannen moeten vervolgens door de gemeente goedgekeurd worden. 
 
De afgelopen weken heeft het bestuur in nauwe samenwerking met de NGF en de NVG 
(Nederlandse Vereniging van Golfbanen) nagedacht over de situatie dat er weer een 
(gedeeltelijke)  openstelling van de golfbaan mogelijk is. Ook dan zullen we de door de overheid 
opgelegde maatregelen stringent moeten blijven toepassen en klaar moeten zijn om u weer op de 
baan te ontvangen. 
De 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, bij ziekteverschijnselen thuis blijven, 
ontsmetten, etc, etc., zullen we dan helder moeten vertalen naar de praktische situatie bij ons op 
de golfbaan.  
Door de NGF en de NVG is een landelijk protocol opgesteld dat door de manager met enkele leden 
weer vertaald is naar een “Implementatieprotocol voor Zeegersloot”. Daarin staat precies hoe we 
met elkaar waar dan ook op het terrein van de Golfclub hebben te handelen. U zult, zodra we de 
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golfbaan en het hele complex weer open kunnen stellen, daarover bijtijds worden geïnformeerd. 
Nog even afwachten dus! 
 
Ook is er nagedacht over hoe we de baan straks weer optimaal beschikbaar kunnen hebben voor 
onze golfers. In overleg met de voorzitters van de wedstrijdorganiserende commissies is 
nagedacht over de vraag in hoeverre we nog vast moeten/kunnen houden aan de jaarkalender 
met diverse wedstrijden en andere blokkades van de baan waardoor niet wedstrijdspelers minder 
aan het golfen toekomen. Wellicht moeten we iets minder tijd beschikbaar stellen voor 
wedstrijden zodat die tijd benut kan worden door het laten spelen van alle leden. U zult daarover 
t.z.t. nader worden geïnformeerd. Er zal pas een wedstrijdagenda opgesteld kunnen worden nadat 
het restaurant weer open is. 
 
Ook blijft de aandacht van het bestuur uitgaan naar de Pro’s en het Restaurant De Zeeger. 
Door de situatie waarin ook zij terecht zijn gekomen missen zij beiden veel inkomsten. 
De ondersteunende maatregelen van de overheid zijn natuurlijk welkom, maar niet toereikend. 
We hopen dat zij op korte termijn hun werkzaamheden weer kunnen hervatten en de “normale” 
situatie ook voor hen weer perspectief biedt! 
 
Tot slot wil het bestuur de sponsoren en vrijwilligers die al een aantal weken bezig zijn met het 
vernieuwen van het terras bij het clubhuis hartelijk bedanken voor hun voortreffelijke inzet. Het 
nieuwe terras nadert zijn voltooiing en het ziet er nu al prachtig uit! We zijn trots op jullie! 
 
Namens het bestuur 
Jaap Molenaar, voorzitter. 
 

 

 

 

 
 

 
redactiecommissie 

(Marette, Bart, Bart, Tjalling, Nol) 

 

Een tweede extra Nieuwsbrief 
 
Om de leden en andere geïnteresseerden zo goed en zo actueel mogelijk 
op de hoogte te houden, is besloten om zo snel mogelijk na de 
persconferentie van premier Rutte van 21 april een volgende extra 
Nieuwsbrief uit te brengen. Het heeft de redactie er wel toe doen besluiten 
om de nummering van de Nieuwsbrief aan te passen. En dus deze uitgave 
het nummer 2020-04 te geven. 
Van nieuwe ontwikkelingen houden we u op de hoogte in een volgende 
Nieuwsbrief. De tijd zal leren wanneer die verschijnt. 
 
Ook wij wensen u alle sterkte toe en wees zorgvuldig met het letten op uw 
en andermans gezondheid. 
 

 

 

In deze Nieuwsbrief bijdragen van 

 

Voorzitter NGF Restaurant De Zeeger 

Redactiecommissie Manager Baancommissie 

penningmeester Golfschool Paul de Greeve 

Redactiecommissie (jeugd)   
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penningmeester 
 

 

Bericht van de penningmeester 
 
Ongekende effecten van de pandemie op de gemeenschap, niet alleen de 
gevolgen voor gezondheid en bewegingsvrijheid, maar ook op de 
economie. Het lijkt er sterk op dat de negatieve effecten op de economie 
groot zullen zijn. Ook de golfclub ontkomt niet aan de effecten van de lock-
down. De omzet voor de club is geheel weggevallen. Gelukkig komt een 
groot deel van ons inkomen/onze liquiditeit uit contributies. De 
continuïteit van de club hangt daar in grote mate vanaf.  
Hieronder een korte update van de genomen acties in relatie tot de 
financiën en corona. 

 De golfclub maakt waar mogelijk gebruik van de geboden 
financiële hulp vanuit de overheid. 

o Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 
(NOW)  
Het omzetverlies, zo’n 40% voor onze club in de maanden 
Maart, April en Mei, betekent dat wij 36% van de loonsom 
als subsidie ontvangen over deze maanden. Inmiddels 
hebben wij de eerste betaling ontvangen. De subsidie is 
voorwaardelijk; wij zullen t.z.t. met een 
accountantsverklaring moeten aantonen dat wij 
daadwerkelijk 40% omzetverlies hebben geleden in de 
genoemde periode. Als de corona-maatregelen langer 
gaan duren, wordt deze subsidie mogelijk verlengd. 

o Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-
19 (TOGS) 
De club ontvangt 4.000 euro als ondersteuning voor 
directe schade. 
Deze bijdrage vanuit de overheid is inmiddels toegezegd 
voor onze club. 

o De Gemeente Alphen aan den Rijn werkt aan een 
steunfonds voor o.a. sportclubs. Zodra de voorwaarden 
bekend zijn kan de club wellicht ook op steun rekenen van 
de gemeente Alphen aan den Rijn. 

 Niet direct noodzakelijke investeringen zijn uitgesteld. Alle 
uitgaven worden kritisch bekeken. 

 Wij hebben toezeggingen van grote leveranciers, met name de 
Ridder en Aksent, dat zij de facturen voor de komende maanden 
zullen verlagen. 

 Wij hebben de Stichting Obligatiehouders GCZ gevraagd de 
terugbetaling van obligaties in 2020 een jaar op te schorten. Dit is 
in onderzoek bij de deelnemers. 

 De Rabobank heeft het incasseren van de hypotheek uitgesteld. 
Het bestuur heeft vertrouwen dat wij de corona-crisis zullen “overleven” 
met de steun van de leden, het personeel en onze leveranciers. 
 
Peter Burghouwt. 
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redactiecommissie 
 
 
 

WIST JE DATJES OVER DE JEUGD… 
 
(De redactiecommissie heeft uit het bericht van de voorzitter  onderstaande 
alinea gelicht; het gaat om de beperkende maatregelen en de uitzondering 
die gemaakt wordt voor de jeugd; Golfclub Zeegersloot zal daar op 
inspelen). 
 
Een uitzondering is gemaakt voor de jeugd tot 18 jaar als het gaat om 
trainen/oefenen in de buitenlucht. Dat betekent dat we voor hen in 
overleg met de manager, de voorzitter van de Jeugdcommissie en de pro’s 
gaan bekijken hoe we dat op het oefencentrum, met in achtneming van de 
daaraan gestelde voorwaarden, met ingang van 29 april a.s. vorm kunnen 
geven. Vervolgens moet de gemeente deze plannen goedkeuren. 

-  

 

 

 

 

 
 
 

Vanuit de NGF 
 
 

Verklaring op de website van de NGF – 21 april 2020 

De golfsport vraagt om solidariteit 

Als golfsport doen wij een beroep op ieders solidariteit. We 
hopen dat alle golfers (die dit kunnen dragen) het belang 
van hun vereniging en golfbaan in het oog houden. We 

hopen ook dat golfers hiervoor geen onderscheid maken 
tussen een verenigingsbaan of een commerciële exploitant: 

het gaat immers om het delen van de lasten.  

Aan onze golfers doen we dan ook de oproep via GOLF.NL: 
"De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidariteit 

van alle golfers. Als Nederlandse sport nemen we het 
standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, 
zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Je club of baan heeft 

nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen 
door, terwijl er geen inkomsten zijn van greenfeespelers, 

evenementen en horeca. Om die reden vragen we je uit 
naam van de NGF om solidair te zijn met je club en baan. 
Juist nu is het belangrijk om achter jouw club en baan te 

staan. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van je 
golfaccommodatie, zodat je straks, als de situatie het 

toelaat en de banen weer opengaan, weer kan golfen." 

 

 

  

https://www.golf.nl/nieuws/2020/apr/faq-veelgestelde-vragen-coronavirus-en-golf
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redactiecommissie 
manager 

 
 
 

 

Werk in uitvoering 
 
Het bruist van de activiteiten op golfclub Zeegersloot. 
Deze Nieuwsbrief belicht er een aantal van. 
Deels heeft het te maken met onderhoud en verbetering van baan en 
accommodatie en deels heeft het te maken met het implementeren van de 
NGF/NVG richtlijnen zodat wij, zodra wij groen licht krijgen, weer kunnen 
gaan golfen. 
Niet alleen op de club is het volop bedrijvigheid, maar ook thuis zijn de 
thuiswerkers druk in de weer. 
 

Corona maatregelen 
Dit omvat een scala van werkzaamheden zoals het opstellen en publiceren 
van het protocol voor Golfclub Zeegersloot, de routing aanpassen, extra 
reinigingsmiddelen aanschaffen, aanpassingen aan de baan, het 
reserveringssysteem aanpassen, etc. etc. 
 

De baan 
Er wordt, zoals eerder gemeld, hard gewerkt om de baan in optimale 
conditie te krijgen voor het moment dat er weer gespeeld mag worden.   
De teemarkers zijn van de baan gehaald en worden door vrijwilligers van 
een nieuwe verflaag voorzien.  
Voor het eind van de maand wordt de Griendbaan bezand en doorgezaaid 
om de slechte plekken te herstellen. In de hele baan is met de 
baanarchitect gekeken naar de maaicontouren van de fairways. Hier en 
daar zijn deze aangepast om weer te voldoen aan de oorspronkelijke 
ideeën hieromtrent.  
 

Hole 19 
Eind februari is begonnen met de voorbereiding, medio maart heeft De 
Ridder het grove grondwerk gedaan en sindsdien is het leger vrijwilligers 
onder aansturing van Sjaak van der Vlies en Cor Bruijne ieder weekend op 
de vrijdagmiddag en zaterdag, heel hard aan het werk geweest om het 
beoogde doel te realiseren. Elders in deze Nieuwsbrief ziet u een verslagje 
daarvan. 
 

Drivingrange 
Begin april zijn de pro's, met behulp van enkele vrijwillige leden, aan de 
slag gegaan met het schoonmaken en opknappen van de driving range. 
Zowel het overdekte gedeelte als de buitenkant zijn flink onder handen 
genomen. Zie daarvoor ook hun bevindingen. 
 

De ballenautomaat  
De ballenautomaat wordt voor 1 mei voorzien van een nieuw 
bedieningspaneel: een touchscreen. Hierdoor veranderen de betaalopties. 
De bankpas blijft en er komt een mogelijkheid om met een app te betalen. 
Ook wordt het mogelijk om bij de servicedesk een QR-kaartje te kopen. De 
euromuntengleuf verdwijnt.  
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Golfschool Zeegersloot 
 

Bericht van onze golfprofessionals 
 
Begin april zijn de pro's, met de hulp van enkele leden-vrijwilligers, aan de 
slag gegaan met het schoonmaken en het opknappen van de driving range 
zodat alles spic en span is zodra we onze geliefde sport weer kunnen 
beoefenen. 
  
Zowel het overdekte gedeelte als de buitenkant zijn flink onder handen 
genomen. 
Zo zijn de muren, de matten, het kunstgras en het plafond met de 
hogedrukspuit gereinigd. Ook zijn de geverfde gedeeltes geschuurd en 
geverfd. De buitenkant van de driving range en de tegels zijn schoon 
gespoten en de bosschages zijn verwijderd zodat hier mooie nieuwe 
beplanting kan komen. 
  
Heeft u op de website van de golfclub onder 'Golfschool activiteiten en 
reizen' al gekeken naar ons verhaal over het belang van goed materiaal? 
Met de volgende link kunt u dat bericht bekijken: 
https://www.zeegersloot.nl/faciliteiten/golfschool/. 
 
Binnenkort zullen we op die website-pagina nog meer tips en/of 
oefeningen voor thuis plaatsen. 
  
Hopelijk tot snel! 

 

 

 
 

 
 
 

Restaurant De Zeeger 
Daan van Maurik 

 
 
 

Restaurant De Zeeger 
 
Beste leden van Golfclub Zeegersloot, 
  
Sinds enige tijd biedt Restaurant de Zeeger een mooi assortiment aan 
verschillende menu's en gerechten om af te halen in het clubhuis.  
Ons aanbod bestaat uit luxere meergangenmenu's die u thuis gemakkelijk 
bereidt, maar ook uit zomerklassiekers als spareribs uit de smoker en een 
luxe BBQ-pakket.  
U heeft ook de mogelijkheid om vlees en vis te bestellen om thuis te 
bereiden.  
Daarnaast hebben wij een uitgebreid assortiment aan mooie wijnen (vanaf 
€7,95), bieren en frisdranken.  
  
Het restaurant is zo ingericht dat u op veilige afstand uw bestelling kunt 
betalen en afhalen. U kunt betalen met de gebruikelijke betaalmethodes.  
  
Wij hopen u binnenkort weer (kort) te mogen verwelkomen in ons 
aangepaste restaurant en wensen u en uw naasten sterkte en alle 
gezondheid toe.  
  
Met hartelijke groet,  
 
Team Restaurant de Zeeger  

https://www.zeegersloot.nl/faciliteiten/golfschool/
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Bestuur, manager en 
Baancommissie 

 
 

 
 

 

De Baan 
 
Er wordt, zoals eerder gemeld, hard gewerkt om de baan in optimale 
conditie te krijgen voor het moment dat er weer gespeeld mag worden. 
Het personeel van De Ridder moet zich natuurlijk wel strikt aan de Corona-
richtlijnen houden, maar tot nu toe lukt dat prima.  

- De teemarkers zijn van de baan gehaald en worden door 
vrijwilligers van een nieuwe verflaag voorzien. Waarvoor dank.  

- Voor het eind van de maand wordt de Griendbaan bezand en 
doorgezaaid om de slechte plekken te herstellen.  

- In de hele baan is met de baanarchitect gekeken naar de 
maaicontouren van de fairways. Hier en daar zijn deze aangepast 
om weer te voldoen aan de oorspronkelijke ideeën hieromtrent.  

 
Zoals bekend zullen, als we weer voorzichtig mogen beginnen met golfen, 
de richtlijnen van het golfprotocol moeten worden nageleefd.  
Als onderdeel daarvan zult u zien dat alle ballenwassers tijdelijk zijn 
verwijderd. Ook de cups op de greens worden iets aangepast, waardoor 
oppervlakte-contacten tussen de spelers vermeden worden.  
Voor de richtlijnen: leest u alstublieft het protocol goed door. 
 
Het terras zal de eerste weken waarschijnlijk nog een verboden gebied 
blijven, maar er is daar veel goed en mooi werk verricht door sponsors en 
vrijwilligers. Het ziet er nu al prachtig uit.  
 

 

 
‘Hole19project’ 

 

 
 

redactiecommissie 
 
 

Hole 19 - Terras en tuin bij het clubhuis 
 
Zoals bekend is eind februari begonnen met de voorbereiding van de 
renovatie van het terras bij het clubhuis. Medio maart heeft De Ridder het 
grove grondwerk gedaan en sindsdien is het leger vrijwilligers onder 
aansturing van Sjaak van der Vlies en Cor Bruijne ieder weekend op de 
vrijdagmiddag en zaterdag, heel hard aan het werk geweest om het 
beoogde doel te realiseren. Inmiddels zijn de werkzaamheden zover 
gevorderd dat de geplande einddatum van 1 mei a.s. in zicht komt. De 
laatste loodjes wegen weliswaar het zwaarst. Met het laatste stuk van de 
bestratingen hoopt men dit weekend klaar te komen en ook aan de 
beplantingen wordt keihard gewerkt. Wat een  metamorfose en wat een 
enorme aanwinst voor de club en het restaurant. En dat allemaal dankzij al 
die vrijwilligers die hun vrije weekenden hiervoor hebben opgeofferd. 
HULDE! 
Jammer dat er voorlopig nog geen gebruik van worden gemaakt. Maar het 
geduld wordt beloond! 
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Paul de Greeve 

Bericht van het VOGELFRONT 
 
Op 28 november 2019 werd de jaarlijkse Cultuurdag van Groene Hart 
Lyceum gehouden met een activiteit op de GCZ: 16 leerlingen zouden ons  
komen helpen met het controleren en schoonmaken van vogelhuisjes. 
Storm en regen waren echter de spelbrekers. Het slechte weer hield weken 
aan en het wachten was op betere tijden.  De afgelopen maanden zijn 
enkele pogingen ondernomen; telkens maakten de weersomstandigheden 
elke activiteit onmogelijk. 
 
Op 10 en 18 maart 2020 zijn de vogelhuisjes dan alsnog gecontroleerd en 
schoongemaakt. Een aantal huisjes is meegenomen voor een 
onderhoudsbeurt, evenals de huisjes van de omgezaagde bomen. 
In 56 vogelhuisjes werd een nest aangetroffen, een enkele keer met een 
eitje en één keer met een dood vogeltje. 
Helaas waren enkele huisjes niet meer te vinden…? 
Naast de maatregelen die genomen zijn om schade door kraaien aan de 
fairways te voorkomen, zoals vermeld in de extra nieuwsbrief, doen wij 
een beroep op spreeuwen. Deze vogels voeden zich ook met engerlingen 
en emelten zonder de fairways te beschadigen.  
Omdat spreeuwen bij voorkeur in kolonies broeden zijn op 28 maart j.l.    
28 nieuwe  spreeuwenkasten opgehangen in 4 groepen van 7 op bomen 
langs de fairways van de holes 2, 3, 4 en 7 en langs het pad van hole 3 naar 
de afslag van hole 4.   
Op 23 maart jl. zijn 12 spreeuwenkasten opgehangen op de bomen links 
van  de fairway van hole 2 en rechts van de fairway van hole 5.  
Dit brengt het totaal op 40 spreeuwenkasten. 
 
Tenslotte zijn op 8 april j.l. 12  vogelhuisjes voor mezen en een  
spreeuwenkast opgehangen op de Heuvelbaan. Naar verwachting zullen zij 
ons helpen bij de bestrijding van de eikenbladprocessierups, die zich naar 
verwachting spoedig zal laten zien. 
Disclaimer: zoals ten tijde van de zwaluwwal(len) het geval was, zal in alle 
bekende vogelbladen woonruimten voor spreeuwen (en mezen) worden 
aangeboden in de hoop dat onze gevleugelde vrienden deze onderkomens 
weten te vinden.  
 
Paul de Greeve, 
met dank aan: Jan Bouwhuis, Aad Geeve, Sylvia en Rogier Fonkert, John 
Kempers, René Kuulkers en Ferd Schelleman. 
 

 

  



Tweede EXTRA Nieuwsbrief april 2020 

Pagina 10 van 10 
 

 

 

 

 
 

redactiecommissie 

Archief Nieuwsbrieven 2016 t/m 2014 
Archief De Afslag 2013 t/m 2008 

 
Bij het inventariseren van de inhoud van de mediatheek van de website 
stuitte de redactiecommissie op pdf-files van oude clubbladen en oude 
nieuwsbrieven. 
In overleg met de manager is besloten om daarvoor op de website een 
archief in te richten, zodat, wanneer nodig in de toekomst, altijd nog de 
mogelijkheid bestaat terug te blikken naar en in het verleden. 
Voor leden is dit archief toegankelijk. 
U kunt het vinden op de COMMIT-pagina, helemaal als laatste item 
onderaan. 
Het betekent natuurlijk wel dat u als lid ingelogd moet zijn om toegang tot 
die bestanden te kunnen krijgen. 
 
Verveelt u zich, neem eens een kijkje in dit archief. 
U vindt er bijvoorbeeld de laatste aflevering van De Afslag van april 2013. 
 
https://www.zeegersloot.nl/wp-content/uploads/2016/07/Afslag-2013-01.pdf 
 

 

 

 

https://www.zeegersloot.nl/wp-content/uploads/2016/07/Afslag-2013-01.pdf

