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2020 – nummer 2020-05 – extra editie

En nu alweer een extra Nieuwsbrief 
 

De maatregelen die premier Rutte in de persconferentie van 6 mei 2020 

bekend maakte gaf aanleiding om (weer versneld) een volgende extra 

Nieuwsbrief uit te brengen.  

 

Alle banen van Golfclub Zeegersloot zijn weer open, vooralsnog alleen voor 

leden en onder stringente voorwaarden. 

Die voorwaarden zijn opgenomen in een aantal protocollen en 

aanwijzingen. Deze worden in deze Nieuwsbrief (nogmaals) gepubliceerd.

 

Op de website is ook een speciale coronapagina toegevoegd.

In één van de bijdragen in deze Nieuwsbrief wordt daarover bericht. 

 

Van nieuwe ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de hoogte.

 

Wij wensen u veel plezier toe. Ga daarbij zorgvuldig om met de 

aanwijzingen waarbij we allen letten op eigen en andermans gezondheid.

 

 

In deze Nieuwsbrief bijdragen van 
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Alphen aan den Rijn, 6 mei 2020  

 

Bestuursbesluit inzake de clubwedstrijden en 

reserveringen.  
 

Wedstrijden in 2020:  

1. Geen wedstrijden zolang het clubhuis en restaurant gesloten zijn.  

2. Na openstelling van de golfbanen de 1e 2 maanden geen wedstrijden. 

Het wedstrijdseizoen start medio juli.  

3. De hele huidige wedstrijdkalender wordt geschrapt.  

4. Er wordt een nieuwe wedstrijdkalender gemaakt om de week, 1 

wedstrijd in het weekend.  

5. De Weco zal in de wedstrijdkalender slechts serieuze wedstrijden waar 

normaliter veel deelnemers aan meedoen organiseren, zoals 

maandbekers. Geen funwedstrijden als Niblicktrofee, Presidentscup, etc.  

6. Dit jaar geen clubkampioenschappen, tenzij de Weco met een hele 

creatieve oplossing komt waarbij de speelruimte voor niet deelnemers 

maximaal is.  

7. Ook de Jeugdcommissie neemt op de nieuwe wedstrijdkalender slechts 

serieuze wedstrijden op. De Sinterklaas wedstrijd behoort tot de serieuze 

wedstrijden.  

8. DAC en WAC mogen de slotwedstrijd organiseren.  

9. De PAC, Daco en Seco halveren het speelschema.  

10. Geen wedstrijden met een shotgun.  

 

Reserveren voor het spelen van vrije ronden per 11 mei 2020:  

1. Reserveren van starttijden is vanaf heden ook voor de Parkbaan 

verplicht (zie inlogprocedure) 

2. Flights van maximaal 3 spelers;  

3. Starttijden om de 8 minuten;  

4. Twee- en éénballen kunnen worden aangevuld tot een flight van 3;  

5. Leden kunnen 6 dagen van te voren via de website een starttijd 

reserveren;  

6. Om iedereen speelruimte te geven, de eerste maand voor ieder lid 

slechts 2 x per week een golfronde, een ronde van 9 holes of een ronde op 

de Parkbaan telt als 1 ronde. 

7. De eerste maand na openstelling geen greenfee spelers (gasten);  

 

Namens het bestuur:  

Lia Krosse (bestuurslid),  Jaap Molenaar (voorzitter),  Bart Rekers 

(manager) 

 

 

 

Inschrijven voor 

starttijden Parkbaan  

 

 

 

U wordt geadviseerd om in te loggen en uw persoonlijke instellingen te 

controleren en eventueel aan te passen.  

 

Ga naar onze website www.zeegersloot.nl, u kunt via deze site uw 

starttijden reserveren en inschrijven voor wedstrijden. Hiervoor klikt u 

rechts in de witte menubalk op INLOGGEN. In het opklapmenu vult u uw 

gebruikersnaam in (uw lidcode, zie uw NGF pas of tas-label) en een tijdelijk 
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wachtwoord, te weten uw geboortedatum in de vorm ddmmjj. Na een klik 

op AANMELDEN komt u op de ledenpagina wat u kunt

begroeting met uw voornaam rechts boven.  

 

U heeft ook een eigen profielpagina. Om die te be reiken klikt u op 

en daarna op mijn profiel. Het advies is om uw persoonlijke gegevens in 

uw profiel direct even te controleren en eventueel aan te passen. Wijzig in 

ieder geval uw wachtwoord en gebruik uitsluitend cijfers en 

U heeft het wachtwoord ook nodig als u opnieuw, of via ee

computer, tablet of telefoon inlogt. Wilt u niet zichtbaar zijn in de on

ledenlijst, klik dan op Nee. De overige opties op uw profielpagina spreken 

voor zich. Klik tenslotte op Gegevens opslaan. 

 

In de LEDEN PAGINA’S kunt u inschrijven voor starttijden en wedstrijden. Na 

het klikken op Starttijden selecteert u de gewenste datum en baan, 

waarna u een overzicht krijgt van alle beschikbare starttijden. U kunt ook 

van  elke flight zien of u daar nog bij kunt, en of er een flight is die u voor u 

en uw medespeler(s) kunt boeken. Klik daartoe op het groene blokje 

waarin de gewenste starttijd staat; de rest wijst zich vanzelf. U krijgt geen 

e-mail meer ter bevestiging, maar u kunt wel aan de kleur van een blokje 

zien dat u bent ingeschreven, ook als dat door iemand anders is gedaan. 

 

Corona button op de homepage van de website
 

Op de website is een extra pagina toegevoegd.

Deze is zowel voor leden als voor gasten toegankelijk.

U kunt deze pagina met de meest actuele corona

door op de button corona informatie te klikken.

Deze button vindt u in de balk bovenaan de home

‘inloggen leden’. 

 

 

wachtwoord, te weten uw geboortedatum in de vorm ddmmjj. Na een klik 
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uw profiel direct even te controleren en eventueel aan te passen. Wijzig in 

ieder geval uw wachtwoord en gebruik uitsluitend cijfers en kleine letters. 

U heeft het wachtwoord ook nodig als u opnieuw, of via een andere 

computer, tablet of telefoon inlogt. Wilt u niet zichtbaar zijn in de on-line 

. De overige opties op uw profielpagina spreken 

.  
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Deze is zowel voor leden als voor gasten toegankelijk. 
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te klikken. 
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PPPProtocol Golfclub Zeegersloot  m.i.v. 11 mei 2020 

 

In dit protocol zijn de richtlijnen van de NGF en NVG opgenomen. 

Algemeen 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging (vanaf 38 C°).  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) 

en/of benauwdheidsklachten.  

• Schud geen handen.  

• Houd afstand. 

• Volg de aanwijzingen van het personeel op. 

• Beperk jouw aanwezigheid door maximaal 15 minuten voor de 

start van jouw activiteit aanwezig te zijn en direct na jouw 

activiteit weer naar huis te gaan. 

De baan 

Griend/Heuvelbaan  en Parkbaan 

• Houd 1,5 meter afstand 

• Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. Ook voor de 

Parkbaan. 

• Alleen via de website, telefonisch of de App een starttijd 

reserveren 

• Maximaal drie spelers per flight.  

• Arriveer niet eerder dan 15 minuten voor aanvangstijd van je 

starttijd bij eerste hole. 

• Eén persoon per handicart. Bij huisgenoten twee spelers per 

handicart toegestaan. 

• Doorstroming op de baan is essentieel: 

o Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal 

oppakken en doorlopen.  

o Alleen eigen bal zoeken. Bij oponthoud nieuwe bal 

droppen en doorspelen. 

o Geen ballen uit het water hengelen. 

o Geen harken bij de bunkers. Bij ligging in een voetstap mag 

de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de 

bunker die wel goed geharkt is. 

o Raak de vlaggenstok niet aan. 

• Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.   

• Volg de aanwijzingen van het personeel op !!!  

• Neem eten en drinken mee van huis (Clubhuis is gesloten). 

• Neem jouw afval mee naar huis (afvalbakken worden niet frequent 

geleegd). 

• De toiletten in het Caddyhuisje zijn open. Desinfectiemateriaal is 

aanwezig. Houd de ruimte schoon. 

• Ga na het voltooien van de ronde meteen weer naar huis.  
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Protocol Golfclub Zeegersloot (vervolg) 

 

Het Clubhuis 

• Restaurant gesloten. 

• Kleedkamers gesloten. 

• Toiletten open. Niet meer dan één persoon tegelijk in de 

toiletruimte. 

• Lockerruimte open. Niet meer dan één persoon tegelijk in de 

lockerruimte. 

Lockerruimtes zijn geopend van 08.00 tot 20.00 uur. 

• Scorekaarten elektronisch (website of App) invullen. Niet op de 

zuil in de hal. 

Servicedesk en Shop 

• Servicedesk en Shop zijn open. 

• Maximaal één bezoeker tegelijk in de ruimte. 

• Alleen per PIN betalen. 

Handicart (Buggy) 

• Handicart telefonisch reserveren. 

• Eén persoon per handicart. Bij huisgenoten twee spelers per 

handicart toegestaan. 

• Contactloos betalen (PIN). 

• Sleutel in Handicart laten. 

• Handicart na gebruik reinigen. 

Oefencentrum 

• De driving range is open.  

• De afslagmatten zijn allen geopend. Houd je aan de looproute 

• De ballenmandjes moeten voor en na gebruik gereinigd worden. 

• Beperkt aantal mensen op oefengreen en rest van oefencentrum.  

Het complex 

Het totale complex van Golfclub Zeegersloot omvat naast het terrein van 

de golfbaan, clubhuis en de oefenfaciliteiten ook nog de parkeerplaats, de 

weg tussen hole 9 en hole 10 en de fiets- en wandelpaden op de 

Heuvelbaan en langs de Parkbaan. Op diverse plaatsen moeten de golfers 

dus de ruimte delen met anderen (fietsers en wandelaars). Let hierop en 

zorg dat je ook hier de coronaregels hanteert. 

Hanteer svp het volgende uitgangspunt: Maximaal rechts houden. Dan is 

er voldoende ruimte voor alle gebruikers van de openbare ruimte. 
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WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…    

 

Veiligheid en hygiëne voor kinderen t/m 12 jaar  
 

• Golfles: 

Golfles wordt gegeven door een golfpro. Verder zijn er geen 

beperkingen qua groepsgrootte of afstand. Kinderen tot en met 12 

jaar dienen wel rekening te houden met de 1,5 meter afstand tot 

de golfpro. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.  

• Driving range:  

Voor kinderen zijn geen beperkingen op de driving range baan. 

Gezien het feit dat kinderen en jeugd beide aanwezig zijn, dient er 

minimaal 2 meter afstand tussen het midden van de matten of 

afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er 

begeleiding is. De speler moet het ballenmandjes na gebruik 

reinigen. De desinfectiespray en doekjes zijn op locatie aanwezig. 

De medewerkers van de golfschool en de begeleiders houden 

toezicht en desinfecteren de gebruikte materialen regelmatig.  

• Oefengreens: 

Voor kinderen zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. 

Gezien het feit dat kinderen en jeugd beide aanwezig zijn wordt 

gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de 

putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal 

aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van 

een bord en blijf voor de wachtlijnen op de grond. Door gebruik te 

maken van circuits en looproute is het zelfs mogelijk om meer 

personen toegang te geven tot de oefengreens. Het is mogelijk om 

hier vrij te spelen mits er toezicht is. Het oefengebied van golfclub 

Zeegersloot is ruime 9.000 m2. Met het aantal parallelle 

gebruikers, zal ruim onder deze norm gebleven worden. 
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WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…    

 

Veiligheid en hygiëne voor jeugd t/m 18 jaar  
 

• Golfles  

Golfles wordt gegeven door een golfpro. Jeugd moet 1,5 meter 

afstand kunnen houden van elkaar. Per golfles mogen maximaal 3 

jeugdspelers deelnemen. Golfpro moet zorgen dat tijdens de les te 

allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden. Officiële 

wedstrijden en competitie zijn verboden.  

• Driving range  

Jeugd moet op de driving range 1,5 meter afstand van elkaar 

houden. Op de driving range dient er minimaal 2 meter afstand te 

zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is 

mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is. De speler moet 

het ballenmandjes na gebruik reinigen. De desinfectiespray en 

doekjes zijn op locatie aanwezig. De medewerkers van de 

golfschool en de begeleiders houden toezicht en desinfecteren de 

gebruikte materialen regelmatig.  

• Oefengreens  

Jeugd moet op de oefengreens 1,5 meter afstand houden. Op de 

putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers wordt gerekend met 

maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Het maximaal aantal 

spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord 

en blijf voor de wachtlijnen op de grond. Het is mogelijk om hier 

vrij te spelen mits er een begeleider aanwezig is. Door gebruik te 

maken van circuits en looproute is het zelfs mogelijk om meer 

personen toegang te geven tot de oefengreens. Het is mogelijk om 

hier vrij te spelen mits er toezicht is. Het oefengebied van golfclub 

Zeegersloot is ruime 9.000 m2. Met het aantal parallelle 

gebruikers, zal ruim onder deze norm gebleven worden. 
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WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…WIST JE DATJES OVER DE JEUGD…    

 

Voor ouders en verzorgers  
 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels 

en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;  

• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de 

afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie 

rekening kan houden met de toestroom;  

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een 

sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;  

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft 

van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;  

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis 

koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten 

en naar buiten;  

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw 

huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon 

nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het 

laatste contact;  

• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw 

huishouden;  

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de 

sportlocatie;  

• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de 

sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw 

kind(eren). De parkeerplaats bij clubhuis is bruikbaar voor Kiss en Ride;  

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op 

de sportlocatie;  

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de 

trainers, begeleiders en bestuursleden;  

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, 

is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig 

te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende 

protocol nageleefd moet worden;  

• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op 

van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo 

kort mogelijk is. 
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Belangrijke regels i.v.m. de Corona maatregelen per 11-05-2020: 

 

• Meld je bij de Marshall bij de starthole. 

• Volg de aanwijzingen van het personeel op !!! 

 

• Doorstroming op de baan is essentieel: 

o Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal 

oppakken en doorlopen.  

o Alleen eigen bal zoeken. Bij oponthoud nieuwe bal droppen en 

doorspelen. 

o Geen ballen uit het water hengelen. 

o Geen harken bij de bunkers. Bij ligging in een voetstap mag de 

bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker 

die wel goed geharkt is. 

o Raak de vlaggenstok niet aan. 

o Pak de bal met je hand uit de cup 

 

• Houd 1,5 meter afstand  (Ook op de green) 

• Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.   

• Loop op de openbare weg tussen hole 9 en 10 en op de openbare 

paden en fietspaden op de  Heuvelbaan  aan de rechterkant van de 

weg. 

• Neem jouw afval mee naar huis (Afvalbakken worden niet frequent 

geleegd) 

• Ga na het voltooien van de ronde meteen weer naar huis.  
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Restaurant De Zeeger 
Daan van Maurik 

 

 

 

Restaurant De Zeeger 
 

Beste leden, 

 

Net als u zijn wij erg blij dat de golfbanen per aanstaande maandag weer 

open gaan. Helaas moeten het clubhuis en het terras nog even gesloten 

blijven, maar wij willen u wel de mogelijkheid bieden om een hapje en een 

drankje te bestellen in de baan.  

 

Aan de plannen om dat te realiseren wordt nog gewerkt, maar vooralsnog 

kunt u vanaf maandag een ruim assortiment aan dranken en eten 

bestellen. Betaling met de NGF-pas doen wij voor u op afstand.  Als u liever 

pint of contant betaalt, vragen wij u om aan het einde van uw golfdag uw 

rekening te voldoen bij onze tijdelijke kassa bij de achterzijde van de 

keuken (naast de nieuwbouw karrenkraal).  

 

Vanaf maandag is het caddymasterhuisje zeven dagen per week geopend 

voor koffie, thee, frisdranken, water, broodjes en snacks. U kunt hier ook 

een bestelling doen voor luxere (warme) broodjes en gerechten. Die 

worden voor u vers gemaakt in de keuken en kunnen in de loop tussen de 

griend- en de heuvelbaan opgehaald worden. U kunt ook telefonisch een 

bestelling plaatsen via 0172 476880.  

 

Binnenkort realiseren wij ook een buitenbar bij de driving range, waar u 

naast het gebruikelijke assortiment een alcoholische versnapering kunt 

bestellen.  

 

We hopen u allen snel weer te zien! 

 

Team Restaurant de Zeeger 

 

 

 


