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Voorzitter 

 

 

Beste leden van Golfclub Zeegersloot, 
Na een periode van acht weken dat onze golfbaan vanwege de Corona-maatregelen 
van de overheid gesloten was, mochten we vanaf 11 mei weer ons geliefde golfspel 
gaan spelen. Natuurlijk wel met enige beperkingen en met de nodige 
veiligheidsmaatregelen voor onze gezondheid. Het bestuur en de manager hielden 
goed in de gaten wat de effecten waren van de beperkingen en al vrij snel konden wat 
versoepelingen worden toegelaten. Op maandag 1 juni mocht de horeca onder 
voorwaarden weer open en onlangs werden 4-ballen weer mogelijk en greenfeespelers 
ook weer toegelaten tot de baan. Zo langzaam aan weer op weg naar “normaal” 
alhoewel ik denk dat we dat nooit meer helemaal terug zullen zien, niet meer “zoals 
het ooit was”. 
Het belangrijkste is dat we weer kunnen golfen, gebruik kunnen maken van het 
oefencentrum, het restaurant etc. In de afgelopen periode is er door de greenkeepers 
hard gewerkt om de baan op orde te houden en we kunnen constateren dat deze er 
prachtig bij ligt! De Pro’s, met ondersteuning van enkele vrijwilligers, hebben zich in de 
oefenloze periode ingezet om het oefencentrum te “schonen” en ook het gebouw een 
verfje te geven. Het ziet er weer keurig uit. 
De werkzaamheden aan het terras bij het restaurant konden in de lock-down periode 
dankzij veel vrijwilligers zonder onderbreking gestaag doorgang vinden. Het terras en 
de plantenvakken zien er prachtig uit en het is een genoegen om op het vernieuwde 
terras even “uit te blazen”. Een visitekaartje en een welkome aanvulling voor ons al 
prachtige golfcomplex.  
Nog even terug naar 11 mei. We hebben als bestuur/manager een fors beroep gedaan 
op extra vrijwilligers om de noodzakelijke extra marshal activiteiten te kunnen 
bemensen. Dat is gelukt met de spontane inzet van velen. Gelukkig konden we na twee 
weken e.e.a. snel weer afbouwen. 
Namens het bestuur wil ik iedereen dank zeggen die in deze periode, in welke vorm dan 
ook, zijn of haar bijdrage heeft geleverd om als golfclub verder te kunnen. Ik denk 
daarbij aan de leden en sponsoren van onze golfclub om GC Zeegersloot waar nodig te 
blijven steunen, aan de medewerkers van de servicedesk en het secretariaat, aan de 
manager, aan de pro’s, aan de greenkeepers, aan de medewerkers van het restaurant, 
aan de sponsoren en vrijwilligers die aan het terras hebben gewerkt, aan alle marshals 
bij het naleven van de regels, aan alle commissieleden die achter de schermen hebben 
meegedacht hoe e.e.a. vorm te geven, aan de communicatiecommissie voor de extra 
Nieuwsbrieven etc. en aan het bestuur voor de genomen beslissingen. Heel veel dank! 
Met elkaar zijn we een vereniging waar we trots op mogen zijn en blijven! 
Namens het Bestuur, 
Jaap Molenaar, voorzitter 
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Wedstrijdnieuws 
 
We mogen weer competitief aan de slag. 
Veel wedstrijd-organiserende commissies hebben inmiddels hun wedstrijdkalender 
voor 2020 aangepast, gepubliceerd op de website en kopij aangeleverd voor deze 
Nieuwsbrief. 
De redactiecommissie wil alle betrokkenen hartelijk danken voor hun snelle acties. 
De wedstrijden zijn, zo veel als mogelijk, in de algemene kalender opgenomen. 
Voor een aantal commissies is ook op hun ‘eigen website-pagina’ een verkorte 
samenvatting van de kalender voor die commissie opgenomen. 
Voor de wedstrijden gelden enkele extra ‘corona-regels’; ze staan hieronder. 
In deze Nieuwsbrief wordt ook door de Commit-commissie beschreven hoe u met een 
APP op uw mobiele telefoon kunt inschrijven voor wedstrijden. Ook kunt u met die APP 
uw wedstrijdscore invoeren. En er zijn nog meer toepassingen mogelijk. 

 

 

 

 
 

Bestuur 
 
 

 

Extra regels voor de clubwedstrijden in het CORONA-tijdperk. 
 
- geen shotguns 
- start (10 min voor je start melden) 
- zelf gepast betalen (DAC manier van werken) 
- zelf kaart pakken (Wedstrijdlijst aftekenen) en kaart zelf invullen tijdens de 

wedstrijd met mondelinge overeenkomst van een marker 
- kaart zelf invoeren via smartphone (voorkeur)  

of kaart inleveren in de kaartenbox 
- geen prijsuitreiking  
- uitslag via het internet (e-mail en website) 
- clubhuis en terras is toegankelijk volgens de daarvoor geldende coronaregels (zie 

de ‘corona-informatie’ op de website.  
 

RIVM-protocol 

- kleedkamers zijn dicht 
- één speler per buggy; daardoor een beperkt aantal buggys. 
En even voor de zekerheid: 
In ieder geval 
- de vlag niet aanraken  
- geen hark in de bunker 
- tijdelijke bunkerregels volgens informatie op de website (zie: baanstatus). 
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Commit Commissie 

Inschrijven voor wedstrijden met de Mobiele APP van E-Golf4U. 
 
Voor het inschrijven voor wedstrijden gebruiken wij bij Golfclub 
Zeegersloot de programmatuur van E-Golf4U via de website. Naast de 
website is het  ook mogelijk om dit met uw mobiele telefoon  
te doen.  
Hiervoor moet u de APP van E-Golf4U op uw  mobiele telefoon installeren. 
 
Met deze APP kunt u met uw mobiele telefoon alle E-Golf4U functies, die 
wij bij Zeegersloot beschikbaar hebben, gebruiken. 
Ook uw NGF-pas is in de APP opgeslagen. 

De MOBIELE WEB APP van E-Golf4U       
Met de Web APP op uw mobiele telefoon kunt u : 
- Uw NGF pas gebruiken 
- Q-kaart aanvragen 
- Uw Score invoeren 
- Vreemde kaarten invoeren 
- Starttijden boeken  
- Het clubnieuws lezen 

 Nieuws 

 Baanstatus 
- Uw profiel bekijken 
- Inschrijven voor wedstrijden 
- Uitslagen van wedstrijden bekijken 
- Inschrijflijsten bekijken 
- Uw handicaphistorie bekijken 

Installeren: 
Deze APP is niet te verkrijgen via de APP Store  of  Play Store. 
Op de pagina van de Commit-commissie op onze website staat de 
beschrijving hoe u deze APP op uw mobiele telefoon kunt installeren. Ook 
kunt U de informatie vinden op de website van E-Golf4U. 
 
Als U de APP gaat gebruiken moet u inloggen net zoals U op de website 
inlogt dus met uw lidcode en wachtwoord. 
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Damescommissie 
 

 

 

Voor de dames geen Tea time meer, maar TEE TIME op de dinsdag. 
 
Eindelijk weer een bericht van de damescommissie. Wat hebben we jullie allemaal 
gemist de afgelopen maanden! De routine die we hadden om op dinsdag met elkaar te 
golfen werd abrupt afgebroken door die akelige Coronapandemie. 
We hopen dat het goed met jullie gaat, en alle dierbaren om jullie heen. 
 
We zijn inmiddels zo ver dat we weer kunnen golfen en nu ook weer  beperkt 
wedstrijden kunnen organiseren. Er kan weer worden ingeschreven!  
Op 14 Juli beginnen we om de week met de volgende wedstrijden : 
14 juli   Zomerwedstrijd  *            28 juli   Maandbeker. * 
11 aug.  Lady Blue  *                       25 aug.  Maandbeker. * 
8 sept.   Na - zomerwedstrijd  *    22 sept. Maandbeker  * 
6 okt.   A Sisters Hope                  20 okt.  Slotwedstrijd. * 
                            (goede doel) 
De wedstrijden met * tellen mee voor de Dinsdag Dames Trofee. 
Er ligt weer een uitdaging klaar! 
De Sinterklaaswedstrijd wordt op 1 december gespeeld. 
 
Het is weer een begin, en hoewel we natuurlijk met allerlei restricties te maken 
hebben, staan wij toch te popelen om de gezellige dinsdagen weer zo goed en leuk 
mogelijk in te vullen. 
We hopen iedereen weer gezond en wel te zien, wij zijn er klaar voor! 

 

 

 

Jeugdcommissie 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Beste jeugdspelers, 
 
Op zondag 27 september 2020 zal de eerste jeugdwedstrijd van het seizoen gespeeld 
worden. Dit jaar worden de jeugdwedstrijden in een nieuwe vorm gegoten om voor de 
jeugd leuke en uitdagende wedstrijden te kunnen aanbieden. 
De eerste wedstrijd wordt een gezamenlijke 9 holes scramble op de Heuvelbaan waar 
alle jeugdspelers met elkaar aan deelnemen. De wedstrijd start om 10.00.  
Het thema voor de wedstrijd is regenboog. Trek je meest kleurrijke golfoutfit aan! 
Jij doet toch ook mee? Hopelijk tot dan! 
Jeugdcommissie 
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Parkbaancommissie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Parkbaancommissie 
Tsja, een foto uit de tijd dat je bij dat nare woord dacht aan een biertje met een stukje 
citroen in de hals van de fles. We zien hier het heilige gras van de Parkbaan tijdens een 
Parkbaan Cross-Country zoals die ook aan het begin van de golfweek gehouden zou 
zijn. Het mocht niet zo zijn.  
Maar binnenkort mag het weer wel een beetje. We hopen dat u de gelegenheid hebt 
gehad om een beetje vorm te krijgen. Best moeilijk als je zo’n tijd de stokken niet in 
handen hebt gehad. Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen en zoals sommigen van u 
weten en anderen misschien niet: het gaat er niet om hoe goed je kunt golfen, het gaat 
om de gezelligheid en dat je van elkaar kunt leren.  
 
Dit stukje gaat over de PAC: De Parkbaan Avond Competitie. En dit stukje gaat er niet 
over, want dit jaar is er helemaal geen Parkbaan Avond Competitie. Wel hebben we op 
een aantal van de normale PAC donderdagavonden een rondje Parkbaan georganiseerd 
(16/7, 30/7, 13/8, 20/8 en 27/8). De inschrijving bedraagt zoals altijd € 2,50 en in 
overleg met de andere wedstrijdcommissies is besloten de inschrijfgelden ten goede te 
laten komen aan het vernieuwde terras: Hole 19.  
 
Voor alle nieuwe leden en zij die nog nooit aan een (Parkbaan-) wedstrijd hebben 
meegedaan: probeer het gewoon een keer. Iedereen denkt in het begin dat zij of hij 
nog niet goed genoeg is of de hele boel gaat ophouden, maar in de praktijk blijkt dat 
echt heel erg mee te vallen. Doe gewoon een keer mee en merk hoe leuk het is. De 
eerste start is om 6 uur (bij de laatste wedstrijden iets eerder) en u kunt starten tot half 
8. U hoeft zich niet van tevoren in te schrijven, dat doet u als u aankomt in het clubhuis 
en zodra er zich 3 mensen hebben ingeschreven vormen die een flight en gaan de 
Parkbaan in. We hopen u te zien volgende maand(en)!  

De Parkbaancommissie (Yvonne, Rens, Frank) 
 

 

 

 

 
 
 

Seniorencommissie 

 
 

 
 
 

 

Beste Senioren van Golfclub Zeegersloot, 
 
Zo zachtjes aan zijn we weer ‘aan de slag’. Beseffend dat we onze geliefde 
buitenbezigheid toch wel hebben gemist de afgelopen maanden. Geen ‘birdies’ 
gescoord, geen plaggen geslagen, geen ‘divots’ op de green achtergelaten; niets van dit 
alles! 
Gelukkig gaat het de goede kant op, mits we ons houden aan naleving van de regels die 
we met elkaar hebben afgesproken. Wij als senioren zijn nu eenmaal meer kwetsbaar 
dan de jongere generatie. 
 
De SECO heeft in de afgelopen weken, in overleg met het bestuur en alle andere 
commissies, gekeken naar het wedstrijdprogramma voor de rest van het jaar. Ten 
opzichte van het oorspronkelijke programma is dat natuurlijk aangepast en er is 
rekening gehouden met de wens om de baan zoveel als mogelijk beschikbaar te 
houden voor leden en greenfeespelers. Die regels hebben ook tot gevolg, dat er geen 
‘shotgun’ en ‘scramble’ clubwedstrijden georganiseerd kunnen worden.  
 
Er blijven 2 competities over, de zomer- en de herfstcompetitie. Daarnaast zijn er nog 
een aantal ‘funwedstrijden’ zoals bijvoorbeeld de Regenboogwedstrijd op 15 oktober. 
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Door deze wat vroeger in de maand te plannen kan nog gebruik gemaakt worden van 
de zomertijd, waardoor er 72 deelnemers kunnen inschrijven.  
In overleg met de manager wordt nog gekeken of we toch ook nog een RABO 
Sponsorwedstrijd kunnen regelen. Meer informatie daarover volgt. 
 
We hopen op grote belangstelling voor deelname aan de wedstrijden die de SECO dit 
seizoen nog organiseert. Van harte welkom allemaal ! 
 
De Seniorencommissie 
 
Op de website staat het overzicht van alle wedstrijden van de SECO dit seizoen. 
 

 

 
 

 
 

Wedstrijdcommissie 

Bericht van de Wedstrijd commissie (WECO) 
 
Aangepast wedstrijdschema 
4 Maandbekers voor 2020 
Nu de wedstrijden weer opgepakt worden, kunnen we nog 4 maandbekers spelen. 
Allen zijn Q-wedstrijden. U kunt de wedstrijden in twee handicap categorieën spelen. 
Zie hiervoor de wedstrijdkalender. Om voor het eindklassement in aanmerking te 
komen, moet U wel alle maandbekers in dezelfde categorie I of II gespeeld hebben. Het 
wordt altijd een spannende competitie. Maandbeker I speelt strokeplay, Maandbeker II 
speelt Stableford. De data zijn: 
zaterdag 18 juli - zondag 29 augustus - zaterdag 5 september - zondag 4 oktober 
 
Overige wedstrijden 
Zeegersloot Bokaal zondag 9 augustus 
Individuele Q-wedstrijd tegen Par van de baan. Een mooie beker te winnen.  
Handicart Sponsorwedstrijd zondag 20 september 
Greensome Stableford wedstrijd, NQ, team van 2 personen met ¾ 
handicapverrekening. U dient zich als team in te schrijven. Het inschrijfgeld is hoger om 
de Stichting Handicart te steunen. Zij financieren alle handicarts in heel Nederland. U 
kunt donateur worden voor € 50,00 per jaar. Iedereen kan meedoen aan deze 
wedstrijd.  
Najaarstrofee zondag 18 oktober 
Individuele Stableford Q wedstrijd. We gaan om de eer van de beker.   
 
Winterwedstrijden 14 november – 13 december – 9 januari – 14 februari 
Zoals gebruikelijk als het seizoen voor de Q-wedstrijden is afgelopen houden we de 
winterscrambles. Teams van 4 personen (door de wedstrijdleiding samen te stellen op 
basis van handicap) spelen strokeplay om de beste score.  
 
Ondanks het korte seizoen door Corona hopen we toch dat we iedereen hiermee een 
plezier doen. We verwachten een hoge deelname, zodat u ook kunt werken aan uw 
actieve handicap.  
Houdt de wedstrijdkalender in de gaten: druk op “toon kalender” om alle wedstrijden 
van de betreffende maand te zien. De wedstrijden staan 4 weken voor de speeldatum 
open om in te schrijven.  
Melden op de dag en prijsuitreiking zullen in aangepaste vorm plaatsvinden i.v.m. 
corona.  
VEEL SUCCES EN PLEZIER ALLEMAAL.  
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Hole 19 commissie 

Hole19 Competitie 2020 
 
De voorbije Corona maanden hebben een fanatieke vrijwilligersgroep en enkele 
sponsoren het terras, de beplanting en de wateroevers fors verbouwd. Het resultaat 
mag er zijn! Nu we weer mogen golfen, kunnen we voor en na de wedstrijd heerlijk 
genieten op ons mooie Hole19 terras! 
Uiteindelijk hebben we gezamenlijk een klus geklaard waarvan de begroting sloot op 
circa € 35.000, maar de gerealiseerde kosten op slechts € 24.000,--. De loterij van begin 
dit jaar, subsidie van het Hoogheemraadschap en diverse sponsoren hebben € 14.000,-- 
opgebracht. We missen dus nog € 10.000,--!  
Om deze laatste € 10.000,-- te dekken worden nog diverse acties opgetuigd (waaronder 
het Hole19 sponsor-tuintoernooi van 11 juli). De Golfweekcommissie heeft recentelijk 
ook nog eens € 1.000,-- toegezegd. Fantastisch! 
In overleg met de voorzitters van de diverse commissies is het volgende idee geopperd: 
de Hole19 Competitie 2020. Een gemeenschappelijke competitie over de diverse 
competitie commissies heen (Wac, Pac, Seco, Dac, Daco, Weco) met als nevendoel 
opbrengsten te genereren voor het Hole19 terras.  
In essentie komt dit plan neer op het volgende: 

 Een competitie bestaande uit 10 wedstrijden voor de 9 holes categorie: 
o 1 x WAC 
o 5 x PAC 
o 4 x 9 holes SECO 

 En 10 wedstrijden voor de 18 holes categorie: 
o 1 x DAC 
o 3 x DACO 
o 3 x SECO 
o 3 x WECO (maandbeker wedstrijden) 

 Alle wedstrijden moeten qualifying zijn (en dus voor 1 oktober gespeeld zijn); 

 De 5 beste scores van de 10 wedstrijden tellen voor het klassement; 

 Je mag maar in 1 categorie meespelen (dus of 9 of 18 holes); 

 De wedstrijden zijn in de wedstrijdkalender herkenbaar door het label – H19 – 
in de naam van de wedstrijd; 

 Aantal inschrijvingen kent geen beperkingen (de heren mogen zelfs meedoen 
met de dameswedstrijd en v.v.), zodat zoveel mogelijk mensen kunnen 
deelnemen; 

 De wedstrijdleiding is en blijft in handen van de betreffende commissies. 
En als laatste – niet onbelangrijk – hebben de commissies aangeboden af te zien van 
prijsjes en het inschrijfgeld ad € 2,50 per speler per wedstrijd volledig te schenken aan 
het Hole19 project! 
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Hospitality 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

19 juli: Hole 19 wedstrijd op de Parkbaan voor nieuwe leden en deelnemers Tijd voor 
Vitaliteit 
Het Zeegersloot Hospitality team draagt ook graag bij aan de mooie en leuke 
initiatieven ten behoeve van ons nieuwe terras, hole 19.  
Op zondag 19 juli a.s. organiseren we een gezelligheids- en kennismakingswedstrijd 
voor nieuwe(re) leden en voor de deelnemers aan het 50+ programma Tijd voor 
Vitaliteit. De eerder geplande kennismakingswedstrijden hebben we, zoals bekend, 
moeten annuleren i.v.m. de corona beperkingen. Daarom zijn we heel blij dat we nu 
alsnog onze nieuwe leden en de Tijd voor Vitaliteit deelnemers kunnen uitnodigen voor 
een gezellige middag! 
Deze wedstrijd vindt plaats op de Parkbaan.  
We nodigen voor deze wedstrijd graag de volgende groepen golfers uit:  

- Iedereen die sinds 2018 lid geworden is van GC Zeegersloot, of je nu lid bent op 
de Griend/Heuvelbaan, de Parkbaan, Twilightlid, Early Bird lid, je bent allemaal 
welkom! 

- De deelnemers aan het succesvolle programma Tijd voor Vitaliteit, die 
inmiddels de cursus van 20 lessen achter de rug hebben (de groepen in het 
voorjaar en in het najaar van 2019 zijn gestart).  

Wij zullen al deze leden en TVV deelnemers ook per e-mail informeren en uitnodigen 
deel te nemen.  
De kosten voor deelname bedragen €2,50 per persoon. Deze gehele bijdrage komt ten 
goede aan de financiering van onze mooie nieuwe terras, hole 19.  
Wij hopen op 19 juli heel veel nieuwe leden en TVV deelnemers te mogen begroeten! 
Het Hospitality team.  
 

 

secretaris 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Algemene Vergadering in oktober 

 
Conform art.  11 lid  2 van de statuten dient het bestuur binnen zes maanden na afloop 
van het boekjaar een jaarverslag over het voorafgaande boekjaar aan de Algemene 
Vergadering uit te brengen. Wegens de maatregelen rond het corona virus heeft het 
bestuur eerder al moeten besluiten de voor 18 mei 2020 geplande Algemene 
Vergadering uit te stellen.  Nu tot 1 juli 2020 echter maximaal 30 personen tegelijk in 
het clubhuis aanwezig mogen zijn en daarbij een afstand van 1,5 meter in acht dienen 
te nemen, kan ook in de maand juni geen Algemene Vergadering in het clubhuis 
worden gehouden. Om die reden heeft het bestuur op 6 mei 2020 besloten op de voet 
van het bepaalde in art. 7 van de noodwet van 24 april 2020  (Tijdelijke Wet COVID -19  
Justitie en Veiligheid)  de termijn van zes maanden voor uitbrenging van het jaarverslag 
aan de Algemene Vergadering te verlengen met vier maanden en de Algemene 
Vergadering te houden in de maand oktober 2020. Op die Algemene Vergadering zullen 
dan zowel het jaarverslag 2019, als de begroting 2021, worden gepresenteerd. Over de 
exacte datum zullen wij u later berichten. 
Namens het bestuur, 
Harry Duijm, secretaris       

 
Dit bericht is eerder (op 12 mei 2020) op de website als nieuwsbericht gepubliceerd. 
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Tj. de Vries 

 
 
 
 

 

Golf met een beperking: Team Handigolf 
 
Op zaterdag 4 juli om 13:00u is GC Zeegersloot gastheer voor 6 spelers van Team 
Handigolf, een concept dat is ontstaan in 2015 en zich ten doel heeft gesteld om 
spelers in de toekomst naar de paralympische spelen te krijgen. Veel getalenteerden 
met een beperking hebben moeite om het leven als topsporter en de daarbij 
behorende training e.d. te combineren met het gewone dagelijkse leven van een gezin 
en een baan. Om dit te vergemakkelijken en het regelwerk uit handen te nemen en zo 
deze randvoorwaarden voor succes te creëren, is Team Handigolf opgericht. Team 
Handigolf 2020 bestaat uit 9 spelers (3 dames en 6 heren), allen met uiteenlopende 
fysieke beperkingen als dwarslaesie, been- of armamputatie, hersenbloeding en 
golfhandicaps variërend van 9,8 tot 29,4.  Het Fonds Nationaal Gehandicapten golf 
(Fonds NGG) ondersteunt het team met materialen, o.a. golfrolstoelen voor de 
paragolfers.   
Sommige spelen al mee in de top van de European Disabled Tour en hebben al 
verschillende prijzen in de Europese tour, de VS en in Zuid Afrika gewonnen. Dit jaar 
hebben zich 3 spelers gekwalificeerd om op de Celtic Manor (Rydercupbaan 2010) 
namens Team Europe tegen Team USA te spelen. 
Team Handigolf streeft ernaar om, naast trainen, op maandag en zaterdag (25 tot 30 
keer per jaar) 18 holes  op verschillende  golfbanen, voornamelijk in het westen van ons 
land te spelen. Ze is dan ook op zoek naar golfbanen die Vrienden van Team Handigolf 
willen worden en hopen dat GC Zeegersloot ook vriend wil worden.  
Namens onze Hospitality Groep zal Otto van Muilwijk de 6 deelnemers van Team 
Handigolf op 4 juli gastvrij ontvangen.  
 
http://www.handigolf.nl/team-handigolf-2/ 

 

http://www.handigolf.nl/team-handigolf-2/

