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secretaris 
 
 

Beste leden, 
 
Maandag 26 oktober 2020 wordt onze Algemene Vergadering georganiseerd met 
behulp van Online-ALV.  
 
Aanmelden voor deelname aan de Algemene Vergadering kan tot maandag 19 
oktober 2020 9:00 uur middels een reply op de verstuurde mail met de uitnodiging. 
 
Online-ALV is een veilige digitale vergaderomgeving. WiFi is noodzakelijk, net als een 
computer, tablet of Smartphone. Camera is niet van toepassing, speakers wel. 
 
Deelnemers aan de vergadering krijgen van Online-ALV een mail met een link waarna 
een SMS met een unieke toegangscode wordt toegestuurd. Hiervoor gebruiken we het 
bij ons bekende emailadres en mobiele telefoonnummer. Indien het telefoonnummer 
van uw mobiel niet in ons systeem bekend is, kunt u uw mobiele nummer voor het 
gebruik in deze vergadering in de reply opgeven. 
 
Wij verstrekken het bestand met deelnemers aan Online-ALV. Online-ALV verzorgt de 
uitnodiging en geeft de deelnemers aan de vergadering ingeval nodig technische 
ondersteuning. Uiteraard wordt door Online-ALV discreet met uw gegevens omgegaan. 
 
Op maandag 26 oktober 2020 12:00 uur staan op de vergaderomgeving de relevante 
documenten die u kunt downloaden. De stemmingen over de voorliggende bestuurlijke 
vragen worden live gedaan. Aanvullende voor de vergadering relevante vragen kunt u 
stellen via de chatbox. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H.L. Duijm, 
Secretaris 
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de voorzitter 

 

 

Van de voorzitter 
 
Beste leden van de Golfclub Zeegersloot. 
We kunnen met elkaar terugkijken op een mooie zomerperiode en die lijkt nu toch echt 
achter ons te liggen. Het mooie zonnige weer heeft plaats gemaakt voor regenachtig 
herfstweer. We hebben gelukkig veel kunnen golfen en zo de achterstand in het aantal 
gelopen rondjes, opgelopen tijdens de Lock Down periode, weer wat kunnen 
wegwerken. Doordat veel mensen niet van de normaal gesproken (buitenlandse) 
vakanties konden genieten en aangewezen waren op de “thuisbasis” was het op onze 
golfbaan vaak druk. Of, anders gezegd, de golfbaan was heel goed bezet. De cijfers over 
de baanbezetting wijzen dat ook uit. De gemiddelde baanbezetting tijdens de 
zomerperiode was 65%. Soms was er onvoldoende ruimte om op de door de meeste 
mensen gewenste “primetime” te spelen. Maar aan het begin van de dag en aan het 
eind van de middag waren altijd nog wel momenten om te reserveren. Ook was er nog 
ruimte om aan te sluiten bij een al gereserveerde tweebal. Benut die ruimte. Ook 
waren we blij met veel aanbod van greenfeespelers zodat ook onze “kas” weer wat 
gespekt werd. Overigens hebben we veel greenfeespelers “nee” moeten verkopen 
omdat we er voor gezorgd hebben dat er een goede balans bleef bestaan tussen het 
spelen door leden en door greenfeespelers. De Servicedesk heeft dat op een goede 
manier in de gaten gehouden. 
Onze golfbaan ligt er prima verzorgd bij. We hebben veel positieve respons mogen 
ontvangen van leden en gasten. Dank daarvoor aan de greenkeepers van De Ridder en 
anderen die bezig zijn en blijven met het goede onderhoud van de baan. Wel is het 
nodig om u te attenderen op de vele pitchmarks die vaak achterblijven op de greens. 
Aan u allen de oproep om uw pitchfork mee te nemen de baan in en deze ook te 
gebruiken om de greens te repareren waar nodig. Zo houden we ook de greens in een 
optimale conditie.  
Nu helaas de tweede golf Coronabesmettingen actief blijkt te zijn en het kabinet de 
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen weer heeft aangescherpt heeft dat ook gevolgen 
voor onze golfclub. In ieder geval is door de gemeente Alphen aan den Rijn en de 
Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om het restaurant in ons clubhuis voorlopig 
een aantal weken gesloten te houden. Dat is slecht nieuws voor Robert van de 
Bovenkamp en zijn personeel. Na de “klap” in het voorjaar nu weer een sluiting. We 
hopen voor hen dat de heropening zo snel als mogelijk kan gaan plaatsvinden. Richting 
gemeente en veiligheidsregio hebben we ook alles in het werk gesteld om dit nu al voor 
elkaar te krijgen, maar na overleg met de burgemeester van Alphen aan den Rijn gaat 
dat voorlopig zeker niet lukken. Voor de golfers is het ook vervelend, maar…..laten we 
in ieder geval blij zijn dat we nog wel kunnen blijven golfen! Dat is gelukkig anders dan 
in het voorjaar. 
Graag doe ik ook een dringend beroep op u allen om de vastgestelde 
overheidsmaatregelen nauwlettend te volgen en toe te passen, ook op de Golfclub, 
want alleen dan krijgen we met elkaar het Coronavirus onder de knie. Het gedrag van 
de mensen is bepalend voor het welslagen van het te behalen resultaat. 
Ik wens u alle goeds toe en….houd vol! 
 
Namens het bestuur van de golfclub,                                       Jaap Molenaar, voorzitter 
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redactiecommissie 
 

Corona-maatregelen per 14 oktober 2020 
 
De overheid heeft per 14 oktober 2020 nieuwe maatregelen uitgevaardigd i.v.m. het 
coronavirus/COVID-19. 
Deze maatregelen zijn voor Golfclub Zeegersloot verwoord in een protocol dat geldig is 
per diezelfde datum. 
Eerder in het voorjaar hadden we al een protocol. 
Veel van de maatregelen zijn daar al in beschreven. 
 
Graag aandacht voor de extra punten: 
- In het clubhuis, in de lockerruimtes en bij de servicedesk/de shop is het dragen van 

een mondkapje verplicht. 
- Het aantal personen in de hal is ook beperkt, dus is het niet meer toegestaan om 

daar te schuilen voor een regenbui. 
- In de servicedesk mag slechts één bezoeker tegelijk aanwezig zijn. 
- In de lockerruimtes mag slechts één persoon tegelijk aanwezig zijn. 
- De kleedruimtes zijn gesloten; de toiletten in de hal zijn toegankelijk. 

Lessen en trainingen op het oefencentrum kunnen onder voorwaarden doorgaan. 
In het protocol staan die voorwaarden beschreven. 

- Onderlinge wedstrijden kunnen onder voorwaarden doorgaan. Zie ook daarvoor 
het protocol. Ook komt er een aanvulling op het wedstrijdreglement. Dit wordt op 
de corona-pagina op de website gepubliceerd. 

- De horeca blijft dus gesloten. 
 
Motivatie van dit alles: Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te 
voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt 
om ook de sporthoreca verplicht te sluiten. Zo kan de sportbeoefening zo lang mogelijk 
doorgaan. 
 
De toiletten blijven open, maar sluiten vanaf tegelijk met de Servicedesk om 16.00 uur! 
De lockerruimtes zullen op maandag tot en met vrijdag om 21.00 uur gesloten worden, 
op de weekenddagen zullen de lockerruimtes om 20.00 uur worden gesloten. 
 
Wij vragen u om de corona maatregelen in acht te blijven nemen, zodat we komende 
tijd kunnen blijven golfen. 
 
Bart Rekers, Manager 
 

 

 

In deze Nieuwsbrief bijdragen van 

De voorzitter De jeugdcommissie De baancommissie 

Redactiecommissie De damescommissie Golf.nl 

Het bestuur De seniorencommissie Marcom (sponsorbijdrage) 

De manager De wedstrijdcommissie Restaurant De Zeeger 

Hospitality team   
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redactiecommissie 
 

Nieuwsbrief 2020-09 
 
We waren iets te optimistisch, er is zeker nog geen nieuw normaal.  
Op het allerlaatste moment heeft deze Nieuwsbrief een extra, nogal uitgebreide 
invulling gekregen.   
Wel voor het eerst een presentatie van één van onze sponsoren. 
 
De planning is dat er half december nog een Nieuwsbrief zal worden uitgegeven.  
 

 

 

 
 

manager 
 
 

 

Afmelden starttijd  
Helaas moeten we constateren dat er nog wel eens een ‘no-show’ voorkomt. Zonde, 
deze tijd is weg en hier had een ander lid graag gebruik van gemaakt. Dit gaat ook op 
voor het reserveren van 18 holes, waarbij er vervolgens maar 9 holes daadwerkelijk 
worden gegolfd. 
Als u weet u dat u 9 holes wil golfen, let er dan op dat u daadwerkelijk voor 9 holes 
reserveert. Hierdoor blijft de 2e lus beschikbaar voor andere leden die ook graag willen 
spelen. 

- Bij het boeken van een starttijd via de website of rechtstreeks bij E-golf4U 
wordt 2 keer een bevestiging van de keuze 9 of 18 holes gevraagd en derhalve 
is het dus onlogisch om 18 holes te boeken en er na 9 holes uit te stappen. 

- Natuurlijk kan het voorkomen dat u onverwachts verhinderd bent. Annuleer 
deze starttijd dan zo snel mogelijk, een ander lid heeft dan nog de mogelijkheid 
om op deze tijd te golfen. 

Last minute afmeldingen kunnen voorkomen, maar zijn erg ongelukkig. Een last minute 
vrijgekomen starttijd blijft vaak onbenut, en dat is erg zonde, hier hadden leden of 
greenfeespelers graag gebruik van gemaakt. 
Onze baan wordt door onze leden, introducees en gastspelers heel druk bespeeld. 
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat beschikbare starttijden optimaal benut 
worden.  
 
De manager 

 

 

 

 
 

secretaris 
 
 

 

Reservering starttijden 
 
De laatste tijd hebben veel leden zich er bij het secretariaat, de manager of het bestuur 
over beklaagd dat zij grote moeite hebben met het reserveren van starttijden via EGolf-
4u en in de praktijk nauwelijks een starttijd kunnen boeken. Bij controle van de inlog 
gegevens is gebleken dat binnen 10 tot 60 seconden na 20.00 uur nagenoeg alle 
starttijden op “prime time” zijn geblokkeerd. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het feit 
dat meer leden starttijden boeken omdat veel leden –anders dan in voorgaande jaren- 
dit jaar door het corona virus niet op vakantie gaan of niet voor langere tijd in het 
buitenland verblijven.  Het bestuur onderzoekt thans de mogelijkheid om het 
reserveringssysteem zodanig te wijzigen dat meer leden een starttijd op een voor hen 
acceptabel tijdstip kunnen boeken. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat zal het 
bestuur u nader informeren. 
Namens het bestuur, 
 
Harry Duijm, secretaris 
 



Nieuwsbrief 16 oktober 2020 

Pagina 5 van 15 
 

 

 

 

 
manager 

 

Beste gebruikers van de lockerruimtes, 
  
Onlangs lazen wij het volgende bericht: 
 
“AXEL - Een zwartgeblakerde hoop schroot. Meer is er niet over van de stokken- en 
buggyloods van golfclub De Woeste Kop in Axel. Een uitslaande brand verwoestte 
woensdagavond buggy’s, golftassen, trolleys en scooters van 240 van de 900 leden. De 
oorzaak is nog niet vastgesteld.” 
  
Wij hebben op Zeegersloot 3 lockerruimtes met in totaal 365 lockers met een 
inhoudelijke waarde van meerdere duizenden euro’s per locker. N.a.v. de brand bij De 
Woeste Kop hebben wij contact met onze verzekeraar gehad. Onze gebouwen zijn 
tegen brand verzekerd, net als de verenigingseigendommen. De inhoud van de lockers 
hoort hier niet bij. 
  
Veelal wordt de inhoud van de lockers door de inboedelverzekering van de gebruiker 
gedekt. Wij adviseren u om dit in uw polis te controleren en indien u behoefte heeft 
aan een extra dekking dat met uw verzekering te regelen. 
  
Bart Rekers 
Manager 
  
 

 

 

 

 
 

manager 
 
 

 

Openingstijden bij Golfclub Zeegersloot in de winterperiode.  
Traditioneel gelden in de winterperiode, vanaf 1 november tot het voorjaar, andere 
openingstijden voor het clubhuis/restaurant, de Servicedesk en de driving 
range/oefengebied. Hierbij een overzicht. 

 Van Tot Dag  Openingstijden 

Clubhuis en  
restaurant 

1 november  15 maart Maandag 09:00 – 1 uur na 
zonsondergang 

 1 november  15 maart Dinsdag t/m 
donderdag 

09:00 – 21:30 

 1 november  15 maart Vrijdag t/m zondag 09:00 – 19:00 

 

Servicedesk 1 november 1 maart Alle dagen  09:00 – 15:00 

 

Driving range  
oefen-
centrum 

1 november  15 maart Maandag 09:00 – 17:00 

 1 november  15 maart Dinsdag t/m 
donderdag 

08:00 – 21:00 

 1 november  15 maart Vrijdag t/m zondag 08:00 – 18:00 

De openingstijden staan ook op onze website: 
https://www.zeegersloot.nl/contact/openingstijden/ 
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Hospitality team 

 

Hospitality team zoekt versterking om nieuwe leden te begeleiden!! 
 
GC Zeegersloot kan zich verheugen in een groot aantal nieuwe leden. Het Hospitality 
team zet zich in om deze nieuwe leden, indien gewenst, wegwijs te maken binnen de 
club.  
Daartoe organiseren we diverse activiteiten, zoals de recent gehouden wedstrijden op 
de Parkbaan en op de Heuvelbaan, voor nieuwe leden. Die wedstrijden worden 
begeleid door Zeegersloters die al langer lid zijn van de club.  
Andere activiteiten t.b.v. nieuwe leden:  

- Een 1-op 1 gesprekje, om bijvoorbeeld uitleg te geven over wat er allemaal 
mogelijk is op de club 

- Een golfrondje lopen samen met een meer ervaren clublid, al dan niet om 
marker te kunnen zijn bij een qualifying kaart 

Ook heeft het Hospitality team een WhatsApp groep gestart onder de naam 
Golfmaatje. Alle golfers die op Zeegersloot golfen kunnen zich aansluiten bij deze 
WhatsApp groep en via deze groep een golfmaatje voor een ronde golf op Zeegersloot 
zoeken. Vooral voor de golfer die nog niet zoveel mensen kent op Zeegersloot blijkt dit 
een leuke manier om met een andere golfer in contact te komen.  
Voor al deze activiteiten is het heel fijn dat het Hospitality team een beroep kan doen 
op vrijwilligers van de golfclub. Vanwege het grote aantal nieuwe leden zijn wij echter 
op zoek naar meer vrijwilligers. Zet jij je ook graag in om nieuwe leden wegwijs te 
maken? Heb je wellicht zelf, als nieuw lid, positieve ervaringen met het Hospitality 
team en wil je jouw ervaringen gebruiken om anderen te helpen? Meld je dan s.v.p. 
aan bij hospitality@zeegersloot. We hebben voor 2021 weer veel leuke activiteiten in 
petto, en kunnen daarbij ook heel graag jouw hulp gebruiken!  
Bijgaand, als illustratie, de blije winnaars van de nieuwe leden najaarswedstrijd van 
eind september j.l.  
Winnaars Parkbaan: Frans van Mechelen (niet op de foto), Sylvia van den Bos en 
Mercedes de Vries, met begeleider Sjaak de Jong 
Winnaars Heuvelbaan: Pierrot Volarovics, Alice Key, Hans van Kints, Gerard van Schaik 
 
Namens het Hospitality team, Irene van Bienema, Jan van Roosendaal en Corine Cools 
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bestuur 

 

 
 

A A N K O N D I G I N G 
 

 
 
Beste leden 
 
Inmiddels heeft u  (8 oktober j.l.) van ons het verzoek ontvangen om de Players1st 
(klanttevredenheid) enquête in te vullen. Vorig jaar zijn we onder de vleugels van de 
NGF, net als een kleine 100 andere verenigingen in Nederland, hier mee gestart. 
Players 1ST is een enquête tool die inzicht geeft in de feitelijke klanttevredenheid van u 
als lid en alle gasten die bij ons spelen. Maar ook geeft Players 1ST de noodzakelijke 
informatie over de aandachts-/ ontwikkelingsgebieden binnen onze club om de 
klanttevredenheid verder te verbeteren. 
Vorig jaar is de verzending van de enquête opgedeeld in 3 momenten in het jaar (ieder 
lid wordt overigens maar eenmaal per jaar aangeschreven). Voor 2020 is door alle 
Covid19 beperkingen (o.a. Lock down)  gekozen voor 1 verzend moment. En wel op 8 
oktober.  
Als bestuur hechten we heel veel belang aan de uitkomst van deze enquête en stellen 
het ook dan zeer op prijs als u de tijd (ongeveer een kwartier) en moeite hiervoor 
neemt. Met elkaar werken aan een gezonde toekomst als GC Zeegersloot. 
In december zal er een terugkoppeling plaats vinden over de uitkomsten en 
bevindingen.  
 
Het bestuur 
 
P.S. Door een fout in de applicatie heeft u twee keer een uitnodiging om aan de 
enquête deel te nemen. Excuses daarvoor. 
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Welke acties 
zijn opgestart n.a.v. de uitkomst Players1st 2019 
 
Hierbij moet natuurlijk direct in ogenschouw genomen worden dat we door de effecten 
van Covid19 diverse acties hebben moeten opschorten of op een lager niveau dan u 
van ons gewend bent kunnen uitvoeren. 
 
De Baan 

 Bewegwijzering (vooral voor gasten belangrijk) – winter 2020/2021 

 Beregeningsinstallatie – 2020 Griendbaan / 2021 Heuvelbaan 

 Aanpassing hole 4 rechts – doorgeschoven naar herfst/winterperiode 20/21 
 
Trainingsfaciliteiten 

 Verlichting (2 masten) wordt aangepast op putting green / oefenhole 
 
Faciliteiten 

 Nood aanpassingen voor toiletten zijn uitgevoerd 

 Toiletten worden in 2021 in het clubhuis en caddiehuisje vernieuwd 

 Er komt geen Dixie toilet op de Griendbaan – Is door regelgeving financieel niet 
haalbaar 

 
Restaurant 

 Kwaliteit / Bediening / beter aanbod meerdere doelgroepen 
Maandelijkse evaluatie vindt plaats tussen uitbater en bestuur 

 
Speelrecht 

 Starten om de week afwisselend op Griend- en Heuvelbaan 

 9-holes starttijden op zowel Griend- als Heuvelbaan 

 Minder blokkades door wedstrijden 

 Nieuwe lidmaatschapvormen / tarieven 
 
Informatievoorziening 

 De nieuwsbrief is weer ingevoerd 

 Invoering evenementen kalender 

 U kunt nu ook op de APP de Nieuwsbrief lezen, een starttijd boeken en de 
baanstatus bekijken. 
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Jeugdcommissie 

 

 
 

Beste Jeugdspelers, 
 

SAVE THE DATE!   
Op vrijdag 6 november 2020 zal hopelijk de nachtgolfwedstrijd gespeeld worden!  Zoals 
bekend worden de jeugdwedstrijden tegenwoordig in een nieuwe vorm gegoten zodat 
we voor de jeugd leuke en uitdagende wedstrijden  kunnen aanbieden. 
 
De nachtgolfwedstrijd wordt een gezamenlijke 9 holes scramble (à deux) waar alle 
jeugdspelers met elkaar aan deelnemen.  
 
Indien de RIVM Corona maatregelen het toelaten gaan we om 18.00 uur gezamenlijk 
dineren in het clubhuis voordat we om 19.00uur de baan in gaan om te nachtgolfen! 
 
Het thema voor de wedstrijd is ‘Glow in the dark’!  
Trek je meest ‘Glow in the dark’ golfoutfit aan en versier je golftas en – trolley met de 
leukste’ Glow in the dark’ accessoires! 
 
Jij doet toch ook mee? Hopelijk tot dan! 
 
De Jeugdcommissie 
 

 

 

 
 
damescommissie 

 
 

 

Toch een mooi zomerseizoen 
Wil je net een gezellig stukje schrijven over de wedstrijden van de Damescommissie die 
weer zijn begonnen of “Het Virus” gooit weer roet in het eten. 
Wel hebben we natuurlijk een heerlijke golfende zomer gehad en we hebben gespeeld 
op een schitterende baan. Wat ligt de baan er weer mooi bij. En en passant hebben we 
in de Diva-wedstrijd ook nog € 1.500,-- opgehaald voor de LINDA.foundation. 
 
Het seizoen zit er weer bijna op. Kijk voor de laatste wedstrijden dit seizoen op de site, 
daar kun je je inschrijven voor de laatste wedstrijden van 2020. 
De Eclectic zal komend jaar in een ander jasje gegoten gaan worden, maar ook dat is 
straks uitgebreid te lezen op de site van de Damescommissie. 
Het was een bevlogen jaar, maar zonder wanklank heeft iedereen weer heel plezierig 
met onze wedstrijden meegedaan en naar behoren gepresteerd. 
Dames die deze Nieuwsbrief lezen en dit jaar lid zijn geworden van onze Club, of de 
dames die al langer lid zijn maar nog niet met de dinsdag dames hebben meegespeeld, 
nodigen wij van harte uit om eens een kijkje te komen nemen bij de dinsdagdames. 
Je kunt je bij de wedstrijdleiding van die dag en/of bij de leden van de 
damescommissie, uitgebreid laten informeren over de mogelijkheden om mee te doen 
aan deze gezellige wedstrijden. 
Als laatste valt nog te melden dat tijdens de laatste Daco-vergadering is afgesproken 
dat de dames m.i.v. november voor de eclectic ook van te voren moeten gaan 
inschrijven; er is dus geen inloop meer mogelijk.  
 
De Damescommissie. 
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seniorencommissie 

Van de Seniorencommissie, 
 
Tot eind december van dit jaar heeft de seniorencommissie nog een aangepast 
programma. In principe betekent dat een wedstrijd eens in de twee weken.  
De shotgun die gehouden zou worden in het teken van Kerst is komen te vervallen. In 
plaats daarvan houden we op 17 december een scramble wedstrijd.  
 
Bij de wedstrijden vanaf oktober t/m februari kan, naast de reguliere strijd om de titel 
van Winterkoning(in) en IJskoning(in), ook in competitieverband gestreden worden om 
de titel van Ringer-Winterkoning(in) en Ringer-IJskoning(in).  
In een ringer score competitie worden voor een reeks van wedstrijden de beste scores 
per hole berekend en meegeteld in de competitiestand.  
In ons geval gaat het om 6 wedstrijden voor zowel de 9 holes- als de 18 holes-
wedstrijden. FBBB's en Scrambles doen niet mee, het gaat hierbij immers om de 
individuele scores. Aan deze competitie zijn (nog) geen prijzen verbonden. 
Wij gaan dit doen bij wijze van proef. In februari volgt de evaluatie en mogelijk 
voortzetting van de ringer-competitie in het zomerseizoen. 
 
Vanaf 1 januari 2021 gaan we weer volledig draaien. Maar ook hier geldt dat shotguns 
vooralsnog niet toegestaan zijn en worden vervangen door scramble wedstrijden. 
 
De seniorencommissie is inmiddels druk bezig om voor het komend golfseizoen weer 
een mooi en uitdagend programma te maken.  
 
We hopen u ook in de wintermaanden bij onze wedstrijden te mogen ontvangen. 
 
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de website van GC Zeegersloot bij 
‘Seniorencommissie’. 

 

 

 

 
 
wedstrijdcommissie 

 
 

 

Winnaars Maandbekers 2020 zijn bekend 
 
Onder moeilijke omstandigheden werden de laatste maandbekers op 4 oktober 
gespeeld. In het klassement, waarbij de 3 beste van de 4 gespeelde wedstrijden tellen, 
strijden we voor de overall winnaar in de diverse maandbeker categorieën. Bij 
maandbeker 1 bruto is de overtuigende winnaar Jasoen Toelen geworden. De beker 
werd hem onder Corona proef omstandigheden uitgereikt door Hieke van Heusden.    
Bij maandbeker 1 Netto is de winnaar Fons Hartman geworden. Bij maandbeker 2 werd 
het nog een spannende strijd. Uiteindelijk is de overall winnaar Jan van Roosendaal 
geworden. Deze winnaars krijgen de prijs later uitgereikt. Kijk voor het uitgebreide 
verslag op de website.  
 
Het is een vreemd jaar met Covid-19 in ons kielzog. Toch hebben we een aantal leuke 
wedstrijden kunnen spelen. De handicartwedstrijd was goed bezocht. U kunt nog 
inschrijven voor de Najaarstrofee op 17 oktober a.s. In november beginnen de 
winterwedstrijden weer. Dat zijn altijd texas scrambles, dus een team van 4 of 5 
personen, die als team tegen de baan spelen. Hieronder vindt u de data. Inschrijving via 
de website.  
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Najaarstrofee zaterdag 17 oktober 
Individuele Stableford Q wedstrijd. We gaan om de eer van de beker.   
Winterwedstrijd zaterdag 14 november 
NQ. Texas Scramble. U schrijft individueel in. De wedstrijdleiding stelt teams samen op 
basis van handicap, zodat elk team ongeveer dezelfde handicap heeft in totaliteit.  
Winterwedstrijd zondag 13 december 
NQ. Texas Scramble 
 

 

 

 
 

 
 

baancommissie 
 
 

 

 

Winterwerk aan de baan 
 
Binnenkort (week 45/46) starten er een aantal werkzaamheden in de baan en op het 
oefencentrum.  
Op de drivingrange worden de oude lichten in de baan verwijderd en wordt de bodem 
verbeterd. Ook wordt de bestrating richting de drivingrange opnieuw gelegd en de 
plantvakken opnieuw ingericht.  
Op hole vier wordt aan de rechterkant ter hoogte van de green van vijf de waterkant 
naar binnengebracht en natuurvriendelijk gemaakt. Het doel is een minder zachte 
rechterkant van de rough en zicht op hole 5. 
Op hole zeven wordt de vijver uitgebaggerd en het zicht  op hole 8 hersteld. 
Op hole 10 wordt de heuvel bij de tee geslecht en links van het fietspad (hole 15) 
opschot verwijderd, geëgaliseerd en ingezaaid. 
Later, begin januari 2021, wordt er vooral op de Griendbaan nog het nodige kapwerk 
verricht. Daarover later meer.  
Links: een foto van ‘wilde peen’ in de baan (fotograaf: Herman Bosman) 
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Engerlingen 2.0 
 
In het voorjaar hebben we vooral op de Griendbaan veel schade gehad doordat onze 
gevederde vrienden op zoek gingen naar de engerlingen. Engerlingen zijn de larven van 
een kever. Inmiddels weten we dat het in ons geval de mestkever is. Henk Vlug 
nationaal bekend expert op het gebied van insecten heeft dit geconstateerd. De 
mestkever komt vanaf de manege naast de golfbaan en om onbekende reden op 
sommige fairways voor. Inmiddels zijn op 24 september op alle greens aaltjes gespoten 
om de engerlingen te bestrijden. Half oktober worden delen van de fairways op de 
Griendbaan bespoten met de juiste aaltjes. Daarnaast is in het voorjaar 2020 wilde 
peen gezaaid. Wilde peen heet ook wel vogelnestje en als je naar de bloem kijkt begrijp 
je waarom. De wilde peen herken je onder andere door de onmiskenbare geur van 
wortel. De aanplant van wilde peen draagt bij aan een gezonde populatie van 
sluipvliegen en dolkwespen. In de tijd dat deze insecten eitjes leggen in engerlingen 
hebben ze een grote energiebehoefte. De bloemen van de wilde peen bieden precies 
op het goede moment nectar. Verder wordt er regelmatig gejaagd op de kraaien op 
onze baan. Daarvoor wordt trouwens ook een valk ingezet. 
 
Al deze acties moeten er toe leiden dat de baan volgend jaar minder te lijden heeft van 
schade aan fairways en greens. 
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Golf.nl 
 

 
 
 
 

 

 
 
                  De link in dit artikel werkt niet (het is een kopie uit een e-mail). 
                  De edities zijn te lezen door naar de website GOLF.NL te gaan. 
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Cyber-adviseurs voor een prettige leefomgeving 
 

Een prettige leefomgeving is essentieel voor het welzijn van de samenleving en het individu. Het 

biedt ruimte, ontmoeting en ontspanning. Cyber adviseurs biedt een helpende hand door de 

leefomgeving goed te beheren en te organiseren. Onze leefomgeving: vrij vertaald is dat alles wat 

buiten de bebouwde omgeving en particuliere terreinen aanwezig is. Dus straten, parken, pleinen, 

water, enz.  

De eigenaren van Cyber zijn Sjaak van der Vlies en Frans Bouwman. Van oorsprong opgeleid in de 

tuin- en landschapsinrichting. Sjaak, tevens lid van Zeegersloot, heeft voor Cyber ruim 10 jaar een 

adviesbureau in ontwerp en aanleg van tuinen gehad. Vanuit die achtergrond heeft Cyber als 

sponsor, samen met Quarant, het initiatief genomen voor hole 19 bij het clubhuis. Die verdiende 

een mooie upgrade en dat is gelukt! Met veel vrijwilligers en allerlei financiële bijdragen vanuit 

sponsoren, commissies en leden hebben we dit gerealiseerd. 

 

Terug naar ons bedrijf. De kwaliteit en beleving van de leefomgeving zijn onlosmakelijk verbonden 

met goed beheer. Cyber ondersteunt organisaties over de volle breedte van inrichting, gebruik en 

beheer van deze leefomgeving. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk Nederlandse gemeenten, 

recreatieschappen en woningcorporaties. We hebben de expertise om kwaliteit in de 

buitenruimte te organiseren en te realiseren. Daarbij ondersteunen we onze opdrachtgevers bij 

vernieuwingen en het uitwerken van creatieve oplossingen voor bestaande problemen en nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

Ontwikkelingen met grote maatschappelijke impact volgen elkaar in deze periode in hoog tempo 

op. De coronatijd zorgt voor veel extra vervuiling en intensiever gebruik van de buitenruimte. We 

gaan weer graag wandelen, fietsen en op vakantie in Nederland. De gevolgen van de 

klimaatveranderingen zoals wateroverlast, hittestress maar ook verdroging zorgen ervoor dat ons 

werkveld verbreedt. Daarbij - en mede daardoor - zijn beheer, inrichting en gebruik voortdurend 

in beweging. Dit betekent vaak nieuw beleid, anders inzetten van het geld en aanpassen van de 

organisatie. Dit vraagt veel flexibiliteit en stelt hoge eisen aan beheerorganisaties.  

 

Cyber staat naast haar opdrachtgevers, om de kwaliteit van vernieuwingen te borgen en de route 

naar een goed eindresultaat uit te zetten. Zij adviseert en biedt instrumenten waarmee 

beheerorganisaties sturing kunnen houden op het bereiken van goede resultaten. Zo geven we 

invulling aan datgene wat ons drijft: samen werken aan een prettige leefomgeving. 

Om het kort samen te vatten: Cyber leeft voor de leefomgeving. 
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Restaurant De Zeeger komt met iets nieuws! 
  
Helaas moeten wij de komende tijd de deuren van ons restaurant gesloten houden,  
maar stil zitten doen wij natuurlijk niet! Daarom presenteren wij de High Tea Box en  

de Borrel Box.   

 
   
High Tea Box 
Vanaf het moment dat wij zijn begonnen maken we al onze patisserie in eigen keuken. Veel gasten 
weten ons ondertussen te vinden voor al deze lekkere zoetigheden.  
Wij hebben een leuke High Tea Box samengesteld om af te halen. Leuk voor een verjaardag of als 
geschenk aan een relatie, voor een herfstige zondag of gewoon zomaar. 
  
In de High Box zit: 
- Verse gember, citroen, sinaasappel en munt 
- 3 verschillende Engelse sandwiches: tonijnsalade, roomkaas-komkommer, en gedroogde ham 
- Quiches van spinazie met gegratineerde caprese 
- Engelse scones met clotted cream en jam 
- Brownies met amandelen 
- Marshmallows van Malibu en kokos 
- Chocoladelolly’s 
- Kokosmakronen 
- Petit glacés 
  
Prijs: €17,50 per persoon, vanaf 2 personen. 
Ophalen tussen 11:00-13:00 bij Restaurant de Zeeger 
Bezorgen: In overleg en tegen eventuele bezorgkosten.  
U kunt er ook voor kiezen om de Box te laten bezorgen bij iemand anders.  
  
Bestellen kan op: bestellen.dezeeger.nl of door te mailen naar: info@dezeeger.nl 
  

 
 

http://bestellen.dezeeger.nl/
mailto:info@dezeeger.nl
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Borrel Box 
Er is maar weinig zo lekker als ambachtelijk gerookte zalm of Italiaanse en Spaanse vleeswaren.  
Omdat jullie het helaas even moeten missen bij ons in het restaurant  
presenteren wij het voor u in een Borrel Box!  
Perfect voor een borrel met uw dierbaren of als geschenk voor uw collega’s. 
  
In de Borrel Box zit: 
- 300 gram zalm uit onze eigen rookkast  
of 300 gram Italiaanse en Spaanse vleeswaren 
of 150/150 gram in een mix box. 
- Honing-mosterd-dillesaus 
- Gebrande en gezouten noten 
- Knoflookolijven 
- Fles witte wijn 
  
Prijs: €35 per pakket 
Ophalen tussen 11:00-13:00 bij Restaurant de Zeeger 
Bezorgen: In overleg en tegen eventuele bezorgkosten. 
  
Bestellen kan op: bestellen.dezeeger.nl of door te mailen naar: info@dezeeger.nl 
  
Namens het team van de Zeeger eet smakelijk! 

 

 
Stortingsactie 
Zoals elk jaar hebben wij weer een stortingsactie!  
Bij alle stortingen boven de €100 krijgt u 5% extra tegoed van ons. 
  
Bij een storting vanaf €250 krijgt u een fles wijn en bij een storting  
vanaf €1000 ontvangt u naast een fles wijn een dinerbon voor twee  
personen voor een driegangendiner in ons restaurant of een box naar keuze. 
  
Omdat het restaurant nu tijdelijk gesloten is kunt u dit eenvoudig online regelen: 
- Mail naar info@dezeeger.nl met daarbij het bedrag en lidcode; 
- U maakt het geld over naar: NL50 RABO 0325380902 t.n.v. De Zeeger B.V.  
met als betalingskenmerk uw lidcode; 
- U krijgt van ons een mail met daarop uw nieuw saldo. 

 

 
Vouchers 
Nieuw deze winter! Van november tot en met februari een drie gangen verrassingsdiner voor 
€27,50! Koop nu alvast uw voucher en ontvang de aanbieding voor €25 en kom gezellig bij ons 
eten zodra wij weer open zijn. 
Bestellen kan op: bestellen.dezeeger.nl of door te mailen naar: info@dezeeger.nl   
 
Tot snel weer, 
  
groeten van Team De Zeeger 
 

 

http://bestellen.dezeeger.nl/
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