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de voorzitter  
 
Leden van de Golfclub Zeegersloot. 
 
We zijn intussen al weer drie maanden onderweg in het nieuwe jaar en de lente is aangebroken. De wintertijd ligt 
achter ons en de zomertijd geeft ons weer wat meer tijd om onze prachtige golfbaan per dag nog langer te 
gebruiken. Dat is heel plezierig want er is steeds meer vraag naar vrije starttijden. Zowel van de leden als van 
gasten uit het hele land. We ervaren met elkaar een enorme druk op onze baan en dat klopt ook want we 
constateren een grote bezetting per dag van ongeveer 85%! In de “randtijden” van de dag is er nog wel wat ruimte 
maar met de al genoemde zomertijd worden deze tijden ook snel weer benut. Van diverse spelers, zowel leden als 
gasten, krijgen we te horen dat onze golfbaan er prachtig bij ligt. Een mooi visitekaartje voor spelers die onze baan 
nog niet kennen en wellicht moeten wij als leden dat positieve geluid wat vaker in onze beoordelingen via 
Leadingourses.com laten horen.  
Het is voor onze competitiespelers voor het tweede jaar op rij teleurstellend dat de competitie vanwege de 
coronamaatregelen is afgelast. Er is veel getraind om in de competitie Zeegersloot goed te vertegenwoordigen, 
maar helaas, nog even een jaartje wachten. We hebben als Bestuur wel besloten dat de competitiespelers, op hun 
verzoek, een paar onderlinge wedstrijden mogen spelen. Op de website bent u daarover al geïnformeerd. 
De verwachte versoepeling van de coronamaatregelen, zoals het hoger onderwijs weer open, afschaffen van de 
avondklok, weer met twee personen op bezoek en de terrassen weer open, gaat helaas niet door. Heel vervelend 
voor een ieder, maar wel begrijpelijk gezien de nog steeds hoge besmettingscijfers. Dat is wel weer een domper 
voor Robert van den Bovenkamp en zijn personeel want zij staan te trappelen om ons weer op het terras te mogen 
ontvangen en te bedienen met drankjes en hapjes. Hun “Lock-down” duurt nu al vanaf half oktober en het ziet er 
naar uit dat het nog wel even gaat duren. We zijn blij voor hen en ook voor ons dat een beperkte 
afhaalmogelijkheid via het terras is georganiseerd. We wensen hen een snelle opening van de terrassen toe, vooral 
nu het voorjaar en de zomer lonken. 
Voor de golfspelers betekenen de huidige coronamaatregelen dat we gelukkig toch al enige tijd kunnen blijven 
spelen en sinds 16 maart weer met maximaal 4 spelers per flight. Dat is ook wel weer gezellig als je met anderen in 
een flight het golfspel wilt spelen. We hebben als Bestuur wel besloten om de starttijden, zoals we nu al even 
gewend zijn, om de 10 minuten te houden. Goed voor de doorstroming in de baan. Ook het aantal reserveringen 
per twee weken is iets verruimd. U bent daarover al via de website en een e-mail bericht geïnformeerd.  
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We ervaren in deze coronatijd dat er van buitenaf veel interesse is in de golfsport en voor Zeegersloot in het 
bijzonder. Er is veel vraag naar de mogelijkheden om te kunnen golfen. Via ‘Tijd voor Vitaliteit’ start er in april 
weer een groep geïnteresseerden van 80 deelnemers. Dat is fantastisch. Intussen hebben sinds 1 januari jl. al 
diverse nieuwe leden zich aangemeld voor één van onze lidmaatschapsvormen. Kortom, Golfclub Zeegersloot is 
goed in beeld! 
Het huidige beleidsplan Golfclub Zeegersloot is van kracht tot 1 januari 2023. Dat betekent dat er eind 2022 een 
nieuw beleidsplan moet worden aangenomen door de Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur is gestart met 
een evaluatie van het huidige beleidsplan en denkt na hoe te komen tot een nieuw beleidsplan. Ook wordt 
nagedacht hoe we enkele leden daarbij kunnen betrekken. 
Onze leden die met ziekte of ander fysiek ongemak worden geconfronteerd wens ik van harte beterschap en 
hopelijk snel herstel toe.  
U allen wens ik een zonnige lente en ik hoop dat we flink kunnen genieten van een fijne golfperiode in voorjaar en 
zomer op onze mooie golfbaan en bij deze prachtige club! 
 
Namens het Bestuur, 
Jaap Molenaar, voorzitter 
    

 

 
ALGEMENE VERGADERING 25 MEI 2021 
 
Op dinsdag 25 mei 2021 zal de volgende Algemene Vergadering van 
Golfclub Zeegersloot worden gehouden. Omdat er op dit moment van uit 
moet worden gegaan dat het als gevolg van de Covid-19 maatregelen niet 
mogelijk zal zijn de vergadering (fysiek) in het clubhuis te houden, zal ook 
deze Algemene Vergadering naar alle waarschijnlijkheid digitaal 
plaatsvinden via het platform Online ALV.  Nadere informatie hierover 
volgt nog. 
 
Namens het bestuur,                         Harry Duijm, secretaris  

                       de secretaris 
 

 

                       de secretaris 
VOUCHERS VOOR PARKBAANLEDEN 
 
Onze club mag er zich in verheugen dat de laatste tijd  weer sprake is van 
een toename van het aantal leden. Dit is voornamelijk het resultaat van 
het project Tijd voor Vitaliteit en de nieuwe leden zijn dan ook vooral 
Parkbaanleden. Voor veel van deze leden is het spelen op de GB/HB vaak 
een grote stap die zij niet, of met grote moeite, zetten. Om die reden heeft 
het bestuur besloten om aan de Parkbaanleden met een handicap van 45 
of lager, dit jaar 4 vouchers voor het spelen van 9 holes op Early Bird tijd in 
de periode van 1 mei tot 1 september 2021, of om te gebruiken voor 
deelname aan de WAC, te verstrekken. Het bestuur hoopt op die manier  

                                                                        voor die Parkbaanleden de overstap naar de GB/HB te  
                                                                        vergemakkelijken. De Parkbaanleden die hiervoor in aanmerking komen  
                                                                        kunnen de vouchers afhalen bij de servicedesk. 
 
                                                                         Namens het bestuur,                         Harry Duijm, secretaris  
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de Penningmeester 
 
Het is weer lente, langzaam krijgen wij Covid-19 onder controle al 
zijn wij er nog lang niet. Voor de golfsport heeft Corona een 
positieve invloed, steeds meer golfers vinden regelmatig de 
golfbaan en steeds meer nieuwe leden melden zich aan bij een 
golfclub.  
 
Dat is ook het geval bij onze golfclub Zeegersloot. De baan zit vol 
met leden, nieuwe leden en greenfee-spelers. Dit alles uiteraard 
binnen de beperkende corona maatregelen en soms niet helemaal 
naar de zin van alle leden, maar wij zullen het ermee moeten doen 
en vooral genieten van wat wij wel mogen. 
 
De toeloop naar de baan heeft een positief effect op onze financiën, al zullen wij kritisch moeten blijven kijken 
naar de inkomsten en de uitgaven. Het bestuur heeft onlangs de prioriteiten weer op een rij gezet. Onderhoud 
gebouwen, drainering van de drivingrange en uiteraard de kwaliteitsverbetering van de baan zijn de speerpunten. 
Ik wil nog even de mogelijkheid van het schenken van de renteloze lening aan de club onder de aandacht brengen. 
Het blijft fiscaal aantrekkelijk om te schenken en deze schenking in mindering te brengen op uw 
inkomstenbelasting. Wilt u meer weten over de mogelijkheden laat het weten bij het secretariaat of bij mij 
(penningmeester@zeegersloot.nl) 
 
Ik hoop dat wij over een tijdje niet meer zullen spreken over Covid-19 maar kunnen genieten van Hole 19! 
 
Peter Burghouwt 
 

 

 
van de redactie Nieuwsbrief  

 

Een nieuwe lente, weer perspectief!!!??? 
 
We hebben in ieder geval van de eerste mooie lentedagen mogen genieten.  
We kregen een groot aantal artikelen toegestuurd; de vereniging staat volop in de startblokken om een prachtig 
golfseizoen te gaan beleven. 
Naast een aantal zakelijke mededelingen vragen we in deze editie uw speciale aandacht voor: 
het nieuwe handicapsysteem WHS; de website waarvan een aantal pagina’s speciaal wordt belicht; een 
beschrijving van het bomenplan waarin ook uitleg gegeven wordt over de recente ‘bomenkap’; een bericht over de 
renovatie van de driving range en niet in de laatste plaats een bericht van Restaurant De Zeeger dat onze steun 
echt kan gebruiken. 
Dan zijn er de mededelingen van de verschillende wedstrijd-organiserende commissies en tot slot willen we met 
nadruk uw aandacht vragen voor een aantal baanspecifieke routines. 
 
Eind april 2021 kunt u een speciale, op de actualiteit afgestemde, ‘Golfweek-editie’ tegemoet zien.   
 
De redactie wenst u veel leesplezier. 
 

mailto:penningmeester@zeegersloot.nl
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Beste leden,  
 
Het is goed om te zien dat zovelen van jullie de weg naar onze to-go bar inmiddels gevonden hebben. Wij serveren 
sinds enige tijd dagelijks tussen 9:00 en 17:00 warme dranken, patisserie, bier, wijn, fris, broodjes en bitterballen 
vanaf het terras. Verder bieden wij sinds kort afhaalmaaltijden aan die na het golfen opgehaald kunnen worden.  
 
 
Wij serveren de volgende maaltijden:  
 
Spareribs met koolsla 
Pokebowl teriyaki                                                                  
Tagliatelle met gamba's, courgette en knoflook 
Dahl curry met rijst en Griekse yoghurt  
 
We hopen dat wij jullie snel weer in het restaurant mogen verwelkomen.  
Tot die tijd zien we jullie graag op ons terras bij de to-go bar! 
 
Hartelijke groeten van het team van De Zeeger 
 
 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 6 april 2021 

Pagina 5 van 20 
 

 
de secretaris 

 

 
 

Onderlinge wedstrijden competitiespelers 
 
Zoals u wellicht inmiddels zult hebben vernomen is de NGF voorjaarscompetitie wegens het Covid-19-virus 
geannuleerd.  Dit uiteraard tot grote teleurstelling van onze competitiespelers die al vanaf januari hard aan het 
trainen waren om onze club zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.   
Door het niet doorgaan van de voorjaarscompetitie komen nu op de competitiedagen in totaal 240 starttijden op 
de Griend-/Heuvelbaan en 60 starttijden op de Parkbaan vrij. De competitieteams hebben het bestuur verzocht 
om op die competitiedagen een beperkte onderlinge competitie te mogen spelen. Daarvoor zouden dan 56 
startijden op de Griend-/Heuvelbaan (in plaats van de 240 voor de competitie) en 16 starttijden op de Parkbaan  
(in plaats van de 60 voor de competitie) moeten worden gereserveerd. 
Omdat nu voor het 2e opeenvolgende jaar de voorjaarscompetitie niet door gaat en om het voor competitiespelers 
toch mogelijk te maken in competitieverband een (beperkt) aantal wedstrijden te spelen, heeft het bestuur 
besloten het verzoek van de competitieteams te honoreren.  
Dit betekent dat er in de maand april 2021 op  9 speeldagen een tijdelijke teeblokkade zal zijn. Om toch nog zo 
veel mogelijk starttijden open te laten voor de leden zullen er op die dagen geen greenfee spelers worden 
toegelaten. Het bestuur hoopt hiermee ieders belang zo veel mogelijk te dienen. 
 
Namens het bestuur,                                Harry Duijm, secretaris  
 

 

 

                     de manager                                   Ledenwerfactie 2021! 
 
Als enthousiast lid van onze golfclub bent u het beste 
visitekaartje voor het aanbrengen van nieuwe leden. 
 
Kijk eens om u heen, ontdek of er binnen uw vrienden- of 
kennissenkring toekomstige golfers zitten, nodig ze uit en neem 
ze mee naar onze mooie club. 
 
Voor het aanbrengen van een nieuw lid voor de Griend- en 
Heuvelbaan krijgt u een mooie clubtrui cadeau. 

 
Voor het aanbrengen van een nieuw Twilight- of Parkbaanlid een clubpolo. 
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Ter herinnering laat de Golfweekcommissie weten dat zij bezig is met de nodige voorbereidingen om een enigszins 
aangepast programma in elkaar te zetten voor de golfweek van 30 mei t/m 5 juni 2021. 
Het moet een dusdanige organisatie worden dat grote groepen worden voorkomen. 
Dat betekent o.a. geen feestavond, geen gezamenlijke prijsuitreiking en ook geen lange nazit op het terras.  
Maar wel zeven dagen een leuk gevarieerd programma met vooraf een kopje koffie met een versnapering en na 
afloop een “kort” drankje met iets lekkers. En hopelijk, ook al is dit op afstand, veel gezelligheid. 
De inschrijving start 1 mei. Eind april kunt u een extra Golfweek-editie van de Nieuwsbrief tegemoet zien. 
We duimen dat het allemaal gaat lukken.  
 

 

 

De eerste jeugdwedstrijd van seizoen 2021                                           jeugdcommissie 
 
Op zondag 21 maart ’21 stond de eerste jeugdwedstrijd op de agenda. De wedstrijd was volledig 
toegewijd aan het thema Pasen.  
De jeugdspelers kregen ieder een zakje met lekkernij mee de baan in.   
 

Dit seizoen zullen de jeugdwedstrijden van zowel 9 als 18 holes in competitievorm worden gespeeld. Degene die in 
de 5 wedstrijden de meeste Stableford punten heeft behaald is de grote eindwinnaar. Bij wedstrijdjes op de 
Parkbaan komt er iedere keer een winnaar uit.  
Deze keer speelde iedere deelnemer individueel Stableford. Met veel plezier en enthousiasme hebben de 
jeugdspelers een leuke wedstrijd kunnen spelen.  
De winnaar van de Parkbaan Safouane Aouragh.  
Met een sterk resultaat was hij welverdiend de beste bij deze Paaswedstrijd.  
 

                                          
 
De meiden gezellig samen in één flight                                      De deelnemers van de Parkbaan wedstrijd 
 

 

https://zeegersloot.e-golf4u.nl/leden/iframe/relatie/show/20070
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Toelichting op de bomenkap         
 
Naar aanleiding van een aantal vragen / opmerkingen van leden hierbij een 
uitleg over het “waarom” er zoveel bomen zijn gekapt op GC Zeegersloot. 
 
Een drietal aanleidingen is oorzaak voor een bomenplan, waarvan ook 
bomenkap onderdeel is. 
 

1. Achterstallig onderhoud / gevaar 
2. Ziektes / gevaar 
3. Wat is goed “Voor de baan”                                                                                               baancommissie 

 
1. Achterstallig onderhoud. 

Onze Heuvelbaan is in 1984 aangelegd en de Griendbaan in 1993. Om snel groene massa te krijgen zijn er 
destijds wijkers en blijvers geplant. Wijkers zijn snelgroeiende bomen (o.a. populieren en wilgen). De 
blijvers zijn langzamer groeiende bomen als es, els, berk, eik, beuk etc.  
Het uitgangspunt van het wijkers/blijvers-systeem is dat de wijkers binnen maximaal 10 jaar verwijderd 
worden om de blijvers voldoende licht en ruimte te geven. Als je de wijkers,  zoals op Zeegersloot is 
gebeurd, laat staan bereiken deze populieren en wilgen na 30 jaar hun maximale leeftijd. Effect is dat er 
steeds meer takken uit de boom waaien en er voor de gebruikers van de golfbaan gevaarlijke situaties 
ontstaan. 
Een ander nadelig effect van - dat wijkers te lang zijn blijven staan - is dat de blijvers zich minder goed 
hebben kunnen ontwikkelen. 
 
Als je met een kritisch oog kijkt naar nog niet aangepakte plantvakken zie je vooral bomen met lange kale 
stammen die alleen boven in de kruin nog groen worden. Door de wijkers er alsnog weg te halen zal er op 
termijn bij de blijvers weer meer groen ontstaan onderin de boom. Per saldo zal er voor CO2 opname zelfs 
een positief effect gaan optreden. 
 

2. Ziektes 
In Nederland hebben we te maken met een aantal vervelende ziektes voor bomen. 
  
Essen verdwijnen door de essentaksterfteziekte de komende jaren voor een deel uit het landschap, en dus 
ook van onze golfbaan. Elke keer als het weer stevig heeft gewaaid zien we rond de essen grote 
hoeveelheden afgewaaide takken liggen. 
Wilgen hebben last van watermerkziekte. Hierdoor sterven takken af. 
De populieren bij de tee van hole 7 waren ernstig ziek. Ook hier waait hout uit en was het omvallen van 
deze bomen niet uitgesloten. 
Kastanjes hebben last van de kastanje bloedingsziekte. 

Onlangs hebben we op donderdag 11 maart (dus na de bomenkap acties) nog te maken gehad met een 
storm (windkracht 9) die op ons complex al 8 bomen deed omwaaien. De meeste exemplaren waren bij de 
grond afgebroken. 

 
Verwijderen van dode bomen is een must. 
Een dode boom kan absoluut zijn charme hebben, maar dode bomen 
vertegenwoordigen zoals u zult begrijpen ook een extra risico voor u op de 
baan.  
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3. Wat is goed voor de baan 
Een golfbaan bestaat uit monocultures op green en tee. Hierdoor zijn tees en greens extra gevoelig voor 
schimmels.  
Het is erg belangrijk dat tees en greens voldoende zonlicht krijgen (door schaduw ontwikkelen er snel 
mossen en schimmels) 
Ook wind is heel belangrijk om alles snel te drogen. 
 
Speciaal hiervoor zijn vorig jaar rond de green van 15 een aantal bomen geruimd en afgelopen winter rond 
de green van 11 / tee van 12 en tussen de green van 17 / tee van 13 
 
Ook zijn achter de green van 10 de taxussen weggehaald om meer wind en licht (zeker in de winter) te 
krijgen over de green. 
 
Het verwijderen van de zeer hoge populieren (oorspronkelijke wijkers) links op hole 7 is een gezamenlijke 
actie met onze buurman (de campingbeheerder). Deze bomen die kort tegen de sloot aan stonden gaven 
op de camping een hoge schaduwdruk en bij wind veel vallende takken. Een speciale ploeg heeft in 
opdracht van de camping een aantal hiervan nu verwijderd, maar zal volgende winter nog een vervolg 
krijgen.  

Golfclub Zeegersloot vind het heel belangrijk dat bomen een kenmerkend onderdeel van onze baan zijn en blijven. 
Daarom zijn we ook geregeld al aan het verjongen (op de heuvel zijn al 50 nieuwe bomen geplant) en hebben we 
gezonde bomen extra ruimte gegeven. 
Richtinggevend hierin is het advies wat is geschreven i.s.m. GC Zeegersloot door Buiting advies B.V. In het artikeltje 
staat een link naar een pdf document. 
https://www.zeegersloot.nl/beheerplan-groene-omgeving-golfclub-zeegersloot/ 
 
Over enkele maanden staan de bomen weer vol in het blad en kunnen we met zijn allen weer volop genieten van 
al het groen op onze baan. En de “blijvers” onder de bomen gaan hun best doen om nog mooier te worden dan ze 
al waren. 
Op de pagina van de baancommissie kunt u overigens nog meerdere artikelen vinden die gaan over de 
bomen(kap). 
 
De baancommissie 

 

 
                                       de green van hole 10 
                                                                                                                                            
                                                                      

 

  

https://www.zeegersloot.nl/beheerplan-groene-omgeving-golfclub-zeegersloot/
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Renovatie driving range                                                       de manager          
 
Het zal de gebruikers van de driving range niet ontgaan zijn dat het veld van de range al jaren in een zeer slechte 
conditie verkeert. In oktober 2020 is vastgesteld dat de drainage nagenoeg niet meer functioneert en de toplaag 
van de grasmat bij iedere regenbui verzadigd raakt.  
 
Gevolg is dat na een regenbui de driving rangeballen niet meer met de ballenraper verzameld kunnen worden.  
De hele winter al worden 2 x per dag de ballen met veel handkracht weer van het veld gehaald. We zijn Isi, Synco, 
de ballenrapende jongeren en de leden die hierbij helpen veel dank verschuldigd. 
 
Als de weersomstandigheden meewerken, wordt in week 17 (vanaf 28 april) gestart met de renovatie van de 
driving range. De volledige grasmat en ondergrond worden aangepakt.  
Voor de liefhebbers van cultuurtechnisch werk, dit gaat gebeuren: 

- Stukfrezen en spitten van de grasmat; 
- Het terrein in een dakprofiel brengen, afwaterende op de in november reeds aangebrachte putten; 
- Aanbrengen van 4,5 kilometer drainagebuis en deze aansluiten op de putten; 
- Egaliseren en opbrengen van 5 cm (1.450 ton) verschralingszand. Dit zand wordt met tractor en 

verspreidingsbak op het veld gereden. Hiervoor zijn tussen de 250 en 300 ritten nodig! 
- Doormengen van het zand, egaliseren en het terrein opnieuw in profiel brengen; 
- Bemesten; 
- Inzaaien. 

De doorlooptijd van deze werkzaamheden bedraagt naar verwachting 2 weken. 
 
Bovenstaande noodzakelijke werkzaamheden zullen op de driving range, het oefengebied, de parkeerplaats en de 
Kromme Aarweg overlast veroorzaken en ook zal de driving range op gezette tijden gesloten blijven. 
 
Om de driving range gedurende de renovatie en herstel van de grasmat te kunnen blijven gebruiken, wordt er aan 
het dak van de driving range een slagnet bevestigd. De voortgang van de werkzaamheden, de ontwikkeling van de 
nieuwe grasmat en de weersomstandigheden zullen bepalen hoe lang het slagnet noodzakelijk zal zijn. 
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      het bestuur 
 

 

 
Dit jaar wordt de enquête op 3 momenten verdeeld over het jaar verstuurd. Dit betekent dat de NGF het 
ledenbestand random in 3 groepen gaat opdelen. Hierdoor ontstaat er automatisch een representatieve 
afspiegeling van ons ledenbestand op de 3 verzendmomenten gedurende het jaar. 
De verzenddata van de enquête zijn: 14 mei – 9 juli – 8 oktober 
 
Het grote voordeel hiervan is dat het bestuur op 3 momenten in het jaar inzicht krijgt in de mening van onze leden 
over alle belangrijke zaken die spelen binnen onze vereniging en de golfbaan.  
 
De uitkomsten van de enquête is dan ook zeer belangrijke input voor het te voeren beleid en te maken keuzes. 
 
Naast de algemene vragen, die door de NGF door middel van een benchmark met alle deelnemende golfclubs zijn 
te vergelijken, is er ook ruimte voor eigen suggesties en opmerkingen. 
De enquête is volledig anoniem. Bij de vorige enquête hebben wij gemerkt dat veel leden het overigens geen 
probleem vinden om toch hun gegevens achter te laten.  
Er hebben zich vorig jaar zelfs 30 leden aangemeld voor vrijwilligerswerk. Daarvoor zijn wij heel dankbaar. In een 
aantal gevallen is het al gelukt om een goede match te vinden. 
Ieder lid van GC Zeegersloot krijgt dus op 1 van de bovengenoemde data de Players1st-enquête toegestuurd.  
Wij stellen het enorm op prijs als u deze in wilt vullen.  

 

 

 

                                       hospitality team 
 
Vooraankondiging inloopochtenden Parkbaan 
 
We kijken allemaal uit naar het moment dat de corona-maatregelen niet meer nodig 
zijn. Helaas is het nog niet zover. 
Gelukkig kunnen we wel met elkaar golfen, máár mogen we nog geen gebruik maken 

van het clubhuis en de horeca. 
Als dat laatste weer kan, willen wij  inloopochtenden voor startende golfers gaan organiseren op de Parkbaan. 
We hebben van meerdere nieuwe parkbaanleden gehoord dat ze graag andere leden willen leren kennen. 
Inloopochtenden zijn daar bij uitstek geschikt voor. 
 
Gedurende een aantal weken kunt u zich elke woensdagochtend in het clubhuis melden en wordt u in volgorde 
van binnenkomst ingedeeld.  
U hoeft zich niet van te voren in te schrijven en u bent ook niet gehouden om iedere woensdag mee te golfen. 
We spelen 9 holes in flights van drie golfers. 
Bij binnenkomst na negen holes kunt u de scorekaarten onderling controleren en bij ons inleveren.  
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Waar nodig kunnen wij u hierbij helpen en zijn wij ook graag bereid uw vragen over allerhande zaken te 
beantwoorden. Het enige waar wij u niet bij kunnen helpen is de golftechniek. Daarvoor verwijzen wij u graag naar 
onze pro’s. 
Alsof het een echte wedstrijd is, ontvangt u iedere week een uitslag, waarin u uw prestatie kunt vergelijken met de 
andere deelnemers. 
 
Met het oog op de voorbereiding en de reservering van de baan vragen wij u via hospitality@zeegersloot.nl ons te 
laten weten of u belangstelling heeft om één of meerdere keren aan deze inloop deel te nemen. 
Zodra we meer weten over de mogelijkheden en de belangstelling ontvangt u per mail meer gedetailleerde  
informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Hospitality-team 
 

 

 

                                               de manager 
 

                Kies je Tee!    
Onderzoek toont aan dat spelers die van de juiste tee  
(= AFSTAND) spelen meer spelplezier hebben en meer 
snelheid in hun spel houden.   

 
Weer terug naar zomertees!    
 
Midden maart zijn de zomerposities van de tees weer in gebruik. 
Daarbij is ook overgegaan op een andere wijze van indelen. 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd is overgegaan op 
nieuwe teemarkers die door middel van een 2-cijferig getal aangeven waar u van speelt.  
Dit getal is een afronding op honderdtal van de totale afstand in meters (zie hieronder). 
 
Wit  =  58  (5775 meter)        
Geel    =  55   (5455 meter)   
Blauw  =  50  (5003 meter) 
Rood                   =  48   (4844 meter) 
Oranje                =  43   (4299 meter)     
 
De holeborden zijn hierop al aangepast.     
 
Op de website en in de hal zijn de nieuwe handicaptabellen te vinden.  
 
Onder het kopje “De baan”  op de website is overigens alle informatie over de holes en de 
scorekaarten en -tabellen terug te vinden. 
 
 

mailto:hospitality@zeegersloot.nl
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Cijfers over het ‘Websitebezoek 2020’                                                  commit-commissie 
 
De communicatiecommissie heeft 100%Leiden, dat onze website technisch ondersteunt, gevraagd een beeld te 
geven van het bezoek aan de website van Golfclub Zeegersloot. We kregen van hen een uitdraai met een 
inventarisatie van de bezochte website-pagina’s in de periode januari t/m medio december 2020. 
 
De openbare pagina’s, toegankelijk voor leden en niet-leden, zijn het beste bezocht. 
In onderstaande tabel kunt u per pagina zien hoe vaak. Let wel, het zijn indicaties. 
100%Leiden heeft ook van elk paginabezoek de gemiddelde bezoektijd vermeld.  
Met name de lidmaatschappen-, de golfschool-, de handicaptabellen- en de scoretabellenpagina’s werden 
gemiddeld meer dan 2 minuten bekeken.  
De pagina van Restaurant De Zeeger kwam op gemiddeld precies 2 minuten uit. 
 
Ook voor de pagina’s voor de leden is zo’n overzicht gemaakt. 
Vooral opvallend daarbij is het aantal keren dat ‘Nieuws voor Leden’ is bezocht. 
Waarbij ook nog aangegeven is dat de gemiddelde bezoektijd op die pagina 3 minuten 42 seconden is.  
O.i. heeft het dus zin op die pagina clubnieuws te plaatsen. Het wordt goed gelezen. Per nieuwsbericht gemiddeld 
zo’n 200 tot 400 keer. 
De overige commissiepagina’s (in het ledengedeelte) werden ook 200 tot 400 keer bezocht, op een paar 
uitschieters na. 
Opvallend vonden wij wel dat het eerste bericht van de handicapcommissie over het WHS (het nieuwe 
handicapsysteem) slechts 168 keer is geopend. 
 
Al met al zijn wij van mening dat de website een toegevoegde waarde heeft, die niet altijd door elk lid wordt 
onderkend. 
Daarom zullen we van tijd tot tijd in de Nieuwsbrief aandacht vragen voor de website.  
In deze aflevering vestigen wij uw aandacht op LAY OUT VAN DE HOLES onder het kopje BAAN en op de 
geactualiseerde pagina van de HANDICAPCOMMISSIE met alle berichten over het WorldHandicapSystem. 
 

Inventarisatie bezochte website-pagina's - periode januari t/m december 2020  

     

Openbare pagina's    leden-pagina's   

         

Greenfees 8.600  Nieuws voor leden 88.000 

Algemeen Nieuws 7.350  Technische commissie 650 

Lidmaatschappen 3.450  Bestuur 500 

Baanstatus 3.350  Hospitality 500 

Golfschool 3.250  Baanonderhoud 400 

Corona-informatie 3.100    

Handicaptabellen 2.700    

Restaurant 1.250    

Openingstijden 1.000    

Acties 650    

 
Het is absoluut de moeite waard om van tijd tot tijd de verschillende pagina’s van de website te bezoeken. 
Bijvoorbeeld als u alsnog een eerder gepubliceerd artikel wilt lezen. Vaak staat dat bij de betreffende commissie. 
Zoals de uitleg over het WHS, het nieuwe handicapsysteem. U vindt die bij de handicapcommissie. 
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De layout van de baan op de website in beeld gebracht                                               
 
                                                                                                                    de manager 

 
 
 
Op de website-pagina is in de menubalk bovenaan bij ‘DE BAAN’ een extra 
item ingevoegd: LAYOUT VAN DE HOLES. 
U kunt die pagina bekijken door in het menu van DE BAAN het item LAYOUT 
VAN DE HOLES aan te klikken. 
 
 
 

 
 
 
 
U krijgt dan de volgende pagina te zien. 
Daarop kunt u een keuze maken voor 
het bekijken van een hole door op de 
tekst van betreffende hole te gaan 
staan en die vervolgens aan te klikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van elke hole ziet u een tekening van de layout. Met daarbij vermeld de afstanden vanaf de verschillende tees. 
Ook is een globale schets van de green geprojecteerd met de afmetingen (in meters) en een indicatie van hoogte-
verschillen. 
 
Ook is voor elke hole een ‘advies van de pro’ opgenomen. 
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handicapcommissie 

Nieuws van de handicapcommissie over het WorldHandicapSystem 
 
De afgelopen maanden heeft u enkele artikelen kunnen lezen over het nieuwe handicapsysteem dat sinds 1 
januari 2021 wordt gebruikt: het WHS. 
We hebben allemaal per die datum gemerkt dat we op onze (digitale) NGF-pas een andere handicap kregen dan 
waarmee we 2020 hadden afgesloten. 
 
De handicapcommissie heeft de door haar gepubliceerde artikelen over het WHS op handicapcommissie-pagina op 
de website bij elkaar geplaatst zodat u ze nog eens kunt lezen. 
Wij maken u er op deze wijze attent op. 
De pagina is te bereiken via de button ‘COMMISSIES’ onder ‘LEDEN’  in de menubalk bovenaan in de website (u 
dient wel als lid ingelogd te zijn!). 
 
Ook is de tekst over de taakstelling van de handicapcommissie en de overige informatie aangepast aan het nieuwe 
handicapsysteem. 
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Richting een nieuw zomerseizoen            namens bestuur, personeel, greenkeeping en  alle commissies 
 
Hoewel de ontwikkelingen rondom covid-19 niet echt positief zijn, gaan we langzaam aan richting beter weer.  
En daarom zal er waarschijnlijk nog intensiever gebruik gemaakt worden van de baan. 
 
Misschien is het goed om nog even een aantal afspraken onder uw aandacht te brengen. 
 
Allereerst  is er het reserveren van een starttijd.  Daarbij geeft u natuurlijk 
aan hoeveel holes u gaat spelen (9 of 18). 
 
En dan komt u op de starthole waar u een keuze moet maken van welke tee 
u gaat spelen. Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen zijn er nieuwe 
zomertees; daarbij is niet meer de kleur bepalend, maar de totale 
baanafstand die u gaat spelen. De keuze is aan u, waarbij u bij de starthole 
een advies kunt vinden, gebaseerd op de lengte van uw drive.  
Bij Zeegersloot kennen we tees met 58, 55, 50, 48 en 43. 

 
Na de keuze van de tee waarvan af u speelt 
zorgt u er natuurlijk voor dat u uw kar NIET op 
de teebox zet.  In de baan repareert u natuurlijk 
alle ball marks. En uiteraard houd u zich aan de 
aanwijzingen die door de greenkeeping gegeven 
wordt met betrekking tot de te lopen route.  
 

 
 

 
 
En uiteraard rijdt u NIET met uw kar tussen de bunker en de green door.  Dit alles om de baan zo min mogelijk te 
belasten. Het is vanzelfsprekend dat u divots weer netjes terug plaatst,  zelfs al zijn ze niet onstaan door een slag 
van uzelf. 
 
Aan het repareren van pitchmarks is al zo vaak aandacht besteed, dat dat niet meer onder uw aandacht gebracht 
hoeft te worden. 

 
Als u dan uw ronde heeft voltooid kunt u met veel 
genoegen terug kijken. 

 
.. en het repareren van pitchmarks is natuurlijk …. 
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Bericht van de Wedstrijdcommissie (WECO) 
 
De Greensome kampioenschappen zijn onder prima 
omstandigheden verlopen. Er was een groot 
deelnemersveld. De winnaars van harte gefeliciteerd: Leo 
Hendriks en Hans van Beek bij de mannen en Corine Cools 
en Herma Hollander bij de vrouwen. Knap resultaat met 
een resp. 78 en 83 bruto.  
Graag vragen wij uw extra aandacht voor de Handicart 
Sponsor wedstrijd op za. 1 mei. IEDEREEN kan hieraan 
meedoen om de landelijke Stichting Handicart te 
ondersteunen. Zij maken het mogelijk om minder valide spelers lang van hun spel te laten genieten. De inschrijving 
gaat open op 3 april a.s. Wees er vlug bij want alle wedstrijden kennen een hoge deelname.  
Ook de Matchplay-Laddercompetitie gaat van start. De inschrijving gaat open op 24 april en de eerste ronde 
wordt gespeeld vanaf 22 mei. Inschrijving via e-golf4U. 
Wat fijn dat we in ieder geval al weer met 4 personen door de baan mogen. Nu de horeca nog open en we zijn 
weer helemaal blij.  
Het wedstrijdprogramma ziet er voor de komende tijd als volgt uit.  
Di. 27 april: Oranjebal; een fourball-betterball wedstrijd. Als team inschrijven.  
Za. 1 mei: Handicart wedstrijd: greensome stableford. Als team inschrijven.   
Za. 8 mei: 1e maandbeker in drie categorieën. Kijk op de wedstrijdkalender in welke u kunt of wilt deelnemen.  
Do. 13 mei: Echt(e)parenwedstrijd. Greensome stableford. Als echtpaar inschrijven met lunch.  
Ma. 24 mei: Pinkstertrophee: Fourball-betterball. Als team inschrijven.  
De wedstrijdcommisie zoekt nog een aantal leden.  Heeft u interesse, meldt u dan aan bij één van de weco-
bestuursleden via weco@zeegersloot.nl.   
We spelen de wedstrijden nog steeds onder de corona-restricties. Dus vooralsnog geen prijsuitreiking, maar uitslag 
via de website, tenzij tussentijds de regels veranderen. Het belangrijkste is dat we ons geliefde spel nog kunnen 
blijven beoefenen.  Het inschrijfgeld voor iedere wedstrijd is door het bestuur op 3,00 p.p. bepaald en dit is 
ingegaan vanaf 15 maart jl. Betaling uitsluitend per PIN.  
VEEL SUCCES EN PLEZIER ALLEMAAL.  
Marga van den Heuvel – secretaris WECO 
 

 

 
                            parkbaancommissie 

 

Parkbaan Avond Competitie 
 
Anders dan vorig jaar ziet het er toch naar uit dat we 29 april weer kunnen 
beginnen met de Parkbaan Avond Competitie, kortweg PAC. Als lid van 
Zeegersloot (óók en juist als beginnend lid!) kunt u meedoen door op de 
donderdagavond naar de club te komen (18:00 - 19:30), zich in te schrijven bij de 
wedstrijdtafel, contant het wedstrijdgeld te voldoen en zo goed mogelijk een 
rondje Parkbaan te spelen. Iedere donderdag krijgen de 3 spelers met de hoogste 
stableford-score een prijsje en aan het eind van het seizoen worden degenen met 

de hoogste score op 8 wedstrijden (best 8 of 16) gehuldigd. We spelen de hele zomer, van 29 april tot en met 26 
augustus (met uitzondering van 13 mei en 3 juni) en zien jullie heel graag tegemoet. Tot donderdag! 
 
De Parkbaancommissie (Yvonne, Rens, Frank) 
 

mailto:weco@zeegersloot.nl
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DAC-nieuws 
 
Wij gaan er alles aan doen om er dit jaar voor te zorgen dat er een echte DAC-
competitie gespeeld kan worden. Een Qualifing wedstrijd over 18 holes met een 
eindklassement in 2 categorieën voor hcp lager dan 36. De dames spelen van Tee 48 
en de heren van Tee 55. De beste 7 scores uit 14 wedstrijden tellen mee voor het 
eindklassement. Starttijden zijn er tot  het eind van de middag zodat ook werkende leden aan deze competitie 
kunnen deelnemen en nog voor donker 18 holes kunnen spelen. De laatste wedstrijd wordt op 24 augustus 
gespeeld en hiervoor worden alleen deelnemers uitgenodigd die minimaal 6 keer meegespeeld hebben. Die avond 
hopen we dat de horeca weer volledig open is en dat we af kunnen sluiten met een geweldige prijsuitreiking en 
een gezellige gezamenlijke maaltijd. 
Wij hebben besloten om geen weekprijzen uit te reiken, maar alleen prijzen voor de nr.’s 1 t/m 10 van beide 
klassementen en alle deelnemers van de slotdag een leuk aandenken te geven aan de competitie 2021.  
 
Tot het zover is, is er veel onzeker door alle coronamaatregelen en het wel of niet doorgaan van versoepelingen. 
Wij proberen hier steeds snel op de actualiteit in te spelen en zodra het weer kan leuke afspraken met het 
restaurant te maken. 
 
Op 18 mei wordt de eerste DAC-wedstrijd gespeeld; wil je meedoen aan deze competitie geef je dan op voor de 
DAC-nieuwsbrief die wij aan alle DAC deelnemers sturen om ze op de hoogte te houden van alle aanpassingen en 
veranderingen. Een mailtje naar dac@zeegersloot is voldoende. Wij houden je dan op de hoogte over alle zaken 
die van belang zijn om aan deze competitie deel te nemen. 
 
Inschrijven voor de DAC-wedstrijden gaat gewoon via de wedstrijdmodule op de website, betalen voor de 
wedstrijd gaat echter niet meer voor de wedstrijd maar bij terugkomst.  
Bij inlevering van de scorekaart kunt u via het pinapparaat met uw pasje betalen. 
 
Wij hopen op veel enthousiaste deelnemers aan deze spannende DinsdagAvondCompetitie. 
De DAC-commissie zal er alles aan doen om hier een succes van te maken. 
 

 

 

WAC-nieuws 
 
Na een jaar verplicht stilzitten staan we extra te popelen om er weer een mooi WAC-seizoen van te maken. De 
start is op 5 mei, en in totaal zijn er 15 wedstrijdavonden op 2 lussen, Griend en Heuvel, met na afloop hopelijk 
weer een drankje en een hapje op het terras……..  
Vanwege het virus werken we wel met digitaal inschrijven vooraf, maar ook inschrijven in het clubhuis tot 19 uur 
op de dag zelf is mogelijk Dat is immers een essentieel kenmerk van de WAC. 
Het bestuur heeft, en daar zijn we blij mee!, besloten om de Parkbaanleden met een voucher de gelegenheid te 
geven om mee te doen aan de WAC-avonden. De WAC commissie verwelkomt de Parkbaanleden van harte. 
Er wordt dit jaar een bijdrage gevraagd van €2.50 per avond. Er kan worden gepind.  
 
Kortom, aftellen tot 5 mei en dan tot ziens bij de WAC.  
En onthoud: woensdag is WAC-dag! 
 
De WAC-commissie 
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       seniorencommissie 
 
 

Nieuwsbrief SECO april 2021  
 

Hierbij enige nieuwsfeiten vanuit de SECO 
 
Ringer-competitie 
De SECO heeft in de afgelopen maanden een aantal 18- en 9 holes wedstrijden bij wijze van proef onderdeel laten 
zijn van de zogenaamde ‘Ringer score competitie’. In een Ringer score competitie worden voor een reeks van 
wedstrijden de beste scores per hole berekend en meegeteld in de competitiestand. Dit is een succes gebleken; 
winnaar van de 18 holes Ringer score competitie is Rob Zwanenburg met 51 punten en de 9 holes Ringer score 
competitie is gewonnen door Leni Kardolus met 41 punten. 
 
In de vergadering van 15 februari 2021 is besloten de Ringer score competitie in wat aangepaste vorm te 
continueren. De wijzigingen ten opzichte van de proef Ringer score competitie 2020-2021 zijn:   
- een langere periode (10 wedstrijden, tussen april en november) 
- een aparte ranking voor dames en heren 
- aan het einde van de rit zullen prijzen worden uitgereikt 
Wat nog openstaat ter besluitvorming is de vraag of er sprake moet zijn van een verplichte Tee-keuze op basis van 
de persoonlijke Hcp. Duidelijkheid hierover komt vanuit het bestuur. 
 
De wedstrijddata voor de 18 holes ringer-competitie zijn: 1 en 8 April, 24 Juni, 1 en 8 juli, 5 en 12 augustus, 2 en 23 
september, 4 november 2021 
De wedstrijddata voor de 9 holes ringer-competitie zijn: 1 en 8 april, 6 en 7 mei, 17 juni, 5 en 26 augustus, 23 
september, 4 en 18 november 2021 
De wedstrijddata zijn ook terug te vinden op de website bij ‘wedstrijden’ => ‘competities’. 
 
WHS en de indeling in categorieën 1 en 2 
De invoering van het WHS (per 1-3-2021) heeft voor veel deelnemers aan wedstrijden geleid tot stijging van hun 
persoonlijke handicap. Bekeken wordt of dit gevolgen moet hebben voor de categorie-indeling van SECO 
competities. Ook hierover neemt het bestuur een besluit. 
 
Nieuwe lid SECO 
Onlangs is er een nieuw lid toegetreden tot de commissie in de persoon van Els Hubregtse. Els neemt veel ervaring 
mee, opgedaan bij meerdere commissies binnen de vereniging. Is lid sinds 1993, speelt regelmatig en is tevens lid 
van het competitieteam Senioren 2.  
Hartelijk welkom Els! 
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…….. wist je dat ……. 
 
 

- In tegenstelling tot het merendeel van de omliggende golfclubs, waar tot 23 maart slechts voor 9 holes 
kon worden gereserveerd, dat op GC Zeegersloot wel voor 18 holes kon; 
 

- Mede als gevolg hiervan GC Zeegersloot meer greenfeespelers heeft ontvangen; 
 

- Het baanbezettingspercentage in maart 82% was;  
 

- Een kwart van de bagtags nog steeds niet bij de servicedesk is afgehaald ; 
 

- De succesvolle actie ‘Tijd voor Vitaliteit’ weer met 80 ‘vijftigplus’ deelnemers van start gaat; 
 

- Er zich al weer nieuwe deelnemers voor de volgende sessie hebben aangemeld; 
 

- Meer dan de helft van de baanreserveringen (Park-, Griend- en Heuvelbaan) voor 9 holes is;  
 

- Sinds 1 januari zich meer dan 50 nieuwe leden hebben aangemeld;  
 

- Er een aantal bomen in de baan gekapt en weggehaald zijn, 
Dit noodzakelijk is voor de veiligheid van de golfers en verjonging van het bomenbestand, 
De baancommissie een inhoudelijke toelichting op de website en in deze Nieuwsbrief heeft gegeven; 
 

- Er nu op de afslagplaatsen nieuwe afstandsmarkers staan en niet meer de bekende rode dames- en gele 
herenteemarkers, en ook zwarte ‘kelkjes’ waarin je de kapotte tees kwijt kunt; 
 

- Ongeveer de helft van de vogelkastjes ‘bewoond’ waren en dus weer zijn schoongemaakt;   
 

- Het openbare parkeerterrein regelmatig helemaal vol staat en er moeilijk een gaatje te vinden is, 
Mogelijk daarom soms auto’s dwars worden geplaatst waar in de lengte moeten worden geparkeerd en 
dat dit erg hinderlijk is;  
 

- Om de 14 dagen op zaterdagochtend de Griendbaan tot 10.00 uur gesloten is voor de jacht op kraaien en 
ganzen; 
 

- Ondanks de ‘KOFFIE-TO-GO’ de gezelligheid van clubhuis en restaurant erg gemist wordt; 
 

- Vorige week donderdag meldt een speler, die een oefenrondje liep, zich na afloop opgewonden bij de 
servicedesk; hij vertelt  enthousiast dat hij op hole 17 een hole-in-one heeft geslagen. En als bewijs heeft 
hij de bal in de hole laten liggen! 
 

- We allemaal hopen dat het clubleven weer snel op gang mag komen!!! 
 
Tot slot volgens John Updike: 
‘The golfswing is like a suitcase into which we are trying to pack too many things….!’ 
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……….   en er werd een ‘ballenvisser’ op hole 5 gespot …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


