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December 2021 – nummer 2021-06 

Beste leden van de Golfclub Zeegersloot, 
                                                                                                                           de voorzitter  
Beste leden van de Golfclub Zeegersloot, 
We naderen het einde van het jaar 2021. Een jaar waarin we aan het begin de verwachting 
uitspraken dat we toch zeker dit jaar verlost zouden zijn van het Covid-virus. De vaccinaties zouden 
ons daar ook goed bij moeten gaan helpen. Gelukkig is de vaccinatiemogelijkheid gekomen en zijn 
er veel mensen intussen gevaccineerd, maar we zitten nog steeds in een fase dat we spreken van 
uitzonderlijk veel besmettingen, ziekenhuisopnames en IC bezettingen. Met strenge aanvullende 
maatregelen wordt nu geprobeerd om de toenames te stoppen en ten positieve te keren. Ons 
gedrag is daarbij heel bepalend. Ook ik spreek de hoop uit dat het ons op korte termijn toch gaat 
lukken om weer terug te keren naar de situatie van voor Covid-19. 
Gelukkig hebben we het afgelopen jaar, ondanks de verschillende beperkingen vanwege Corona, 
nog volop kunnen golfen. Eerst alleen maar met tweeballen en later weer met vierballen, eerst 
geen wedstrijden en later gelukkig toch wel weer, helaas weer geen NGF-competitie en geen 
Golfweek voor het tweede jaar op rij en een gesloten restaurant en terras tot 19 mei van dit jaar. 
Vanaf die datum hebben we weer volop van het restaurant en het terras gebruik kunnen maken. 
Ook fijn voor Robert van den Bovenkamp en het personeel van De Zeeger. Het was weer als 
vanouds. De gezelligheid van het verenigingsleven en de individuele contacten waren helemaal 
terug. Het heeft ons allen weer veel plezier gebracht. 
Golfen bij zo’n prachtige Golfclub als Zeegersloot en op z’n mooi onderhouden golfbaan is toch 
fantastisch. We hebben kunnen genieten van de baan zoals deze er “bij lag”. Ook kregen we veel 
positieve reacties van gasten. Dat doet goed. Onze Greenkeepers van de Ridder verdienen het 
schouderklopje, bij deze!  
Het nieuwe jaar vraagt weer voldoende uitdagingen om veel wensen en noodzakelijke 
aanpassingen vorm te geven. Dat zal niet allemaal lukken, maar we doen met elkaar ons best om 
ook daarin de juiste keuzes voor de Golfclub te maken. De werkzaamheden van het Hoog 
Heemraadschap Rijnland (HHR) en de gemeente Alphen aan  den Rijn aan de toegangsweg voor 
ons complex zullen de nodige aanpassingen vragen op ons terrein. Reeds nu vraag ik u vast enig 
begrip voor het ongemak waar we met elkaar zeker mee te maken gaan krijgen. We moeten maar 
zo denken, het moet eerst “rommelig” zijn om daarna te zien dat het flink is opgeknapt met een 
prachtig resultaat. Daar gaan we voor! 
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Aan het einde van dit jaar wil ik een ieder die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan 

onze golfclub bijzonder hartelijk danken voor hun inzet en inbreng. Van individuele leden en 

sponsoren tot onze pro’s, van het personeel van de Ridder tot onze manager, het secretariaat en de 

servicedesk, van de Marshalls met hun extra inzet tot aan de vrijwilligers die zich via Players 1St 

hebben aangemeld, van het personeel van De Zeeger tot alle commissieleden en het bestuur. Met 

elkaar zorgen we voor dat ene sterke merk: Golfclub Zeegersloot! Onze leden die met ziekte of ander 

fysiek ongemak werden en worden geconfronteerd wens ik van harte beterschap en hopelijk snel 

herstel toe. Ik wens u allen, mede namens het Bestuur, plezierige Kerstdagen en een heel 

voorspoedig en vooral Coronavrij 2022 toe.  

 

Namens het bestuur,  

Jaap Molenaar, voorzitter. 

 

    =============================== 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst!        de secretaris 

                                                                                                                                          

Op zondag 9 januari 2022 zal vanaf 16.00 – 19.00 uur in het clubhuis de gebruikelijke 

nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Dit echter onder het voorbehoud dat de 

dan geldende coronamaatregelen dit toelaten en het aantal 

coronabesmettingen zodanig is afgenomen dat dit verantwoord is. Het bestuur 

zal daarover op 19 december 2021 – tot welke datum de huidige 

coronamaatregelen in ieder geval van kracht blijven- een beslissing nemen en u 

daarover tijdig via de website informeren. 

Harry Duijm, secretaris 

 

    =============================== 

 

in deze nieuwsbrief 
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Bericht van de Penningmeester   de penningmeester 

 

Corona is nog steeds in allerlei varianten aanwezig en daar merken wij de 

beperkende gevolgen van. 

Gelukkig is Golf een buitensport en kunnen wij blijven spelen onder bepaalde 

voorwaarden. 

Financieel gaat het best wel goed met de club. Veel nieuwe leden vooral op de Parkbaan, Jongeren en 

PB/Earlybird/Twilight, veel greenfee-spelers en meer sponsorbijdragen tellen op tot een groei in de 

baten. Jammer genoeg raken wij met het nieuwe jaar weer een aantal leden kwijt, meestal door 

fysieke beperkingen of verhuizingen, maar het totaalresultaat blijft positief.  

Naast stijgende baten zijn ook de lasten stevig maar binnen de verwachting.  

De baan, de drivingrange, het gebouw, etc. etc., blijven onderhevig aan onderhoud en/of renovatie.  

Er staat voor volgend jaar ook weer een aantal renovaties of uitgebreid onderhoud op het 

programma. Onder andere wordt het caddy-huisje vervangen, een groot aantal tees wordt 

aangepakt, de toiletten in het clubhuis worden gerenoveerd en het clubhuis wordt verder aangepakt. 

Wij blijven zorgen voor kwaliteit! 

 

Met het risico dat de boodschap over schenken van renteloze leningen een herhaling van zetten 

wordt, wil ik u er toch nogmaals op wijzen dat schenken nog steeds belastingvriendelijk mogelijk is. 

Heeft u een renteloze lening en overweegt u te schenken laat het weten aan het secretariaat of aan 

mij. 

Als penningmeester van de club ga ik met een gerust hart de feestdagen in. Ik wens u alvast een 

gezellige kerst en een gelukkig 2022 waarin wij corona in al zijn varianten hopelijk er onder krijgen. 

 

Peter Burghouwt, Penningmeester Golfclub Zeegersloot 

    ===============================                                                                           

ALGEMENE VERGADERING                                               de secretaris 

Door de versoepelingen van de corona maatregelen kon op 25 oktober jl.  weer een fysieke Algemene 

Vergadering in ons clubhuis worden gehouden. Bij de Algemene Vergadering waren 50 leden 

aanwezig en werd van 38 leden een bericht van verhindering ontvangen.  In zijn opening werd door 

de Voorzitter stilgestaan bij het overlijden van Herman Allart  die jarenlang voorzitter van de 

Marshalcommissie is geweest  en werd een moment van stilte in acht genomen. Voorts maakte de 

Voorzitter melding  van de gerechtelijke procedure tegen M. van der Schoot en van het feit dat de 

gemeente heeft aangegeven er van uit te gaan dat de beheersovereenkomst doorloopt tot 31 

december 2030.  In het voorjaar van 2022 zal de brug naar de Heuvelbaan door de gemeente worden 

vervangen en zal de Kromme Aarweg door het Hoogheemraadschap worden verhoogd. Dat zal de 

nodige overlast voor onze club geven, aldus de Voorzitter. De Algemene vergadering stemde in met 

de voorstellen van het bestuur tot verhoging van de contributies voor het reguliere lidmaatschap 

(met 1.3%) en het Parkbaanlidmaatschap en de Twilight lidmaatschappen (met 10%).  

 

Harry Duijm, secretaris 
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                                                                                 handicart consul   

 

 
 

  Van de Handicart consul voor de Nieuwsbrief van december 2021 

 

Heugelijk feit: Op 16 november zijn de 14 door ons van de Stichting gehuurde handicarts vervangen 

door 14 nieuwe handicarts met Li-ion batterijen. 

Goed nieuws voor alle gebruikers van de handicarts. 

 

Het afgelopen jaar is er goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dankzij de handicart veel te 

spelen op onze baan. Een jaar waarin vooral in de eerste helft van het jaar de baan heel erg goed 

bezet was. Golf was één van de weinige sporten, die redelijk onbelemmerd door kon gaan. 

Ook dit jaar was er weer een redelijk aantal aanvragen voor tijdelijke of permanente 

gebruikerspassen. Zegt het voort, dat dit instituut bestaat. 

Schroom niet om gebruik te maken van een handicart, als het nodig is. Het secretariaat en de 

handicart consul zijn graag bereid u met raad en daad bij te staan. 

Op de website van de Stichting Handicart en op onze eigen clubwebsite onder Handicart consul is 

alles te vinden over de handicart en het aanvragen van een gebruikerspas. 

En …… u kunt natuurlijk altijd donateur worden van deze geweldige Stichting! 

Hebt u nu nog geen handicart nodig, wellicht is het in de toekomst een hulp om te kunnen (blijven) 

golfen!  

 

Joep Reinders, handicart consul. 
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                                                               Nationaal Golfmagazine                                                       

Beste golfers                                    
  
De dagen worden korter, de zomertijd zit er ruim op. Dan weten we allemaal dat het golfseizoen zo’n 
beetje is geëindigd. Natuurlijk, je kunt prima doorspelen in de winter. Het is zelfs aan te raden, want 
de banen liggen er, hoewel soms een beetje nat, nog steeds prima bij, en een beetje balgevoel 
houden in de wintermaanden is altijd prettig. 
  
Uiteraard leent de donkere periode van het jaar zich ook prima voor het oefenen bij indoorlocaties. 
De faciliteiten en de technieken daar worden steeds geavanceerder, zodat je ook daar goed kunt 
trainen om als een betere golfer de winter uit te komen. 
  
Daarvoor is ook wat fysieke oefening op z’n plaats. Laat het lijf niet stijf en stram worden. 
  
We geven van 2 afleveringen de link. U vindt daarin een interview met Wil Besseling, die in Spanje zijn 
kaart voor de European Tour van 2022 veiligstelde. Een prachtige prestatie van de sympathieke 
Noord-Hollander, die voor het eerst in zijn loopbaan écht alles mag spelen op de European Tour. 
Datzelfde geldt voor Darius van Driel, die Joost Luiten en Wil Besseling volgend seizoen gaat 
vergezellen. Ook is er een reportage over Daan Huizing, weer terug op de European Tour. 
 
  
Hieronder vind u de links naar het digitale magazines van oktober en november j.l..  
U kunt deze vrij van rechten delen. 
 
https://www.nationaalgolfmagazine.nl/reader/30645                        het november-nummer 
 
https://www.nationaalgolfmagazine.nl/reader/30653                        het oktober-nummer 
 
 
 Veel leesplezier gewenst met deze edities  
van Nationaal Golfmagazine. 
  
Team Nationaal Golfmagazine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

https://www.nationaalgolfmagazine.nl/reader/30645
https://www.nationaalgolfmagazine.nl/reader/30653
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Communicatie                                                                                               redactie Nieuwsbrief 

 

 
Als je via Google of een andere zoekmachine op internet gaat zoeken naar de definitie van het woord 
Communicatie dan kom je diverse omschrijvingen tegen. De één wat uitgebreider dan de andere. 
Maar de basis is  ‘Het uitwisselen van informatie’. 
 
Bij Golfclub Zeegersloot gebruiken wij diverse vormen om te communiceren: 

- De Website     Voor het actuele nieuws, maar ook als bron van veel informatie. 
- De Nieuwsbrief  Deze verschijnt zes keer per jaar. 
- De E-Golf4U App   Hiermee kunt U ook het actuele nieuws lezen . 
- Het Narrowcast systeem (TV Scherm in de hal van het clubhuis). 
- E-mail.  
- Facebook. 
- Berichten in de lokale pers. 
- Artikelen in vakbladen. 

 
Bij Golfclub Zeegersloot hebben wij vele commissies. 
Een van de, misschien wat minder bekende,  commissies van Golfclub Zeegersloot is de Commit 
commissie. 
Commit staat voor Communicatie en IT. Dit zijn de twee gebieden waar de Commit commissie i.s.m. 
het management verantwoordelijk voor is. 
 
Communicatie bij Golfclub Zeegersloot is niet iets van de laatste jaren. 
Wij hebben al sinds eind jaren negentig een website en daarnaast hebben wij eerder ook een 
nieuwsbrief  gehad. Inmiddels brengen we weer een Nieuwsbrief uit. 
Wij hebben ook vele jaren een mooi clubblad  ‘De Afslag’ gehad. 
Op de pagina van de commit  commissie kunt u nog eens een exemplaar van de Afslag doorbladeren. 
Verder staan op deze pagina ook nog een aantal handleidingen o.a. voor het maken van een website 
bericht met CMS.  
 
Wij willen in de Nieuwsbrief aandacht besteden aan de verschillende pagina’s van commissies. Omdat 
de commissiepagina’s op het ledengedeelte staan, waarvoor je moet inloggen als lid, hebben we voor 
de gelegenheid een speciale, openbaar toegankelijke pagina gemaakt.  
Die kunt u bereiken door op onderstaande link te klikken. 
Op die pagina is een keuzemenu waar u zowel voor de laatste Afslag kunt kiezen als voor de CMS-
handleiding. In een volgende Nieuwsbrief zullen we aandacht aan een andere commissie geven. 
 
     COMMIT LINKS  

 

 

 

 
 

      

https://www.zeegersloot.nl/commit-links/
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                             jeugdcommissie 

Een kleine terugblik op 2021 

 

Ook dit jaar was het voor de jeugd van Golfclub Zeegersloot 

een geslaagd seizoen! De jeugdwedstrijden hebben zeer goed 

uitgepakt en het aantal deelnemers nam steeds meer toe. De 

interne competities bij de jeugdwedstrijden viel in goede 

aarde en deze waren tot het laatste moment erg spannend. 

De deelnemers zijn tijdens de wedstrijden verrast door leuke 

traktaties, goede ondersteuning door (groot) ouders en dat 

wordt zeer gewaardeerd. 

 

Jammer dat de Golfweek- en de Sinterklaaswedstrijd niet door konden gaan maar over het geheel 

genomen kunnen we wel met een goed gevoel terugkijken naar de overige wedstrijden.  

 

We kijken uit naar het komende jaar en we wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2022! 

 

De Jeugdcommissie 

 

 

 
De winnaars van de jeugdwedstrijden competitie GC Zeegersloot 

 

~ 2021  ~ 
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                                                          wedstrijdcommissie   
 

De wedstrijden namens de WECO in de maanden januari, februari en maart 2022 

In deze maanden worden er 6 wedstrijden georganiseerd: 

- 8 januari  Snowball scramble 

- 23 januari  Snowball chapman greensome 

- 12 februari  Snowball scramble 

- 27 februari  Snowball greensome 

- 12 maart  Snowball FBBB 

- 27 maart  Greensome kampioenschap 

 

De snowball wedstrijden zijn alle teamwedstrijden (de commissie deelt in) met een starttijd om 11.00 

uur en als startvorm een shotgun (zoveel als mogelijk rekening houdende met de omstandigheden). 

De afgelopen jaren zijn deze winterwedstrijden altijd een schot in de roos geweest. Gezellig vooral 

omdat men tegelijk binnen komt. 

En nu maar hopen dat het Covid virus geen roet in het eten blijft gooien. 

 

De personele samenstelling van de WECO van GC Zeegersloot 

WECO staat voor wedstrijdcommissie. Daar zijn er bij de club meer van. De WECO verzorgt de 

organisatie van wedstrijden in alle weekeinden en op traditionele vrije dagen door de week zoals  

Koningsdag en Hemelvaart. Voor een goede gang van zaken is een ruime getalsmatige samenstelling 

van de commissie van belang. Afgelopen jaren zijn er door omstandigheden nogal wat uittreders 

geweest. Gelukkig hebben we steeds de lege plekken kunnen invullen. Einde 2021 komt de commissie 

qua menskracht weer wat krap te zitten. Daarom bij deze de oproep aan onze leden om eens na te 

denken over een periode vrijwilligerswerk voor de club in dit geval in de WECO.  

Golfclub Zeegersloot heeft veel commissies en derhalve zijn er al veel leden actief in deze commissies. 

Het is de moeite waard iets voor de club te doen. De ervaring is, dat men de club en andere leden 

veel beter leert kennen. Het is een nuttige, maar ook aangename invulling van onze tijd. 

U kunt met een van onderstaande leden van de WECO contact opnemen: Joep Reinders, voorzitter 

van de commissie 0651711730; Petra van Es, penningmeester 0651302735; Marga van den Heuvel, 

secretaris, 0652456724, maar natuurlijk ook met elk ander lid van de commissie. Tel. nrs. , 

mailadressen en de andere commissieleden zijn allemaal te vinden op de website. Inloggen als lid, 

naar leden, naar commissies en dan naar wedstrijdcommissie. 

 

Toelichting op het WECO wedstrijdprogramma 2022-2023 

Gezien de hoeveelheid tekst kunt u dit lezen als nieuws op de website via onderstaande link: 

 

 

 

WECO wedstrijdprogramma 22/23 

                                                                                                                                                                                                    

https://www.zeegersloot.nl/klik-hier/
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                                                                                                  seniorencommissie 

“Een andere opzet van het SECO-wedstrijdprogramma 2022/2023” 

De seniorencommissie komt een aantal keren per jaar in vergadering bijeen en kijkt daarin onder 

andere terug op het verloop van de afgelopen wedstrijdperiode en vervolgens naar de samenstelling 

van het wedstrijdprogramma voor het nieuwe zomer en winterseizoen.  

De vraag die tijdens één van de laatste vergaderingen op kwam was of we hiermee nog wel voldeden 

aan de wensen die leefden onder de regelmatige deelnemers aan deze wedstrijden? 

‘Is het aanbod van wedstrijden niet té divers en daarmee onoverzichtelijk en zou vereenvoudiging van 

het aanbod het voor meer (senioren)leden aantrekkelijk worden om deel te nemen aan wedstrijden?’.  

Een aantal leden ven de SECO heeft een voorstel gedaan voor het wedstrijdprogramma van 

2022/2023. In onderstaand overzicht zijn de uitgangspunten uit het voorstel samengevat: 

Aanvullend:  

- in de zomerperiode (zomertijd) zijn de wedstrijden in principe Qualifying, in de winterperiode 

(wintertijd) zijn de wedstrijden in principe Non-Qualifying, met veelal een ‘fun’-karakter. 

(De volledige tekst over de aanpassingen in het nieuwe seizoen 2022/2023 is te lezen op de 

webpagina van de Seniorencommissie) 

 

Namens de SECO, 

De Werkgroep (Els Hubregtse, John Strijk, John Bosboom, Ruud Dekker) 

Vervallen 

-Lente-, Zomer-, Midzomer-, 

Herfst-competities 

-Strokeplay wedstrijden 

-Matchplay wedstrijd 

-Ringer competities 

-HCP cat. 1: 1 t/m 22,0 

-HCP cat. 2: 22,1 t/m 54 

Blijven 

-Gebruikelijke stableford-wedstrijden 

-Not-Old-Grand-Dad wedstrijd 

-Old-Grand-Dad wedstrijd 

-GoldenGirls wedstrijd 

-KrasseKnarren wedstrijd 

-Midzomer scramble 

-Winterkampioen competitie (18+9h) 

-Bokaal/trofee competitie: speler blijft, ondanks wijziging in zijn/haar HCP in de 

categorie waarin hij/zij is gestart  

-Vrije Tee-keuze 

Nieuw 

-Seniorenbokaal (beste 8 over 15 Q-wedstrijden 18h voor 2 

HCP categoriën ) 

-Seniorentrofee (beste 8 over 15 Q-wedstrijden 9h - 1 HCPcat ) 

-Scramble wedstrijden (geen onderdeel van bokaal/trofee) 

-HCP cat. 1: 1 t/m 27,0 

-HCP cat. 2: 27,1 t/m 54 

-Q-wedstrijd: flights van 3 

-NQ-wedstrijd: flights van 4/5 
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                                                   damescommissie 
 
De Damescommissie is weer compleet. Juke Haanraadts en Conny Brolsma 
zijn onze gelederen komen versterken en zijn inmiddels enthousiast 
begonnen met het zich eigen maken van alle “ ins en outs “ van het leuke 
werk in onze commissie. 
 

I.v.m. de nieuwe ontwikkelingen betreffende de beperkende Corona maatregelen hebben we helaas 
een aantal aanpassingen in het wedstrijdschema moeten maken. 
Net zoals de Sinterklaaswedstrijd zal ook de Kerstwedstrijd geen Shotgun start hebben. En heel 
jammer, maar helaas kunnen we deze dag ook niet traditioneel afsluiten met een feestelijke lunch. 
Wel is er na afloop een kerst-verrassing voor alle deelneemsters. 
We willen bekijken of we misschien in het nieuwe jaar wel een dinsdag op een leuke manier in het 
restaurant met elkaar kunnen afsluiten! 
Verder willen we erop wijzen dat de wekelijkse Eclectic wedstrijden over 18 holes gaan, maar het ook 
mogelijk is om 9 holes te lopen. Mocht je voor 9 holes kiezen, dan kun je dit kenbaar maken bij de 
inschrijving. 
We hopen natuurlijk dat we de komende wintermaanden zo veel mogelijk kunnen spelen, en elkaar 
op gepaste afstand kunnen ontmoeten. 
 
We wensen iedereen fijne Kerstdagen en een nieuw jaar met heel veel lichtpuntjes! 
 

    ===============================                               

                                                                              seniorencommissie 

 

“Jacques Meys neemt afscheid van de Seniorencommissie” 

 

Arrivederci SECO ! 

Het is alweer negen jaar geleden, dat ik tot de seniorencommissie toetrad. Ik heb al die tijd met heel 

veel plezier in deze commissie gewerkt. Een enthousiaste groep mensen, die zich inzetten om elk jaar 

weer een leuk en uitdagend programma voor alle senioren van GC Zeegersloot op poten te zetten. 

De laatste drie jaar als voorzitter, kom je wat meer in aanraking met de andere commissies en ik ben 

ook toegetreden tot de Financiële Commissie.  

Toen we dit jaar na een hectisch, sterk door corona beïnvloed jaar, het plan omarmden om de 

wedstrijdagenda eens grondig te herzien, leek mij dat een goed moment om over te dragen aan een 

opvolger. Die wordt dan niet opgezadeld met een erfenis waarop hij geen invloed kon uitoefenen, 

maar krijgt de gelegenheid om daarin mee te denken en beslissen. Ik ben erg blij met die opvolger - 

Jan van Doorn, een man met ervaring. Formeel neemt Jan het van mij over op 1 januari 2022. Maar, 

zoals hiervoor reeds gezegd, neemt hij per direct deel aan het opzetten van de nieuwe 

wedstrijdagenda voor de senioren in het aanstaande seizoen 2022/23. 

Ik dank alle leden van de SECO waarmee ik al die jaren met heel veel plezier heb mogen 

samenwerken. Ik zal hun zeker nog vaak tegenkomen als ik op donderdag aan de seco-wedstrijden 

deelneem. Ik wens jullie het allerbeste. Heb daar alle vertrouwen in! 
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                                                                         van de redactie 

 

Golfscheurkalender 2022  

samengesteld door Zeegersloot-lid Leo van de Ruit 

 

Met de eigenwijsheid als in zijn maandelijkse column op pagina 3 van 

Nationaal Golf Magazine heeft Zeegersloot-lid Leo van de Ruit de 

Golfscheurkalender 2022 samengesteld en geschreven. In dik vijftig jaar sportjournalistiek en ruim 

dertig jaar als amateur-golfspeler bouwde hij een schat aan kennis en ervaringen op in de golfwereld. 

Veel staat in de Golfscheurkalender 2022.  

In deze enige echte golfscheurkalender valt te lezen, te leren en te lachen. Golfvrienden en 

golfvriendinnen droegen bij aan de samenstelling. Onder hen: moppentopper Ger Laan, limerick-

grootmeester Jan Heemskerk, voedingsdeskundige Sonja van der Rhoer en koningshuis-vriend 

Andreas van der Schaaf.  

De Golfscheurkalender is een uitgave van Edicola Publishing BV te Deventer en is bij ons op club 

verkrijgbaar voor € 14,95.  

Leo van de Ruit werkte een halve eeuw in de (sport)journalistiek. Hij is ook auteur van een tiental 

sportboeken, waarvan twee over golf: Tom van Teylingen – een Nederlandse Golfheld en Bunker 

Blues – Vallen en Opstaan van Nederlandse Golfhelden. Leo schreef ruim tien jaar columns voor 

Nationaal Golf Magazine en doet dat nog steeds elke maand. 

 

    ===============================    

 

 

Renovatie toiletten bij hole 1                                       baancommissie 

 

Gezien de slechte staat van het caddymaster-

huisje bij hole 1, wordt dit gesloopt en vervangen 

door een nieuwe toiletgroep met een technische 

ruimte voor de compressor van de afspuitplaats 

en een overkapping waaronder bij slecht weer 

geschuild kan worden. De werkzaamheden vinden 

plaats in maart 2022.  

In die periode worden tijdelijke toiletten 

geplaatst.  
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Uitkomst Players1st enquête 2021  

 

Het afgelopen jaar hebben in totaal 562 leden (40%) de digitale enquête ingevuld. Waarvoor onze 

welgemeende dank! 

Met deze feed back kunnen we tenslotte gericht aan de slag. 

 

De uitkomsten geven overigens een gunstige ontwikkeling te zien t.o.v. vorige jaren. Zo is de algehele 

tevredenheid aanzienlijk gestegen wat resulteert in een landelijke 27e positie binnen de aangesloten 

verenigingen van de NGF. Met name nieuwe leden waren enthousiast over de aandacht en opvang. 

Een compliment dus voor ons hospitalityteam  

Een veel genoteerde (positieve) opmerking is de algehele staat van onze golfbaan.  

 

Maar natuurlijk zijn er verbeterpunten te benoemen. Hierover wordt momenteel binnen het bestuur 

gesproken met welke prioriteit deze  opgepakt kunnen en/of gaan worden. Hierover zal in de 

volgende nieuwsbrief uitgebreider worden bericht. 

Meest gemelde aandachts-/verbeterpunten zijn de staat van de: 

- afslagplaatsen 

- bunkers 

- toiletten 

- afslagmatten en targets 

- beschikbare starttijden  

 

Wordt vervolgd. 

 

Het Players1st Team 
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Beste golfer,        marshalcommissie 

 

 

Uw marshals zijn met reces, tot half maart 2022. 

Wij hebben ons best gedaan in het afgelopen seizoen. 

Een seizoen waarin we te maken hebben gehad, maar ook nu nog, met druk bespeelde lussen, de 

Corona-perikelen en van de zomer toch ook nog enkele heel warme 

perioden. 

Een inzet door vrijwilligers die hun vrije tijd beschikbaar stellen om jullie 

spelplezier te leveren. Helaas weet niet ieder lid met een reactie van de 

marshal op de juiste manier om te gaan. Jammer, want dit heeft er mede 

toe geleid dat enkele marshals hierom afscheid hebben genomen en dat is 

beslist niet fijn. 

Wij verwachten dat je met plezier kunt blijven spelen, ondanks onze 

winterse afwezigheid. 

 

Je kunt hieraan zelf een heel belangrijke bijdrage leveren door: 

- alleen het aantal holes te boeken dat je gaat lopen (9 of 18 en geen 18 als je er maar 9 

  gaat lopen); 

- op je geplande starttijd te beginnen; 

- ready golf te spelen (o.a. je gesprekken niet in de baan te voeren maar in het 

  restaurant, niet te lang te zoeken naar je bal en de trolley bij de green in de 

  richting van de volgende hole te plaatsen); 

- de bunker te harken en de hark terug op de vork te plaatsen; 

- de pitchmark te herstellen (extra aandacht hiervoor nu de green door het vocht wat 

  zachter wordt); 

- met je trolley of handicart niet tussen een bunker en de green door te rijden; 

- met de handicart niet te dicht bij de teebox of green te komen. 

 

Met inachtneming van deze regels blijft het voor iedereen een  leuke hobby. 

 

Namens alle golfers bedankt voor je medewerking, 

 

Voorzitter marshalcommissie, 

John van den Akker 
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 golfweekcommissie 

 

 

zondag 29 mei t/m zaterdag 4 juni 2022 
De golfweekcommissie is achter de schermen druk geweest met de voorbereidingen voor een mooie 

aangepaste golfweek in 2021, maar helaas tot uitvoering is het ook dit jaar niet gekomen. Toch 

hebben we dit jaar officieel afgesloten met een gezellig etentje, zodat er afscheid genomen kon 

worden van de vertrekkende leden.  

Inmiddels zijn we met de komst van Joost Korsten in onze commissie weer op volle sterkte.  

Met een bijna geheel nieuwe commissie zijn we gestart met de voorbereidingen van de golfweek 

2022. Voor in de agenda de 28ste golfweek staat gepland van 29 mei t/m 4 juni.  

Ondanks alle huidige onzekerheden gaan we enthousiast verder met plannen maken!  

In onze laatste vergadering hebben wij o.a. het concept wedstrijdprogramma uitgebreid besproken. 

Wegens groot succes in 2018 en 2019 willen we de Pro-Am wederom organiseren. We vertrouwen 

erop dat dit met de steun van onze sponsoren uit 2018 en 2019 zeker gaat lukken! Vanzelfsprekend 

zijn ook nieuwe sponsoren van harte welkom om van alle dagen van de golfweek wederom een groot 

succes te kunnen maken. 

De bij ons bekende sponsoren van 2018 en 2019 zullen wij binnenkort benaderen met het verzoek om 

ons wederom financieel en/of stoffelijk te steunen!  

Via deze nieuwsbrief doen wij ook een oproep aan nieuwe sponsoren om de golfweek commissie te 

ondersteunen. Mocht u hier belangstelling voor hebben, en dat zouden wij natuurlijk zeer op prijs 

stellen, mail dan naar: Wim Hendriksen (hendriksen@kathywim.nl) of Cees v.d. Poel 

(ceesvanderpoel@gmail.com). Wij nemen dan contact met U op voor het maken van een afspraak om 

e.e.a. door te nemen.  

 

Heeft u suggesties of tips voor de golfweekcommissie mail ons! golfweek@zeegersloot.nl 

In de eerste nieuwsbrief van 2022 kunnen we vast wat concreter over onze plannen zijn. 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen.  

Met vriendelijke groet, 

De golfweekcommissie 

                                                            =============================== 

Lid-maakt lid actie!                                                                                                           commercie 

 

Als enthousiast lid van onze golfclub bent u het beste visite kaartje voor 

het aanbrengen van nieuwe leden. 

Kijk eens om u heen, ontdek of er binnen uw vrienden- en kennissenkring 

toekomstige golfers zitten, nodig ze uit en neem ze mee naar onze mooie 

club.  

                                            

 

mailto:hendriksen@kathywim.nl
mailto:ceesvanderpoel@gmail.com
mailto:golfweek@zeegersloot.nl
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                                                                                                                                                       sponsor bijdrage 

 

 

 

 
 

 

 
 

Bibliotheek Rijn en Venen 

Alphen aan den Rijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Villa Calslagen 

Kudelstaart 

 

 

 
 

Appartementen 

Leidsche Rijn, Utrecht 

 

 

 

Lieftink Geveltechniek 

Sinds dit jaar sponsor van Golfclub Zeegersloot 

 

Lieftink Geveltechniek is als oer-Alphense onderneming bij veel regionale 

bouwprojecten betrokken. U vindt ons terug in onder meer 

schoolcomplexen, kantoren, zwembaden, appartementsgebouwen 

evenals in de “high-end” woningbouw. 

 

Met onze hoogwaardige aluminium kozijnen van het merk Schüco in 

combinatie met hoogrendement isolatieglas zorgen wij voor transparante 

gebouwen met extreem hoog isolerende prestaties. Daarnaast fabriceren 

en monteren wij kozijnen die middels domotica aangestuurd kunnen 

worden. Elektrische ramen en schuifdeuren zijn voor ons geen 

uitzondering meer en dragen bij aan het gebruikersgemak van onze 

klanten. 

 

Niet alleen fabriceren wij onze kozijnen zelf, wij brengen ook zelf in eigen 

huis de profielen op kleur. In onze poedercoatstraat zorgen onze 

vakmensen ervoor dat de profielen geconserveerd worden volgens de 

hoogste kwaliteitseisen. Met behulp van geavanceerde machines 

worden oneindig veel verschillende kleuren verwerkt. 

 

In de regio en met name in Alphen is onze maatschappelijke 

betrokkenheid groot. Met veel plezier steunen wij diverse 

sportverenigingen evenals maatschappelijke- en culturele stichtingen. 

Sinds dit jaar zijn wij ook als bordsponsor op hole 1 verbonden aan 

Golfclub Zeegersloot. Tijdens de diverse sportieve activiteiten die vanuit 

de sponsorcommissie georganiseerd worden ervaren wij ook die 

verbondenheid en betrokkenheid van de club en de andere 

ondernemers. Dit zijn mooie momenten om elkaar (nog) beter te leren 

kennen en ervaringen en kennis te kunnen delen. 

 

Dit jaar hebben wij onze showroom compleet vernieuwd. Bent u 

nieuwsgierig naar onze producten, dan bent u van harte welkom aan de 

Produktieweg 17 in Alphen aan den Rijn. 

 

 

Groene Hart 

Lyceum, 

Alphen aan den 

Rijn 
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Kerst bij De Zeeger 
 

        
 
        Geniet dit jaar tijdens kerst thuis  
        van de lekkerste en feestelijkste  
        gerechten van De Zeeger.  
        Bestel hier! 

 
 
 
Aankomende kerst kun je thuis genieten van de lekkerste gerechten van De 
Zeeger. Wij leveren de ingrediënten en instructies, en jij maakt de gerechten 
thuis in eigen keuken af. Dus trek je mooiste servies uit de kast en vier kerst 
met je familie en vrienden onder het genot van een feestelijk diner van de 
Zeeger.  
 
Het standaardmenu heeft drie gangen, maar is uit te breiden met extra gangen. 
 
Voorgerecht (ook als tussengerecht te bestellen) 
– Zalm tandoori – yoghurt parels – spaghettini van komkommer – sambai 
dressing 
– Gerookte wild zwijnhaas – witte kool – truffel 
– koolraap – zoutkorst – bieslookdressing 
 
Hoofdgerecht 
– Snoekbaarsfilet – tarte tatin rode ui – appelcompote 
– Runderentrecote – pastinaak – haricots – spek – kalfsjus 
– Pompoenrisotto – gerookte amandel – truffel – shropshire blue 
 
Nagerecht (kaas ook als tussengang te bestellen) 
– Kerstbal – peer – amarena kers – pecannoten – pure chocolade 
– Croque  monsieur – honing bechamel – stilton – cranberry 
 
 
Bestellen:       tot en met 22 december via       bestellen.dezeeger.nl 
Ophalen:        24 december tussen 14:00 en 19:00 
Kosten:           €39,50 per persoon. Per extra gang €5,00 
 

http://bestellen.dezeeger.nl/
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                                                                      Golfschool Zeegersloot 

 
 
 
 
De Golfschool heeft voor 2022 een aantal activiteiten op de 
planning staan welke we graag willen delen: 
 
- We hebben een nieuwe reis samengesteld voor 2022 en 
wel naar de prachtige Azoren. We zijn hier enkele jaren geleden 

geweest en we willen deze unieke ervaring met zoveel mogelijk golfers delen. Er gaat 
nu een rechtstreekse vlucht, oftewel geen overstap op Lissabon, en we verblijven in 
een nieuw hotel. Andere geweldige ingrediënten zijn: fantastische golfbanen, unieke 
natuur, heerlijke en gezellige restaurants in de haven tegenover het hotel en in de 
stad en eventueel walvissen spotten op de vrije dag. 

 
In de bijlage op de volgende pagina vindt u meer info. 
Indien u interesse heeft laat het dan graag snel weten aangezien het aantal plekken 
beperkt is. 

 
- Save the date! In 2022 gaan we weer een aantal leuke golfschoolwedstrijden 

organiseren.  
De data zijn de volgende: 22 april, 20 mei, 25 juni, 29 juli, 2 september 

 
- Bent u nog op zoek naar een leuk cadeau voor kerst? 

Wij kunnen vouchers maken voor (proef)lessen of lessenkaarten. Ook hebben we 
voor de startende golfer aantrekkelijk geprijsde halve sets op voorraad. 

 
- Ons indoor puttcentrum is uitgerust met SAM Puttlab. Boek gerust een les als u een 

keer uw puttstroke volledig onder de loep wilt nemen! 
 

Hartelijke groet, 
 

Isi & Synco 
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…….. wist je dat ……. 
 

- ondanks Corona er nog steeds gegolfd mag worden en dat niet geldt voor de bridge 

- er diverse leden positief op Corona getest zijn, maar er gelukkig weinig last van hebben gehad 

- ons lid Leo van der Ruit (schrijver en golfjournalist) een golfscheurkalender voor 2022 heeft gemaakt 

en dat die op de club te koop is  

- er weer een nieuw meerjarig onderhoudscontract met het aannemersbedrijf van De Ridder is 

afgesloten 

- de enquêtes voor Players 1st in mei, juli en oktober door zo’n 40% van de leden is ingevuld en dat 

men vooral positief reageert over de staat van onze baan 

- er inmiddels nieuwe afslagmatten op de driving range liggen  

- ondanks afzeggingen het ledenaantal t.o.v. 1 januari 2021 toch duidelijk is gestegen 

- er dit jaar van de ruim 12000 bezoekers er ongeveer 8000 vrouwen waren en niemand dat begrijpt  

- de handicarts de laatste weken vanwege de vele regen de baan niet in mogen en dat dit heel sneu is 

voor de gebruikers  

- u nogmaals dringend wordt verzocht bij het reserveren van starttijden aan te geven of u 9 of 18 holes 

wil spelen   

- de wedstrijdagenda voor 2022 nogal drastisch is aangepast en dat bijvoorbeeld de 

Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay in één weekend worden gespeeld en die voor 

senioren geschrapt zijn   

- het gekapte ‘bos’ tussen hole 4 en 5 voorlopig nog niet beplant gaat worden  

- er door het Hoogheemraadschap ingrijpende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en dat het 

weggetje naar het clubhuis met zo’n 40 cm verhoogd zal worden 

- er daarom een nieuwe aanlooproute naar het clubhuis komt 

- door de Gemeente een nieuwe brug naar de Heuvelbaan zal worden aangelegd  

- er nog veel meer werkzaamheden (verbeteringen) zowel in de baan als in het clubhuis zullen worden 

uitgevoerd en dat u hierover binnenkort in een speciale Nieuwsbrief uitvoerig zal worden 

geïnformeerd 

- de redactie alle lezers een voorspoedig, gezond en golfend 2022 wenst. Hopelijk niet gehinderd door 

welke coronamaatregelen dan ook…...  

 

Epiloog: 

Het lezen van een green is als het lezen van de kleine lettertjes in een contract. Als je dat niet heel 

zorgvuldig doet kom je geheid in de problemen…. 

 

 

 

 


