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Januari 2022 –  22/01 

Golfer van het Jaar 2021 
 

 
De beoogde toespraak 
van de voorzitter bij de  
(helaas afgelaste) 
Nieuwjaarsreceptie, die 
uitgesproken zou worden  
op 9 januari 2022.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Aan het einde van elk kalenderjaar worden er traditiegetrouw “mensen van het jaar” benoemd of 
gekozen. Bij Golfclub Zeegersloot hebben we jaren geleden die goede traditie ook in het leven geroepen 
en wij benoemen nu voor de 36e keer de “Golfer van het Jaar”! Dat betreft een lid van onze golfclub die 
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor onze vereniging. Deze verdiensten kunnen betrekking 
hebben op sportieve prestaties en/of op de inzet bij activiteiten voor de vereniging. Natuurlijk hebben veel 
leden zich ingespannen voor de club, maar ook bij deze benoeming moet het bestuur keuzes maken. Door 
een paar leden zijn ook enkele namen van leden aangereikt bij het bestuur waarvan zij vonden dat die 
zeker in aanmerking zouden kunnen komen voor Golfer van het Jaar. Daarvoor ook onze dank! De persoon 
waar het dit jaar om gaat heeft zich de afgelopen jaren op verschillende manieren fors ingezet voor onze 
Golfclub. Altijd bereid om waar en wanneer dan ook aan te schuiven en de noodzakelijke helpende 
handjes te bieden. Het is iemand die zeer betrokken is bij Zeegersloot en zich ook als ambassadeur 
opwerpt bij het naar buiten toe vertegenwoordigen van onze golfclub en dat op een voortreffelijke wijze 
doet.  
De Golfer van het Jaar is een graag geziene gast op ons Golfcomplex, speelt zeer regelmatig en afwisselend 
met verschillende flightgenoten. Is dus zeer beslist niet éénkennig! Ook niet weg te denken op de 
golfbaan! Speelt verdienstelijk competitie, is zelf de organisator van – of behulpzaam bij de organisatie van 
verschillende wedstrijden, is een vraagbaak voor iedereen, heeft meegewerkt aan het verfraaien van het 
terras en de tuin bij hole 19, houdt de tuin mee op orde, zorgt voor nieuwe plantjes rondom het 
caddyhuisje, vangt nieuwe leden op in de baan en begeleidt deze, helpt bij de organisatie van de 
sponsorbijeenkomsten, steekt de handen uit de mouwen bij het te voet ballen rapen op de blubberige 
drivingrange, pakt alles aan wat aangepakt moet worden, is lid geweest van commissies, is zes jaar 
bestuurslid geweest, kortom iemand waar we als leden van deze Golfclub heel trots op mogen zijn.  
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De golfer van het jaar is al ruim 22 jaar lid en komt ook voor op de Wall of Fame en wel als winnaar van de 
Golftrofee, de Golfbokaal, en de Golfbeker. Iemand die de titel “Golfer van het jaar” met ere mag dragen! 
Het is iemand die niet graag op de voorgrond treedt en liefst in stilte het werk doet. Daarom is het juist 
goed om deze persoon nu eens vol in de schijnwerpers te zetten met ons aller dank voor de grote inzet de 
afgelopen jaren. 
U heeft het waarschijnlijk al begrepen over wie het gaat en ik mag u ook meedelen dat de  
 
“Golfer van het jaar 2021” is geworden: Lia Krosse! 
 
Wij feliciteren haar van harte met deze eervolle benoeming! 
 

 

 

 
Beste mede Clubleden , 
 
Wat een verrassing vandaag (red: maandag 3 januari 2022). Je denkt gewoon 18 holes te gaan lopen, heb ik 
trouwens ook gedaan, maar ik werd wel omsloten door bestuursleden, Harry Duijm voor me en Elsbeth 
Zonnevylle achter me; de 2de 9 werd ik vergezeld door Bart? Dacht bij binnenkomst een ‘koffie-to-go’ te 
halen maar ik werd naar boven geleid, waar het bijna voltallige Bestuur (Peter was ziek) en Marette en 
Nicolette zaten. 
De reden hiervoor was achteraf, dat ik niet na 9 holes naar huis zou gaan want men had iets anders in de 
planning. Nu wisten ze niet dat ik voor 9 holes mijn bed niet uit kom!!!   
Het bleek dat het Bestuur mij had verkozen tot Golfer van het Jaar. Ik moet zeggen dat ik wel verlegen 
werd van al die loftuitingen.  Want ik ben opgegroeid met het gezegde: voor wat hoort wat. Als je lid bent 
van een vereniging (wat werd gepromoot ) dan wordt je geacht er ook wat voor te doen. Dus voor mij is 
het heel normaal. 
Alles wat ik gedaan heb en nog doe, deed en doe ik met veel plezier en wel mede door fijne samenwerking 
met al die andere vrijwilligers. Alleen doe je namelijk niets ! 
Ik hoor regelmatig van leden (zelf ook ervaren) die iets meegemaakt hebben dat andere leden interesse 
toonden en meeleefden. Het voelde, zoals men het noemt, als een warm bad.  Dat onderscheidt ons van 
menig andere Club. Laten we dat vooral zo houden. Er zijn voor elkaar. 
Ik wil graag iedereen bedanken voor de (nog steeds) prettige samenwerking. 
Laten we hopen dat 2022 een jaar wordt zonder beperkingen en dat we weer kunnen genieten van de 
gezelligheid in het clubhuis en op het terras. 
 
Iedereen heel hartelijk bedankt, 
 
Lia. 
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de voorzitter 

 

 

Van de voorzitter 
 

Nieuwjaarswens 2022! 
Nu de feestdagen van Kerstmis en de Jaarwisseling achter ons liggen is er weer 
voldoende ruimte om invulling te gaan geven aan een nieuw vers jaar. Wie had 
verwacht dat we zo rond de feestdagen toch weer in een Lock-down periode terecht 
zouden komen. De Omikron variant heeft veel roet in het eten gegooid en voor de 
tweede keer op rij zijn we in ons mooie land beperkt in ons handelen. Dat golfrondje 
mogen we gelukkig nog wel lopen, zij het met tweeballen, maar onze nazit op hole 19, 
het restaurant, is er voorlopig niet bij. Heel vervelend voor de spelers en andere gasten, 
maar nog vervelender voor Robert van den Bovenkamp en zijn personeel van De 
Zeeger. We hopen met hen en voor ons allemaal dat het openen van het restaurant op 
korte termijn weer mogelijk is.  
Een jaar geleden schreef ik nog over het snel kunnen gaan profiteren van de vaccinaties 
en weer uitkijken naar het “gewone normaal“. Dat is er tijdelijk even van gekomen, 
maar als snel liepen de besmettingen weer op. Nu maar met elkaar hopen op een 
gunstig effect van de Boosterprik en toch weer op weg naar het “normale” leven.  
Dat zou ook weer fantastisch zijn voor alle activiteiten die we ook in 2022 weer op ons 
Zeegersloot Golfprogramma hebben staan. Zoals de vele golfrondes, de verschillende 
wedstrijden, de competities, de Golfweek, de Clubkampioenschappen en alle andere 
individuele- en groepsactiviteiten waar we altijd veel plezier aan beleven met het 
gezellig napraten op ons mooie terras.   
Natuurlijk gaan we ook weer volop genieten van onze mooie baan die er goed 
onderhouden bij ligt. De firma De Ridder heeft ons daar de afgelopen contractperiode 
goed bij geholpen en dat is mede de reden geweest dat we net voor de Kerstdagen 
weer een contract met hen hebben afgesloten voor een periode van vijf jaar. Beide 
partijen zijn daar uiterst content mee! Er blijven nog verschillende uitdagingen voor ons 
allen om het spelen op onze mooie baan tot een blijvend succes te maken. 
Namens het Bestuur van Golfclub Zeegersloot wens ik u allen een fantastisch en 
Coronavrij 2022 toe met weer meer “bewegings” vrijheden, maar vóóral een goede 
gezondheid, veel sportplezier, veel uitdagingen en veel gezellige golfrondes.  
 
Jaap Molenaar, voorzitter 
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Supergirl en Jeugdgolfer van het jaar 2021 
 
Ook dit jaar evalueert de Jeugdcommissie aan het einde van het golfseizoen de vorderingen van alle 
jeugdspelers van Golfclub Zeegersloot. Hierbij wordt er gekeken welke 2 jeugdleden, zowel een jongen als 
een meisje, het beste gepresteerd hebben. Denk bijvoorbeeld aan de deelname aan de jeugdlessen, het 
spelen van de jeugdwedstrijden en de motivatie om beter te worden in het golfen. De namen van deze 
twee jeugdleden worden gegraveerd in de wisselbekers van Supergirl en Jeugdspeler van het jaar.  
 
Dit jaar zijn Léanne Plompen en Kyan Bosman benoemd tot Supergirl en Jeugdgolfer van het jaar 2021. 
Zowel Léanne als Kyan golfen nog niet heel lang maar zijn super enthousiast en gemotiveerd. Beiden 
hebben ze afgelopen jaar sportieve inzet getoond en grote stappen gemaakt in hun golfspel! 
 
Van harte gefeliciteerd Léanne en Kyan!  
 
Wij kijken erg uit naar een mooi golfjaar 2022! 
 
De Jeugdcommissie       
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

“Holes in one” kanjers! 
 
Sinds 1986 houden we ook het aantal holes in one bij.  
In de 36 jaar dat we dit nu bijhouden zijn er 172 “holes in one” geslagen. 
Dat zijn er gemiddeld bijna 5 per jaar met 12 in het topjaar 1991. 
 
In 2021 zijn we met 6 holes in one iets boven het gemiddelde uit gekomen.  
De kanjers die dit jaar een hole in one hebben geslagen zijn zes heren:                            
 
Leo Hendriks,  Gerrit van Zanten,  Wim Bongers, Tjalling de Vries,  
Arthur Hijdra en Freek Groen. 
 
Allen van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie! 
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Clubkampioenen 2021 
 
Ondanks het feit dat we vanwege de Corona maatregelen in de eerste helft van het jaar beperkingen 
hebben gehad met het spelen van wedstrijden is het toch gelukt de Clubkampioenschappen 2021 te 
organiseren. Dank daarvoor aan de organisatoren en natuurlijk ook aan de deelnemers! 
 
Helaas hebben we de winnaars van deze kampioenschappen dit keer niet gezamenlijk in het “zonnetje” 
kunnen tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst omdat deze wederom vanwege de Corona maatregelen geen 
doorgang kon vinden.  
Vandaar dat we in deze extra Nieuwsbrief aandacht aan onze kampioenen willen geven. 
 
De volgende leden zijn op de verschillende onderdelen als winnaar uit de bus gekomen: 
 
Clubkampioen 2021 Strokeplay: 

Jeugd/meisjes:        niet gespeeld 

Jeugd/jongens:       Steven van Arkel, zijn eerste titel. 

Dames:                     Corine Cools en dat voor vierde keer op rij en voor de vijfde keer in totaal. 

Dames Senioren:    Corine Cools en dat voor de zevende keer op rij en in totaal. 

Heren:                       Yorick Verduin,  eerder al strokeplaykampioen in 2012 en 2013. 

Heren Senioren:      Piet Bokelaar en dat voor de tweede keer op rij; de zesde keer in 9 jaar! 

 

Clubkampioen 2021 Matchplay: 

Dames:                       Ellen Vreeswijk, haar eerste kamioenschap! 

Dames Senioren:      Corine Cools en dat voor de vijfde keer in totaal. 

Heren:                         Peter Stolk, ook voor hem het eerste kampioenschap! 

Heren Senioren:        Leo Hendriks en ook voor hem is dat de eerste keer! 

Allen van harte gefeliciteerd met dit kampioenschap! 

 


