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WELKOM! 
 
Als voorzitter van Golfclub Zeegersloot heet ik u graag van harte welkom bij onze vereniging. 
Midden in het Groene Hart van Zuid-Holland beschikken wij over 27 prachtige en afwisselende 
holes, een golfschool, een uitgebreid oefencentrum en een clubhuis met restaurant en een prachtig, 
recent door leden aangelegd terras. 
 
We zijn met meer dan 1.000 leden een grote vereniging en organiseren met hulp van vrijwilligers 
veel wedstrijden en andere activiteiten. Alle informatie over het reilen en zeilen binnen onze 
vereniging vindt u op onze website www.zeegersloot.nl. 
Als je veel te bieden hebt, is het best lastig de informatie hierover zo aan te reiken, dat iedereen de 
gewenste informatie eenvoudig en snel weet te vinden. Dat geldt zeker voor nieuwe leden. U kent 
immers nog niet goed de weg. Voor startende golfers komt daar nog bij dat wij soms woorden 
gebruiken waar u wellicht de betekenis nog niet van kent. 
 

Ons hospitality-team heeft in deze map 
een aantal praktische zaken voor u op 
een rij gezet. Wij hopen dat u met deze 
informatie uw voordeel kunt doen en 
snel uw draai zult vinden binnen onze 
vereniging. 
Zou u meer of juist andere zaken willen 
weten, neem dan gerust contact op 
met onze servicedesk. 
 
Wij vinden het fijn dat u voor ons 
gekozen heeft en doen er alles aan u in 
deze keuze niet teleur te stellen zodat 
u nog jaren met veel plezier lid zult 
blijven van onze gezellige vereniging. 
 
 

 
Tot op de golfbaan! 

      
Jaap Molenaar 
Voorzitter 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  



Inhoudsopgave 
 
 
 
 Welkom! Voorwoord door Jaap Molenaar, voorzitter 
  
 Inhoudsopgave 
 
 Het hospitality-team 
 
 Servicedesk, secretariaat en manager 
 
 Toelichting op de website 
 
 Golfschool 
 
 Golfregels, regelexamen en handicap 
 
 Marshal 
 
 Met korting spelen op andere banen 
 
 Clubwedstrijden 
 
 Landelijke competitie voor clubleden 
 
 Restaurant De Zeeger 
 
 Overzicht van commissies 
 
 
 
  



Het hospitality-team 
Dit team van Zeegersloot-leden zet zich in voor de gastvrije ontvangst van nieuwe leden en gasten. 
In de afgelopen jaren zijn er enkele activiteiten ontwikkeld waarmee we het leden en gasten 
makkelijker willen maken om hun weg te vinden binnen onze vereniging. 
 
Gezelligheidswedstrijden  
Het hospitality-team organiseert drie maal per jaar een 9-holes gezelligheidswedstrijd voor nieuwe 
leden met een hapje en drankje na afloop. Bij deze wedstrijden kun je andere (nieuwe) leden leren 
kennen. In de activiteitenkalender en op de hospitality-pagina op de website staan de data van deze 
wedstrijden vermeld. Ook nieuwe leden die in het voorgaande jaar lid zijn geworden ontvangen 
voor deze wedstrijden een uitnodiging per mail. Na afloop is de wedstrijdleiding beschikbaar voor 
overleg, het verstrekken van informatie en het beantwoorden van vragen. 
 
Inloopochtenden 
Het hospitality-team organiseert op woensdagen inloopochtenden op de Parkbaan voor golfers met 
een handicap hoger dan 36 of nog zonder handicap. Meestal doen hier tussen de twintig tot dertig 
spelers aan mee. De data van de inloopochtenden worden gepubliceerd in het activiteitenoverzicht 
op de hospitalitypagina van de website. 
 
Liever persoonlijk contact? 
Voor specifieke vragen meld je je bij hospitality@zeegersloot.nl. Een van de vrijwilligers van het 
hospitality-team zal contact met je opnemen. In een persoonlijk gesprek legt hij of zij graag uit hoe 
de vereniging in elkaar steekt. Als je dat wilt, kun je aansluitend samen 9 holes lopen. Wil je graag 
met anderen in een groepje spelen? Vaak kennen de vrijwilligers wel anderen die ook op zoek zijn 
naar een golfpartner, vraag ernaar! Meer informatie over het hospitality-team vind je op onze 
pagina op de website onder LEDEN>COMMISSIES>HOSPITALITY. 
 
Golfmaatje, WhatsApp-groep   
Op initiatief van onze leden is er een WhatsApp-groep in het leven 
geroepen waarin golfers elkaar kunnen ontmoeten. Dus heb je zin om 
te spelen? Zet dan een oproepje in de groepsapp en vind supersnel een 
golfmaatje! Meld je nu aan voor de app en stuur een bericht naar de 
beheerder Otto van Muijlwijk 06-10159854. In deze groep zitten 
ervaren én beginnende golfers die het leuk vinden om met een andere golfer te spelen. Wil je een 
rondje lopen op de Griend/Heuvel of Parkbaan of wil je een qualifying kaart lopen en zoek je een 
marker, zet het in de app! Je kan natuurlijk ook op een oproep van een ander reageren. 
Een andere mogelijkheid om samen te spelen is bijschrijven in een flight, via de website. Ook de 
medewerkers van de servicedesk kunnen je goed adviseren als je een medespeler zoekt. 
 
Tip: Golf.nl 
Golf.nl is een informatieve website c.q. app waarin je onder meer de prestaties van Nederlandse 
golfers zoals Joost Luiten, Darius van Driel en Anne van Dam kunt volgen maar waar je ook 
instructiefilmpjes vindt (bunkerslagen, verder slaan met de driver, meer putts holen). 
In deze app, te installeren op je telefoon, kun je je NGF-pas oproepen, je handicaphistorie bekijken, 
een scorekaart invoeren enz. 



Servicedesk, secretariaat en manager 

 
SERVICEDESK   
De medewerkers van de servicedesk zijn vaak de eerste personen waarmee u kennismaakt in de 
vereniging. U vindt ze direct na binnenkomst in het clubhuis.  
De servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over starttijden, handicarts, de 
regeling voor introducés, het NGF-pasje, enzomeer. Ook zullen ze u graag behulpzaam zijn bij het 
bijschrijven in een geschikte flight.  
 
Bij de servicedesk is ook een kleine golfshop waar u onder meer handschoenen, golfballen, tees, 
pitchforks, paraplu’s en kleding met het logo van Zeegersloot kunt kopen. En honing, afkomstig van 
de bijenkasten op hole 9! 
 
 
SECRETARIAAT 
Vermoedelijk heeft u telefonisch of schriftelijk al eerder kennisgemaakt met een van de 
medewerkers van het secretariaat dat zich direct achter de servicedesk bevindt: 
Het secretariaat is het aanspreekpunt voor nieuwe leden en verstrekt onder meer informatie over 
de verschillende lidmaatschappen. Voorts is het secretariaat contactpunt voor sponsoren en 
bedrijven die bij onze golfclub een relatiedag willen organiseren. Ook is het secretariaat 
verantwoordelijk voor de ledenadministratie, alle in- en uitgaande post, mail en communicatie, de 
handicart-registratie en de verhuur van lockers.  
Het secretariaat is op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur bereikbaar. 
 
 
MANAGER   
De manager van de golfclub Zeegersloot treedt op 
namens het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding van de organisatie en voor het 
personeel dat zich primair bezighoudt met het beheer 
en de exploitatie van de golfaccommodatie. Hieronder 
vallen de golfbanen, de oefenfaciliteiten, het clubhuis 
en de driving range.  
                                                                                                            Bart Rekers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Toelichting op de website 

 

 
Golfclub Zeegersloot heeft haar leden veel te bieden. In www.zeegersloot.nl is alle informatie te 
vinden over de structuur van de vereniging en haar activiteiten. Omdat het véél informatie is, kan 
het - zeker voor nieuwe leden - lastig zijn de benodigde informatie snel te vinden.  Onderstaande 
toelichting is bedoeld als handreiking bij het voor het eerst gebruikmaken van de website. 
 
Om toegang te krijgen tot het ledendeel moet je inloggen. Als nieuw lid krijg je van het secretariaat 
je gebruikersnaam en wachtwoord. Eenmaal ingelogd kan je je wachtwoord zelf wijzigen via 
LEDEN>MIJN PROFIEL. 
 
Openingspagina website 
De website bestaat uit meer dan 800 pagina’s. Na inloggen vind je in de horizontale balk op de 
openingspagina de hoofdrubrieken. 
 
Onder deze rubrieken hangen de pagina’s  
Voorbeeld:  je wilt de openingstijden weten, klik op CONTACT en daarna op OPENINGSTIJDEN. 
Enkele pagina’s kunnen verder uitgeklapt worden. Zet bijvoorbeeld de cursor op LEDEN en schuif 
daarna naar COMMISSIES. 
De pagina’s zijn veelal groter dan je scherm; met je cursor kunt je de pagina naar boven en naar 
beneden schuiven. 
 
Op de openingspagina vind je de Baanstatus die dagelijks voor 08.30 uur wordt bijgewerkt (is de 
baan open?, zijn handicarts of trolleys toegestaan?). Door te klikken op de tabs in Baanstatus krijg je 
meer informatie over de Griend- en Heuvelbaan, Parkbaan en Oefenfaciliteiten. Ook het geplande 
onderhoud wordt hier vermeld. 
 
Hierna volgt een korte toelichting op de veel gebruikte  ‘buttons’: Starttijden, Wedstrijden, 
Clubnieuws en Kalender.  
 



Starttijden boeken 

Je kunt vanaf 14 dagen voor de datum van je keuze 
(vanaf 20.00 uur) een starttijd boeken. Bijvoorbeeld: 
voor maandag vanaf maandagavond twee weken 
van tevoren, voor dinsdag vanaf dinsdagavond, enz. 
Als je zeker wilt zijn van de gewenste starttijd is het 
raadzaam om tijdig in te loggen. Als je 9 holes wilt 
spelen, boek dan ook 9 holes en geen 18 holes.  
Ben je onverhoopt verhinderd, annuleer je 
reservering dan zo snel mogelijk, om anderen de kans te geven weer gebruik te maken van de 
vrijgekomen starttijd. Tot 1 uur van tevoren kan je je reservering online annuleren, daarna alleen via 
de servicedesk. 
Als je een starttijd hebt geblokkeerd, heb je 5 minuten de tijd om de namen van je medespelers in 
te voeren. Als het leden zijn, voer je de eerste letters van hun achternaam in. Bijvoorbeeld een 
flightgenoot heeft lidcode JANS1. Typ JAN en alle lidcodes die beginnen met JAN verschijnen. Klik op 
JANS1. Speel je met een introducé, dan word je via een scherm gevraagd zijn of haar gegevens in te 
voeren. Via mijn reserveringen kan je zien of de reservering is gelukt. Ook ontvang je per mail een 
bevestiging van je reservering. 
Als je een handicart nodig hebt, kun je deze de volgende dag bij de servicedesk reserveren.  
In verband  met de drukte in de baan kan er (tijdelijk) een maximum gezet worden op het aantal 
keren dat je kunt reserveren.  
 
Let op: In de even weken starten we op de Heuvelbaan (hole 10) en in de oneven weken op de 
Griend (hole 1). Dit wordt onder meer gemeld op het bord bij de parkeerplaats. 
 
Ook voor het spelen op de Parkbaan moet een starttijd gereserveerd worden.  
 
Deelnemen aan clubwedstrijden 
Afhankelijk van het door jou gekozen lidmaatschap en soms ook van je golfhandicap, geslacht of 
leeftijd, kun je deelnemen aan clubwedstrijden. De inschrijving opent enkele weken voor aanvang 
van de wedstrijd. Je kunt inschrijven via de website: login met je lidcode, en kies WEDSTRIJDEN. 
Als de wedstrijd volgeboekt is, kunt je je op de reservelijst laten plaatsen bij een van de 
wedstrijdleiders (zie ‘info’ bij de betreffende wedstrijd). 
Ruim voor aanvang van de wedstrijd ontvang je per mail de startlijst. Kan je onverhoopt niet, neem 
dan tijdig contact op met een van de wedstrijdleiders. 
 
Wil je ook wedstrijden zien die nog niet opengesteld zijn voor inschrijving, klik op ‘toon kalender’. Je 
ziet dan het jaaroverzicht. 
Ben je alleen geïnteresseerd in bijvoorbeeld wedstrijden voor dames of voor senioren, maak dan 
gebruik van de zoekregel en typ ‘dames’ of ‘seco’ in en klik vervolgens op ‘zoek’. Je kunt ook op de 
dagen van de week zoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kennisnemen van Clubnieuws  
De communicatie-commissie stelt minimaal 6 keer per jaar een Nieuwsbrief samen die alle leden 
per mail toegestuurd krijgen. Hierin worden de nieuwe ontwikkelingen voor de komende periode 
besproken. 
De laatste nieuwsberichten vind je door op de button Clubnieuws te 
klikken of door op de home page naar beneden te scrollen. 
Nieuwsberichten van een specifieke commissie vind je het snelst door 
via LEDEN>COMMISSIES op de betreffende commissie te klikken. 
 
Kalender  
Binnen de kalender kun je zoeken met behulp van enkele filters. Als je alle filters 
aanvinkt zie je de volledige agenda van activiteiten op Golfclub Zeegersloot. 
 
Informatie op de website 
In onderstaande tabel hebben we voor een aantal onderwerpen aangegeven hoe je via de 
openingspagina de informatie hierover op de website kunt vinden. 
 
 

Scorekaarten en lay out van de baan DE BAAN>SCOREKAARTEN 

Tabellen playing handicap en teeadvies DE BAAN>HANDICAPTABELLEN 

Baanreglementen 
Waaronder: Bezoekersregeling & Onweerprotocol 

DE BAAN>BAANREGLEMENTEN 

Qualifying kaart lopen LEDEN>COMMISSIES>HANDICAPCOMMISSIE 

NGF-Competitie LEDEN>COMMISSIES>TECHNISCHE COMMISSIE 

Openingstijden CONTACT>OPENINGSTIJDEN 

Golflessen GOLFSCHOOL 

Golfregels, regelavonden en golfexamen LEDEN>COMMISSIES> REGEL- en EXAMENCOMMISSIE 

Ledenlijst LEDEN>LEDENLIJST 

NGF-pas LEDEN>MIJN PROFIEL 

Spelvormen LEDEN>SPELVORMEN 

Divots en pitchmarks repareren 
LEDEN>COMMISSIES>BAANCOMMISSIE 
(scroll naar beneden naar algemene informatie) 

Mijn speelrechten 
HOME>GOLFCLUB>LIDMAATSCHAP 
 

 
   
 
 
 
  



Golfschool   

 
Synco Jonkeren en Isi Kokke vormen de drijvende kracht achter 

Golfschool Zeegersloot. Beiden zijn erkend PGA Golfprofessional.  

 

Golfleraar, teaching professional, golfpro of pro, allemaal 

namen die verwijzen naar het beroep dat uitgeoefend wordt 

door Synco en Isi. Zij helpen golfers van alle niveaus hun 

golfdoelen te bereiken door middel van individuele lessen 

en groepslessen. Ook kunnen professionals in opleiding 

stage lopen bij beide pro’s. 

 

Op het oefencentrum kunnen alle slagen, van het putten tot 

de verre drive getraind worden, al dan niet onder 

begeleiding van een pro. De pro’s kunnen daarbij 

gebruikmaken van een indoor putting centrum en van 

verschillende meetapparatuur.  

 

De lessen zijn te boeken via: info@golfschoolzeegersloot.nl 

of via de website van GC Zeegersloot. 

Iedereen mag oefenen op het oefencentrum. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Voor het 

oefenen op de driving range staat er een ballenautomaat waaruit je tegen betaling – via je pinpasje 

– driving range-ballen kunt halen.  

 

Extra activiteiten van de golfschool 

U kunt bij de golfschool terecht voor vervanging van de grips van uw clubs en het plaatsen van 

nieuwe spikes onder uw golfschoenen en/of -laarzen. 

De golfschool organiseert in de loop van het jaar enkele masterclasses over verschillende 

onderdelen van de golfsport. In de zomermaanden worden er enkele themawedstrijden 

georganiseerd die toegankelijk zijn voor alle golfers, ongeacht hun handicap. Daarbij moet u denken 

aan: een wedstrijd in het donker, een wedstrijd met hindernissen enz. 

Als het mogelijk is, komen de pro’s met een aantrekkelijk aanbod van enkele golfreizen - vaak naar 

warme(re) oorden. 

 

Informatie  

over deze activiteiten staat op de website, pagina: 

https://www.zeegersloot.nl/faciliteiten/golfschool/ 

De pro’s zijn telefonisch bereikbaar:  

Synco Jonkeren 06-28451986  

Isi Kokke 06-24238493 

 
 

 
 

https://www.zeegersloot.nl/faciliteiten/golfschool/


Golfregels, regelexamen en handicap 

 
WHS Handicap 

Sinds maart 2021 is Nederland overgegaan op het World 
Handicap System. De achterliggende gedachte is om 
wereldwijd niet alleen dezelfde spelregels te gebruiken 
maar ook hetzelfde handicapsysteem.  
Iedere golfer kan nu overal op de wereld op een 
vergelijkbare manier tegen een andere golfer spelen. 
Doordat je met een persoonlijke handicap speelt is het bij 
golf mogelijk om met en tegen elkaar te spelen, ongeacht 
je speelsterkte. 

Je WHS handicap wordt door de computer berekend door 
het gemiddelde te nemen van de 8 beste van de laatste 
20 scores die je ingevoerd hebt. Scores van wedstrijden 
worden hierin automatisch meegenomen, maar ook de scores van ieder rondje dat je loopt met een 
marker (een flightgenoot die jouw scores noteert), kan je invoeren. Op basis van deze scores krijg je 
een gemiddelde handicap die hoort bij jouw speelsterkte. 

Het invoeren van de scores doe je op basis van je zogenaamde bruto score: het aantal slagen dat je 
per hole gespeeld hebt. Maar als het een spelvorm is als Stableford of tegen par, dan kan je op het 
moment dat er niet meer gescoord kan worden, de bal oppakken en een 11 op je scorekaart 
noteren. Deze score wordt in de software van het systeem automatisch omgezet naar een 
persoonlijke netto double bogey op de betreffende hole. Een netto double bogey is de laagste score 
op een hole die nul Stablefordpunten oplevert. 

 

Handicaptabellen  

Aan de hand van de handicaptabellen die in de entree van 
het clubhuis hangen (en op de website te vinden zijn 
onder DE BAAN>HANDICAPTABELLEN) bepaal je je playing 
handicap. Bijvoorbeeld een WHS handicap van 32.9 levert 
voor mannen die 18 holes van geel spelen op de Griend- 
en Heuvelbaan een playing handicap van 37 op. Dat 
betekent dat de speler op Zeegersloot, spelend van geel, 
37 slagen krijgt, op alle holes dus twee slagen meer dan 
de par van de hole en op de hole met stroke index 1 (hole 
2) een derde slag. Spelend op een andere baan kan de 

playing handicap hoger of lager zijn, dit heeft te maken met de moeilijkheidsgraad van de baan. 
N.B. er zijn tabellen voor de Parkbaan, 9 holes Griend, 9 holes Heuvel en de 18-holes baan, alles in 
twee versies: een voor vrouwen en een voor mannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Hoe haal je een golfhandicap? 
Voor het verkrijgen van een WHS handicap moet je baanpermissie van de pro hebben en het 
Regelexamen met goed gevolg hebben afgelegd. 
De Nederlandse Golf Federatie stelt de examens op en de Regel- en Examencommissie van 
Zeegersloot neemt die examens af. Ze organiseert ook regelcursussen, drie tot vier keer per jaar.  
Overigens is iedereen welkom bij de regelcursussen en examens, ook als je geen handicap wilt 
halen, maar geïnteresseerd bent in de golfregels. Op de website staat aangegeven wanneer de 
eerstvolgende cursus met aansluitend een examen georganiseerd wordt. 
 
Na het verkrijgen van baanpermissie en het behalen van het Regelexamen wordt de volgende stap 
voor het verkrijgen van een WHS handicap: het spelen van een qualifying kaart. 
Samen met een marker (iemand die al een handicap heeft) speel je een zogenaamde qualifying 
ronde, meestal op de Parkbaan. Je loopt deze kaart vanaf (de voorlopige) handicap 54. Kijk op de 
handicaptabel tegenover de servicedesk wat je playing handicap daarbij is, m.a.w. hoeveel slagen je 
krijgt over 9 of 18 holes op de Parkbaan. Dit aantal is voor mannen en vrouwen verschillend. Zodra 
je minimaal 18 Stablefordpunten over 9 holes of minimaal 36 punten over 18 holes hebt behaald, 
heb je een handicap! Het hospitality-team is graag behulpzaam bij het vinden van een marker. 

 
Meer informatie over het lopen en registreren van de eerste 
kaart, zie de website onder 
LEDEN>COMMISSIES>HANDICAPCOMMISSIE. Mocht je 
problemen ondervinden met het invoeren, dan zal de 
servicedesk je met alle plezier helpen. Of je kunt contact 
opnemen met de handicapcommissie 
(handicap@zeegersloot.nl). 
 
 
 
 
 
 

 
E-golf4U 
Je kan je kaart het beste invoeren via de app van E-Golf4U. In 
golf.nl kan je ook je scores bijhouden, maar wedstrijdscores kunnen 
alleen in E-Golf4U verwerkt worden. 
In E-Golf4U kan je bovendien nog veel meer dan scorekaarten 
invoeren: inschrijven voor wedstrijden, starttijden boeken, de 
ledenlijst raadplegen en je kunt je eigen profiel en handicap-
historie bekijken. Op de website staat onder LEDEN>COMMISSIES>COMMIT-COMMISSIE, scroll naar 
beneden naar Handleidingen, een volledige instructie hoe je deze app op je telefoon kunt 
installeren en hoe je moet inloggen om de app te gebruiken. Eenmaal geïnstalleerd zul je merken 
dat de app heel praktisch is. 
 
 
 
 
 



 
Scorekaart 
 
noodnummer  
     
informatie over afstanden en 
plaats van de vlag 
 
wedstrijdkaarten  
moeten volledig ingevuld worden:  
bij speler en marker: naam, 
lidcode, hcp, playing hcp; 
datum en tijd, welke baan 
gespeeld is en vanaf welke tee. 
handtekening speler en marker en 
het eindresultaat vermelden. 
Onder scores:  
het aantal slagen per hole; 
bij Sfd/+0- de Stableford-punten 
per hole; totaal aantal slagen en 
punten; 
 
 
 
SI = stroke index, 1 is moeilijkste 
hole, 18 makkelijkste 
 
par van de hole, (aantal slagen 
waarin een professional de hole 
zou moeten spelen) 
 
Bijvoorbeeld: lengte hole 11 bij 
afslag van 48 (rood) 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de winter wordt er met een andere kaart gewerkt omdat de holes dan aangepast worden aan de 
winterse omstandigheden. Andere afslagplaats en wintergreens. Op de kaart wordt aangeven wat 
de afstand is bij wintergreen en bij zomergreen. De wintergreens worden alleen gebruikt als het 
vriest om beschadiging van de green te voorkomen. 
 
De Parkbaan heeft een eigen kaart. Hier zijn alleen gele, rode en oranje tees.  
 
 
 
 



Stableford 
Een Stableford-wedstrijd is een spelvorm waarbij de bal opgepakt moet worden als er niet meer gescoord 

kan worden. Het aantal slagen waarbij niet meer gescoord kan worden is afhankelijk van de individuele 

handicap van de speler. 

De Stableford-puntentelling gaat uit van de playing handicap (het aantal slagen extra dat je mee krijgt). Je 

playing handicap is te vinden op de handicaptabellen van de baan waarop je speelt, dit kan op iedere baan 

anders zijn. Het aantal slagen dat je op een baan krijgt wordt verdeeld over het aantal holes dat je speelt. De 

punten worden toegewezen aan holes in volgorde van moeilijkheid. De moeilijkheid van holes wordt 

aangeven door de ‘stroke index’ (SI) die bij elke hole op de scorekaart staat aangegeven. Stroke index 1 geeft 

de moeilijkste hole aan, stroke index 18 staat bij de makkelijkste hole. 

Een speler met playing handicap 40 mag dus op iedere hole 2 extra slagen bij de par optellen en op de holes 

met stroke index 1 t/m 4, 3 extra slagen. De par plus het aantal slagen dat door de playing handicap wordt 

toegekend aan een hole, wordt de persoonlijk par genoemd. Voor een persoonlijke par krijg je 2 Stableford-

punten. Maak je 1 slag meer dan je persoonlijke par, dan krijg je nog 1 punt. Bij 2 slagen meer krijg je geen 

punten meer en pak je je bal op. Op je kaart noteer je dan een 11. Maar maak je een slag minder dan je 

persoonlijke par, dan krijg je 3 punten, bij 2 slagen minder 4 punten etc. 

Als je 36 Stableford-punten speelt in een rondje over 18 holes dan loop je precies je handicap. Haal je meer 

dan 36 punten dan speel je beter dan je handicap. 

 
 
 
Tee keuze 
De NGF heeft een systeem geïntroduceerd waarbij de Tees niet meer met kleuren maar met afstanden 
aangegeven worden. Voor dit systeem is gekozen om spelers van een Tee te laten spelen die bij hun 
spelniveau past. Zowel mannen als vrouwen kunnen van iedere Tee spelen. Op de handicaptabellen staat 
aangegeven hoeveel slagen je bij elke Tee keuze krijgt. In deze tabellen worden nog wel de oude kleuren 
gehanteerd. Op Zeegersloot zijn wij op de Griend- en Heuvelbaan op dit systeem overgegaan en staan er op 
de Tees blokjes met cijfers in plaats van de gebruikelijke kleuren, 48 (rood), 50 (blauw),55 (geel), 58 (wit). De 
oranje Tees (43)  worden aangegeven door oranje tegels met 43 erop en zijn bedoeld voor jeugdspelers en 
beginnende golfers. 
Maak vooral gebruik van de mogelijkheid om kortere afstanden te spelen. Het spel verloopt vlotter en het is 
leuker om een hole uit te kunnen spelen dan om je bal op te moeten pakken omdat je al door je slagen heen 
bent voordat je de green bereikt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Marshal    
 
Bij Golfclub Zeegersloot rijden van half maart tot half november marshals in de baan. Omdat de 
marshal zelf ook een golfer is kent hij of zij de baan goed. De marshal bij Zeegersloot functioneert in 
principe als gastvrouw/gastheer maar moet soms ook streng optreden in het belang van de 
veiligheid op het complex.  
Namens de golfclub ontvangt de marshal - zoveel als mogelijk - groepen spelers op de eerste tee en 
helpt hen met vragen en/of onduidelijkheden en geeft advies. De marshal zorgt er ook voor dat alle 
spelers een fijne ronde beleven, door het tempo in de baan in de gaten te houden en opstoppingen 
te voorkomen of snel te verhelpen. Ook let de marshal op de etiquette in de baan (zoals het herstel 
van weggeslagen plaggen en inslagen op de green, het aanharken van bunkers en de 
kledingvoorschriften).  
Je kunt de marshal ook “onderweg” aanspreken om vragen stellen of iets op te merken. 
De marshal heeft altijd een AED in de kar en is getraind hulpverlener. Zodra er een probleem 
gemeld is bij de servicedesk of op het noodnummer wordt de marshal gewaarschuwd die direct 
naar de plek des onheils rijdt en daar zonodig eerste hulp verleent.  
De marshal op Zeegersloot is een vrijwilliger. Een aantal leden van Zeegersloot is bij toerbeurt 
marshal en wordt regelmatig bijgepraat over nieuwe 
mogelijkheden om de ontvangst en de ronde in de baan voor 
de spelers nog prettiger te maken. 
De marshal is te herkennen aan de marshalkar waarin hij/zij 
rondrijdt en aan de naambadge; bovendien draagt een aantal 
marshals de marshal-cap.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

Met korting spelen op andere banen 

 
SGWN 
Golfclub  Zeegersloot maakt deel uit van de Samenwerkende Golfclubs West Nederland (SGWN). Als 
lid van onze golfclub kan je tegen gereduceerd tarief (doorgaans het introductietarief) spelen op de 
overige banen die aangesloten zijn bij SGWN. Je kan telefonisch starttijden reserveren en bij de 
betaling van de aangepaste greenfee laat je je digitale NGF-pas zien. 
Je bent speelgerechtigd als op je NGF-pas ‘SGWN’ staat. 
 
Op de website van GCZ vind je onder LEDEN>SGWN INFORMATIE een overzicht van de aangesloten 
banen. Voor meer informatie klik op de button ‘info & tarieven clubs’ op de SGWN-pagina. 
 
Parkbaanleden hebben op hun NGF-pas ‘hospitality PAR3’ staan en kunnen tegen gereduceerd 
tarief spelen op de PAR 3-banen die zijn aangesloten bij SGWN.  
 
 
SUPERGOLF 
Supergolf is een ander samenwerkingsverband met een paar banen in de buurt waarbij je op elkaars 
banen mag spelen voor een vast bedrag per jaar. Het aantal keer dat je op een andere baan mag 
spelen kan gelimiteerd zijn. Ieder jaar maken de deelnemende clubs hier afspraken over.  
Informatie over prijzen, voorwaarden en deelnemende golfbanen staat op de website 
(HOME>GOLFCLUB>LIDMAATSCHAP). 
Dit lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar. 
Je kan je via secretariaat@zeegersloot.nl voor SuperGolf aanmelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Clubwedstrijden  

 
Golfclub Zeegersloot is een actieve vereniging en dat is ook terug te zien 
in de wedstrijdkalender (log in op de website; onder in beeld vind je het 
blok ‘wedstrijden’). In die kalender staan qualifying wedstrijden (resultaat 
heeft invloed op je handicap), maar ook non-qualifying wedstrijden, 
individuele en teamwedstrijden.  
 
Als je in de wedstrijdkalender een wedstrijd aanklikt krijgt je onder 
‘wedstrijd informatie’ alle informatie die je nodig hebt: starttijd, voor 
welke handicap-categorie, wie heeft wedstrijdleiding enz. Via ‘inschrijven’  
meld je je aan voor de wedstrijd. 
 
Er is een vaste damesdag, iedere dinsdag; een seniorendag (spelers vanaf 50 jaar) op donderdag, en 
ook in het weekend en op feestdagen worden regelmatig wedstrijden georganiseerd. De 
wedstrijden op feestdagen hebben een hoog ‘fun’-karakter. 
Van mei tot half augustus speelt de dinsdagavondcompetitie (DAC) - startend vanaf 14.30 uur. De 
zeven beste resultaten tellen mee in het eindklassement.  
In  deze zelfde periode is ook de woensdagavondcompetitie (WAC) over 9 holes, startend vanaf 
17.00 uur. Ook hier is een klassement.  
Voor leden van de Parkbaan worden er in het seizoen wedstrijden georganiseerd, meestal op 
donderdagavond en op zaterdag. 
Alle wedstrijden zijn terug te vinden in de wedstrijdkalender. 
 
Het hoogtepunt van het jaar is ongetwijfeld de golfweek, die doorgaans begin juni valt. Het is een 
week waarin veel verschillende wedstrijden worden georganiseerd waaraan deels ook introducés 
kunnen deelnemen. Ieder jaar wordt gekozen voor een thema. Het restaurant zorgt voor feestelijke, 
bij het thema passende maaltijden. De golfweek wordt na de laatste wedstrijd altijd feestelijk 
afgesloten.  
 
Wedstrijden zijn de beste én de leukste manier om andere leden van Zeegersloot te leren kennen. 
Deelname aan wedstrijden is afhankelijk van het gekozen lidmaatschap.  
Het lidmaatschapsoverzicht kun je vinden op de website HOME>GOLFCLUB>LIDMAATSCHAP. 
 

  



Landelijke competitie voor clubleden  

 
Voorjaarscompetitie 
De NGF organiseert elk jaar een landelijke matchplay-
competitie in uiteenlopende klassen, voor alle aangesloten 
golfclubs. Ook GC Zeegersloot doet hieraan mee met een 
fors aantal teams.  
Een team in de reguliere NGF-Competitie bestaat uit zes clubgenoten, aangevuld met één of twee 
reserves. Elk team heeft een captain. Iedereen met een volledig lidmaatschap en met handicap 36.0 
of lager mag meedoen. De club bepaalt wie er in de teams komen waarbij vooral gelet wordt op 
gelijkwaardige speelsterkte en handicaps. Competitie spelen combineert spelen en gezelligheid. De 
NGF stelt poules van 5 teams van verschillende golfclubs samen. Je speelt dus 4 keer bij een andere 
golfclub. Je bent 1 keer gastheer/gastvrouw en speelt dan zelf niet maar organiseert de 
competitiedag. Je handicap bepaalt mede in welk team je komt te spelen, of in welke poule je 
speelt. Maar voor elk niveau is er een team. 
De matchplay-competitie tussen clubteams begint elk jaar eind maart of begin april en duurt tot 
begin mei. De competitie is ingedeeld in drie categorieën (18, 27 of 36 holes) en verschillende 
klassen waardoor het voor alle spelers met zowel lage als hogere handicaps uitdagend en leuk is om 
hieraan mee te doen.  
Voor meer informatie kun je terecht bij de Technische Commissie van Zeegersloot of, voor 
algemene informatie: https://www.golf.nl/de-baan-op/competitie-spelen 
 
 
Najaarscompetitie   
Sinds 2014 is er naast de reguliere competitie in het voorjaar ook een NGF-Najaarscompetitie. Vier 
clubteams in een poule spelen wedstrijden in de maanden oktober en november. Inschrijving is in 
september. 
De opzet is 4x4x4: er zitten vier spelers in een team en in principe vier teams in een poule. Die vier 
teams spelen op vier woensdagen of zondagen tegen elkaar. Je speelt ook op je eigen thuisbaan. 
Iedereen met een volledig lidmaatschap en met handicap 36.0 of lager mag meedoen en elke 
combinatie van spelers is mogelijk; man, vrouw, golfprofessional of beginner. Er wordt ingedeeld op 
regio zodat de reistijden beperkt blijven. De spelvorm is 18 holes individueel Stableford (zondag) of 
9 holes greensome en 9 holes Stableford (woensdag) met handicapverrekening. Elk jaar strijden de 
beste teams om de landstitel. 
 
 
  



Restaurant De Zeeger, Hole 19   

 
 
 

 
 
Na een rondje golf is het gezellig om nog even wat te drinken in ons clubhuis dat, in ‘golftaal’ vaak 
Hole 19 wordt genoemd.  
Restaurant De Zeeger is niet alleen een clubhuis, maar ook een volwaardig restaurant waar ook 
niet-golfers en passerende wandelaars komen voor een etentje of een lekkere kop koffie met gebak 
uit eigen keuken.  
In het voorjaar van 2020 is door een groep vrijwilligers onder leiding van een bedrijfssponsor het 
terras opnieuw aangelegd en uitgebreid. Naast de prachtige borders met planten en bloemen is er 
ook een kruidentuin voor het restaurant aangelegd.  
Robert van den Bovenkamp, de uitbater, biedt een mooi assortiment wijnen en speciaalbieren aan. 
Op het menu staan verschillende specialiteiten en seizoensgerechten, bovendien is er een dagelijks 
wisselend aanbod. Voor iedereen is er wel iets lekkers te vinden! 
Robert organiseert ook kookworkshops en proeverijen van bier, whisky en wijn. De data worden in 
de activiteitenkalender op de website vermeld.  
Een hapje blijven eten kan altijd, maar even reserveren is handig. Heb je gasten of speciale wensen: 
in overleg is veel mogelijk. 
Telefoon: 0172-476880  
 
https://www.zeegersloot.nl/faciliteiten/restaurant/ 
https://dezeeger.nl 
 

 
Robert van den Bovenkamp 



Commissies 

 
Heel veel werk binnen onze club wordt door commissieleden verricht. Als u als lid ingelogd bent op 
de website vindt u onder LEDEN>COMMISSIES een overzicht. Elke commissie heeft een eigen pagina 
waarop actuele informatie te vinden is.  
 
Baancommissie 
Houdt zich bezig met het onderhoud en de inrichting van de golfbaan, in samenwerking met de 
manager en firma De Ridder. Het onderhoud wordt uitgevoerd door firma De Ridder. 
 
Bridgecommissie 
Verzorgt in de herfst en winter één maal per maand (meestal op donderdag) een golf & bridge-
wedstrijd. In de ochtend een golfwedstrijd, scramble à deux over 9 holes en na de gezamenlijke 
lunch een bridgedrive. 
Naast deze maandelijkse wedstrijden worden er incidenteel ook themadrives georganiseerd. 
 
Communicatiecommissie 
Voert het beheer over de website. Zorgt voor het plaatsen van informatie. Verzorgt de 
communicatie naar de leden waaronder de nieuwsbrieven. Hier zijn ook handleidingen te vinden 
voor de installatie van de E-golf4U-app etc. 
 
DAC-commissie 
Organiseert op dinsdagavond een 18 holes competitie in de maanden mei t/m augustus. Hiervan 
tellen de 7 beste resultaten voor het eindklassement. Minimale handicap is 36. Speler schrijft via 
LEDEN>WEDSTRIJDEN in op een starttijd naar keuze. 
 
Damescommissie 
Organiseert op dinsdagochtend wedstrijden voor dames. Er staan qualifying en non-qualifying 
wedstrijden op het programma. Dames die minimaal 6 van de 8 aangewezen wedstrijden van het 
zomerseizoen meegespeeld hebben, dingen mee naar de Dinsdag Dames Trofee. 
 
Golfweekcommissie 
Deze commissie organiseert de jaarlijkse golfweek, doorgaans begin juni. Zij werven sponsoren voor 
een feestelijke week met een overkoepelend thema vol met bijzondere wedstrijden waarvoor in 
enkele gevallen ook introducés uitgenodigd kunnen worden. 
 
Handicapcommissie 
Houdt zich bezig met alle vragen over golfhandicaps. Jaarlijks verzorgen zij de revisie van de 
handicaps en kijken in overleg met de speler of aanpassing noodzakelijk is. Het doel is steeds om te 
zorgen dat de handicap in overeenstemming is met de speelsterkte van de speler. 
Een speler kan altijd een gemotiveerd verzoek doen aan deze commissie als hij denkt dat zijn 
handicap onjuist is. 
 
Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie werkt met het programma 'Committed to Jeugd’ van de NGF. Dit is een 
compleet programma van lessen, trainen, spelen en andere leuke activiteiten, speciaal voor 
jeugdspelers. 
 
 
  



MarCom-commissie 
Ondersteunt het bestuur en de manager bij het promoten van de golfclub en bij het werven van 
leden en fondsen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij zijn de enquêtes die verspreid over het jaar 
worden voorgelegd aan wisselende selecties van leden. 
 
Marshal-commissie 
De marshals houden toezicht op het volledige golfcomplex met als doel het spelplezier en de 
veiligheid van alle spelers te waarborgen. 
 
Parkbaancommissie 
Organiseert qualifying en non-qualifying wedstrijden met verschillende spelvormen op de Parkbaan. 
In de zomermaanden is er op donderdagavond een qualifying inloopcompetitie over 16 weken. De 
beste 8 scores tellen voor het eindklassement. Deelname vanaf hcp 54.  
 
Regel- en examencommissie 
Deze commissie verzorgt de regellessen en neemt de regelexamens af. Leden kunnen de regellessen 
gratis bijwonen, niet-leden zijn tegen betaling ook welkom. De commissie kan alle vragen over de 
golfregels beantwoorden.  
 
Seniorencommissie 
Organiseert op donderdagochtend wedstrijden voor leden van 50 jaar en ouder. Ook hier staan 
qualifying en non-qualifying wedstrijden op het programma. Spelers die minimaal 8 van de 15 
aangewezen wedstrijden in de zomer meegespeeld hebben dingen mee naar de Seniorenbokaal. 
Het is ook mogelijk om 9 holes te spelen, hiervoor is een apart klassement. 
 
Technische commissie 
Regelt alle zaken rond de NGF-competitie. Stelt op basis van de inschrijvingen de teams samen. 
Inschrijven voor de competitie is vanaf eind juli (tot 1 september) mogelijk via de wedstrijdmodule. 
 
WAC-commissie 
Organiseert op de woensdagavonden in de maanden mei t/m augustus een qualifying wedstrijd 
over 9 holes. Starten tussen 18.00 -19.00 uur. Ook Twilight-leden mogen aan deze wedstrijden 
deelnemen. Het zijn leuke wedstrijden om mensen te leren kennen en wedstrijdervaring op te 
doen. 
 
Wedstrijdcommissie 
Organiseert verschillende wedstrijden in de weekenden en op feestdagen. Is ook verantwoordelijk 
voor het regelen van de verschillende clubkampioenschappen, maandbekerwedstrijden en de 
ladder matchplay competitie. 
  
  



Overige commissies 
 
Gedragscommissie 
Deze commissie behandelt klachten omtrent gedrag. 
 
Commissie van Beroep 
Onafhankelijke commissie waar eventuele geschillen aan voorgelegd kunnen worden. 
 
Stichting Obligatiehouders 
Vertegenwoordigt de obligatiehouders en regelt de jaarlijkse uitloting van obligaties. 
 
Prijzencommissie 
Onderhoudt de wisseltrofeeën in de prijzenkast en de wall of fame in het clubhuis. 
 
Financiële commissie 
Controleert het financiële beleid van de golfvereniging. 
 
 
Vrijwilligers 
Alle commissies bestaan uit vrijwilligers. Er is heel veel en gevarieerd werk voor vrijwilligers binnen 
onze vereniging. Als je het ook leuk vindt om een bijdrage te leveren, meld je dan aan. 
In de jaarlijkse enquête die aan alle leden toegestuurd wordt kun je aangeven waar jouw 
kwaliteiten liggen en wat je zou willen doen. Je kunt je ook melden bij de manager of bij Irene van 
Bienema 06-52437635.  
Deelnemen aan vrijwilligerswerk binnen de club is een snelle manier om mensen te leren kennen en 
te integreren in de vereniging. Het is ook altijd heel gezellig en we willen jou er graag bij hebben! 
 
 
 
 
 

 
 
 



Golfjargon, afkortingen en begrippen 
 
AED  automatische externe defibrillator; apparaat om eerste hulp te verlenen bij  hartproblemen 
GCZ  Golfclub Zeegersloot; waar u lid van bent geworden 
WHS Wereld Handicap Systeem 
Hcp  Handicap; geeft de speelsterkte van een golfer weer 
NGF  Nederlandse Golffederatie; overkoepelend orgaan voor alle Nederlandse golfclubs 
SGWN Samenwerkende Golfclubs West Nederland 
 
 
Fore: let op: afgezwaaide bal, altijd hoofd beschermen en wegduiken!  

Driving Range:  plek die speciaal is uitgerust om de swing te oefenen en te verfijnen 

Oefencentrum:  het hele gedeelte van het terrein waarop onderdelen van het spelen getraind 

kunnen worden: oefengreen, oefenbunker, oefenholes 

Pro:  professionele golfleraar die les geeft in de geheimen van de golfswing 

Par:   gelijk (aan het aantal slagen van de baan per hole) 

Tee:  afslagplaats 

Strokeplay:  spel waarbij alle slagen tellen 

Matchplay:  spel waarbij men speelt om de meest gewonnen holes. 

Stableford:  spelvorm waarbij het aantal slagen wordt omgerekend naar punten: als je geen 

punten meer kunt scoren, mag/moet men de bal oppakken en naar de volgende 

hole lopen.  

We streven naar een minimum aantal slagen en/of een maximum aantal punten 

Pitchfork:  apparaatje waarmee je de balinslag op de green kunt (want moet) herstellen 

Pitchmark:  balinslag op green 

Qualifying:  betekent dat de uitslag van de kaart of de wedstrijd invloed heeft op de handicap 

Non-qualifying:  hoe beroerd of briljant de uitslag ook is: geen invloed op de handicap 

 

 


