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Onze geïntegreerde
aanpak is uniek voor
Alphen aan den Rijn
en regio

De geïntegreerde samenwerking tussen
advocaten en notarissen die TK biedt is een
unicum voor Alphen aan den Rijn en regio.
Inmiddels hebben de Alphense cliënten kennis
gemaakt met deze aanpak en dat werpt zijn
vruchten af. TK is nu ook de grootste en meest
complete juridische dienstverlener van het
Groene Hart. Wilt u weten wat onze advocaten
en notarissen voor u kunnen betekenen? Kijk
op www.teekenskarstens.nl of neem contact
op met:
TeekensKarstens advocaten notarissen
Robert Jan Stoop (advocatuur)
T 0172 419 844 / E stoop@tklaw.nl
Harriët Bijl-Atsma (notariaat)
T 0172 491594 / E bijl@tklaw.nl

- Robert Jan Stoop en Harriët Bijl-Atsma
over Meer TK -
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Onze golfclub bestaat 25 jaar. Dat zal u niet ontgaan zijn. Uitbundig hebben wij het tijdens de golfweek mogen vieren. De baan in topconditie, het
weer zat mee en de horeca draaide op volle toeren. Heel Alphen mocht
het weten. Golfclub Zeegersloot is alive and kicking.
Wat is nu eigenlijk 25 jaar? Niet zo lang in de golfsport, want die is veel
ouder. In Schotland wordt al sedert de 15e eeuw golf gespeeld. De eerste
baan werd gebouwd in het bij elke golfer bekende St. Andrews, The Old
Course. Oorspronkelijk waren het 22 holes, in 1764 ingekort naar 18
holes. In de tweede helft van de 18e eeuw gaat het financieel zo slecht
met St. Andrews, dat boeren een deel van de baan gebruiken om konijnen te fokken. In 1894 wordt de baan weer volop in gebruik genomen
door golfers mede dankzij het stadsbestuur.
Musselburgh Links Old Course dateert uit dezelfde periode, want golf
groeide in Schotland al snel uit tot een populaire sport.Traditioneel vindt
op deze baan het World Hickory Open Championship plaats. Hickory
dankt zijn naam aan de clubs, waarmee gespeeld wordt en die gemaakt
zijn van hickoryhout; een houtsoort van een notenboom die opmerkelijk
soepel is en over grote lengte knoestvrij.
In Schotland zijn maar liefst 575 golfbanen, terwijl dat er over de hele
wereld meer dan 20.000 zijn. In India vinden we de Royal Calcutta Golf
Club, die opgericht werd in 1829. Golfen op deze baan was in het begin
alleen voor mannen weggelegd. Pas in 1886 kregen ook vrouwen toestemming om er te spelen, maar dan uitsluitend in de ochtenduren. De
baan ligt nagenoeg midden in de stad Calcutta en toch kom je er tijdens
een rondje golf vele soorten vogels, slangen en ook jakhalzen tegen. De
greenfee bedraagt 50 dollar en een caddie draagt uw tas. Dat is in de hitte
geen overdreven luxe.
Overal ter wereld zijn golfbanen. Oude en nieuwe banen, dure en goedkopere. De Verenigde Staten, Zuid-Amerika, het Verre Oosten en Afrika.
Over elke baan valt wel iets te vertellen. In Dubai bijvoorbeeld worden
om het hoofd koel te houden ijskoude doekjes uitgedeeld. Om 7 uur in
de ochtend kan het al ruim 30 graden zijn. In Thailand zijn er voornamelijk vrouwelijke caddies, die je tijdens het golfen trakteren op mango. En
in Kenia worden de gehele dag de greens nat gehouden. De kraan gaat
wel even uit als u moet putten.
Golf heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Ook voor de Tweede Wereldoorlog, toen Hitler het voor het zeggen had in Duitsland. Tijdens de
Olympische Spelen van 1936 was golf geen officiële Olympische sport,
hetgeen twee keer daarvoor wel het geval was geweest. Er werd een
na-Olympisch golftoernooi georganiseerd op de Golfbaan van Kuroord
Baden Baden, een baan die in 1901 werd gebouwd. Duitsland was in 1936
geen grote golfnatie en de Britse en Franse golfers waren favoriet. Maar
na de eerste dag stonden twee Duitse jongelingen op de eerste plaats
met 5 slagen minder dan de Britten en 10 slagen voor op de Fransen.
Hitler besloot dan ook om vanuit Berlijn naar Baden Baden te gaan om
hoogstpersoonlijk de Führer en Reich Chancellor Cup uit te reiken, dat
zou nog eens mooie propaganda zijn.
Het liep echter anders. De Britten Tommy Thirsk met een ronde van 65
en Arnold Bentley liepen in en eindigden als eersten. De Fransen werden
tweede en de Duitsers slechts derde. Hilter maakte rechtsomkeer en
heeft de beker niet uitgereikt. De trophee, die eigenlijk geen cup maar
een schaal was, werd uitgereikt door de voorzitter van de Duitse Golf
Federatie en is meegegaan naar Groot-Brittannië. Daar is de schaal zoek
geraakt en nooit meer boven water gekomen.
Oude verhalen, oude golfbanen. Wedstrijden en jubilea.Vijfentwintig jaar
jong of vier eeuwen oud. Een feestje moet altijd gevierd worden en dat
heeft jeugdig Zeegersloot op passende wijze gedaan.

Bedrijfsleden- en Sponsorparade
Golfclub Zeegersloot
Wij, spelers en exploitant van Golfclub Zeegersloot, zeggen
onderstaande bedrijfsleden en sponsors
dank voor hun ondersteuning:
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Aksent op Schoon
Alphaplan B.V.
Buntsma Autoschade
Cyber B.V.
Grant Thornton
D. Batelaan Aannemersbedrijf
Gebr. Bodegraven B.V. Metaalwarenfabriek
De Boer Ecodrukkers
Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
Brevini Benelux
TeekensKarstens AdvocatenNotarissen
DE GROEP Vastgoedcare
ING Bank N.V.
Jungheinrich Nederland B.V.
JACOT Audiovisueel
La Gro Advocaten
MultiLease B.V.
Provide Verzekeringen
Rabobank Rijnstreek
De Ridder B.V.
Frames Group
Yamaha Motor Europe N.V.
Your IT Company
Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Bodegraven
Alphen a/d Rijn
Hazerswoude
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Delft
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Zoeterwoude
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Nieuw Vennep
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Soesterberg
Alphen a/d Rijn
Schiphol
Amstelveen
Leiden

ALV: Een korte impressie

GCZ op weg naar kwaliteit

Ruud Roos, secretaris van de vereniging, opent de vergadering. Er zijn ruim honderd leden aanwezig. Hij licht de
slogan van de avond “op weg naar kwaliteit” toe. Kwaliteitsverbetering van onze service aan leden en niet-leden
en de verbetering van de baan en de oefenlocatie staan
hoog in het vaandel van Zeegersloot. Er wordt hard aan
gewerkt en er zijn vorderingen, maar er is geen enkele
reden om achterover te gaan leunen.
Het valt op, dat de bestuurstafel slechts bezet is door drie personen. Zeer opvallend daarbij is, dat onze voorzitter, Wim Scholtes,
ontbreekt. Wim heeft een verklaring voor zijn afwezigheid op papier gezet die door Ruud Roos wordt voorgelezen. Een al langer
haperende gezondheid heeft Wim, in overleg met zijn arts, doen
besluiten met onmiddellijke ingang, weliswaar met pijn in het hart,
zijn functie ter beschikking te stellen.
Het bericht slaat in als een bom. De vergadering is er beduusd van.
Met Ruud Roos als interim-voorzitter zal het bestuur op redelijke
termijn naar uitbreiding van het bestuur gaan zoeken, waarbij een
vrouw weer hoog op het lijstje staat. Aan de leden zal een voordracht worden gedaan voor een nieuwe voorzitter.
De draad van de agenda wordt opgepakt. De tot nu bekende kampioenen van de NGF-competitie passeren de revue. Jeugd 1 (reeds
gepromoveerd), Dames Senioren 1, Heren 2 en Heren senioren 5.
Hulde.
Het ledenbestand is redelijk op peil gebleven, maar we moeten ons
realiseren, dat de kans aanwezig is, dat Zeegersloot in ledental zal
gaan teruglopen in de komende jaren. Een reden om er hard aan te
werken om dit zo veel mogelijk te beperken.
De personele bezetting liep averij op. Het overlijden van caddie-

master Matthijs Mellink en de langdurige ziekte van Philip Schmittmann, de manager, en Marijke Groen waren daar de oorzaak van.
Gelukkig begint het met Marijke en Philip beter te gaan en is een
beperkte inzet weer mogelijk. Het vertrek van Paola Hoogeveen
maakte de situatie nog wat complexer, maar deze vacature is goed
opgevangen door de intrede van Carola van Goozen.

25
jaar

De notulen van de vorige AV en de jaarverslagen passeren zonder
noemenswaardige problemen de vergadering.
Jos Kocken spreekt zijn waardering uit. Het was hem weer eens
duidelijk geworden hoeveel goed werk er in de loop van een seizoen door de verschillende commissies wordt geleverd. De vergadering stemde daar graag mee in.
Simon Kloos vraagt naar de status van de Mini Dag. Die gaat in
2009 gewoon door en in tegenstelling tot de geruchten is de kans
groot, dat deze traditie de volgende jaren ook wordt voortgezet.
Henny Hornis, de penningmeester, geeft een verklarend overzicht
van de financiële situatie van de club en kan tevreden constateren,
dat de club in dat opzicht zeer gezond is en de vergelijking met
andere golfclubs met glans kan doorstaan. De financiële commissie
bevestigt dit.
Natuurlijk wordt er traditiegetrouw een overzicht gegeven van de
situatie van de Coupépolder. In november 2008 heeft het Hoogheemraadschap Rijnland een definitieve lozingsvergunning afgegeven en even traditiegetrouw is de Stichting Waakhond met als drijvende kracht de heer Gerritsma in beroep gegaan bij de Raad van
State. Het bestuur houdt een stevige vinger aan de pols, is redelijk
optimistisch, maar zal onmiddellijk juridisch advies inwinnen om de
rechten van de club te waarborgen als daar reden toe is.
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Daarna is de voortgang van het beleidsplan 2008 - 2012 aan de
beurt. Een zestal onderwerpen wordt besproken.
• Bespeelbaarheid van de baan
• Kwaliteit dienstverlening
• Verbetering van de concurrentiepositie
• Verbetering van de communicatie
• Organisatie rond de starttijden
• Jeugdgolf/prestatiegolf
De Baancommissie heeft onlangs een Masterplan voor de baan op
papier gezet. Het is de bedoeling om de baan tot “Parel in de regio “
te maken. Ambitieus, maar de renovaties van de afgelopen jaren en
de renovaties die nog volgen, en de niet aflatende aandacht die er
aan de baan gegeven wordt, zorgen er voor, dat het pareltje al aardig begint te glanzen. In dit Masterplan wordt ook aandacht besteed
aan een betere begaanbaarheid van de baan met als doel leden, die
gebruik moeten maken van een trolley of een buggy meer mogelijkheden te bieden in het natte gedeelte van het jaar te spelen. Ook
zal er de volgende jaren meer aandacht aan de Parkbaan worden
besteed.
De personeelsproblematiek had een wat stroeve start van de Service Desk tot gevolg ondanks alle goede wil en inspanningen van
de nieuwe deskmedewerkers. Een en ander hing ook nauw samen
met het gebrekkig functioneren van hard- en software waarmee
gereserveerd kan worden voor starttijden en wedstrijden. Met
medewerking van een niet aflatende André Pont wordt continu gestreden tegen dit hard- en softwarespook. Er zijn vorderingen en
verbeteringen, maar de ideale situatie is nog niet bereikt. Nelleke
Guinee spreekt haar waardering uit voor het werk van de Service
Desk en kreeg daarvoor ruim bijval van de vergadering.
Onze concurrentiepositie wordt verbeterd door interessante aanbiedingen voor greenfee- spelers in combinatie met arrangementen. Via de website, maar ook via andere media wordt hiervoor
reclame gemaakt. Er zullen wat dit betreft nog meer ideeën gecreëerd en uitgewerkt moeten worden.
De functie van de website voor de communicatie zal steeds groter
moeten worden en via de pers zullen we steeds opnieuw de publiciteit moeten zoeken om de golfclub te promoten.
De problematiek rondom de reservering van starttijden is alom
bekend. N.a.v. dit punt vertelt Ruud Roos dat er in de hoek achter
de telegolfcomputer een telegolfzuil gaat komen waarop de leden

starttijden kunnen reserveren, voor wedstrijden kunnen inschrijven , maar ook een Q-kaart kunnen verkrijgen.
De Jeugdcommissie en de Technische commissie hebben beide een
beleidsnotitie het licht laten zien. In deze notities wordt ruim aandacht besteed aan golf als sport. Het bestuur is hier erg blij mee.
Om Zeegersloot op de kaart te houden zal er een slag gemaakt
worden naar golf als sport, het leveren van een prestatie. Dat hoeft
helemaal niet te gaan ten koste van de zeer sociale sfeer bij de club.
In tegendeel, dit idee moet breed gedragen worden in de club en
zal bijdragen aan een stuk samenhorigheid.
De ideeën in beide beleidsplannen zullen dit seizoen uitgewerkt
worden door een werkgroep bestaande uit leden van verschillende
commissies o.l.v. het bestuur. De voorstellen van het bestuur worden aangenomen.
Het betreft een wijziging in art 2A , lid 2 van het huishoudelijk
reglement:
Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
zullen persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor het doel
waarvoor zij zijn gevraagd en alleen onder ogen komen van bestuursleden, het management en commissieleden waarvoor zij zijn
bestemd. Afwijkingen hiervan behoeven de toestemming van de Algemene vergadering. Ieder lid heeft te allen tijde de bevoegdheid bij
het bestuur verzet aan te tekenen tegen een zodanig besluit voor
zover het zijn of haar persoonsgegevens betreft en de plaatsing van
gegevens van leden op de website: lidcode, voornaam, naam, adres
en telefoonnummer.
Ruud Roos wordt herbenoemd als bestuurslid voor 1 jaar en wijzigingen in de Commissie van Beroep en de Financiële commissie
worden goedgekeurd. Als accountant wordt wederom de firma
Grant Thornton benoemd.
De vergadering gaat akkoord met de begroting en de contributievoorstellen.
Uit wat er verder nog ter tafel komt wil ik slechts twee zaken
memoreren. De vraag van Marieke Treffers om de nagelaten bezittingen van Matthijs Mellink een beter plaatsje in het clubgebouw te
geven en de woorden van dank van Jos Kocken aan het adres van
het bestuur met zijn verzoek dit ook over te brengen aan Wim
Scholtes.
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Dit is een eerlijke poging om drie uur vergaderen in een leesbaar
stuk samen te vatten.Voor details zal men t.z.t. de notulen van deze
vergadering kunnen nalezen.
Joep Reinders, secretaris van de GC Zeegersloot

Van de handicap- en regelcommissie
‘Hommeles’ op Hole 11

					 Onspeelbare bal

Waren we in de vorige Afslag gebleven bij hole 10, gaan
we nu verder met ‘hommeles’ op hole 11! Dat de heren
op deze hole meer problemen hebben dan de dames
zal voor iedereen duidelijk zijn. Immers de teebox van
de heren ligt dermate strategisch en zo ‘ver’ achter die
van de dames dat een van de herenteebox afgeslagen bal
zomaar kan komen te liggen op de green van hole 10
of, wat veel erger is, in de bosschage daarachter. Als dat
laatste het geval is hoor je vaak: “Oh, ik neem wel een
strafslag…!?” En wat er dan allemaal niet fout kan gaan
(en ook echt in de praktijk gebeurt) wil je niet weten….!?
Zonder dat er ook maar een poging wordt gedaan om
naar de bal te gaan zoeken (“want hij ligt er middenin
en daar vind je ‘m toch nooit…!?”) dropt de speler een
nieuwe bal rechts van de bosschage. En om het nog een
beetje op een straf te laten lijken meten sommige spelers heel serieus ook nog eens twee stoklengtes uit van
de zijkant van die bosschage..!?
Ik hoor mensen nu denken: “Wat is hier dan fout? Zo doe ik het
ook altijd!” Nou, hier is echt van alles fout gegaan. Als de speler
zo handelt en zijn fout niet herstelt heeft hij in matchplay de hole
verloren en in strokeplay kan de wedstrijdcommissie zelfs besluiten de speler te diskwalificeren!
Maar welke mogelijkheden had de speler dan wel?
1. De speler had, ervan uitgaande dat hij zijn bal toch niet zou
vinden, een nieuwe bal in het spel kunnen brengen met een
straf van ‘slag en afstand’.
2. De speler had zijn bal kunnen gaan zoeken. Maar als hij deze
niet vindt rest hem niets anders dan terug te gaan naar de
oorspronkelijke plaats vanwaar hij zijn bal heeft geslagen en
krijgt hij een straf van ‘slag en afstand’.
3. De speler had, mits hij dat ook zegt, een provisionele bal kun-

nen spelen. Hij is dan alsnog verplicht om naar zijn bal te gaan
zoeken (maximaal 5 minuten vanaf het moment dat hij begint
te zoeken). Vindt de speler zijn bal niet (tijdens het zoeken de
achterop komende flight wel doorlaten…!), dan is de provisionele bal de bal in het spel en ligt de speler voor drie!
4. De speler had zijn bal kunnen gaan zoeken en vindt deze middenin de bosschage. Nu kan hij kiezen:
a. Alsnog de bal onspeelbaar verklaren en teruggaan naar de
oorspronkelijke plaats met een straf van ‘slag en afstand’.
b. Een strafslag nemen en de bal droppen binnen twee 		
stoklengten. De bal mag worden schoongemaakt. Deze
		 optie lijkt me, als de bal inderdaad middenin de bosschage
zou liggen, geen goede keuze.
c. Een strafslag nemen en een bal droppen achter het punt
waar de bal lag, waarbij de speler dit punt op een rechte
		 lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal
wordt gedropt, zonder beperking van de afstand waarop
		 de bal achter dit punt mag worden gedropt. Een voor
		 de hand liggende optie!
De Regels geven dus veel alternatieven om de speler uit bovengeschetste (ellendige) situatie te helpen. Weliswaar met straf. Maar
soms moet je die gewoon nemen.
Oh ja. En dan nog het volgende. Mocht de speler zijn bal van de
teebox van hole 11 op de green van hole 10 hebben geslagen
dan moet hij, omdat hij zijn bal niet van de green mag spelen, het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering buiten de green bepalen. Bij het bepalen daarvan kan/mag de speler zelf op de green
blijven staan (Regel 24-2b). En dat weten de meeste spelers ook
niet…!
In de volgende Afslag gaan we verder met meer ‘hommeles’ in
onze baan!
Tjalling de Vries
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Van de handicap- en regelcommissie

Gebieden met een kwetsbaar milieu
Sinds 1 januari 2008 kent onze baan op hole 5 en 6 een
aantal zogenaamde gebieden met een kwetsbaar milieu
die zijn gemarkeerd door palen met een groene kop. Wij
kennen op hole 5 witte palen met een groene kop die dit
gebied als Buiten de Baan aangeeft en rode palen met een
groene kop die dit gebied als laterale waterhindernis aangeeft.
Op hole 6 is er alleen sprake van rode palen met een groene
kop. Al deze gebieden mogen absoluut NIET worden betreden.
Zie ook onze plaatselijke regels. Daarin wordt verwezen naar de
Regels, Appendix deel B, sectie 2b, waarin duidelijk is aangegeven
hoe de speler dient te handelen wanneer zijn bal daar terecht is
gekomen. In de praktijk blijkt echter dat sommige spelers daar gewoon geen boodschap aan hebben en deze gebieden rustig betreden alsof er niets aan de hand is. En soms nog niet eens om naar
hun eigen bal te zoeken, maar vooral ook om te zoeken naar bal-

len van anderen, die zich wel aan de regel hebben gehouden….!
Waarom op onze baan eigenlijk dit soort stilte en/of rustgebieden?
Onze club wil er alles aan doen het natuurlijke milieu van onze golfbaan in stand te houden en te verbeteren waar dat mogelijk is. Zij
is ook van mening dat respect voor natuur en milieu hand in hand
met zowel menselijk welzijn als een prachtige golfbaan kan gaan.
In de betreffende gebieden is sprake van een bijzondere flora en
fauna. Het is voor veel vogels een bij uitstek geschikt broedgebied
waar ook dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Lees in dit verband
elders in deze Afslag het verslag van de ervaringen van onze Zeegerslootse vogelspotters tijdens de recente National Golfcourse
Birdwatching Day!
Dus: Eerbiedig onze kwetsbare gebieden! Overtreding van de
Plaatselijke Regel betekent in Matchplay verlies van de hole en in
Strokeplay twee strafslagen. In geval van een ernstige overtreding
mag de (wedstrijd)commissie een straf van diskwalificatie opleggen.
U bent dus gewaarschuwd!

QUALIFYING RONDE OVER 9 HOLES
Zoals iedereen in het jaarverslag 2008 van onze club heeft kunnen lezen wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt om qualifying
scores in te leveren bij een ronde over 9 holes.Vergeleken met 2007 was dat in 2008 zelfs 30 procent meer. Een groei overigens die
zich ook landelijk voordoet. Gelet op die toename in qualifying scores vraagt de commissie zich af of iedere gebruiker van deze optie
wel behoort tot de bedoelde categorieën.
Voor de goede orde vermelden we hierbij nogmaals dat het qualifying spelen over een ronde van 9 holes alleen geldt voor handicapcategorieën 3, 4 en 5 en in principe bedoeld is voor diegenen die te weinig tijd hebben of 18 holes lichamelijk niet (meer) aan kunnen.
Het spelen van negen holes mag dan ook absoluut geen deel uitmaken van een ronde over achttien holes. Bovendien mag op dezelfde
dag slechts één qualifying score over negen holes worden ingeleverd. Binnenkort, met de introductie van het qualifying inschrijven via
Adv. De Afslag FC:Opmaak 1 27-02-2009 17:03 Pagina 1
Telegolf, hoopt de commissie dat het oneigenlijk gebruik van het inleveren van qualifying scores over 9 holes zal afnemen.
Alphen aan den Rijn, Raadhuisstraat 75a
Bungalow met schitterende ligging aan de Rijn midden
in het centrum.
• 30 min. van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam
• Woonoppervlakte ca. 190 m2
• 4 slaapkamers, 2 badkamers
• Fraai aangelegde tuin (zuid/west) aan het water
• Inpandige garage + parkeren op eigen terrein

Huurprijs E 2.750,-- per maand
Alphen aan den Rijn, Prins Hendrikstraat 64 D
Smaakvol afgewerkt penthouse met riant en zonnig terras
(ca. 45 m2) en eigen garage.
• Onderdeel van luxe appartementencomplex '05
• Op loopafstand van het centrum
• Totaal 4 kamers (eenvoudig een 5e te realiseren)
• Luxe woonkeuken en badkamer
• Riante living (ca. 70 m2) met grote glazen puien

Vraagprijs E 489.000,- k.k.
Alphen aan den Rijn, Laan der Continenten 66
Uitstekend gelegen 3-kamer HOEKappartement met 2 eigen
parkeerplaatsen in ondergelegen kelder.

ALTIJD HET BESTE
RESULTAAT BIJ

• Uitstekende centrumligging
• 2 zonnige terrassen (beide ca. 10 m2); 2 badkamers
• Woonkamer van ca. 90 m2
• Grote raampartijen met schuifdeuren aan voorzijde
• Woonoppervlakte ca. 195 m2!

Vraagprijs E 685.000,-- k.k.
Alphen aan den Rijn, Woubrugseweg 78a
Gerestaureerd monumentaal Watergemaal, gelegen langs
de Heimanswetering.
• Riant woonhuis met fraaie karakteristieke en historische elementen
• Aangebouwde bijgebouw aan voorzijde behoort niet tot de verkoop
• Bouwjaar 1879; in 1995 gerestaureerd
• Aangelegde tuin met 2 watergangen (thans berging ca. 200 m³)
• 2 livings, ruime woonkeuken en 4 slaapkamers

Vraagprijs E 795.000,-- k.k.
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Prins Hendrikstraat 90 • Alphen aan den Rijn • Telefoon: 0172 - 47 26 51

Bij Deerenberg & Van Leeuwen kunt u terecht voor:

makelaardij@deerenberg.nl • www.deerenberg.nl

• Verkoop
• Aankoop
• Verhuur

Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.
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Uw bron van informatie

25
jaar
Onontkoombaar speelt internet een steeds grotere rol in
onze maatschappij. De ontwikkelingen op dit gebied gaan
razendsnel en hebben ook invloed op het gebruik van internet door Golfclub Zeegersloot. Zo is de website niet alleen
een bron van informatie voor de leden, maar ook een visitekaartje van onze vereniging geworden. De website www.
zeegersloot.nl zal naast de Afslag uitgroeien tot het communicatiekanaal voor Golfclub Zeegersloot en daarom is
het belangrijk dat alle leden er regelmatig naar kijken.
Het bestuur, management en de diverse commissies zullen steeds
meer gebruik maken van de website om te communiceren met de
leden. Het gevolg is dat er steeds meer informatie op de website
geplaatst zal worden die eigenlijk alleen voor de leden bestemd is
en dat deze informatie moet worden afgeschermd voor iedereen
die geen lid van Golfclub Zeegersloot is.
Sinds 18 januari 2009 is de aanpassing van de website een feit. De
toegang tot de informatie bestemd voor leden is geregeld middels
een gebruikersnaam en wachtwoord.Alle leden hebben op 17 januari 2009 een gebruikersnaam en een wachtwoord gekregen. Dit is
middels een email aan alle leden gecommuniceerd. Uw gebruikersnaam is uw lidcode en uw wachtwoord is uw NGF nummer. Deze
gegevens staan op uw NGF pas. Het wachtwoord kunt u indien u
dit wenst zelf wijzigen in een wachtwoord van uw keuze.
N.B. Deze gebruikersnaam en dit wachtwoord hebben niets te
maken met de toegangscode en wachtwoord die u gebruikt bij
het inschrijven voor wedstrijden en het reserveren van starttijden.
Het inloggen voor leden op de website enerzijds en het inloggen

t.b.v. het reserveren van starttijden of inschrijven voor wedstrijden
anderzijds zijn twee aparte procedures die geheel los van elkaar
staan. U ziet boven dit artikel de prachtige voorpagina van de website staan. Alleen de inlog voor leden is duidelijk zichtbaar aan de
rechter zijde.
Wat is er dan nu anders als u inlogt? Eigenlijk verandert er aan
de website niets. U heeft nog steeds de oude vertrouwde menu’s
voor zich. Wat wel verandert, zijn de berichten die u kunt inzien.
Om u een voorbeeld te geven: Als u niet ingelogd bent, kunt u
bijvoorbeeld 7 berichten bekijken. Als u wel ingelogd bent, kunt u
12 berichten zien. Dit zijn diezelfde 7 berichten die u voor het inloggen reeds zag, maar daarnaast nog 5 andere berichten die alleen
bedoeld zijn voor leden. Hoe weet u of u bent ingelogd? U kunt
aan de rechter kant zien dat u ingelogd bent, want daar staat nu “U
bent ingelogd als ....”.
Inmiddels wordt er door de diverse commissies en het bestuur al
informatie alleen bestemd voor leden op de website geplaatst. Het
is dus nu al van belang om in te loggen indien u deze informatie wilt
kunnen lezen.
Indien u vragen of suggesties heeft dan kunt u contact opnemen
met de Website/IT commissie. Het email adres van de commissie is
webit@zeegersloot.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee van Golfclub Zeegersloot kijk dan regelmatig op de website of beter nog maak van
www.zeegersloot.nl uw homepage!
Bart van Aalst,Website/IT commissie
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Van de professionals
De golfweek is alweer achter de rug. Voor veel spelers de leukste week van het jaar op de golfclub. Wij (Synco en
Felix) hebben met Team Bakker Sport meegedaan aan de Cross Country. Dit jaar was het parcours niet eenvoudig.
Het was uitermate lastig om veel birdies te maken. De wind blies hard, vooral op de lange holes. Een echte uitdaging dus. Het eindresultaat was -9 met dank aan Paul en Fred Bakker en Erik Janssen. Onze complimenten voor de
organisatie van deze dag. Wij hebben genoten!

Computer voor het boeken van lessen
U heeft het misschien al gezien: er staat een computer in de hal
waar u golflessen kunt boeken. U kunt de computer vinden op
de plek waar ook de Q-kaarten liggen. Het is dus nu ook mogelijk om op de club een les te boeken bij één van ons.
Als u voor de eerste keer een les boekt, dan moet u zich eenmalig inschrijven. U vult op de computer een formulier in en
bedenkt uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Bij het systeem ligt een handleiding. Mocht het desondanks niet lukken
om een les te boeken, spreek ons dan gerust aan. Wij helpen u
graag verder.

hebben een aantal dagen met veel regen en onweer gehad. De
deelnemers hadden op vijf dagen les en hebben op vijf verschillende banen gespeeld. Carya Golf, waar we zwaar onweer hadden tijdens het trainen en National Golf, die we voor de tweede
keer speelden, waren de mooiste banen.
Ook volgend jaar gaan wij, Synco en Felix, weer een gezellige en
leerzame reis organiseren naar een Zuid-Europese of NoordAfrikaanse bestemming. Maar daarover meer in een volgende
Afslag.
Wij wensen u een fijn zomerseizoen op de baan!

Gratis mini-clinics voor niet-golfers

Synco Jonkeren, Felix Holm, Eric v.d. Poel

In het najaar organiseren wij vier mini-clinics. Daarmee willen
wij niet-golfers kennis laten maken met het golfspel en Golfclub
Zeegersloot. Heeft u nog vrienden of kennissen die nog niet
golfen? Maak ze dan enthousiast voor de mini-clinic en laat ze
zich inschrijven. Doe het snel, want vol is vol!
De clinics worden gegeven op: 3 september van 12:00-14:00
uur, 6 september van 15:00-17:00 uur, 12 september van 09:0011:00 uur en 20 september van 15:00-17:00 uur.
Inschrijven voor deze clinics kan door een mailtje te sturen naar:
felix@golfplezier.com. Zet in de mail de datum van de clinic, de
na(a)m(en) van de deelnemer(s) en telefoonnummer(s) en/of
e-mailadressen. De clinics zijn gratis en de deelnemers worden
ontvangen met een kopje koffie of thee.

ALPHEN AAN DEN RIJN
Hooftstraat 279A

Golfreis Turkije
De laatste week van maart was het weer zover! Met een groep
van 22 enthousiaste golfers vertrokken Gerd-Jan en Felix naar
Turkije. Terug naar het heerlijke Cornelia Deluxe hotel waar we
vorig jaar ook zijn geweest. Minder heerlijk was het weer, we

Royaal en luxe 3-kamerappartement direct aan de Oude Rijn, met
parkeerplaats in het souterrain en op loopafstand van het centrum.
Indeling: Ruime en licht entree/hal, volledig betegeld toilet met wandcloset en fonteintje. Praktische bijkeuken. Slaapkamer aan de voorzijde
met kastenwand. Luxe badkamer v.v. douchecabine, ligbad, dubbele
wastafel met wandkast, wandcloset en bidet, alsmede designradiator.
Royale woonkamer met fraai uitzicht op de Oude Rijn en toegang tot
een betegeld en ruim terras. De keuken is aan de voorzijde gesitueerd en
v.v. een fraaie luxe Siematic keuken met granito aanrechtblad, apothekerskast en diverse inbouwapparatuur. Slaapkamer aan de Rijnzijde met
toegang tot het eerder genoemd terras.
Aantal kamers: 3 Inhoud: 305 m³ Woonopp.: 122 m² Bouwjaar: ca. 1999

VRAAGPRIJS € 419.000,- K.K.
Aarplein 2, 2406 BZ Alphen a/d Rijn, Tel. (0172) 47 33 51, alphen@drieman.nl
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Garantie voor
volle tevredenheid.

Achtste birdwatching: 50 vogelsoorten op Zeegersloot
Kwart over vier zaterdagmorgen; de wekker loopt af…Het is vandaag 16 mei en dus vroeg uit de veren, want het is
weer de jaarlijkse vogelteldag op Zeegersloot. De achtste alweer.
We moeten om half zes verzamelen om nog vóór zonsopgang het veld in te gaan. Koffie gezet voor de groep, een banaan als ontbijt; het echte ontbijt volgt later na gedane arbeid op de club.
De rit naar Alphen verliep op dit uur van de dag zeer vlot. Geen kip op de weg en een heldere Maan, Jupiter en Venus
wezen de weg. Na de vorige regenachtige dagen was het nu gelukkig droog en het beloofde een fraaie, zonnige dag te
worden. Des te beter, want dan hoor en zie je de vogels veel beter natuurlijk. De Koekoek en de Merel verwelkomden
ons als eersten al met hun roep en zang.
Op één na was iedereen keurig op
tijd en na het kopje koffie met versnapering uit de kofferbak waren we
goed wakker en kon begonnen worden met de waarnemingen. Helaas
zonder Lya; de pechvogel bleek met
bandenpech ergens langs de weg te
staan. Ook zonder onze externe begeleider Stef Strik wegens verblijf in
het buitenland.
Als gebruikelijk een groep naar de
Griendbaan en een naar de Heuvelen Parkbaan.
Het was genieten op de baan, deze
Bonte Specht
keer niet van het golfspel maar van
de opkomende zon, de rust op de
maagdelijke fairways met de bedauwde greens voordat de eerste
golfballen er sporen over trekken. Maar bovenal was daar het langzaam aanzwellende gekwinkeleer en gekwetter van het ontwakende vogelvolkje. De kort geleden nog grondig gemaaide rietvelden
en –kragen waren inmiddels weer vervangen door vers groen; net
op tijd om weer dekking te bieden aan o.a. de Kleine Karekiet,
Rietzanger en Rietgors.
Om half negen verzamelden we ons in het restaurant om tijdens
het goed verzorgde ontbijt de stand op te maken en verhalen uit te
wisselen. In totaal werden deze ochtend 46 soorten waargenomen,
waaronder het bekende ganzenpaar met jongen(Canadese Gans),
de Bonte Specht, de Grutto en de Scholekster. Daar kwamen ’s
avonds nog vier soorten bij: de Buizerd, de Torenvalk (jammer dat

zijn nestkast verdwenen is), de Gierzwaluw en – nog niet eerder
waargenomen – de Kleine Plevier.. Het hadden er misschien meer
kunnen zijn, maar Jan en Lya werden onderweg overvallen door
ware hoosbuien die hen noodzaakten er vroegtijdig mee te stoppen. Het totaal aantal waargenomen vogels bedroeg dus 50. Als het
initiatief van Jan Bouwhuis slaagt om te komen tot de aanleg van
een vogelwal voor het aantrekken van de IJsvogel en de Oeverzwaluw op onze terreinen, dan tellen we de komende jaren in ieder
geval nog twee soorten meer.
Voor degenen die hem gemist hebben in het jubileumboek gaat
hierbij nog een lijst met alle vogels die de vogelwerkgroep in de
loop van de afgelopen acht jaren heeft waargenomen op de banen
van GCZ.
Het was weer een prachtige dag en hopelijk kijkt u tijdens het golfspel ook eens wat verder om u heen om te ontdekken wat er in de
natuur op onze fraaie banen nog meer valt te genieten.
Namens de Vogelwerkgroep GCZ, Vic Rouppe van der Voort.

25
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Kleine Plevier

Alle vogels op een rij
Fuut
Dodaars
Aalscholver
Blauwe Reiger
Kwak
Ooievaar
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Canadese gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde Eend
Krakeend
Smient
Slobeend
Kuifeend
Sperwer
Buizerd
Boomvalk
Torenvalk
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kleine Plevier
Kievit
Tureluur

(Pódiceps cristátus)
(Pódiceps ruficóllis)
(Phalacrócorax cárbo)
(Ardea Cinérea)
(Nyctícorax nyctícorax)
(Cicónia cicónia)
(Cygnus ólor)
(Anser ánser)
(Bránta canadénsis)
(Branta leucópsis)
(Alopochen aegyptiacus)
(Tadórna tadórna)
(Anas platyrhynchos)
(Anas strépera)
(Anas penélope)
(Anas clypeáta)
(Aythya fuligula)
(Accípiter nísus)
(Búteo búteo)
(Fálco subbúteo)
(Fálco tinnúnculus)
(Phasiánus cólchicus)
(Gallínula chlóporus)
(Fúlica átra)
(Haemátopus ostrálegus)
(Charádrius dúbius)
(Vanéllus vanéllus)
(Trínga tótanus)

Grutto
Houtsnip
Watersnip
Grote Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Visdiefje
Houtduif
Holenduif
Turkse Tortel
Koekoek
IJsvogel
Kerkuil
Ransuil
Velduil
Bosuil
Gierzwaluw
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Kramsvogel
Zanglijster
Koperwiek
Merel
Roodborst

(Limósa limósa)
(Scólapax rustícola)
(Gallinágo gallinágo)
(Lárus marínus)
(Lárus fúscus)
(Lárus argentátus)
(Lárus cánus)
(Lárus ridibúndus)
(Stérna hirúndo)
(Colúmba palúmbus)
(Colúmba óénas)
(Streptopelía decáócto)
(Cucúlus canórus)
(Alcédo átthis)
(Tyto álba)		
(Asio ótus)		
(Asio flamméus)		
(Strix áluco)		
(Apus ápus)		
(Picus víridus)
(Dendrócopos májor)
(Hirúndo rústica)		
(Délichon úrbica)		
(Túrdus piláris)		
(Túrdus philómelos)		
(Túrdus iliácus)		
(Túrdus mérula)		
(Eríthacus rubécula)

Heggenmus
Grasmus
Braamsluiper
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Rietzanger
Goudhaantje
Winterkoning
Witte Kwikstaart
Koolmees
Pimpelmees
Staartmees
Boomkruiper
Zwarte Kraai
Kauw
Ekster
Gaai
Spreeuw
Vink
Putter
Kneu
Groenling
Huismus
Rietgors

(Prunélla moduláris)
(Sylvia commúnis)
(Sylvia currúca)
(Sylvia bórin)
(Sylvia atricapílla)
(Phyllóscopus collybíta)
(Phyllóscopus tróchilus)
(Acrocéphalus scirpáceus)
(Acrocéphalus palústris)
(Acrocéphalus schoenobáénus)
(Régulus régulus)
(Troglódytes troglódytes)
(Motacílla álba)
(Párus májor)
(Párus caerúleus)
(Aegíthalos caudátus)
(Cérthia brachydáctyla)
(Córvus coróne)
(Córvus monédula spermólogus)
(Píca píca)
(Gárrulus glandárius)
(Stúrnus vulgáris)
(Fringílla cóélebs)
(Carduélis carduélis)
(Carduélis cannábina)
(Carduélis chlóris)
Pásser domésticus)
(Emberíza schoeníclus)
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Tussen de oren: over peinzen en bidden
Wat denken goede spelers vlak voor of tijdens hun
swing? Psychologen worden geacht dwars door iemand
heen te kunnen kijken. Helaas, dat valt erg tegen. Over
de gedachten van mannen met een driver in hun handen
heb ik wel mijn vermoedens maar verder zie ook ik alleen iemands zonneklep/hoedje/kalende hoofd, gebogen
over de bal. Daarom loop ik rond op het terras van het
clubhuis en mijn schrijfblok vult zich met helpende gedachten voor het maken van een golfslag. Gedachten van
clubleden welteverstaan want die van mijzelf ken ik al.
In het begin had ik er vijf (er ging nog zoveel fout dat ik niet kon
kiezen) in de vorm van ‘niet swayen’ en ‘géén overswing’ (ik ben
van elastiek). Het resulteerde meer in een stomend hoofd dan
in een goede slag. Inmiddels weet ik dat ik er hoogstens twee
per keer moet denken en ze vooral positief te formuleren. Momenteel ben ik wel in mijn nopjes met mijn puttgedachte: ‘plok’
(oftewel: naar beneden blijven kijken) maar voor slagen buiten de
green sta ik open voor suggesties.
Neem nu de mensen hier op het terras, welke ‘helpende gedachten’ hanteren zij? Dat wil ik vragen want wie weet, hebben ze heel
goede gedachten waar ook ik en anderen een beetje mee kunnen
scoren in golf. Misschien denken ze ook in een bepaald tempo
of gebruiken ze een speciale toon. Dat soort nuances zou een
wereld van verschil kunnen maken en achter een lekker glaasje
willen mensen vast wel vertellen wat er door hen heengaat als
hun witte balletje hen aanstaart vanuit het groene gras.
De oogst lijkt op het eerste gezicht wat karig. Tafel 1 (‘peinzen bij
het putten’) denkt vrijwel unaniem aan X-benen. Bij tafel 2 (‘bidden in de bunker’) is het een wonder dat men überhaupt weet te
ontsnappen aan het zand, want de overheersende gedachte blijkt:
‘waarom ik?’ Aan tafel 3 (‘lyriek voor lange ijzers’) trof ik gelukkig
Marinka, een van onze single handicappers. En jawel, ze moest er
even inkomen maar toen kwam er ook echt iets los.
Marinka: ,,Je komt op het goede moment want ik heb afgelopen
week weer eens les gehad en ik doe nu iets nieuws”.
Ineke: “O spannend (notitieblokje erbij) en wat doe je dan?”
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Marinka: “Nou uh... het belangrijkste is dat ik uh... met het wegnemen, tja, wat doe ik ook al weer, o ja, ik weet het al: de club op de
juiste manier wegnemen en met indraaien mijn rechter elleboog
tegen mijn lijf. Ja, dat is het. En dankjewel Felix, het helpt! Het helpt
zelfs zo goed dat Hans (knikje naar de overkant van de tafel) het
ook ging doen, hè Hans?”
Hans: “Jazeker, het werkt wel hoor.”
Ineke (bedenkelijk kijkend naar de notities): “Dus je denkt uh...
‘goed wegnemen, indraaien en rechter elleboog tegen lichaam’. En
wanneer denk je dat dan allemaal precies?”
Marinka: “Alleen bij de oefenswing. Bij de echte swing denk ik
helemaal niets. Dan doe ik gewoon mijn oefenswing na.”
Ziedaar het geheim. Ik laat tafel 4 (‘driften van de driver’) verder maar voor wat het is. Niet zozeer vanwege de inhoud van
Marinka’s gedachten (sorry Felix) als wel door de timing ervan.
Denken doe je bij de oefenswing. Mij zult u niet meer zien dralen
boven mijn bal. Tijdens mijn echte swing ben ik vrij. Mijn hoofd is
leeg en ik zwaai licht en onbekommerd richting vlag. En dankjewel
Marinka, het helpt.
Ineke Smit-Ter Doest

Sportfestijn
Feesten en sport gaan uitstekend samen al is vieren
meestal voorbehouden aan winnaars. Het is vrij uitzonderlijk dat in afwachting van de uitslag van een
wedstrijd de toekomstige verliezers en winnaars
uit dezelfde schaal hun energiereserves aanvullen.
Ik heb nog nooit twee boksers samen aan de bitterballen gezien terwijl de scorekaarten door de wedstrijdleiding bestudeerd worden.
Het zal mede ingegeven zijn door de beperking van
de handschoenen, maar veel hartelijker dan een
spuit water in de opengesperde mond in de hoek
van de tegenpartij wordt het niet. Vergelijk dat eens
met de golfsport; geen rivaliserende supportersscharen, hoffelijkheid van start tot voorbij de finish,
en verzorging die alle partijen ondersteunt.
Ook de versnaperingen tijdens de wedstrijd zijn in de golfsport van een andere orde. Een marathonloper zal verbaasd opkijken als langs het parkoers zalm op toast of
haring met corenwijn wordt aangeboden waar hij halfgepelde banaantjes en natte sponzen verwacht aan te treffen.
Zal Mart Smeets niet van zijn commentaarstoel vallen als
tijdens een beklimming een garnalencocktail uit de voedingszak van de wielrenner wordt gehaald, en blijkt dat er
een bijpassende witte wijn geserveerd wordt in de bidon?
Gedurende golfweken kunt u het passende wijn-spijscombinatie verwachten tijdens de wedstrijd. Even parkeren
langs het parkoers en genieten maar!
Natuurlijk heeft golf als sport vol van feestelijkheid wel
enige concurrentie. Voor aanvang van de jacht slaat men
een borrel achterover, maar menig golfer heeft deze traditie al overgenomen. Van oorsprong Britse sporten, denk
hierbij ook aan darten, schijnen drank en sportiviteit als
combinatie niet uit te sluiten. Polo zal om vergelijkbare
redenen dan ook wel populair zijn bij het overzeese koningshuis. Champagne schenkt men bij veel meer sporten,
maar vrijwel uitsluitend aan winnaars. Mooi toch dat bij
een hole-in-one iedereen kan genieten van uw zege (al is
die dan op de baan en niet op een tegenstander). Berenburg tijdens de Elfstedentocht is er ook voor iedereen,
maar helaas slechts een keer in de 15 jaar. En hockey, ach
die stickies zijn het net niet.
Andere sporten doen dus goede pogingen om golf in gezelligheid te achterhalen, maar niets benadert de feestelijkheid van de door u verkozen sport. Alle dagen van de
week gaan de taart en hapjes hier over de toonbank, en
klinken de kurken. Al 25 jaar wordt er feest gevierd op
Zeegersloot, en het feestgedruis zal hopelijk nog vele jaren door de polder klinken. Proost!

25
jaar

Richard van Bregt

13

Is uw bedrijf altijd bereikbaar?
STC is al vijftig jaar lang de betrouwbare partner voor vele bedrijven, instellingen, organisaties en
corporaties die rekenen op onze unieke uitgebreide dienstverlening.
Facilitaire Service - Storing - Planningdiensten - Agendabeheer - Dokterstelefoon Tandartsspoedgevallendienst - Verkoopactiviteit - Administratieve ondersteuning Informatietelefoon - Pers-Alarm-Regeling - Ondersteunende Uitbelacties - Enquêtes.

Telefoon: 070 3110411 Fax: 070 3110412
Voor info kijk op: www.service-telefoon-centrale.nl
Voor contact: info@service-telefoon-centrale.nl

couples only
I N D I V I D U E L E R E I Z E N & S T R A N D VA K A N T I E S
Couples Only is bedoeld voor mensen die liever met
zijn tweeën (eventueel uitgebreid met familie en/
of vrienden) georganiseerd op reis gaan. Couples
Only biedt verschillende soorten individuele reizen
aan: startpakketten, privé-rondreizen, combireizen en
strandvakanties. Uitgangspunt is om vooral samen een
prachtige reisbestemming te ontdekken en om samen
ter plaatse een leuke tijd te hebben. Onze Couples
Only reizen zijn dus voor verliefden en zij, die het weer
willen worden, voor goede vrienden en voor partners
(m/v, v/v, m/m). U pakt de koffers, FOX Vakanties doet
de rest!

Pluspunten Couples Only
Dagelijks vertrek
Alles voor u georganiseerd
Zelf reisduur bepalen
(non-stop) vluchten met goede en betrouwbare
luchtvaartmaatschappijen
Veelal unieke locaties en accommodaties
Veel vrijheid
Zeer scherp geprijsd op basis van twee personen
Individuele reizen en strandvakanties naar 48
verschillende verre bestemmingen.
24 uur per dag boeken via www.couplesonly.nl

Meer informatie zie www.couplesonly.nl, voor groepsrondreizen en familiereizen zie www.FOX.nl
Partner ANWB
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Golfweek een golffeest

Burgemeester heeft de korte putt gemist
Uit de hoek klonk mooie jazz van keyboard & base van voormalig caddiemaster Lory Kenny. Van de Nederlandse Golf Federatie kwam
de nieuwbakken directeur Jeroen Stevens de traditionele karaf oude whisky aanbieden en mooie woorden spreken over de 25-jarige
GC Zeegersloot op de openingsdag van de Golfweek. ,,Kwaliteit. Ze zijn hier bezig, leunen niet achterover, kijken in de toekomst en
ontwikkelen het verenigingsleven op alle fronten, en meer; zie ook het NK voor jeugd tot 12 jaar.”
De eerste dag van de Golfweek was voor leden van het bestuur, oud-bestuursleden, besturen van de omliggende golfclubs, sponsors en
speciale gasten. Zij speelden een scramble onder ideale omstandigheden op de baan op zijn allermooist. Na de wedstrijd met proseco
en exquise amuses uit de keuken van De Zeeger achter hole 9 was er een receptie. Jeroen Stevens was zo stipt op tijd dat het bestuur
zowat nog onder de douche stond.
Alphens sportwethouder Michel du Chatinier kwam 20 minuten na afloop van de receptie een glaasje nuttigen en ook hij was weer
lyrisch over onze golfclub. ,,Laten bloeien wat je in de gemeente hebt, maar de liefde moet van twee kanten komen. Golf zou ik persoonlijk ook graag willen doen. Ik heb ondervonden dat het enorm aangenaam is om te doen. Je hebt er wel tijd voor nodig en die
krijg ik pas als ik uit de gemeenteraad ben.”
Michel du Chatinier moest burgemeester Wim de Gelder excuseren. Net als bij de nieuwjaarsreceptie was de nieuwe eerste burger
ziek. Iets met het neusbeen. Het goede nieuws was dat de heer De Gelder het GVB heeft gehaald. Hij zou dolgraag hebben meegespeeld op de openingsdag. Eén van GCZ’s officials, die zijn afwezigheid betreurden, zei: ,,De burgemeester heeft de korte putt
gemist!”
Leo van de Ruit

25
jaar

15

16

17

Competitie 2009: Vier teams kampioen
Terugkijkend naar de afgelopen competitie kunnen we
concluderen dat er goed is gespeeld. Met name de vier
volgende teams: Heren 2 en Jeugd 1 werden kampioen
en promoveerden; Dames Senioren 1 en Heren Senioren
5 werden kampioen. Praktisch alle overige teams hebben
zich gehandhaafd.

latingseisen strenger zijn geworden. Zo dient men een actieve
handicap te hebben, minimaal vier Q-kaarten te lopen, waarvan
drie in een qualifying wedstrijd.
De kampioenen worden gehuldigd op zondag 28 juni a.s. aan het
eind van de middag na de prijsuitreiking van de strokeplay-kampioenschappen.

Het niveau van de spelers die meedoen aan de NGF-competitie
wordt landelijk steeds hoger.Was het tot voor kort een uitzondering als er in de 3e of 4e klasse single handicappers speelden, nu
is het meer regel geworden. De Teco acht voor de hoogste teams
van Zeegersloot, zowel bij de dames als bij de heren, deelname in
de 1e klasse een gezonde en haalbare ambitie. Ook vindt de Teco
het belangrijk aan de seniorencompetities op acceptabele niveaus
deel te nemen.
Regelmatige deelname aan wedstrijden is een belangrijke voorwaarde om het spelniveau te verbeteren. Daarom zullen in de
ogen van de Teco wegen moeten worden gevonden om onderlinge krachtmetingen binnen de club weer aantrekkelijk te maken
teneinde het door ons geambieerde niveau te bereiken.

Competitie 2010
Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen zijn al in volle
gang. Ook in 2010 zullen de eerder genoemde toelatingseisen
worden gehandhaafd. De inschrijvingsperiode, van 1 juli t/m 15
september, biedt voldoende ruimte om de vier Q-kaarten, waarvan drie in een wedstrijd, te halen.

Vanaf 2008 is er een start gemaakt met het opstellen van de
teams op basis van handicap.
Daardoor is het aantal teams - in vergelijking met voorgaande
jaren - verminderd. Redenen zijn gelegen in het feit dat de toe-

Uit de diverse evaluaties van de captains is naar voren gekomen
dat een langere voorbereidingstijd voor de competitie is gewenst.
Derhalve zullen de teams begin oktober bekend worden gemaakt.
Voor de selectieteams zijn diverse faciliteiten beschikbaar.
Na 1 juli kan nadere informatie, waaronder het aanmeldingsformulier, van de site worden gedownload. (www.zeegersloot.nl
Organisatie Technische Commissie)
Gezien de resultaten van 2009 kijkt de Teco met vertrouwen naar
de toekomst.
Marianne van Wijnen,Technische Commissie

Eindstanden 2009
Dames 1		
Dames 2		
Dames 3 		

2e klasse		
4e klasse		
Dubbel 9		

gehandhaafd
gehandhaafd
gehandhaafd

Senioren Dames 1 3e klasse		
Senioren Dames 2 4e klasse		

kampioen
gehandhaafd

Heren 1		
2e klasse		
Heren 2		
4e klasse		
				
				
Heren 3		
4e klasse		
Heren 4		
6e klasse		
Heren 5		
6e klasse		

gehandhaafd
kampioen en
gepromoveerd naar
de 3e klasse
gedegradeerd
gehandhaafd
gehandhaafd

Senioren Heren 1
Senioren Heren 2
Senioren Heren 3
Senioren Heren 4
Senioren Heren 5

1e klasse		
4e klasse		
4e klasse		
6e klasse		
Dubbel 9		

Jeugd 1		
3e klasse		
				
				
Jeugd 2		
4e klasse		

gehandhaafd
gehandhaafd
gehandhaafd
gehandhaafd
poulewinnaar
kampioen en
gepromoveerd naar
de 2e klasse
gehandhaafd

Dames-1: Tweede na Cromstrijen
Afgelopen seizoen hard getraind met z’n allen. Dames-1 ging voor het kampioenschap! Leuke teams en mooie en verrassende banen
waren het dit jaar, Capelle a/d IJssel, Hooge Bergsche, Goes en Cromstrijen.
Aantal spannende uitslagen en mooi spel van ons. De eerste en tweede wedstrijd gewonnen, vervolgens gastvrouw. Een drukke dag;
Heren- 2 speelde namelijk ook thuis! Jammer genoeg gingen de laatste twee wedstrijden verloren. Wel net aan. Hadden we na de
eerste twee wedstrijd nog het idee om kampioen te kunnen worden, na de vierde wedstrijd bleken wij als tweede te zijn geëindigd.
Dus hebben we weer een uitdaging voor 2010. In onze poule is Cromstrijen kampioen geworden.
Als captain wil ik mijn team hartelijk bedanken voor dit gezellige golfjaar. Volgend jaar zullen we niet meer als team bij elkaar zijn.
Iedereen veel succes en plezier komende golfjaren!
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Jonna van Beek

gecorrespondeer, besloten om alle teams alle vier de wedstrijddagen te laten spelen voor wedstrijdpunten.

Dames-2: Het lied van de Tokkies
Het team van Dames- 2 bestond dit jaar uit Joke van der Drift
als captain, Petra van Hagen, Barbara Roeloffs, Liesbeth van Steen,
Henny Vlietstra en ondergetekende. Een hecht team, zonder invallers of reserves speelden wij alle wedstrijden in dezelfde opstelling. Na een goede voorbereiding onder de bezielende leiding
van Synco konden we de competitie met vertrouwen tegemoet
zien. Wij hadden geluk met de tegenstanders en hun mooie golfbanen te weten: de Wouwse Plantage, Toxandria, Broekpolder en
de Hooge Bergsche. Stuk voor stuk de moeite waard.
Als eerste waren wij gastvrouw en konden meteen voordoen
hoe je een genoeglijke dag organiseert. Een goeie lunch, gezellige
borrel en een prima diner. Bovendien hadden we ook nog voor
lekker weer gezorgd. Zeegersloot stond weer even op de kaart,
mede dankzij de puike conditie van de baan.
Bijna waren we tweede geworden in onze poule, maar met
slechts één punt minder werden we derde.
De slotavond
bij Toxandria was tot in de puntjes verzorgd. Of de dames ook
zo blij waren met het lied dat wij ten gehore brachten waarin de
dames van Toxandria de Tokkies werden genoemd, valt te bezien.
Piet, steun en toeverlaat van Henny Vlietstra had tot diep in de
nacht aan ons lied gewerkt. Bedankt daarvoor, wij hadden er succes mee.
Mignon Buls

Dames-3: Tweede na Heiloo
Dames- 3 werd een nieuw samengesteld team en bestond uit
zeven: Mieke Gerritsen, Anneke Langezaal, Ellen Vreeswijk, Arja
Neys, Trudy van Boxsel, Marion Kesteloo en ondergetekende. Pas
na de indeling en vaststelling van het team werd duidelijk dat we
in een andere poule ingedeeld waren dan vorig jaar. Dit hield in
“De Dubbel Negen”, een 18 holes wedstrijd.
Wij speelden voornamelijk op 9-holes banen in het noorden van
het land. In onze poule was ook de Batouwse ingedeeld, maar om
reden van de lange afstand die zij moesten afleggen om drie keer
in de buurt van Den Helder te spelen hadden zij de NGF verzocht om indeling in een andere poule. Dat is ook gebeurd met
als gevolg dat de indeling van onze poule uit balans was, er bleven
tenslotte maar vier teams over.
Door de NGF werd een nieuwe indeling gemaakt met als resultaat dat ieder team drie keer moest spelen waarvan één wedstrijd
op eigen baan. De eerste wedstrijd zou gespeeld moeten worden
tussen twee teams en de overige teams konden dus volgens dat
schema thuisblijven. Omdat dat geen competitiegevoel oproept is
er, natuurlijk in overleg met de NGF en heel wat heen en weer

Na deze roerige voorbereidingen van de competitie zijn wij op de
eerste wedstrijddag 7 april 2009 vertrokken richting Heiloo. Daar
werden we hartelijk ontvangen en hebben we met redelijk weer,
het bleef droog, een leuke dag gehad. Wij speelden die dag tegen
Nieuwediep en hebben deze wedstrijd met een overwinning kunnen afsluiten. Een goed begin! Voor de tweede wedstrijd moesten
wij naar Den Helder, Julianadorp om te spelen op Ooghduyne.
Daar, zo vlak bij zee, hadden we een mooie heldere dag, maar
dat resulteerde helaas niet in een mooie score. Wij moesten die
dag spelen tegen het team van Heiloo en verloren helaas!! Maar
vol goede moed keken wij uit naar de derde wedstrijd. Deze
zouden wij thuis spelen en dat moest ons voordeel geven. En ja
hoor! Het weer werd met de week beter: een mooie, zonnige
dag en het resultaat was ernaar. Wederom wonnen wij die dag
van Nieuwediep.
Maar om de winst van de gehele competitie naar ons toe halen
ging helaas niet meer lukken. Na drie wedstrijden had Heiloo alles nog gewonnen en het aantal punten dat zij behaald hadden lag
hoger dan ons totaal aantal punten. Maar de vierde wedstrijd togen wij wederom naar Den Helder om te spelen op Nieuwediep,
de golfbaan bij de Marinebasis. Heel indrukwekkend met al die
helikopters en zelfs een F16 die laag overvloog!! Wij werden wederom heel gastvrij ontvangen. Ook vermeldenswaardig: Omdat
golfclub Nieuwediep geen restaurant heeft in het clubhuis hadden
een aantal leden van Nieuwediep aangeboden die dag zelf voor
ons allemaal te koken! En dat was een succes, heel bijzonder en
werd door alle teams heel erg gewaardeerd.
Helaas werkte het weer die laatste dag niet mee, vanaf de start
regende het en naar gelang de we langer liepen ook steeds harder! Maar ja, wat maakt het allemaal uit als je uiteindelijk met
een dikke winst binnenkomt? Deze wedstrijd hadden wij dus ook
gewonnen. Heiloo bleef echter ook lekker spelen wat hen uiteindelijk de totaal winst opleverde. Wij behaalden de tweede plaats.
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Alle teams bestonden uit dames die van golfen hun sport/hobby
hebben gemaakt en in het spel serieus en strijdig waren maar
waarbij de gezelligheid en vriendschap daarnaast ook hoog in het
vaandel staat. Ik denk dat ik wel kan zeggen, en dan spreek ik even
namens ons hele team, dat wij een geslaagde en gezellige competitietijd hebben gehad.
Clarie Bergamin

19

Dames Senioren-1: Jojo-effect?
Wat gebeurde er? In 2007 waren we zo trots: kampioen en gepromoveerd!! In 2008 stonden we met beide benen weer op de
grond: gedegradeerd!! Wij ‘houden’ van een jojo-effect, dus…?
Dit jaar zijn we er weer in geslaagd kampioen te worden. Het
prachtige weer in de maand april, de mooie banen zoals de Kennemer en de Noordwijkse zijn daar mede ‘debet’ aan. Maar vooral door alle trainingen – soms in weer en wind - het hele jaar
door van Jenny Wils, Anne-Marie van Meer, Anke ten Hagen, Reiny
Hanekamp, Els Reinders en ondergetekende zijn we erin geslaagd
kampioen te worden.
Voor de promotiewedstrijd speelden we weer op een linksbaan
- De Haagsche – met een geduchte tegenstander: De Twentse,
die al jaren tweede klasse heeft gespeeld, doch vorig jaar ook degradeerde.Wij moesten in de Twentse – helaas - onze meerderen
erkennen.Volgend jaar weer nieuwe kansen!!
Marianne van Wijnen, Captaine Dames Senioren 1.

Dames Senioren-2: Middenmoot voor
Zeegersloot
De hele winter kijk je er naar uit en je probeert in die tussentijd
je conditie weer wat op te vijzelen. Tenslotte is 27 holes niet niks,
maar eigenlijk is de competitie ook zo weer voorbij.
Na de natte winter was het een verademing dat we op 2 april
toch op Zeegersloot als gastvrouw konden optreden. De baan
was toen nog redelijk kaal, een heel verschil met nu, en de gastdames vonden dat ze wel erg ver moesten lopen. Ja, op Zeegersloot
krijg je het niet cadeau.
De Heemskerkse dames kwamen met een sterk, nieuw team in
deze poule. Zij bleken uiteindelijk te sterk voor alle andere teams
en wonnen dan ook grandioos. Leeuwenbergh-1 was vorig jaar
gedegradeerd en zij bleken nu ook voor ons te sterk. Van de vijf
teams eindigde Zeegersloot uiteindelijk in de middenmoot. Wij
zijn er blij mee. Tenslotte triomfeerden wij vorig jaar als onverwachte winnaar. In 2010 proberen wij het zeker weer!
Anke Roos

Heren 1:twee keer één zege te kort
Na een goede voorbereiding qua training, lessen, gezamenlijke
bijeenkomsten en nog wat oefenwedstrijden en overleg met de
Teco en pro Synco bestaat de selectie van dit jaar uit: Robbert
Paul Verkade, Jelle van Gogh, Hubert van Gastel, Roel Zijdemans,
Ebel Slijp en captain Frank Duivenvoorden. De in de winter vaste
woensdagavonden en zondagochtenden lijken hun vruchten te
hebben afgeworpen. De spirit is prima, de vorm goed en het enthousiasme straalt ervan af.
We hebben er duidelijk zin in en de doelstelling zo snel mogelijk
weer terug promoveren naar de eerste klasse lijkt hoog gegrepen, maar behoort toch tot de mogelijkheden. Poule H 10 in de
tweede klasse met de eerste teams van Heemskerk, Purmerend,
Amsterdamsche en Kagerzoom biedt reden tot optimisme.
De eerste speeldag op Kagerzoom bezorgt ons een 12–6 overwinning op Heemskerk, de promovendus uit de derde klasse.
Ondertussen weet Purmerend met 10-8 te winnen van de Amsterdamsche.
De tweede dag op Purmerend doen de foursomes ons de das
om, 0-6 achter in de ochtend legt de basis voor een 7–11 verliespartij. Van de singles gaan er 4 partijen tot de 18de, maar het
kwaad had al in de ochtend toegeslagen. Eén partij meer winnen
en het wordt “gewoon” 9-9. Jammer. Kagerzoom knapt ondertussen Heemskerk op met 14–4.
Derde dag op Heemskerk. Clubhuis te laat open, koffiemachine
nog niet schoon, in ieder geval geen goede ochtendstart. Purmerend onze tegenstander. Op papier ook de sterkste in de poule.
Mooie partijen en een mooi 3–3 resultaat in de ochtend. In de
middag blijkt dat tijdens de singles Purmerend zeer sterk is en
het achterin verdiend moet worden. Wederom veel spanning en
prachtige partijen. Helaas voor ons: 8-10 verlies. Had net zo goed
andersom kunnen zijn….! Ondertussen “pakt” Kagerzoom de
Amsterdamsche met 11- 7.
Vierde dag: gastheer Zeegersloot. Kagerzoom – Pumerend lijkt
de kampioenswedstrijd te worden en Kagerzoom wint met 10–8.
Heemskerk maakt het zeer verrassend nog spannend door de
Amsterdamsche met 11–7 te verslaan.
Laatste dag op de Amsterdamsche. Purmerend gaat voor zijn laatste kans en “verpulvert” Heemskerk met 16 – 2. De mannen van
Zeegersloot zijn gebrand en fel om van Kagerzoom te winnen.
Sterker nog, door een knappe 10–8 overwinning op Kagerzoom
weet Purmerend zelfs poulewinnaar te worden door het + saldo
van 16 tegen dat van + 14 van Kagerzoom. Een “halve” meer voor
Kagerzoom en zij zijn poulewinnaar!
En om verder de spanning nog maar even aan te geven: als Zeegersloot tegen én de Amsterdamse én Purmerend één partij meer
weet te winnen, worden wij poulewinnaar. Jammer, maar helaas.
De doelstelling bleek in ieder geval niet onoverkomelijk. Een zeer
goede poging die soelaas biedt voor het komende seizoen. Synco
bedankt voor alles, Heren 2 van harte gefeliciteerd met de promotie en mannen van Heren 1: jullie captain is wederom trots
op jullie.
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Frank Duivenvoorden

Onze greens waren samen met Broekpolder veruit de beste.
Zo zie je maar: het hoeft niet per se Golfweek te zijn om te
pieken....
Ook de catering was perfect. Complimenten voor de staf van de
Zeeger. Andere clubs kunnen hier nog wel wat van leren (waar
krijg je vandaag de dag tussen de wedstrijden door nog vitello
tonato en verse aspergesoep?)
Het was wat mij betreft een gedenkwaardige competitie, in een
team met een perfecte mix van “oude knarren en jonge honden”.
We hebben ervan genoten.
Pim Anderegg
Van links naar rechts : Piet Bokelaar / Elmar Luyendijk
Pim Anderegg / Yorick Chaudron / Dennis Teulings
Dereck Haye
(Op de foto ontbreekt Leo Hendriks)
Heren-2 promoveert naar derde klasse
De verwachtingen waren hooggespannen. De druk was fors. Na
degradatie in 2007 èn 2008, was de “gap” tussen het eerste en
het tweede te groot geworden en werd het dus het een must
om Heren-2 terug te brengen naar de derde klasse. Dat waren
we overigens ook aan onze stand verplicht.....
Een stevig trainingschema in de winter moest bijdragen tot het
realiseren van onze ambities. Onze headpro, Synco Jonkeren,
verdient onze dank. Zijn coaching is waardevol gebleken.
De vierde klasse betekende voor ons overigens dat we voor het
eerst ‘s ochtends geen 18 holes foursome, maar negen holes
fourball-betterball moesten spelen. Voor de “oude knarren” in
het team best wel lekker....
We hebben onze geachte opponenten weinig tot geen kans gegeven. Alle partijen werden ruimschoots binnengehaald. Toxandria, Goes, Rijckevorsel, Broekpolder; ze moesten er alle aan
geloven. De laatste wedstrijd tegen het, op dat moment ook
nog ongeslagen team van Broekpolder, leidde vooraf nog wel
even tot wat nervositeit :”Als we hier maar geen steken laten
vallen....” Op één gelijkspel na, werd alles gewonnen: 17-1. Wat
wil je nog meer?
En dus op naar Hoenshuis, om daar op zondag 24 mei ter afsluiting van dit competitieseizoen de promotiewedstrijd tegen het
vijfde van de Eindhovensche te spelen. “Bovenin” moesten we
Dereck Haye vervangen door Peter Wever. Dit bleek een goede
keuze, want hij won beide partijen. Dat gold voor praktisch iedereen. Heren-2 sloot deze prachtige dag (28 graden) met een
14-4 zege af en keert derhalve terug in de derde klasse !

Avonturen van heren 4 in de resserve 6de
klasse
Met een brand new team de competitie in. Handicap 15.5 tot en
met 18.1 en later met invallers zelfs tot 19.7. Tegenstanders met
handicap 5 tot en met 13.5 Alleen Oude Maas had vergelijkbare
handicaps. Daar was ons rotsvaste geloof in een goede afloop op
gebaseerd. Niet laatste worden!
Eerst dan maar die pot tegen deze jongens. Na de FBBB een 5-1
voorsprong om uiteindelijk met 11-7 te verliezen. It‘s a ……..disgrace om met de stervoetballer Drogba van Chelsea te spreken.
Over de rest kunnen we kort zijn. Nederlagen. Het relatief groot
aantal punten tegen Kagerzoom was niet onze verdienste. Zij
kwamen te laat voor de FBBB.
Toch zit er wel toekomst in dit team. Peter, Bart en Guido kunnen
zich zeker verbeteren. De anderen, de echte oude lullen Ad, Joep
en Nol, mogen van geluk spreken als ze nog een paar jaar een
redelijk niveau houden.
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Hulde aan de invallers Hans en Henk. Na in de voorbereiding al
beroofd te zijn van onze aanvoerder,Wim Scholtes, die lichamelijk
niet zo lekker ging, sneuvelde Nol op de Haagsche waar zijn rug
ten onder ging aan de steile klimmetjes om vervolgens te moeten
constateren, dat Guido helemaal vergeten was dat hij in het laatste weekend ook nog naar een bruiloft in Groningen moest. Ruzie
met zijn vriendin had hij er niet voor over, de held. Hans en Henk,
in zo’n team schitteren zou een waar wonder geweest zijn.
Joep Reinders, aanvoerder tegen wil en dank.

Het Team bestond uit Piet Bokelaar, Elmar Luyendijk, Dereck
Haye, Leo Hendriks, Dennis Teulings, Yorick Chaudron en Pim
Anderegg (captain). De jonge garde deed het prima:Vooral complimenten voor Dereck Haye, die geen wedstrijd verloor en voor
Yorick Chaudron die een bijzondere prestatie neerzette door
met Heren-2 èn met het Eerste Jeugdteam te promoveren.
Ik stel vast dat onze baan (we waren al vroeg gastheer....) er fantastisch bij lag en zeker niet onder deed voor de andere banen.
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Heren Senioren-2: ei zo na kampioen
Heren Senioren-2, spelend in de vierde klasse was ingedeeld met
Olympus, Westfriese, Heemskerkse en de Kennemer. Er zat gewoon meer in dan de uiteindelijke tweede plaats! Dit team was
ei zo na kampioen.
Dat ene putje van ondergetekende tegen Olympus was fnuikend.
Op de zeventiende was de stand square, terwijl ik 4 up stond na
7 holes. En dan toch nog verliezen op de achttiende!!!!!!
Ons team bestond uit zeven man: Anton Buntsma, Ton van Duin,
Hans Heemskerk,Adrie van Leeuwen, Ronald Gaarkeuken, Rob
Muns en onze debutant Leo van de Ruit. Met hen kijken we toch
weer terug op een heel gezellige competitie, na afloop overal blijven eten, moppen vlogen over de tafel (hoe ouder wij worden hoe
schuiner de moppen). Het was op één ochtend na mooi weer.
Een feest was het op de Kennemer: woensdag voorspelen , vrijdag
tegen de Heemskerkse: prachtig weer, weinig wind, baan lag er
top bij. Kon niet beter.
Het team van de Kennemer, voor mij de favoriet als poulewinnaar,
viel zwaar tegen. Ik geloof dat zij uit twaalf spelers konden kiezen
en toch elke vrijdag met moeite een team konden samenstellen;
een zooitje was het op sportief vlak. Maar wat een gezellig team
en wat een o.h. van een captain. Prachtige speeches. Helemaal top,
maar volgend jaar een klasse lager.Wij zijn dus tweede geworden.
Olympus was de kampioen dank zij de 9-9 tegen ons. Deze Amsterdammers verloren wel de promotiewedstrijd. Hoop dat de
TECO ook tevreden met het tweede is. Zoniet: pech gehad.
Rob Muns, non-speeching captain Senioren 2

Senioren-4: Competitie met limericks

eerste keer competitie. Hoogste handicap 10.2. De winnaar was
dus meteen bekend.
Cok, onze captain, zorgde voor een subcompetitie door aan tafel
de meest leuke limericks ten gehore te brengen. De uitdaging
werd door alle teams opgepakt en ieder diner werd een waar
feest. Zelf gemaakte limericks, geschreven op gebeurtenissen in
de baan, zorgden voor een grote mate van hilariteit. Graag had
ik in het clubblad er een paar voor u opgeschreven, maar ik ben
bang dat ook dames deze rubriek zullen lezen en dan kan ik een
flinke schorsing of royement te gemoed zien. Volgend jaar spelen
wij weer graag.
Ton van Gils

Senioren 5 weer winnaar
Het was dit jaar weer feest met het Seniorenteam 5. Op vier
vrijdagen in april en mei, met prachtig weer, hebben we op mooie
banen achttien holes matchplay gespeeld, met rechte ballen, lange
ballen en soms waterballen, maar na afloop op het terras in ieder
geval bitterballen en verfrissend bier,daarna een eenvoudige maar
voedzame maaltijd aangevuld met fraaie wijnen en sprankelende
speeches van de captains. Dat was weer feest!
Op de laatste avond in het clubhuis waren we “gastheer” en toen
het scorebord uiteindelijk aangaf dat we, net als vorig jaar, gedecideerd poulewinnaar waren geworden, viel er even niets meer
te wensen.
Begrijpelijk was, dat we op die laatste avond met weemoed afscheid namen van de competitie 2009 en van onze golfvrienden
van Cromstrijen, Rozenstein, Kagerzoom en Rijswijk.
Gelukkig vonden we, tijdens het dessert na een voortreffelijke
maaltijd van “de Zeeger”, enige troost in het lied: “We’ll meet
again some sunny day”, dat gezamenlijk uit volle borst werd meegezongen ook door het aanwezige team van Senioren-2 en hun
gasten.
Nog even een naam noemen: Douwe de Jong. Douwe, jij was onze
inspirerende captain,uitstekend spreker en teambuilder (kunnen
die voetbaltrainers nog wat van leren).
Ook dank aan de technische commissie voor de begeleiding en
ondersteuning van de competitie 2009.
Piet de Koning

Van links naar rechts:
Hans Labree, Cok Zevenhoven (captain), Pieter ten Hagen,
Leo van Leeuwen, Loek Stalman,Ton van Gils, Paul de Greeve.
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Over de competitie van Heren Senioren-4 zijn dit jaar een paar
opmerkelijke zaken te melden.
Voor het tweede jaar speelden wij de competitie geheel in NoordHolland. Den Helder kennen wij inmiddels als onze broekzak en
ook de andere buitenplaatsen als Heiloo en Alkmaar frequenteren wij inmiddels jaarlijks. Misschien leuk om volgend jaar ook
andere provincies te mogen bezoeken?
Na de bekende kennismaking, kopje koffie, formulieren invullen
enzovoort, wisten wij al hoe laat het was. Sluispolder speelde na
zes jaar ( problemen met de eigenaar van de baan) weer voor de

Van de baancommissie

Prachtige donkere boomzuilen
langs het pad naar ons clubhuis
Als de eik de koning in het bos is, dan
is de beuk de koningin. Vanuit de gewone monumentale groene beuk (Fagus sylvatica) die iedereen wel kent,
zijn door mensen gemaakte kruisingen ongeveer 35 variëteiten of cultivars ontstaan die heel veel van elkaar
kunnen verschillen. Buiten de gewone
groene beuk F. sylvatica zijn er nog
negen andere soorten op de wereld
bekend. Zo’n van oorsprong heel verschillende beuk wil ik u in dit stukje
presenteren.
Het betreft de cultivar:
Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’ waarvan vier
exemplaren aan de rechterzijde van het
pad naar het clubhuis staan. Deze toch wel
aparte beuk is een kruising tussen Fagus sylvatica ‘Dawyck’ en een v donkere, roodbladige beuk. Een van de ouders, F.s. ‘Dawyck’ (Zuilbeuk), bestaat sinds 1864 en is afkomstig uit
Schotland, vernoemd naar de botanische tuin Dawyck, vlakbij het
plaatsje Peebles, zo’n veertig kilometer zuidelijk van Edinburgh.
Eerder stonden hier enkele paardenkastanjes langs het pad, maar
door aantasting van de ongeneeslijke bloederziekte hebben we enkele jaren geleden deze bomen moeten verwijderen en is er één
kastanje overgebleven die bij de ingang van het clubhuis staat.
Omdat de ruimte langs en op het pad beperkt is, heb ik voor deze
smal blijvende aparte beuk gekozen. Met z’n smalle zuilvormige
kroon kan hij wel 25 meter hoog worden en maximaal drie meter
breed. De ovale tot eivormige bladeren, vijf tot tien centimeter
groot, zijn diep purperkleurig en steken met deze donkere kleur
schitterend af tegen ons roomwitte clubhuis. Omdat deze culti-

var wordt veredeld op een onderstam, is
zij constant van kleur en groei, anders dus
dan van zaailingbeuken.
De bloei is onopvallend met kleine bloemkatjes en in de herfst verschijnen dan kleine
beukennootjes. Deze beuken zijn voldoende winterhard, maar zijn matig windbestendig, echter door ons clubhuis staan ze
redelijk in de luwte aan de oostzijde.
Recht tegenover de vierde en laatste F.s.
‘Dawyck Purple’, dus aan de andere kant
van het pad tegen het clubhuis aan, staat
één exemplaar van Fagus sylvatica ‘Zlatia’.
Dit exemplaar heb ik daar zelf ongeveer
twintig jaar geleden uitgekozen en geplant
en is ook een compact blijvende beuk,
maar dan met geelgroene bladeren. ‘Zlatia’
werd in 1890 in een bos in Vranja (Servië)
gevonden en betekent in het Servisch goud, hetgeen de kleur van
het blad is, direct na het uitlopen in het voorjaar.
In de bossage van de 16e, 17e en 18e hole staan gewone groene
beuken F. sylvatica, die van zaailingen worden gekweekt.Van de gemeente mochten er alleen maar bomen met groene bladeren op
de Heuvelbaan komen, anders had ik toen ook graag enkele bruinbladige beuken op de heuvel laten planten. Dit vond men uit den
boze, om wat voor reden dan ook. U begrijpt inmiddels dat ik daar
anders over dacht.
De hier besproken beuken zijn door hun kleur en vorm een aanwinst voor onze clubhuisomgeving en wellicht bekijkt u ze vanaf nu,
toch even met andere ogen.
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Wim Hillege

Zwaluwmuur komt er met uw hulp
Bestuur en Baancommissie hebben ingestemd met het aanleggen van een zwaluwmuur links van de green van hole-5. De Ridder (Civiel
& Cultuurtechniek) heeft hiervoor een passende offerte uitgebracht en wil dit gelijktijdig met het renoveren van hole-7 gaan uitvoeren. Echter wat nog ontbreekt zijn de financiële middelen. Onze baancommissaris Wim Hillege schreef mij een groot voorstander
te zijn van zwaluwen op onze baan en speciaal oeverzwaluwen scheren voor een groot deel boven het aanwezige water. Ze geven
een vertederend beeld aan de golfers door hun aanwezigheid en we kunnen aan hun vlucht ook nog zien wat voor golfweer het de
volgende dag wordt. Juist zwaluwen kunnen dus onze club héél véél geld besparen tegen larvenbestrijding die desastreus voor onze
greens kunnen zijn.Voor de publieke image van onze golfclub kan dit overigens zeer positief werken, dat is weer eens wat anders dan
dat Coupépolder gedoe.
Daarom doe ik een beroep op de leden die een warm hart toedragen aan dit idee, een kleine financiële
bijdrage hiervoor te willen doen. Diegenen die daartoe bereid zijn verzoek ik een e-mail naar mij te
sturen j.bouwhuis@kapbrains.nl.
Ik hoop dat we dit samen nog dit jaar kunnen realiseren.
Jan Bouwhuis.
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Mooi nieuws van de Baancommissie
Alle leden en overige golfspelers zijn verrast met 22
nieuwe bomen in onze baan. Zij zijn veelal op cruciale
punten door onze greenkeepers geplant. Over enkele
weken zullen de eerste bomen gaan uitlopen.
Onderstaand volgt een overzicht wat en waar u deze
veelal grote exemplaren kunt verwachten. De meeste
grote bomen, zullen voorlopig worden voorzien van drie
boompalen, enkele lichte exemplaren van twee.
Hole 1: Een 3-stammige forse Berk, voorbij het 150 meterpaaltje
aan de rechterzijde en dichtbij de rand van de fairway, duidelijk
zichtbaar vanaf de tee.
Hole 2: Rechts bij de sloot een al zware stam van een Treurwilg,
die binnen enkele jaren tot een schitterende grote boom zal gaan
groeien. Links in de knik van de out-of-bounds-sloot, circa 175
meter van de herentee, een om zijn latere aparte mooie bast een
niet alledaagse Berk in een al grote maat.
Hole 4: (par 5) rechts bij de knik van de sloot, een groep van
drie Amerikaanse Essen en ter linkerzijde bij de oub-sloot, twee
identieke exemplaren. Deze bomen houden een compacte, breed
eironde vorm. De variëteitsnaam luidt ‘Autumn Applause’ en dat
belooft dus wat voor de herfst.
Hole 5: Rechts bij de sloot, een groep van drie ovale en smal
piramidaal blijvende Lijsterbessen, waarvan de zoetzure eetbare
bessen in augustus/september verschijnen.
Hole 6: Links op het heuveltje voor de green, een Goud Es, die
zal uitgroeien tot een grote ronde kroon met goudgele twijgen
en zwarte knoppen. Het blad komt lichtgroen uit en zal in de nazomer en in het najaar tot diepgeel verkleuren. Deze Es zal geen
of weinig vruchten dragen.
Hole 10: Een tiental meters direct achter de oude huidige Wilg
in de fairway, een kastanjeloze (steriele) Paardekastanje, die tot
een grote vervanger kan uitgroeien, als de opgeknapte Wilg in de
verdere toekomst toch een keer het loodje gaat leggen.
Hole 12: Rechts in de open ruimte aan de wegkant, een groep
van drie Sierperen, waarvan de kronen smal kegelvormig zullen
blijven en in dit voorjaar al wit in bloei zullen staan. Het glanzende donkergroene blad zal niet aangetast worden door insectenvraat.
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Rechts voor de green op een heuveltje een Esdoorn, die een brede, kegelvormige kroon krijgt en het mooi gekleurde blad heeft,
een donkergroene bovenzijde en roodpaarse onderzijde. Vruchtvleugels hebben een lichtrode tint. Deze boom is zeer wind- en
zelfs zeewindbestendig en stelt weinig eisen op onze heuvelbaan
aan de bodem (sic).
Hole 14: Rechts, nog voor de green, een groepje van drie nog
jonge Tibetaanse Sierkersen die straks met roomwitte bloemen
zullen bloeien. De groene bladeren verkleuren in de herfst naar
rood, echter deze bomen zijn specifiek gekozen om hun sterk
afbladderende schitterende mahoniebruine glimmende bast. Werkelijk uniek!
Hole 18: In de open ruimte, aan de rechterzijde richting green bij
de bunkers van de 16e, twee bijzondere wintergroene Eiken, die
met hun in de toekomst brede, ronde tot kegelvormige kronen
het gat aldaar zullen afsluiten, waardoor minder ballen van de 16e
tee op de fairway van de 18e terecht zullen komen.
Wim Hillege

Van de jeugdcommissie

Een prachtig voorjaar

Aan het begin van de zomer kan er in meerdere opzichten gesproken worden over een prachtig voorjaar. Zowel
de weersomstandigheden als de prestaties van de Zeegersloot-jeugd gaven meer dan eens aanleiding om tevreden
en trots te zijn. Wat te denken van het eerste jeugdteam
dat eerst kampioen werd en daarna ook nog eens promoveerde naar de tweede klasse.
Of de toch wel heel sterke aanwezigheid van onze jeugd op het
eerste Liemeer open. Daar legde Yorick Verduin in een sterk deelnemersveld met vele single handicappers beslag op een derde
plaats door in 80 slagen, acht boven par, rond te gaan en dat terwijl
hij speelde van handicap 15,2. In de stablefordcategorie legde Ghislain Brouwer beslag op de eerste plaats met 44 stablefordpunten
en werd Mats Markovits vijfde met 41. Ook in de GVB-categorie
hadden we een aantal deelnemers, die helaas geen beslag konden
leggen op de ereplaatsen maar dat had wellicht ook iets met hun
leeftijd van doen. Jasper Bout kreeg in ieder geval de aanmoedigingsprijs voor de jongste deelnemer.
Ook op onze eigen baan vonden een aantal wedstrijden plaats, zoals de openingswedstrijd op 8 maart en de Brassie Junior/Rabbit
Bokaal (zie foto). Tijdens deze openingswedstrijd gaf Yorick Verduin
al blijk van zijn goede vorm door achter Yorick Chaudron beslag te
leggen op de tweede plaats in de categorie strokeplay, Dieudonné
Brouwer legde beslag op de derde plaats. De 9-holes wedstrijd op
de Griendbaan en de wedstrijd op de Parkbaan voor spelers met
baanpermissie werden respectievelijk gewonnen door Robin Modderaar en Mienuk van Osnabrugge.
De laatste onderlinge wedstrijd die genoemd dient te worden is de
Jeugdtour, een serie van drie wedstrijden, waarvan de eerste op 24
mei gespeeld werd. In de handicapcategorie van 0-16, die strokeplay speelt, ging de overwinning naar, jawel,Yorick Verduin. Nummer
twee en drie werden respectievelijk Roel Zijdemans en Ebel Slijp.
Deze laatste overigens houdt momenteel stevig huis in de DAC; hij

won de eerste drie wedstrijden op rij. Bij de hogere handicappers
en GVB-ers werd de Jeugdtour gewonnen door Cheyenne van der
Kust die een prachtige score van 44 stablefordpunten binnenbracht
en daarmee ook haar eerste officiële handicap vestigde. Nummer
twee en drie werden respectievelijk Ayla Moor en Mats Markovits.
Inmiddels is ook de Teamtour van start gegaan, een wedstrijdcircuit
dat door de NGF georganiseerd wordt. Aan deze tour nemen wij
met drie teams deel: een team op de Par-3 Tour en twee aan de
grote banen Tour. Tot nu toe zijn de resultaten wisselend, maar er
is nog een lange weg te gaan en dus zijn er nog vele kansen om de
resultaten op te krikken. Ons Par-3 team kende een sterke start
door thuis, onder barre omstandigheden, overtuigend met 10-2 te
winnen van IJsselweide. De return op zondag 31 mei werd echter
weer met dezelfde cijfers verloren. Ons eerste grote banen team
speelde zijn eerste wedstrijd ook op IJsselweide en kreeg daar een
forse afstraffing: 12-0. Het bar slechte weer en het feit dat IJsselweide sowieso en lastige baan is zal hierbij zeker een rol gespeeld
hebben. Ook ons tweede grote banen team is inmiddels met hun
tour gestart: op zondag 31 mei speelden zij onder prachtige condities op en tegen Bleijenbeek gelijk met 6-6 waarbij een aantal
partijen maar nipt verloren gingen. Dit laatste is zeker een reden
om de komende wedstrijden met vertrouwen tegemoet te zien.
Als laatste hoogtepunt van het voorjaar kan er niet voorbij gegaan
worden aan de nieuwe outfit van onze jeugdleden. Door hun kobaltblauwe polo’s met Zeegerslootlogo zijn zij in het vervolg zowel
thuis als op andere banen goed te herkennen.
Waren er dan helemaal geen minpunten in het voorjaar? Zeker wel,
maar niet voldoende om het positieve nieuws te overschaduwen.
Laten we hopen dat deze overvloed aan goed nieuws een positieve
uitstraling heeft naar jeugdleden die (nog) niet zo actief bij onze
club betrokken zijn en ook voor hen een stimulans is om aan activiteiten deel te nemen.
Huub Wijnen
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Van de damescommissie
Oranje/Bevrijdingsdagwedstrijd en meer…
Wat een fantastische start van dit seizoen; de Openingswedstrijd op 24 maart was in alle opzichten een succes! Prima
weer, veel deelnemers, een heerlijke lunch en alleen maar
vrolijke, blije en gezonde gezichten.Alle reden om vrolijk te
zijn met zoveel leuke, spannende en gezellige wedstrijden
in het vooruitzicht. En het weer is tot nu toe prima geweest. Daar waren we wel aan toe na de afgelopen maanden, waarbij er door de weersomstandigheden bedroevend
weinig gespeeld kon worden. Om chagrijnig van te worden!
En ook dik! Want dames, u weet natuurlijk dat veel golfen
gewoon het allerbeste is voor uw lijn. Geen dure cursussen, pillen of somber makende diëten. Een etentje gehad?
Gewoon een extra rondje golf en de pondjes vliegen eraf!
Goed, we vergeten het winterseizoen maar snel en richten
ons op de reeds gespeelde en komende wedstrijden.

de Vriendinnendag tijdens de golfweek op 2 juni inmiddels plaatsgevonden met diner en ’s-avonds het optreden van artiesten, extra
feestelijk dus t.g.v. ons Jubileumjaar. Daarover meer in de volgende
Afslag.
• Onze jubileumwedstrijd is gepland op 25 augustus, u kunt net als
vorig jaar weer een heer uitnodigen, met wie u ook de wedstrijd
speelt (dit, in tegenstelling tot eerdere berichten). De wedstrijd
start om 13.00 uur gevolgd door een BBQ en het optreden van
een artiest!
• Op 29 september hebben wij een Herfstwedstrijd waarvoor
deze keer ook onze dames-Parkbaanleden (officieel: Parkbaanjaarkaarthouders) mogen inschrijven.
Andere wedstrijden waarop we uw aandacht willen vestigen zijn:
• De scramble op 30 juni, lunch en prijsuitreiking van de reeds
gespeelde wedstrijden en extra aandacht voor de Golfregels
• De Lady Captain’s Cup op 28 juli, met afternoon tea
• De gesponsorde Zomerwedstrijd op 11 augustus
• “Schrijf-in-met-vriendin”-wedstrijd op 22 september
• De “Goede-doel”-wedstrijd Pink Ribbon op 13 oktober.

Op 5 mei hebben we de Oranje/Bevrijdingsdagwedstrijd gespeeld.
Het was een gewone Q-stableford wedstrijd, maar de deelnemers
hadden op verzoek allemaal iets of heel veel oranje kleding aan.
Het zag er heel feestelijk uit. De wedstrijdtafel was volledig oranje
versierd. Er stonden schalen met mandarijnen en oranje snoep en Noteer in elk geval deze data in uw agenda en schrijf u tijdig in.
Bakker Sport heeft oranje golfballen gesponsord. De wedstrijdlei- Graag zien wij nog meer nieuwe leden en/of dames met GVB op
ding had zich ook behoorlijk oranje uitgesloofd en was van top tot de dinsdagen. Extra informatie over wedstrijden en andere belangteen in het oranje gestoken. Na de wedstrijd stond natuurlijk de rijke zaken worden op de publicatieborden in de dameskleedkamer
Oranjebitter klaar. En wat een geweldig weer! Zonnig, weinig wind gehangen en/of op de website geplaatst.
en de baan zag er prachtig uit! Zo mag het voor ons elke dinsdag
Wij hopen u allen op dinsdag te zien
zijn (en natuurlijk op alle andere dagen van de week).
Zoals ook genoemd in de vorige Afslag hebben we in ons jubileumAdv.
De leuke
Afslag
FC:Opmaak
1 14-05-2009
16:36heeft
Pagina 1
Mieke Gerritsen
jaar
extra
wedstrijden.
Wanneer
deze Afslag verschijnt
Leimuiden, Meerewijck 44
Prachtige geschakelde bungalow met weids uitzicht, carport
en een ligplaats voor de boot gelegen op het park Meerewijck.
• Perfect gelegen met veel privacy en terras op het zuiden
• Schitterende keuken voorzien van prachtige apparatuur
• Luxe afgewerkte badkamer
• Ligplaats voor een boot van ong. 10 meter
• Op korte afstand van Schiphol en diverse uitvalswegen

Vraagprijs E 385.000,-- k.k.
Alphen aan den Rijn, Prins Hendrikstraat 64 D
Smaakvol afgewerkt penthouse met riant en zonnig terras
(ca. 45 m2) en eigen garage.
• Onderdeel van luxe appartementencomplex '05
• Op loopafstand van het centrum
• Totaal 4 kamers (eenvoudig een 5e te realiseren)
• Luxe woonkeuken en badkamer
• Riante living (ca. 70 m2) met grote glazen puien

Vraagprijs E 489.000,- k.k.
Alphen aan den Rijn, Laan der Continenten 66
Uitstekend gelegen 3-kamer HOEKappartement met 2 eigen
parkeerplaatsen in ondergelegen kelder.

ALTIJD HET BESTE
RESULTAAT BIJ

• Uitstekende centrumligging
• 2 zonnige terrassen (beide ca. 10 m2); 2 badkamers
• Woonkamer van ca. 90 m2
• Grote raampartijen met schuifdeuren aan voorzijde
• Woonoppervlakte ca. 195 m2!

Vraagprijs E 659.000,-- k.k.
Alphen aan den Rijn, Raadhuisstraat 157
Op loopafstand van centrum, prachtig gelegen vrijstaande villa
met garage en directe ligging aan de Oude Rijn.
• Verrassend groot, woonopp. ca. 335 m2!
• 4 slaapkamers; garderobekamer; 2 badkamers
• Grote hobbyruimte + kelder (stahoogte) onder de woning
• Ideaal voor de waterliefhebber!
• Fraai aangelegde tuin (W) aan het water

Vraagprijs E 1.195.000,-- k.k.
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Ster straalt weer in eigen huis
Zij was wat jaartjes weg om
met Noordwijk twee keer
de Nederlandse titel te veroveren. Nu is zij weer terug;
Jonna van Beek. De ster van
Zeegersloot straalt weer in
eigen huis. Ze is de captain
van Dames-1 en neemt zitting in de Technische Commissie met als doel het damesgolf naar hoger niveau
te brengen. ,,Ik ben terug
bij een heel gezellige vereniging, ik voel mij thuis”,
zegt zij bij een glaasje rosé
aan de bar van De Zeeger.
Jonna heeft een appartement
betrokken in Alphen. Als golf zo
dichtbij is, doe je dat niet bij een
andere club. Bij Noordwijk heeft
ze de leukste periode uit haar
golftijd gehad, maar met een
voltijdbaan als artsenbezoeker
voor Mundi Pharma wilde zij
niet langer voldoen aan de hoge
eisen van een club in de hoogste klasse van het land. ,,Golf is
niet alles, zoals het tussen mijn
14de en 23ste jaar was. Ik wil
een andere kwaliteit van leven.
Met vrienden afspreken. Meer tijd voor andere dingen hebben.”
Zwemmen en tennis waren de sporten van Jonna in haar jeugdjaren. Haar vader Hans vond dat zij ook golf moest leren en betaalde een tiental lessen. ,,Ik wil dat je het probeert, Jonna”, zei hij,
,,als je het niet leuk vindt, ga je maar wat anders doen.”
Jonna haalde het GVB en legde zo de basis voor een sportieve
loopbaan met mooie prestaties.Twee keer kampioen in de hoofdklasse, twee keer tweede in de NK jeugd (match- en strokeplay),
lid van Nederlanse teams en deelneemster aan het Europees
kampioenschap. Jonna: ,,Het GVB was het begin. Toen ik het had
ging een clubgenote van Zeegersloot naar Portugal om te spelen,
Sanne van Kasteren of Kim Chang, een van de twee. Ik zei: ‘Dat
wil ik ook wel’. Toen zei mijn vader: ‘Dan zul je moeten oefenen.
Als je goed bent, stuurt de NGF je wel naar het buitenland.’ Zo is
het gegaan. Ik speelde in Marokko en Portugal. In Kaapstad won
ik een toernooi. Op de Old Course van St. Andrews maakte ik
mijn eerste eagle.”
In het EK van 2000 eindigde Jonna op de 66ste plaats. Een overstap naar een carrière als pro is nooit een serieuze optie geweest.
Zij: ,,Zo’n 66ste plaats is ook een teken dat je er nog lang niet
bent. Wel ben ik een maand naar Amerika geweest om te golfen,
maar dat vond ik niet zo leuk. Hotel in, hotel uit is niets voor mij.
Ik wil met mensen verkeren. Op mijn 23ste wilde ik niet meer
zo veel doen voor golf. Ik zocht een andere richting. Toen ben ik
naar Suriname gegaan. Een fantastisch land. Eerst was ik er vier
maanden, later nog eens drie maanden en intussen ben ik er al
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zes keer geweest. Ik heb er heel veel geleerd, een andere kijk op
het leven te hebben. Hier bezitten wij zoveel en dat wordt dan als
normaal aangenomen. In Suriname ga je emotionele gastvrijheid
meer waarderen. Wat je hier hebt, waardeer je veel meer. Een
enorme verrijking.”
Hoewel zij geen topsporter meer is, zal het fanatisme nooit verdwijnen. Niet in haar werk, niet in het golf. Door golf is zij aan
haar baan van artsenbezoeker bij Mundi Pharma gekomen. ,,Ik
gaf vier jaar geleden een golfclinic aan mensen van dat bedrijf.
Blijkbaar is mijn houding goed ontvangen, want ik moest op gesprek komen en kreeg meteen een contract, een auto en op de
eerstvolgende maandag begon de opleiding. Sindsdien verkoop ik
medicijnen, eerst aan huisartsen, sinds twee jaar aan ziekenhuizen.
In 2007 was ik verkoopster van het jaar en mocht ik naar New
York. Beloond op prestatie. Met golf was dat ook altijd zo.”
Jonna van Beek is happy met wat zo doet, waar ze woont en waar
zij terug is; bij Zeegersloot. Eén competitie ligt alweer achter haar.
Dames-1 eindigde als tweede in de poule. Dit team zal door haar
opnieuw worden opgebouwd. ,,De bedoeling is Dames-1 naar
een hogere klasse te brengen en het damesgolf te verbeteren.
Dat is lastig. Ik ben iemand die prestaties hoger stelt tegenover
de gezelligheid. Ik werk samen met Robert-Paul Verkade (heren)
en de pro’s. Ik wil er wat goeds van maken. Een enorme uitdaging.
En voor mijzelf wil ik het clubkampioenschap winnen.”
Leo van de Ruit
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Scorebord vanaf maart 2009
Zaterdag 21 maart 2009 nieuwe leden kennismakingsscramble
Winnaars : Wil Hornis, Ben van Lammeren, Gerard Klok en Henny Verbeek.

Zondag 22 maart 2009 Kampioenschap Foursomes
Dames
1: Marinka Muller en Liesbeth Bodegraven
2: Wieneke van Ommen en Ellen Plug

88 slagen				
91 slagen

Heren
1 Ebel Slijp en Jelle van Gogh
78 slagen
2 Robbert-Paul Verkade en Frank Duivenvoorden 80 slagen
Maandag 13 april 2009 Paastrofee
1. Huib Samson, Ger Veldhuis, Marga van den Heuvel, Corrie van Dalen en Atie Nijhoff
2. Michiel van Dongen, Wim Schoemaker, Gerard Kick, Liesbeth van Steen en Jeannette v.d. Berg
3. Nol van der Drift, Piet Vlietstra, Joop Verdegaal, Hilde Bax en Xandra Reijns
4. Peter Wever, Henk Hamming, Els Hubregtse, Sylvia Fonkert en Henny van Ginkel
5. Ton van Gils, Tjalling de Vries, Anke Roos, Nienke Hellendoorn en Irene van Bienema.
Donderdag 30 april 2009 Oranjebal
1 Alie en André Pont
2 Marco de Nooijer met Jaco Paling
3 Han Willems en Marianne Hehewerth
4 Annelies en Peter Wever
5 Wil en Henny Hornis

25
jaar

41 Stabelford punten
39 St
39 St
39 St
38 St

Donderdag 20 mei 2009 Echtparenbeker
1 Marion en Peter Kesterloo (Beker 2009)
2 Atie en Sijbrand Nijhoff
3 Anke en Ruud Roos (Winnaars 2008)
4 Ineke en Bart Smit
5 Ellen Vreeswijk en Christiaan Hakstege

Zaterdag 22 mei 2009 Telegraaf Annexum Links Challenge
Categorie I 0 - 11.9
1. Dereck Haye			
2. Marcel de Lange		
3. Peter Stolk			
4. Hans van Beek			
5. Hans Heemskerk		

38 pt
35 pt
35 pt
34 pt
34 pt

Categorie II 12.0 - 24
1. Anneke Mondria		
2. Peter Bosch			

38 pt
37 pt

3. Sarita Bhromsa			
4. Rik Suyver			
5. Henk Mondria 			

37 pt
36 pt
36 pt

Zaterdag 22 mei 2009 Maandbeker II
1. Karel de Bakker			
2 Jan van Roosendaal			
3 Sija van Vliet				
4 André van Herel			
5 Cora de Vroom			

47 St.p
38 St.p.
37 St.p.
37 St.p.
36 St.p.
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Colofon
De Afslag is het officiële
orgaan voor de leden en
andere belangstellenden van de
Golfclub Zeegersloot.
Correspondentie-adres
Postbus 190
2400 AD Alphen aan den Rijn
Clubsecretariaat
Telefoon
(0172) 584394
Telefax
(0172) 494660
E-mail
secretariaat@zeegersloot.nl
Caddiemaster (0172) 445441
Restaurant
(0172) 476880
Verschijningsfrequentie
één keer per drie maanden.
Oplage: 1.050 exemplaren.
Tegen het geheel of gedeeltelijk
overnemen van berichten of artikelen uit
dit blad heeft de redactie geen bezwaar;
het vermelden van de bron wordt zeer
op prijs gesteld.
Redactie
redactieafslag@zeegersloot.nl
fotosdeafslag@zeegersloot.nl
Leo van de Ruit
Hilde Bax
Mignon Buls (voorzitter)
Fons Veraart
Aanleveren foto’s voor De Afslag

Wilt u foto’s aanleveren voor publicatie
in De Afslag, graag, maar let u wel op
het volgende. Foto’s aanleveren heeft
slechts zin in een hoge resolutie d.w.z.
het bestand per foto moet minimaal 1
MB bedragen. Vraag het anders even
aan de leverancier van uw (digitale)
fototoestel. Ook beter voor uw eigen
vakantiefoto’s.
De foto dient een relevante bestandsnaam te hebben. In de e-mail waarmee
de foto(’s) worden toegezonden verwachten wij een tekst met daarin de datum, het onderwerp, waarom de foto
wordt aangeboden, de namen van de
mensen die er op staan en de fotograaf
van de foto.

Inleveren kopij De Afslag nr. 3
uiterlijk 22 augustus 2009
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Technische realisatie
Ecodrukkers
Handelsweg 4
2421 LP Nieuwkoop
Tel. (0172) 520020

Marshals voor het KLM Open 2009
Onze club verzorgt dit keer opnieuw de marshalling op de 12e hole van het KLM
Open dat van 20 tot en met 23 augustus op de Kennemer G&C Club in Zandvoort
wordt gespeeld. Een unieke kans om dit evenement bij te wonen is gewoon twee
dagdelen of dagen mee te doen als marshal. Nog vijf personen zijn er nodig om het
team compleet te maken. Geef U op op het aanmeldingsformulier in de gang van
ons clubhuis.Voor verdere informatie: Fons Veraart
LAST VAN BALLENZOEKERS
Zondagmiddag 14 juni, 3 bal heren, seniorleden, arriveren in twee buggies op de Griendbaan bij
de tee van hole 5.
Er staan twee fietsen links tegen een boom, er lopen twee mensen rechts langs het water, duidelijk
geen golfers. Met onze slagen naar de green moeten we wachten, want ze staan inmiddels rechts
van de green bij het water.
Bij de green aangekomen blijken het twee opgeschoten knullen te zijn met elk een grote zak ballen
in de hand.Wij spreken ze aan;’ weet u dat u hier niet mag komen, dit is privéterrein’. Antwoord:’
ja dat weten we’. “Nou dan, gaat u hier weg!’
‘Nee dat doen we niet, jullie hebben toch geen last van ons!’
‘Ja dat hebben we wel, u stoort ons spel.’
‘We gaan gewoon niet, bekijk het maar!’
‘Dan moeten we de politie bellen.’
‘Moeten jullie vooral doen, bel de politie maar, zal ons helemaal worst wezen en rot nou maar op
zeikerds!’
We staan werkelijk perplex van het taalgebruik en de vijandelijke opstelling.
In mijn inmiddels door hun opgewekte woede, rijd ik in mijn buggy terug naar de tee en laat van
de twee fietsen de banden leeglopen, dan kunnen ze straks in ieder geval lopend de Griendbaan af
(niet helemaal goed te praten, maar ik was heel boos).
Een uur later kom ik met de buggy het tunneltje uit op weg naar de Heuvel. De jongelui staan ons
op te wachten. Ik rijd in volle vaart langs hen heen en weet net op tijd m’n hoofd af te wenden
voor een dreun op m’n kop, hij raakt slechts de achterste stang van de buggy.
Nadat we op de 10e hebben afgeslagen, worden wij nog geruime tijd achtervolgd door de jongens,
die inmiddels met z’n drieën zijn en ballen naar ons hoofd gooien. Ik had hun spullen vernield en
ze zouden me wel eens eventjes wat leren!
Nu de moraal van het verhaal. Zolang er leden zijn die van dit soort figuren ballen kopen, zullen we
niet alleen last blijven houden van deze ballenzoekers in onze baan, maar kan men in voorkomend
geval een pak slaag of erger krijgen of dezelfde ballen in de baan naar je hoofd geslingerd krijgen.
(naam van de schrijver is bij de redactie bekend)

Geboren

Lucy Milou Jonkeren
dochter van Synco en Claudia.
17 maart 2009

Bestuur GC Zeegersloot

telefoon

R. (Ruud) Roos – voorzitter a.i.
H.J. (Henny) Hornis – penningmeester
J.P. (Joep) Reinders – secretaris a.i.
P.C. (Piet) Bokelaar

(0172) 420733
(0172) 415426
(071) 5767288
(0172) 419898

Manager
Ph. (Philip) Schmittmann

(0172) 473671

Leden van verdienste
Ereleden
C.H. Dinkelaar
H.A.J. Nijenhuis
A.R. Everts
J.S. Flens †		M.J. Wilmink

Schoonmaakwerk

in goede handen!
In de praktijk moeten vooral de handen
van de schoonmaker het vernieuwende
werk doen.

De vakmensen van Aksent op Schoon
draaien hun ervaren handen er niet
voor om.
Aksent op Schoon blinkt uit in:
• Vloeronderhoud en tapijtreiniging 
• Snel handelen bij calamiteiten
• Glasreiniging 
• Gevelreiniging
• Eenmalige schoonmaak 
• Sanitaire benodigdheden
• Inhuur schoonmaakkrachten
• Deskundige advisering 
• Milieuvriendelijk werken

Chique!
Restaurant

Lunch • Diner • Catering
Receptie • Vergadering

Regelmatig live muziek!
Hooftstraat 151 - 2406 GG Alphen aan den Rijn
0172 51 50 16 - info@restaurantchique.nl

www.restaurantchique.nl

