DE AFSLAG
OFFICIEEL ORGAAN VAN GOLFCLUB ZEEGERSLOOT/ALPHEN AAN DEN RIJN

Van de
		 Redactie

Inhoud

Wee en wel

Golf Etc. Magazine (abonnement), Golf&Lifestyle (gratis op
de golfclub), Golf Weekly (gratis op de golfclub), Golfjournaal
(betaald met lidmaatschap GCZ), Golfer’s Magazine (abonnement), Golfnieuws (gratis voor GVB’ers), het kan gewoon
niet op. En dan ligt nu voor u: De Afslag (service bij het
lidmaatschap). Nog een blad vol ditjes en datjes, over het
wel en wee van het door ons allemaal aanbeden golfspel.
Wel en wee. Beter wee en wel. Wij kunnen deze Afslag niet
beginnen zonder het wee. Matthijs Mellink overleed plotseling,
eind april. M.M. was levend meubilair van onze golfclub, een
man die een standbeeld verdient zoals uitgesproken door onze
voorzitter Wim Scholtes. Zijn overlijden deed pijn.
Achter wee komt wel. De Afslag zal in kleur blijven verschijnen
dit jaar. Het was een officiële annonce tijdens de Algemene
Ledenvergadering in mei. Deze redactie was er niet alleen
aangenaam door verrast, maar raakte er bovendien extra door
gemotiveerd. Full color forever!
Ditjes en datjes. Ach èn wee eerst. Het was een nogal schokkende
mededeling van onze preses dat 22 teams hadden deelgenomen
aan de NGF-competities. Zeven teams bleken het tot een
kampioenschap te hebben geschopt. Hoera! Daarentegen waren
zes teams gedegradeerd. Sic. Waaronder nogal wat eerste teams!
Dubbel sic. Waaruit mag worden geconcludeerd dat de kwaliteit
van onze beste spelers en speelsters achteruit loopt.
Datjes en ditjes.Gerd-JanToonen,onze pro,gaat weg,naarWelderen
in zijn geboortestreek in het oosten van ons land om daar een
golfschool op te zetten. Synco Jonkeren is als eerste aangetrokken
om een opleidingsgat te dichten en er zal nog een derde pro
worden aangetrokken, zodat onze leden meer dan voorheen - ook
op zondag - hun bekwaamheden kundig kunnen laten opvoeren.
De service desk zal worden uitgebreid met nieuwe mensen.
Dat mag ook wel met 1072 gewone leden, 113 jeugdleden en
ruim 200 jaarkaarthouders van de Parkbaan plus wat er zo komt
aanwaaien. De problematiek rond de Coupépolder blijkt de
gewone èn de vrije golfer geen zier te deren, het interesseert hen
geen bal zolang er geen beslissing tot afgraving op wat dan ook
is. De ambtelijke molens draaien trager dan traag. Onze golfers
spelen naar hartelust op een baan die zich in vriendelijkste groene
hoedanigheid als een machtige uitdaging manifesteert.
Waarbij dient te worden opgemerkt dat hole 2 van de Griend voor
de Golfweek 2008 weer is opengesteld. Hole 8 kwam daardoor
te vervallen, hetgeen inhield dat de ‘achttien’ van GCZ tijdelijk
par-69 zal zijn. Maar daarom niet minder moeilijk te bespelen.
In dit tweede nummer van De Afslag in het 24ste jaar verder
uitgebreide verslagen van de achterliggende competitie. Om
zo actueel mogelijk te zijn, heeft de redactie in het midden een
beeldverslag gemaakt van de pal achter ons liggende Golfweek.
Mooi wel.
Leo van de Ruit
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Kort verslag van de Algemene Vergadering op 19 mei 2008

Golfclub Zeegersloot volop in beweging
Volgens de presentielijst zijn 112 leden aanwezig. Van 35
leden is bericht van verhindering ontvangen.
Voorzitter Wim Scholtes opent de vergadering met een
speciaal woord van welkom aan het aanwezige lid van
verdienste. Vervolgens vraagt hij de vergadering een ogenblik
stil te staan bij het overlijden van een viertal leden sinds de
vorige Algemene vergadering.
Met ingang van 2008 heeft het bestuur in overleg met de Technische
commissie een tweetal veranderingen doorgevoerd bij de NGF
competitie. Zo is bij het bepalen van de teamsamenstelling meer
gekeken naar speelsterkte en is t.b.v. een betere uitstraling
gekozen voor uniforme clubkleding. Hoewel bij de kleding
aanloopproblemen zijn opgetreden, heeft het wel geleid tot
positieve reacties van andere verenigingen. In 2008 namen 22
GCZ teams deel aan de NGF competitie, waarvan er zeven
kampioen zijn geworden. Daar staat tegenover dat zes teams zijn
gedegradeerd.
Van de professionals gaat Gerd-Jan Toonen de vereniging per 1
juni 2008 verlaten.Als zijn vervanger is Synco Jonkeren aangesteld,
waarbij het bestuur de mogelijkheid open houdt om op termijn
te komen tot een structurele capaciteitsuitbreiding naar drie
professionals, elk voor vier dagen in de week.
Per 1 juli a.s. zal naar verwachting een wettelijk rookverbod voor
horeca en instellingen op sportgebied worden ingevoerd. Vanaf
die datum zal het clubhuis rookvrij zijn en zal roken alleen nog
buiten, dus ook op het terras, zijn toegestaan. Het bestuur is niet
van plan een speciale rookruimte in te richten.
In 2009 viert onze vereniging zijn 25-jarig bestaan. De officiële
viering zal samenvallen met de nieuwjaarsreceptie op 17 januari.
Daarnaast zullen er festiviteiten worden georganiseerd tijdens de
Golfweek en wordt er hard gewerkt aan het samenstellen van
een lustrumboek.
Als gevolg van het plotselinge overlijden van Matthijs Mellink is de
bezetting van de Service Desk tijdelijk krap. Aan een structurele
oplossing wordt hard gewerkt, maar het bestuur vraagt er begrip
voor als de komende tijd de serviceverlening niet optimaal is.
Vanaf 1 januari werden 56 nieuwe leden toegelaten. De wachtlijst
telt nog 37 personen, die nu nog geen lid willen worden. In totaal
heeft de vereniging nu 1072 gewone leden, 113 jeugdleden en
bijna 200 parkbaanjaarkaarthouders.
Na de behandeling van een tweetal ingezonden stukken worden
het verslag van de Algemene Vergadering van 21 mei 2007 en het
jaarverslag 2007 goedgekeurd.Vervolgens geeft de penningmeester
een toelichting op de jaarrekening, die een positief resultaat
van € 111.000 laat zien, en verwijst hij naar de goedkeurende
accountantsverklaring. Na de beantwoording van een vraag uit
de vergadering wordt op advies van de Financiële commissie de
jaarrekening goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd.
Coupépolder
De feitelijke juridische situatie m.b.t. de Coupépolder is dat de
Raad van State de in maart 2007 door het Hoogheemraadschap
Rijnland afgegeven lozingsvergunning in maart 2008 heeft
vernietigd. Het hoogheemraadschap moet binnen drie maanden
met een nieuwe vergunning komen. De feitelijke praktische

situatie is dat uit allerlei onderzoeken blijkt dat er geen enkele
sprake is van overschrijding van normen of gezondheidsrisico’s.
Daarnaast onderschrijven diverse studies dat de huidige
beheerssituatie adequaat is en leidt tot een beheersbare sanering
op termijn. Formeel is het een zaak tussen hoogheemraadschap
en gemeente, maar GCZ is wel sterk belanghebbend. Daarom
onderhoudt het bestuur nauw contact met het gemeentebestuur
en de overige betrokkenen, waarin gevraagd is om er alles aan te
doen om de Heuvelbaan bespeelbaar te houden. Op dit moment
is nog onduidelijk hoe de situatie zich zal ontwikkelen of welke
consequenties verbonden zijn aan een eventuele sanering. Het
bestuur blijft vooralsnog optimistisch, maar laat zich wel bijstaan
door juristen en zal indien nodig juridische stappen nemen om de
belangen van de leden te beschermen.

Voortgang Beleidsplan 2008 – 2012
Renovatie baan: De voorzitter meldt dat binnenkort de
vernieuwde hole 2 in gebruik zal worden genomen. Tegelijkertijd
zullen de werkzaamheden aan de green en de omgeving van de
oude hole 3 (wordt een par 3 met een tijdelijke green) en hole
8 (wordt geheel gesloten) aanvangen. Verder zal de omgeving
van de damesafslagplaats van hole 9 van een betere drainage
worden voorzien (wordt tijdelijk een par 4) en zal in oktober
de vernieuwing van de beregeningsinstallatie op de Parkbaan (de
Griendbaan is al gereed) plaats vinden.
Kwaliteit dienstverlening: Een eerste stap ter verbetering van
de dienstverlening is gezet met het in gebruik nemen van de
Service Desk op 1 april jl. Daarnaast zijn in samenspraak met
de professionals, de Handicap- en regelcommissie en de horeca
een aantal arrangementen ontwikkeld op het gebied van lesgeven,
GVB opleiding en examen, en de combinatie van een 18 holes
greenfee en een diner.
Concurrentiepositie: De verbetering van de concurrentiepositie
is ingezet met het instellen van de Parkbaanjaarkaart en de 9
holes “early bird” en “twilight” tarieven. Een verdere uitbreiding
van de capaciteit bij de professionals is in onderzoek, terwijl de
eerder genoemde arrangementen met onze pachters ook leidt
tot verbetering van onze positie.
Communicatie: De eerste pogingen om hierin verbetering te
brengen zijn de vernieuwde Afslag in full color en de nieuwe
vormgeving van de website. De nieuwe Website commissie is nu
druk doende om de scheiding tussen een openbaar deel en een
deel voor alleen leden te realiseren.
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Starttijden: Inmiddels is het reserveren van starttijden door
leden via de website mogelijk gemaakt. Deze service is nog niet
optimaal vanwege enerzijds de kwaliteit van de lijnverbinding
van de KPN en anderzijds kinderziektes in de software. Aan
verbetering wordt hard gewerkt. Ook het instellen van de
Service Desk moet op termijn leiden tot een verbetering van de
reserveringsmogelijkheden. Ten slotte wordt getracht door een
betere spreiding van de marshalling de situatie rond starttijden
te stroomlijnen.
Professionalisering: Hieraan wordt op alle niveaus van de
organisatie aandacht besteed. Een voorbeeld is de installatie van
een baan-management softwarepakket waarmee het beheer
en het onderhoud van de banen en de machines beter onder
controle is te houden.
Voorstellen Bestuur
Om te voorkomen dat optieleden door het kopen van een greenfee
gerechtigd zijn om deel te nemen aan wedstrijden van GCZ,stelt het
bestuur voor om deze mogelijkheid in het huishoudelijk reglement
expliciet uit te sluiten. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
Teneinde het dragen van clubkleding tijdens deelname aan NGF
competitiewedstrijden reglementair te kunnen voorschrijven,
stelt het bestuur voor om een nieuw artikel 21 met die strekking
aan het huishoudelijk reglement toe te voegen. Dit voorstel wordt
unaniem aangenomen.

Wim Scholtes, die eigenlijk vorig jaar had moeten worden
herbenoemd als voorzitter van het bestuur, wordt met groot
enthousiasme herbenoemd voor een periode van 2 jaar (3 jaar
vanaf mei 2007).
Ook penningmeester Henny Hornis wordt herbenoemd voor
een periode van 3 jaar.
Cees Buermans treedt af als bestuurslid. Hij heeft 3 jaar in het
bestuur als coördinator de belangen van de pachters en enkele
commissies behartigd. De voorzitter complimenteert hem
met zijn nuchtere en zakelijke aanpak en dankt hem voor zijn
inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Zelf geeft hij aan zijn
bestuursperiode als bijzonder te hebben ervaren omdat er
zoveel vernieuwingen zijn doorgevoerd. Hij dankt zijn medebestuursleden, de pachters, de commissieleden en het personeel
voor het in hem gestelde vertrouwen. Piet Bokelaar wordt
benoemd als lid van het bestuur.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Theo
Snelders in de Financiële commissie.
De penningmeester licht de voorstellen voor de herziene begroting
2008 en de begroting 2009 toe, evenals het contributievoorstel
2009. De herziening van de begroting 2008 is ingegeven door
gewijzigde inzichten over de te verwachten inkomsten en
uitgaven, en de contributieverhoging is conform het besluit van de
Algemene Vergadering in 1993. De voorstellen worden op advies
van de Financiële commissie door de vergadering aangenomen.
Tijdens de rondvraag vragen leden aandacht voor netheid in de
baan, de lockerruimte en de kleedkamers. De voorzitter zegt
toe dat de organisatie/het management hierop zal toezien, maar
vraagt tegelijkertijd de leden hieraan hun steentje bij te dragen.
Ten aanzien van de baan zijn reeds stappen ter verbetering gezet.
Tenslotte wordt een aantal suggesties gedaan voor verbetering
van het reserveren van starttijden via internet.
Na applaus voor het functioneren van het bestuur sluit de
voorzitter de vergadering.
Wim Scholtes
Voorzitter

Ruud Roos
Secretaris

Hallo, mijn naam is Synco
Graag wil ik mij aan u voorstellen als de nieuwe professional op Zeegersloot en tegelijk mijn
voorganger Gerd-Jan succes wensen met zijn nieuwe uitdaging.
Ik ben Synco Jonkeren en ben 30 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriendin Claudia in
Benthuizen. Ik heb mijn eerste golﬂes gehad toen ik 11 jaar oud was op BurgGolf Zoetermeer.
Ik deed toen naast golf ook aan tennis en voetbal. Tennis doe ik nog steeds redelijk fanatiek
en speel nu, voor het laatste seizoen, herenteam hoofdklasse op zondag. Ik heb mijn stage
gelopen in Zoetermeer, waar Felix en Gerd Jan toen ook nog werkzaam waren. Daarna heb ik
ook nog de A-opleiding gevolgd om mezelf als professional verder te ontwikkelen. Begin dit jaar heb ik deze opleiding afgerond.
In de zomerperiode zal ik 5 dagen werkzaam zijn van dinsdag t/m zaterdag. Per 1 juli zal ik in plaats van zaterdag op zondag
gaan werken en zal Felix op de zaterdag gaan werken. Dan starten we ook met het online reserveren van lessen, zodat het
voor iedereen makkelijker wordt om een les in te boeken.
Rest mij nog mede te delen dat ik enorm veel zin heb om aan de slag te gaan en hoop op een prettige samenwerking!
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The more you practice, the luckier you get!
Met swingende groet,
Synco Jonkeren

Competitie met wisselend succes
DAMES 1

hebben een nieuwe baan, ‘we’ hebben een ziek kind gehad, ‘we’
hebben hard gewerkt en we hebben gelachen en gehuild.Volgend
jaar een andere samenstelling van het 1e team; wie durft?
Marinka

STERREN ONGUNSTIG
Tja, en dan oefen je met elkaar de hele winter. Spelen in het
weekend, trainen op dinsdag of donderdagavond. Lessen van
Felix. Maar het mocht niet baten. De sterren stonden dit jaar niet
gunstig voor ons.
Vol verwachting waren we de 1e klasse in gegaan, met grootse
plannen. Niet te stuiten. Nou ja, toch wel dus. Ondergetekende
speelde als de bekende krant, swing? wat is dat? Chippen, hoe
doe je dat ook al weer? Recent heb ik ontdekt dat een kleine
verandering in de grip wonderen doet, een beetje laat.
Ook m’n teammaatjes presteerden niet zoals vorig jaar, m.u.v.
Jonna die keurig 3 singles won en alleen tegen hcp. 0,4 haar
meerdere vond (ondanks de eagle waarmee ze een hole van een
birdie won!). Dus volgend jaar weer in de 2e klasse.
Maar ‘we’ hebben een kleinkind erbij, ‘we’ zijn verhuisd, ‘we’

DAMES 2

TEGEN WIL EN DANK
Helaas zijn er bij onze club niet voldoende dames met een single
of iets hogere handicap te vinden die competitie willen of kunnen
spelen. Daarom werden wij, Joke van der Drift, Sietske Snoeck,
Henny Vlietstra, Joke Scholtes, Marianne Hehewerth, Petra van
Hagen en ondergetekende tezamen tot team 2 gebombardeerd.
Trots waren wij wel en geoefend hebben wij ook. Uiteraard het
nieuwe clubtenue aangeschaft en vaak ook nog voorgespeeld op
de Koninklijke Haagsche, Leeuwenbergh, de Heemskerkse en de
Kennemer. Maar de tegenstandsters met vaak veel lagere handicaps
waren ons de baas. Daar kwam nog bij dat twee teams moesten
degraderen en wij waren er één van. Wij hebben gestreden voor
wat wij waard waren en hebben wedstrijden gewonnen, maar
niet genoeg. Als gastvrouw sloegen wij een goed figuur, dat wel.
Volgend jaar beginnen wij gewoon weer met goeie moed.
Mignon Buls

DAMES SENIOREN 1

JOJO-EFFECT
In 2007 waren we zo trots: gepromoveerd!! In 2008 stonden
we met beide benen (x 7) weer op de grond: gedegradeerd!!
Na de eerste wedstrijd waren de kaarten eigenlijk al geschud.
De dames van o.a. de Hilversumsche waren te sterk voor deze
poule. Ondanks alle verwoede pogingen van Henriëtte van der
Velde, Anke ten Hagen, Anne-Marie van Meer, Els Reinders,
Reiny Hanekamp, Loes Bosman en ondergetekende om toch te
handhaven, is het helaas niet gelukt. Wij ‘houden’ van een jojoeffect en zullen ons uiterste best doen om volgend jaar weer
terug te komen in deze zo gezellige tweede klasse. Eén ding is
zeker: aan de kleding heeft het niet gelegen!
Marianne van Wijnen, captain
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DAMES SENIOREN 2

DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER

Ons sprookje begon zo mooi. De eerste competitiedag gingen
wij ﬂitsend door de baan van Kleiburg met onze nieuwe kleren
van de voorzitter. Wij werden door onze tegenstanders, de
Noordwijkse golfdames, zowaar de hemel in geprezen met onze
nieuwe outfit. De complimentjes waren niet van de lucht.
En wij wonnen die dag ook nog met 10-8 van Noordwijk.
Hoera, daar moest op gedronken worden. Wij waren in een
jubelstemming en Noordwijk in mineur, te meer daar ze vorig
jaar gedegradeerd waren. De week daarop kwamen wij echter
van een koude kermis thuis. We werden door Noordwijk
in ons hemd gezet, want wij hadden de week daarvoor in de
verkeerde volgorde gespeeld bij de singles (het scheelde slechts
0,3 punt). Noordwijk kaartte dat aan bij de NGF en weer een
week later werd onze winnende score van 10-8 teruggedraaid
naar een verliezende score van 6-12. Zo kan het verkeren. Ook
de andere drie wedstrijden wonnen wij glansrijk. De laatste
dag van de competitie waren wij gastvrouw en wat wij in onze
stoutste dromen niet voor mogelijk hadden gehouden, gebeurde
op Zeegersloot. Noordwijk versloeg zich telkenmale op onze
baan en zij verloren die partij tegen Kagerzoom. Zo werden wij

DAMES 3

TEAMGEVOEL BELANGRIJK

Het dames 3 team bestond uit 7 personen waarbij wij, ondergetekenden, als reserve waren opgenomen. Om prive redenen
konden 2 dames helaas niet meespelen dit jaar. Hierdoor
moesten wij, de reserves, worden klaargestoomd voor onze 1e
competitie. Wij zijn met ons team vanaf februari 2008 hard gaan
trainen, waarbij direct opviel dat het “teamgevoel” snel aanwezig
was. Het werd snel 1 april, onze 1e competitiedag! We speelden in
Cromstrijen met in de ochtend goed weer en gunstige resultaten:
twee gewonnen, één verloren. ’s Middags sloeg het weer om,
regen met veel wind wat ons spel niet ten goede kwam. Slechts
één gewonnen wedstrijd was het resultaat. Op de Heemskerkse
tegen het team van Broekpolder waren onze resultaten niet
beter dan de week ervoor, wederom behaalden wij 6 punten. De
3e competitiedag waren wij gastvrouw en onze gasten waren
enthousiast over de goede verzorging! Omdat het team van
Toxandria de afgelopen 3 weken alle wedstrijden had gewonnen,
dachten deze dames dat zij ons op de 4e competitiedag al in de
zak hadden zitten! Wij zagen deze dag onbevangen tegemoet,
wij hadden immers niets te verliezen. Het was perfect golfweer

HEREN SENIOREN 3
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uiteindelijk toch nog kampioen en eindigde ons sprookje in een
happy end. Ten slotte wil ik jullie een leuke uitdrukking van een
van onze tegenstandsters niet onthouden. Wij speelden zonder
handicapverrekening van scratch, maar zij hield vol: “wij spelen
van stretch”!! Zo zie je maar weer hoe rekbaar een golfspelletje
kan zijn.

en de ochtend begon goed: één wedstrijd werd gehalveerd en
de andere twee partijen werden gewonnen! In de middag werd
dit goede spel voortgezet: 13-5 voor Zeegersloot als einduitslag.
Onze eerste wedstrijd was gewonnen en we lieten Toxandria
met een ﬂinke teleurstelling achter. Hierdoor werd de competitie
weer spannend. Op de 4e competitiedag zou het resultaat
van ons, Zeegersloot, bepalen wie de kampioen zou worden,
Toxandria of de Heemskerkse. Wij zouden van de Heemskerkse
moeten winnen om Toxandria aan de winst te helpen. De dames
van de Heemskerkse waren vol zelfvertrouwen, wonnen zonder
probleem en werden hierdoor Kampioen. Wij zijn uiteindelijk op
de 5e plaats geëindigd. Wellicht kunnen wij nog andere dames
enthousiast maken om zich op te geven voor de competitie
zodat we volgend jaar misschien een dames 4 team kunnen
vormen? Wij hebben nu de smaak te pakken en willen volgend
jaar zeker weer aan de competitie meedoen. De reservebank is
voor ons geen optie.

WEDEROM PROMOTIE

Na het succes in 2007 was de doelstelling van senioren-3 opnieuw kampioen
worden en promoveren.Al snel bleken Kagerzoom, De Zaanse en Rozenstein
geen groot obstakel te vormen; Burggolf Zoetermeer en Zeegersloot moest
het gaan uitmaken in een onderling duel. Daar is op het scherp van de
snede gespeeld en de 6 middagpartijen moesten de beslissing brengen en
hoe spannend het werd blijkt uit het feit dat 5 van de 6 partijen pas op
Hole 18 met de laatste putt werden beslist en dat resulteerde in een 10-8
overwinning voor Zeegersloot en dus promotie.
Het team (zie foto) bestond uit (staand) Simon Kloos, Rob van Tuyl, Cil
Wigmans (captain), (voorste rij)) Ger Veldhuis, Jan Parlevliet en Hans van
Weezel. Peter Kesteloo ontbreekt op de foto. Verder dank aan de invallers
Jan Stoker, John van Strien en Bas Boonstoppel.

Ellen Vreeswijk en Clarie Bergamin

HEREN 5

OUWE ROTTEN KAMPIOEN
Wij hoeven ons eigenlijk niet meer voor te stellen.Toch, voor alle
zekerheid even de namen van dit trotse en winnende team en
allemaal al jaren lid van Zeegersloot.

Van links naar rechts, Philip Dullaart, Piet de Koning,
Rik Suyver, Pieter van Stipdonk, Douwe de Jong (Team Captain),
Paul de Greeve en Anton Boelen.
Met een ruim puntenverschil zijn wij kampioen geworden, maar
dat is natuurlijk niet zonder slag of stoot gegaan. Wij hebben
er wel voor moeten knokken onder de bezielende leiding van
captain Douwe de Jong, die met een enkel woord of gebaar
de spelers tot grote inzet en inspanning wist op te drijven en
ondanks een enkele verpletterende nederlaag (0-6 kwam ook

tussen de cijfers voor) was de totale winst ruim voldoende voor
het kampioenschap.
Ik gebruik mijn navigator in de auto op weg naar de golfbanen om
zonder zenuwen aan te komen en ik
ben altijd blij als de rustige damesstem
na verloop van tijd tegen mij zegt:
“u hebt uw plaats van bestemming
bereikt”. Voor mijn auto stond een
vriendelijk kijkend echtpaar met een
bos bloemen. Ik dacht nog “we zijn
nog niet eens kampioen en nu al
bloemen?” Toen ik echter naast mij
keek, zag ik een grote zwart-metalen
poort met een mooie vergulde boog
met daarin de tekst Begraafplaats. Het
is bekend dat in navigatiesystemen
vreemde fouten zitten, maar deze
was wel heel vervelend. Zeker als je op weg bent naar een van
de leukste dagen van je golfbestaan. De weersomstandigheden?
‘Zonnig’ zoals de foto duidelijk aangeeft. De tegenstanders? Daar
hebben we na aﬂoop van de laatste wedstrijd een gezellig etentje
mee gehad en de hoogtepunten, waar het goed en waar het fout
ging, nog eens rustig doorgenomen.Wat zal de toekomst brengen?
William Shakespear kon het zo mooi zeggen: “Het is dat golfen
nog niet is uitgevonden, anders werd het mijn favoriete sport”.
Anton Boelen

HEREN 2

GOLF IN TELEGRAMSTIJL
Het zit er op. Bijna één week na onze laatste wedstrijd ben ik maar eens achter mijn laptop gekropen voor een korte terugblik.
Hierbij wat facts, figures & statements :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

drie verloren, één gewonnen, volgend jaar misschien toch nog wat meer trainen en voorspelen....
de kans die we hadden (m.n. tegen Leeuwenberg) hebben we niet gepakt....
drie keer prachtig weer, één keer niet....
ook op Leeuwenberg moet je ver lopen....
Broekpolder eigenwijs, ’n tikkie a-sociaal, maar toch wel leuke balletjes....
wij waren een prima gastheer (bevestigd door onze tegenstanders). Daar kunnen we trots op zijn !!!
aan het begin van het zijn seizoen zijn alle greens naadje: onze baan deed niet echt onder voor de andere....
clubkleding: duur maar herkenbaar....
jong en oud gaan goed samen, nu nog de juiste opstelling....
ondanks mijn hooks bleef Yorick ze goed raken, echter:
drank en sport gaan niet (altijd) goed samen....
bij Zeegersloot twee keer door een tunnel, bij Rozenstein vier keer... niet zeuren dus....
al na drie wedstrijden had de captain de juiste formule voor de foursomes te pakken....
iedereen was altijd op tijd en niemand zonder stokken...
ik blijf de competitie leuk vinden, ook al brokkelen oude tradities hier en daar af....
bij een sjiek pak horen sjieke schoenen....
degraderen doet pijn!!!!
9

Bedrijfsleden- en Sponsorparade
Golfclub Zeegersloot
Wij, spelers en exploitant van Golfclub Zeegersloot, zeggen
onderstaande bedrijfsleden en sponsors
dank voor hun ondersteuning:

10

Aksent op Schoon
Alphaplan B.V.
Grant Thornton
Bakker Sport
D. Batelaan Aannemersbedrijf
Gebr. Bodegraven B.V. Metaalwarenfabriek
De Boer Ecodrukkers
Bouwfonds MAB Ontwikkeling
Brevini Benelux
Buntsma Autoschade
Teekens Karstens
DE GROEP Vastgoedcare
ING
Jungheinrich Nederland B.V.
JACOT Audiovisueel
La Gro Advocaten
Limeta B.V.
MultiLease B.V.
Rob Muns’Makelaarshuys BV
Rulewave
Rabobank Rijnstreek
De Ridder B.V.
Variant Bouwonderneming
Van der Vorm Engineering Delft B.V.
Yamaha Motor Europe N.V.

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

HEREN 1

BIJNA, MAAR TOCH NIET HELEMAAL
Na handhaving vorig jaar in de eerste klasse was wederom het
doel gesteld op handhaving. Na de winterse voorbereidingen en
uiteindelijk gemaakte keuzes bestaat de selectie van heren 1 uit Paul
Christiaan Gevaerts, Jelle van Gogh, Dereck Haye, Dennis Teulings,
Robbert Paul Verkade, Roel Zijdemans en Frank Duivenvoorden.
Op papier een “brede” selectie met mogelijkheden.
Ons eerste weeks gastheerschap viel letterlijk en figuurlijk in het
water en moest worden afgelast, zodat we meteen al werden
aangewezen op de reservedag. Dus de tweede week begon de
competitie pas. Eerste tegenstander op Capelle was Rozenstein,
het team waar we 2 jaar daarvoor de promotie wedstrijd van
hadden gewonnen om naar de 1ste klasse te promoveren. Het
bleek een behoorlijke desillusie voor ons te worden, want er
werd met maar liefst 4-14 verloren. Zo op het oog dik, maar er
werd vooral verloren in de foursomes, terwijl de singles allemaal
zeer close waren.
De week daarop in Wassenaar tegen het team van Oude Maas, die
de week daarvoor met 10-8 van Zeewolde wisten te winnen. Na
de ochtend sessie 2-4 achter in de foursomes bleken de singles
onze kant op te gaan en werd er met 11-7 gewonnen. Capelle
wist zijn eerste wedstrijd te winnen van Zeewolde.
Week daarop naar Zeewolde tegen het team van Capelle. Ook
dit keer stonden we 2-4 achter na de foursomes. 2 singles werden
dik verloren, maar de overige 4 waren wederom zeer spannende

partijen die tot de 17de en 18de hole gingen. Resultaat helaas
negatief voor ons. Oude Maas en Rozenstein speelden remise.
4de week naar Oude Maas, waar we het moesten opnemen tegen
Zeewolde, een wedstrijd die eigenlijk gewonnen moest worden
om de handhaving veilig te stellen. Dit keer veel spanning in de
foursomes 3-3 en de singles zouden de uitkomst moeten brengen.
Ook dit keer bleken wij niet de gelukkige te zijn. Alle singles
moesten “tot het gaatje” en uiteindelijk trok Zeegersloot aan het
kortste eind en ook deze partij ging verloren. In theorie hadden
we nog een kans op de handhaving, maar dan moest Zeewolde
met minimaal 17-1 verliezen op de inhaaldag bij ons in Alphen,
hetgeen uiteindelijk niet gebeurde en de degradatie een feit
was. Inmiddels was op Oude Maas Capelle reeds poulewinnaar
geworden door ook zijn derde partij winnend af te sluiten.
Heren 1 gedegradeerd in een poule waar het alle kanten op
had kunnen gaan. Helaas, maar volgend jaar zullen we opnieuw
moeten gaan bouwen aan een sterk, maar vooral stabiel eerste
team. Ondanks de degradatie weet ik dat allen zich enorm hebben
ingezet en ook aan de motivatie en mentaliteit heeft het niet
gelegen. We waren gewoon net niet sterk genoeg dit jaar en ook
de geluksfactor heeft ons niet echt geholpen. We willen bestuur
(en via hen natuurlijk alle leden van Zeegersloot) bedanken voor
de steun die we krijgen bij het verdedigen van de eer van onze
club. Wij gaan weer ons best doen!
Frank Duivenvoorden - Captain heren 1

HEREN 3

MET AFSTAND KAMPIOEN
Als gevolg van het nieuwe beleid om de teams op handicap
in te delen is dit compleet nieuwe team tot stand gekomen
bestaande uit Captain Edu van Bienema, Elmar Luyendijk, Dick de
Jong, Rob Hillebrand, Henk jan van Arkel en Frank Tamboer. De
voorbereiding liep niet helemaal vlekkeloos omdat we eigenlijk
nooit met het hele team hebben kunnen oefenen. Het weekend
voor de start van de competitie hebben we nog een training
afgewerkt tegen de Haarlemmermeersche en daar bleek al dat
we sterk aan de start van de competitie zouden verschijnen.
Op de eerste dag moesten we meteen tegen het op papier
sterkste team, Amelisweerd, aantreden op Kromme Rijn.
Uiteindelijk verliep dit gemakkelijker dan verwacht en wonnen
we deze partij met 12-6. In de kleedkamer kwam er meteen,
op z’n echt Haags, een verbale reactie van de Rijswijkse: Wij de
Rijswijksuh gaan ons nu voorbereiduh zodat dat we Zeegersloat
volgende week kunnuh Slopuh (was uiteraard grappig bedoeld).
Extra gemotiveerd lieten wij op GC Amelisweerd de clubs
spreken en hadden de “sloophamers” het moeilijker dan gedacht
en wonnen we met 11-7. Speechtechnisch had de Captain dus
een leuke avond.
Met 4 punten uit twee wedstrijden speelden we onze derde
ronde op Welderen tegen Kromme Rijn. Met een waarschuwing

voor onderschatting van de Captain op zak speelden we de
derde ronde op Welderen tegen Kromme Rijn. Geconcentreerd
wonnen we deze partij met 16-2. Als we de laatste wedstrijd ook
zouden winnen dan waren we zeker kampioen en konden we op
een relaxte wijze ons gastheerschap uitvoeren op de laatste dag
van de competitie. Op Rijswijk moest dus nog één klusje worden
geklaard door van Welderen te winnen. Met schitterend weer
lukte dat zeer overtuigend met 14-4. Wij konden dus alvast een
kampioensfeestje vieren.
Edu van Bienema
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Voorrang op de baan
Voorrang op de baan wordt bepaald door het speeltempo van een groep, tenzij de commissie
anders heeft bepaald. Het is de verantwoordelijkheid van een groep om aansluiting te houden met
de groep voor hen. Indien zij merkt dat de achterop komende groep sneller speelt, behoort zij die
groep door te laten, ongeacht het aantal spelers in die groep.
Het begrip ‘groep’ houdt ook in een speler alleen ! Dus ook een ‘éénbal’ heeft standing!
En dat weten de meesten niet, maar het geldt al heel lang. Ik dacht zelfs vanaf 1 januari 2000!
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Van de Handicap & Regelcommissie

Zwanennest in de GUR

Nu de eminente regelkenner Jos Hoogstraten, die wij
veel succes wensen in het Brabantse land, mij onlangs het
voorzittersstokje van de Handicap- & Regelcommissie
heeft overgedragen dien ik zijn taken te vervullen. Dat
betekent onder andere dat onze commissie zich ten doel
blijft stellen de kennis onder de leden van de golfregels
zo optimaal mogelijk te maken en te houden. Daar zal ik
uiteraard mijn best voor blijven doen.
Daarom de volgende ervaring.Vooral ook omdat we het hiervoor
over die sierlijke, maar gedurende hun broeitijd ook gevaarlijke,
zwanen hebben gehad herinner ik mij vanuit het verleden de
perikelen rond het zwanennest..
Op een baan ergens in Nederland, maar dat had net zo goed op
Zeegersloot kunnen zijn, had een zwaan zijn nest gebouwd, direct
naast de bunker in een wat nattig en drassig gebied in de baan.
Vermoedelijk omdat deze plek in het natte voorseizoen onder
water had gestaan en het zwanenechtpaar dit de ideale locatie
vond om hier het nest te bouwen. Zich uiteraard niet realiserend
wat deze situatie voor consequenties mee zou brengen voor de
golfer. Want iedereen weet, dat je, met gevaar voor eigen leven,
niet in de buurt van een broedende zwaan moet komen. Ook
de Handicap- en Regelcommissie realiseerde zich dat je de
speler niet aan zo’n gevaar bloot mag stellen. Dus werd na enige
discussie een tijdelijke plaatselijke regel ingevoerd en werd het
betreffende gebied, inclusief de bunker, als GUR aangemerkt. Dat
werd bij het begin van de baan, op het bord plaatselijke regels, als
volgt aangegeven:
“Het gebied, waarin zich een zwanennest bevindt, is afgebakend doordat er een touw gespannen is. Het op deze wijze
afgebakende gebied moet beschouwd worden als GUR en
men is verplicht de GUR te ontwijken”
Toeval of niet, maar de praktijk wil dat een speler zijn bal in de
bunker naast het zwanennest slaat. Wat moet / mag de speler nu
doen? En wat zijn onder andere zijn keuzes?
a) De speler moet zijn bal opnemen en droppen op het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering buiten de
bunker.
b) De speler mag het gebied niet betreden en moet een
nieuwe bal droppen op het dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering buiten de GUR.
c) De speler moet zijn bal spelen zoals deze ligt, dus uit de
bunker.
d) Droppen buiten de GUR en de bunker met één strafslag.
Ik hoor u denken en veronderstel dat u al snel een zo voor de
hand liggende keuze heeft gemaakt. Want de meeste onder u
zullen ongetwijfeld kiezen voor optie b. Logisch, maar toch… Er
ligt hier niet alleen een zwaan te broeden, maar er zit ook nog een
klein ‘addertje’ onder het gras. Een bunker namelijk verliest
niet zijn status als hindernis als deze ligt in de GUR.
Dat betekent dat volgens Regel 25-1b, wanneer er sprake is van
een belemmering door een abnormale terreinomstandigheid,

er zonder straf gedropt mag worden in de bunker en met één
strafslag er buiten.
De lokale Regel zegt dat er absoluut niet gespeeld mag worden uit
de GUR. Daarom blijft er maar één optie over en dat is droppen
met één strafslag buiten de bunker, waarbij het punt waar de bal
lag op een rechte lijn gehouden moet worden tussen de hole en
de plek waar de bal wordt gedropt, zonder beperking van afstand
achter de bunker en buiten de GUR.
Antwoord d is dus het enige juiste. En dat had u waarschijnlijk
niet gedacht.
Om het spelen uit de bunker onmogelijk te maken had er een
plaatselijke Regel moeten zijn die de status van deze bunker
definieert als door de baan. Hiermee is de bunker geen bunker
meer. Dat had de commissie waarschijnlijk ook bedoeld. Immers
volgens de definitie is door de baan het hele gebied van de
baan , behalve de afslagplaats en de green van de hole die wordt
gespeeld en alle hindernissen op de baan!
Decision 25/13 beschrijft ongeveer deze situatie. Het verschil
tussen de situatie uit de Decisions en die in de vraagstelling, ligt in
het feit dat in de vraagstelling de GUR ontweken moet worden.
Hierdoor blijft er slechts één optie over en dat is dus optie d!
Het is de commissie te verwijten dat zij niet een lokale Regel
heeft gemaakt waarmee de bunker door de baan wordt verklaard.
We zullen er trouwens maar van uit gaan dat de commissie niet
van deze specifieke situatie op de hoogte is geweest en dat later
zeker gecorrigeerd zal hebben. Als zij dat gelijk had gedaan was
een speler die zijn bal in de bunker had geslagen niet met een
strafslag opgescheept geworden en had hij misschien wel de hole
gewonnen. Echter de Handicap- en Regelcommissie bestaat ook
maar uit mensen. Fouten maken is menselijk. Maar die proberen
we als commissie natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden, wat
uiteraard ook geldt voor onze commissie!
Tjalling de Vries, voorzitter
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Golfweek:
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:

als altijd weer veel plezier, gespeeld onder
zeer wisselende weersomstandigheden en
afgesloten met een daverende hole in one!
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Krantenbericht weerlegd
Enige tijd geleden stond in de landelijke dagbladen,
verscholen in het kort binnenlands nieuws, het bericht
dat de gemiddelde horecabezoeker kariger is geworden
met het toekennen van fooi aan het bedienend personeel.
Nu beschouw ik de leden van golfclub Zeegersloot zeker
niet als gemiddeld, maar de constatering van deze
ontwikkeling prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Is het
bovenstaande van toepassing op mijn werkomgeving, en
hoe en in welke mate wordt uw gulheid beïnvloedt? De
hoogste tijd dus voor een beknopt onderzoek naar dit
verschijnsel in het restaurant en op het terras aan de
Kromme Aar.
Als belangrijkste redenen voor de afname van uw bijdrage aan
de bekende kinderwagen worden de prijsstijgingen en kritischer
houding van het publiek genoemd. De prijzen zijn sinds mijn
indiensttreding nauwelijks veranderd, en bovendien heeft het
team aan wie u een extra beloning uitdeelt hier geen invloed
op, dus laat ik deze factor voor het gemak buiten beschouwing.
Blijft over uw beleving van het verblijf op onze locatie en de
beoordeling van het aanbod van producten en diensten. Laten we
dat eens onder de loep leggen.
Mangerie de Zeeger is bovenal het clubhuis van een sportvereniging,
alle reden dus om aan te nemen dat uitslagen hun invloed hebben
op de beloning voor de bediening. De gulheid van overwinnaars
in de sport in onovertroffen, en ik heb mogen constateren dat alle
stablefordpunten boven de dertig een evenredige verhoging van
het percentage fooi met zich meebrengt. Een hole-in-one levert
zo’n acht procent op, de neary- en longesttrofee levert een kleine
drie procent op. En ieder uitgedeeld balletje tijdens de DAC of
WAC brengt de met leer beklede buggy op sportvelgen weer
wat dichterbij!
Uw tevredenheid over uw verblijf en de duur ervan is zeker
ook afhankelijk van de weersomstandigheden. De rekensom die
geldt voor uw scorekaart kent zijn gelijke op de thermometer,
al is een klein voorbehoud hier op zijn plaats. Deze meter gaat

lopen bij de twintig, maar kent zijn omslagpunt. Een overdaad
aan zonneschijn is voor veel bezoekers niet wenselijk, dus zijn
zonnescherm en parasol onmisbaar op het terras. Bemerkt u
een gebrek aan smering bij het uitrollen van het zonnescherm, ik
hoor muntgerinkel in de fooienpot. Sta ik kromgebogen te zeulen
met een verzwaarde parasolvoet, zie ik mijn vakantieonderkomen
met een ster toenemen. Met ieder glaasje kraanwater wordt het
strand witter en de zee blauwer.
Uw tevredenheid toont u uiteraard niet alleen in baar geld. Blijken
van waardering komen in vele soorten en maten. Zo drukte u mij
de hand, kreeg ik een aai over de bol, een mocht ik soms zelfs een
enkele omhelzing ervaren. Allemaal uitingen van tevredenheid die
het werken bij Zeegersloot zeker veraangenamen. Al was laatst
die knuffel bij het bezorgen van een schaal bitterballen eerder
een uiting van drankbaarheid.Toegeven, ook dit was een leerzaam
moment, ik moet de dames van deze wereld gelijk geven over
snorren en baarden. Het prikt!
Uw kritische opstelling naar product en personeel is geheel
terecht, en een uitgelezen mogelijkheid voor het personeel om
hun kennis en vaardigheden te tonen. Uw door het lidmaatschap
gegarandeerde wederbezoek biedt makkelijke kansen voor ons
team om een stijgende lijn in uw tevredenheid na te streven. Om die
reden moet ik de bevindingen uit het krantenbericht weerleggen,
en promoveert u uit de categorie gemiddelde bezoeker. Zoals
in iedere branche is het constant streven naar verbetering een
voorwaarde om te kunnen voortbestaan, en dat geldt dus ook
voor ons team. Met uw kritiek, in mijn beleving altijd terecht
en veelal opbouwend, biedt u kansen voor ons jonge team om
zich te bewijzen in een veeleisende werkomgeving. Gastvrijheid
in de ruimste zin van het woord mag voor onze werknemers
geen moeite kosten, al is het dan een leerproces. Hopelijk komt
iedereen dan tot de conclusie dat kleine inspanningen lonen en
zich letterlijk laten uitbetalen. In een glimlach van oor tot oor
blijven immers meer muntstukjes liggen dan op een pruillipje.
Richard van Bregt

De vlaggen kunnen uit!
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Op 30 mei zijn 9 nieuwe vlaggenmasten geplaatst op het GCZ
complex. Het zijn zogenaamde “windswinger” masten (hoogte
7 meter) waaraan zowel banieren als vlaggen kunnen worden
bevestigd. Ook de Zeegersloot vlag is nu als banier uitgevoerd
en duidelijk zichtbaar ook als het eens niet of minder waait. De
toevoeging “welkom” in de banier bij de ingang maakt het geheel
nog gastvrijer.
De Golfweekcommissie heeft direct de banieren en vlaggen van
de Golfweek sponsors kunnen hijsen, waardoor het al fraaie
aanzicht nog feestelijker is geworden.
De vlaggenmasten zijn naast een aanslag op de middelen van de
penningmeester mede mogelijk geworden door een aanzienlijke
sponsorbijdrage van Limeta B.V., Bodegraven, waarmee de club de
komende tijd een overeenkomst heeft.

Een aantal van de nieuwe
vlagposities is via de
commerciële commissie
te huur. Een unieke
mogelijkheid om uw
bedrijf te etaleren op een
unieke locatie met vele
contactmogelijkheden
binnen en buiten de club. De Commerciële commissie komt graag
met u aan tafel om de opties te bespreken.
Commerciële commissie
Jan Willem de Goeje, Rob Muns, Roel Oostergo

9de NATIONALE GOLFCOURSE
BIRDWATCHING DAY
17 MEI 2008
Golfclub Zeegersloot doet al weer voor de 7de keer in successie
mee aan deze jaarlijkse vogelteldag. Ook dit jaar kwamen 7
enthousiaste leden en de coördinator van de IVN vogelwerkgroep
Alphen aan den Rijn ruim voor zonsopgang (5:43) bijeen. De groep
werd in tweeën gesplitst en verdeeld over Griendbaan enerzijds
en Heuvelbaan/Parkbaan anderzijds.
Wij hebben de gehele morgen regen gehad; dat is ook de reden
dat wij in de morgentelling achterbleven bij voorgaande jaren wat
betreft het aantal gespotte vogels. Dit werd tijdens de avondtelling
bij droog weer echter weer recht gezet. Een verschijnsel dat zich
sterk ontwikkelt de laatste jaren is dat er steeds meer eenden en
ganzen achter op de Griendbaan verblijven. Zo zagen we een stel
Canadese ganzen met 4 jongen, een nijlgans en grauwe ganzen.
Dit jaar is door de vogelbescherming uitgeroepen tot het jaar van
de scholekster. Deze actieve vogel, soms een beetje lawaaiig, was
weer nadrukkelijk aanwezig in zijn strakke zwartwitte outfit met
knalrode snavel. Ook zijn de buizerd en torenvalk weer op hun
nest aangetroffen.
Op de Heuvelbaan/Parkbaan ligt meer de nadruk op de rietvogels.
Hier troffen we o.a. de bosrietzanger, de rietgors, de kleine
karekiet, waterhoen, fuut en de aalscholver. Rond 8:30 uur was

De kerkuil van Zeegersloot!

het verzamelen in het clubhuis. Tijdens het door het bestuur
aangeboden ontbijt werden de soorten geteld. We kwamen
tot een totaal van 40 stuks. Tijdens de avond- en middagtelling
werden hier nog 10 soorten aan toegevoegd. Er waren heel veel
gier- en boerenzwaluwen.
Al met al was het weer een geslaagde dag waarvan verslag wordt
gedaan aan de NGF.
Namens de Vogelwerkgroep, Jan Bouwhuis

De eerste melding kwam op 17 april. Daags tevoren was een
geheimzinnig uitziende grote witte uil gezien op de “Heuvel”……
Geruisloos en laag vliegend over de oevers aan de overkant
van het water langs de weg naar het parkeerterrein. Uit de
beschrijving maakte ik op dat het om een kerkuil moest gaan.
Dit werd bevestigd door meerdere meldingen die ik daarna nog
ontving.

Het nest is voor zover mij bekend nog niet gevonden. Gewoonlijk
nestelt de kerkuil in oude schuren, de kap van een oude molen,
in holle bomen of nestkasten. Vroeger ook vaak in kerktorens,
maar die zijn tegenwoordig zelden nog toegankelijk voor vogels.
De galmgaten worden met gaas dicht gemaakt om overlast van
duiven en kauwtjes te voorkomen.
Natuurlijk was ik erop gebrand om het fenomeen met eigen ogen
waar te nemen. Tijdens mijn marshaldienst op 28 april had ik mijn
verrekijker en camera paraat. Helaas, de vogel heeft zich niet

Telelenzen als kanonnen

Kerkuil (foto Jo Hermans)

Uniek, want niet eerder was deze uilensoort hier waargenomen.
Als een lopend vuurtje verspreidde de waarneming zich door
“vogelkijkersland” en gedurende twee weken werd onze
baan druk bezocht door tientallen spotters, voorzien van
indrukwekkende kijkers en camera’s met telelenzen als kanonnen.
Al snel verschenen de eerste foto’s op de diverse websites. Het
is vrij zeldzaam dat een nachtvogel, als de kerkuil, zich zo veel
overdag vertoont en zich laat benaderen. Hij had kennelijk het
gebied rond de holes 14, 15 en 16 uitgekozen als zijn jachtterrein.

meer vertoond; niet aan mij, noch aan de vogelspotters die van
heinde en verre naar Zeegersloot kwamen.
De verklaring kwam later die avond toen ik een mailtje ontving
van Stef Strik van Vogelwerkgroep Alphen a/d Rijn. Stef woont
midden in het gebied van onze golfbanen en kent het terrein met
alle daarin voorkomende vogelsoorten als zijn broekzak.
Hij meldde dat de kerkuil die ochtend was gevonden; doodgereden
op de Zegerbaan(N207). Helaas, de hype was voorbij.
Vic Rouppe v.d.Voort
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om ballen in een net te slaan. Samen met mijn ouders, Joan en
Victor, heb ik in die jaren elke grasspriet van de baan gezien. Wat
een offers bracht Joan, om mij elk weekeind naar een toernooi
te rijden - een dagje op en neer naar de Noord-Nederlandse
of Brunssum was geen uitzondering. En ik heb haar nooit horen
klagen.
Clichématig besef je dit soort dingen pas als je zelf eenmaal
‘rijouder’ bent. Jongste zoon zit nog in de luiers, maar met
Middelste en Oudste ben ik de woensdagmiddagen en zaterdagen
voornamelijk onderweg, op weg naar tenniswedstrijd, tennisles,
hockeytraining of hockeywedstrijd, uit of thuis. En natuurlijk
denk ik erover om ook golf in te passen. Soms neem ik ze
mee naar jullie (zeer comfortabele) driving range - met de
ballenautomaat als hun absolute topattractie. Wie weet,
breng ik ze binnenkort naar de Jeugdlessen. Wie weet gaan

Golf, maar
dan anders

Ontvangt De Afslag ooit wel eens post van buiten? Niet
al te vaak, vermoed ik.Toch maakte Leo van de Ruit voor
deze keer een uitzondering.Te weinig kopij en ingezonden
brieven, denk ik bij mezelf. Leo verzekerde mij echter dat
het hem zo leuk leek.Toen hij namelijk een aantal weken
geleden tijdens een vergadering op de bovenverdieping
van het clubhuis wat in de rondte tuurde - zijn gedachten
waren afgedwaald - viel zijn oog op een van de bruine
borden aan de muur. Oude borden, één van de eerste
sinds Zeegersloot is opgericht. Er stonden namen op van
mensen die er ooit een wedstrijd hebben gewonnen.‘Kim
Chang’ staat er tussen - en dat ben ik.
Als Zeegersloot-lid ben ik jeugdkampioen en matchplaykampioen
geweest eind jaren ’80. Eenmalige wapenfeiten overigens, bij
gebrek aan koelbloedigheid jegens concurrentie.
Toch vond Leo het reden genoeg om een stukje te eisen. Want,
zo zei hij, het is altijd aardig om te lezen wat er van sommige oudleden is geworden. Leerzaam voor de nieuwe leden, en eventueel
leuk voor wie mij zich nog vagelijk kan herinneren.
Enfin, aan inzet ontbrak het mij in die jaren niet, want wat was ik
fanatiek! Jarenlang heb ik (bijna) dagelijks geoefend. Uren bracht
ik door op de driving range, de Parkbaan, de Heuvelbaan, de
putting green, de pitchholes. Eenmaal thuis, vertrok ik naar zolder

ze de sport ook waarderen, zoals ik dat vroeger ook deed.
En nu nog steeds - laat daar geen misverstand over bestaan.
Trouwens, dat geldt voor al mijn vrienden en bekenden uit mijn
Zeegersloot-tijd. Sanne van Kasteren - nog steeds een geweldige
golfster, die ook al jaren is getrouwd met een golfprofessional;
Laurens Paardekooper, professional, net als Marco Gaarkeuken
met z’n eigen golfschool. Zelfde geldt voor Tjeerd Staal, die zelfs
op de EPD Tour af en toe een leuk resultaat behaalt. En ik? Ik hou
nog steeds van golf, al is dat tegenwoordig op een andere manier.
Ik golf namelijk maar zeer sporadisch. Er zit spinrag op mijn clubs
- nog altijd dezelfde Ping eye 2, oranje, en de eerste generatie
graphite metal woods, superhip in 1987. Het is een behoorlijk
tijdrovende aangelegenheid, en ik geef ook toe dat ik maar
moeilijk de rust kan opbrengen om achttien holes te lopen. Geen
idee ook wat mijn exacte handicap is. Maar vraag mij naar de
meest recente regelwijzigingen, de winnende putt van de Masters
2008, de kanshebbers voor het Brits Open, de bunkergeheimen
van Joost Luiten, de stand van de wereldranglijst, de naam van
de nieuwe president van de NGF of de volledige namen van de
dochter van Tiger Woods. Dat weet ik dan weer wel.
Kim Chan, oud-lid
Verslaggever/redacteur bij Golfers Magazine, GolfJournaal en
GolfNieuws, Freelance (golf)journalist voor de Volkskrant.
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Van de baancommissie

Nieuwe hole vraagt
nieuwe scorekaart

Tijdens de golfweek is de vernieuwde hole 2 in gebruik
genomen. De green en bunkers zijn met medewerking van
onze golfbaanarchitect Gerard Jol, die een uitdagender
lay-out heeft getekend, geheel vernieuwd.
Veel mensen vragen zich af waarom het zo lang moest duren
voordat deze hole geopend werd. De reden is simpel. Elke keer
als er een hole gerenoveerd wordt en dus een tijd geheel of
gedeeltelijk niet meer bespeeld kan worden, is het noodzakelijk
dat er een tijdelijke andere hole of tijdelijke green wordt
geprepareerd. Dat is nodig om de baan qualifying te houden
en vanzelfsprekend moeten dan ook de scorekaarten worden
aangepast en vernieuwd. Voor ons gevoel is het allemaal tijdelijk,
maar officieel is tijdelijk geen juiste omschrijving, want als een
tijdelijke green of hole gerated is door de NGF, is er geen sprake
meer van tijdelijk. Tegelijk met de opening van hole 2 werd
hole 8 gesloten, omdat deze vernieuwd zal worden. De green
van (de oude) hole 3, nu dus hole 4, achter de waterplas zal
worden aangepakt en dat betekent dat er een green voor het
water is aangelegd. Dit houdt in dat deze hole nu ook een par
3 is. Verder zal de omgeving van de damesteebox van hole 9 een
betere drainage krijgen, waardoor deze hole tijdelijk een par 4
wordt. Inmiddels is begin 2008 de beregeningsinstallatie op de
Griendbaan geheel vernieuwd. In oktober zal ook de beregening

op de Parkbaan worden vernieuwd. Kostbare werkzaamheden,
maar dringend noodzakelijk door verouderde en versleten
(lekkende) installatie. Verder zal er extra onderhoud aan de
Parkbaan plaatsvinden om deze goed bespeelbaar te krijgen en
te houden. Op diverse plekken door de baan zijn nieuwe bomen
geplant en andere bomen vervangen. Het herstel van pitchmarks
blijft de nodige aandacht vragen. U zult op vele plaatsen attent
gemaakt worden op een noodzakelijk direct herstellen van
uw eigen en andere pitchmarks. Ook de andere commissies,
waaronder de dames-, senioren- en wedstrijdcommissie, zullen
op hun wijze aandacht aan dit fenomeen geven. In de loop van
dit jaar zal nadere invulling worden gegeven aan het inmiddels
goedgekeurde en nog te implementeren zogenaamde EMS-plan;
een Ecologisch Management Systeem om kwaliteit en uitstraling
van onze baan en vereniging te vergroten en te waarborgen.
Last but not least. Piet Bokelaar heeft onze Baancommissie als
gewaardeerd lid na 2 jaar verlaten en is in de ALV tot bestuurslid
benoemd. Piet, bedankt voor je inspanningen en nimmer aﬂatende
opbouwende kritieken. Zijn plaats in de baancommissie is
inmiddels ingevuld door Dick Batelaan, ook geen onbekende bij
Golfclub Zeegersloot.
Loek Stalman

WIE HEEFT ER FOTO’S VOOR HET
JUBILEUMBOEK?

Ieder weekend presenteert
Restaurant De Vijf Geboden
haar inmiddels befaamde:
3–gangen verrassingsmenu
incl. na aﬂoop
een gratis kopje koﬃe
met een glaasje likeur!
Voor slechts € 29,50!
A la carte dineren op topniveau.
Voor Zeegerslooters 10% korting,
wij maken voor u een speciaal golfmenu!
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Reserveren: 0647537761 of 0172478024
Hooftstraat 151, Alphen aan den Rijn
Eigenaar: Martin Ravestijn

Volgend jaar bestaat GC Zeegersloot 25 jaar. Bij die
gelegenheid,op de oprichtingsdatum in januari,krijgen
de leden bij de borrel tijdens de nieuwjaarsreceptie
het jubileumboek uitgereikt.
Nol van der Drift,Tjalling de Vries, Henk Mondria, Co
Zorge en diens dochter Marijke Zorge (vormgeving)
werken hard aan het zilveren jubileumboek dat
intussen hoe langer hoe meer gestalte krijgt en dat
dankzij ondermeer de ﬁnanciële bijdrage van de
Rabobank mogelijk werd.
Het vijftal in de JB-commissie streeft naar perfectie
en hoopt dat de leden nog een beetje medewerking
willen verlenen. Nol van der Drift:‘Wat wij vooral nog
nodig hebben, zijn foto’s. Met name uit de beginjaren.
Wat wij merken is dat mensen er moeite mee
hebben om foto’s af te staan. Ze zitten meestal in
plakboeken, maar daar hoeft men geen zorgen over
te hebben, want tegenwoordig kunnen oude foto’s
(ook zwart-wit) gemakkelijk worden gescand en dan
hebben de mensen hun platen meteen weer terug.
Wij hopen dat er op deze oproep weer wat reacties
komen. Leuke verhalen of anekdotes zijn ook welkom.
We hebben nog wel een klein beetje tijd om er een
schitterend boekwerk van te maken.’

Leven van Matthijs was Zeegersloot
Van een nieuw lid kreeg hij een golfbal met de grijnzende tronie van Paul de Leeuw.
‘Mooie bal’, zei Matthijs Mellink aan de splinternieuwe balie van de Infodesk van
GC Zeegersloot, en hij nam de keiharde kogel in de hand alsof het een pas gelegd kievitsei
was. ‘Mooi exemplaar voor mijn verzameling’, voegde hij nog toe.
De golfbal met de beeltenis van de bekende showmaster was
- naast een scorekaart van de Amerikaanse Palo Alto - een
van de laatste nieuwe kleinoden in de enorme verzameling
golfattributen in zijn ﬂat. Ballen, scorekaarten, tees met smileys,
pepermuntdoosjes in golfdesign, beeldjes, men kon het zo gek
niet bedenken of Matthijs verzamelde het.
De amper 40-jarige Alphenaar, zelf een
meer dan bekwaam speler, verzamelde
van alles op gebied van golf. Uit Zeist
kreeg hij kort voor zijn dood de
toezegging dat hij de verzameling van
een bekende referee van de NGF kon
overnemen.‘Zij zal er wel veel geld voor
vragen’, zei Matthijs nog. Zijn gezicht
klaarde enorm op toen het antwoord
luidde: ‘Ben je gek, man, als je er maar
blij mee bent.’
In nacht van vrijdag 25 op zaterdag
26 april is Matthijs Mellink plotseling
overleden. Gesprongen aorta. Niet zo
lang voordien was hij uit het ziekenhuis
ontslagen na een korte tijd observatie.
Bij terugkeer op Zeegersloot zag hij wat
bleekjes, maar hij klaagde niet en hielp
iedereen even monter als altijd. GCZ
was Matthijs’ leven, hij leefde er, genoot er. Tot zijn plotselinge
dood. GCZ zal nooit meer hetzelfde zijn. Matthijs Mellink was
voor GC Zeegersloot groots in alle opzichten.
Hieronder de woorden die voorzitter Wim Scholtes heeft
uitgesproken bij de bijzetting in het familiegraf.
‘Geheel onverwacht nemen wij afscheid van jou als lid van onze
vereniging maar vooral ook als caddiemaster die jarenlang het
gezicht van Golfclub Zeegersloot is geweest naar onze leden en
gasten. Het feit dat hier vandaag zoveel leden en medewerkers
van onze vereniging aanwezig zijn, geeft aan dat velen jou een
warm hart toedragen. Zoals op de rouwkaart staat vermeld was
golf jouw leven. Dit speelde zich voor een groot deel af binnen
onze vereniging. Niet alleen met het beoefenen van het spel, maar
vooral ook met het verzamelen van alles wat met golf te maken
had. Vele leden hebben hieraan met plezier bijgedragen. In 1989
werd jij lid van onze vereniging en kort daarna werd jij naast je
studie bij ons oproepkracht voor van alles en nog wat. Uiteindelijk
resulteerde dat vanaf 1 september 1994 in een vast dienstverband
bij Golfclub Zeegersloot als caddiemaster. Vanaf dat moment kon

jij je hobby golf in alle facetten gaan uitleven en werd jij de meest
geziene persoon van onze vereniging. In de periode van 1 januari
2000 tot 1 april 2008 was je in dienst bij Bakker Sport.Voor jouw
gevoel veranderde er wel veel, maar voor onze samenwerking
eigenlijk niets. Jouw hart bleef bij Golfclub Zeegersloot en onze
leden en gasten waren nog steeds jouw klanten. Vanaf 1 april jl.
was je eigenlijk weer op je oude vertrouwde stekje terug in de
rol van servicedesk-medewerker. Je gaf
aan dat dat weer goed voelde en des te
wranger is het dus dat dit maar enkele
weken zo heeft mogen zijn. Wie had
deze aﬂoop zo verwacht? In al die jaren
hebben wij jou leren kennen als een zeer
betrouwbare en eerlijke medewerker
die altijd voor iedereen klaarstond. Je
was altijd beleefd en werd ook nooit
boos, hoewel daar soms best wel eens
aanleiding toe was. Altijd interesse in
anderen en je was ook gevoelig voor
sfeer en gezelligheid. Zo liet jij 1 april
nooit ongemerkt voorbijgaan. De beste
grap, die mij is bijgebleven, is die van
“Vanaf vandaag is het verplicht in alle
handicarts een helm te dragen”.
Dit leidde tot enige heftige reacties
die je vanachter de balie met een
glimlach gade sloeg. Jij was degene
die de personeelsvereniging “De Bromberen” levend heeft
gehouden. Jij verzorgde de uitjes en de wedstrijden. Daarnaast
was je tevens redacteur, eindredacteur, drukker en bezorger
van het personeelsblad. Jij kocht trouw voor iedere collega een
cadeau voor zijn of haar verjaardag. Natuurlijk had dat altijd iets
met golf te maken. Een pen in de vorm van een ijzer-7 of een
puntenslijper in de vorm van een golfbal. Ook met Sinterklaas
en Kerst zorgde jij voor iedereen een cadeau. Zelfs het bestuur
ontving uit jouw handen ieder jaar een kleinigheid namens de
personeelsvereniging.
Jij wás de personeelsvereniging. Om dit voor altijd in herinnering
te houden heeft de personeelsvereniging (voor de eerste keer
zonder jou) besloten de “Bromberen Bokaal” waar jaarlijks om
wordt gestreden om te dopen in de Matthijs Mellink Bokaal.
Wij zijn je dankbaar voor jouw inzet en betrokkenheid bij onze
vereniging en denken dan ook met warme gevoelens terug aan
al die jaren dat jij bij Golfclub Zeegersloot actief was. Met jouw
heengaan gaat ook een klein stuk Zeegersloot verloren. Wij
wensen jou, Marian, en alle andere familieleden veel sterkte bij
het verwerken van dit grote verlies. Rust zacht, Matthijs.’
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Van de Websitecommissie

Van alles over GC Zeegersloot
In het vorige nummer van de Afslag hebben wij ons
als Website Commissie kunnen presenteren. Dit was
aanleiding voor de redactie van de Afslag ons uit te
nodigen voor een vervolg. Immers, de website vervult
evenals de Afslag een belangrijke rol in de communicatie
met de leden. Een uitgelezen gelegenheid voor de
Website Commissie om uit te leggen hoe de site in
elkaar zit en wat de rol van de website commissie is en
welke ontwikkelingen ons te wachten staan.
Op de site (www.zeegersloot.nl) kun je niet alleen zien hoe
de toestand van de baan is. De website geeft ook informatie
over het bestuur, commissies, wedstrijden en uitslagen, regels,
wedstrijdvormen, de natuur, en uiteraard actueel nieuws. Om
al deze zogenaamde statische informatie op de site te krijgen
en actueel te houden heeft iedere commissie en ook het
management ruimte op de site. Iedere commissie kan de ruimte
die zij heeft gebruiken om belangrijke zaken op eigen wijze in te
vullen. Enthousiaste, creatieve beheerders zetten deze informatie
op de site en houden het hun toegewezen gedeelte van de site
up-to-date. Een prachtig voorbeeld is de Golfweek Commissie
die een grote hoeveelheid aan actuele informatie op de site heeft
gezet.
Momenteel zijn er meer dan veertig geregistreerde beheerders
waarvan zo’n vijftien actief voor de commissies. De Websitecie
ziet als een van haar taken om de beheerders te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door handleidingen. Het zal verder duidelijk zijn dat
er enige structuur nodig is met afspraken over het beheer van
de site. De Websitecie ziet het als taak daartoe de initiatieven te
nemen.
Het bestuur van de vereniging streeft naar een verdere
professionalisering. De website kan daarin een belangrijke rol

spelen. Immers het eerste contact met de Golfclub wordt vaak
gemaakt via de website. Zo zal de website opgedeeld worden
in een gedeelte voor de leden en een meer algemeen gedeelte
voor niet-leden. Hierdoor wordt de site voor de bezoekers beter
toegankelijk.
Gezien de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van
internet wil de Websitecie deze volgen en zonodig toepassen.
Een van deze ontwikkelingen is dat internet steeds meer
mogelijkheden biedt voor interactief gebruik. Het contact met
de leden wordt daardoor versterkt. De website zal dan ook
een inventarisatie maken van de interactieve mogelijkheden
die een website biedt en deze ter beschikking te stellen van
de diverse commissies. Voorbeelden zijn polls, gastenboeken,
discussie platforms etc. Als een van de eerste proeven zal de
Websitecie een “poll” (enquête) houden over de website zelf.
Wellicht vindt u naar aanleiding van dit artikel de gelegenheid
om eens verder te klikken dan de voorpagina. Kijk
bijvoorbeeld eens op GZC-natuur. U krijgt daar informatie
over al die fotografen die de heuvelbaan bezochten om
een foto van een kerkuil te maken. Of op de site van de
Damescie waarop de diverse spelvormen worden uitgelegd.
Op verzoek van de redactie van De Afslag wordt er een archief voor
deAfslag geopend.Om te beginnen is de laatsteAfslag op de site gezet.
Tenslotte heeft de Website Commissie nog een grote wens. Dit
betreft de ondersteuning van Peter Hanson. Peter verzorgt al een
aantal jaren de structuur van de website. Dat zijn omvangrijke
en tijdrovende werkzaamheden. Voor Peter zijn wij op zoek naar
versterking. Wij zoeken iemand met affiniteit en kennis van het
bouwen van Websites. Indien u daarvoor de kennis hebt of de
ambitie heeft zich daar in te bekwamen, dan is dit de gelegenheid
u aan te melden.
Bauke Visser

Van de professionals
Digitaal reserveren
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Ook bij de professionals gaat het digitale tijdperk in.Vanaf 1 juli is
het boeken van golﬂessen alleen nog maar mogelijk via de Online
Lesagenda.
U kunt dan thuis, of waar u ook maar een computer met
internetverbinding tot uw beschikking heeft, uw lessen boeken
bij ons.
Voor de agenda van Felix kunt u naar de site van Felix gaan (www.
golfplezier.com) en daar klikken op het blauwe vlak met “ga naar
de online lesagenda”.
Voor de agenda van Synco kunt u naar de site van Zeegersloot
gaan en dan naar het gedeelte van de professionals. Daar is ook
de link naar de agenda van Felix terug te vinden.

Als u eenmaal bij de online lesagenda bent, dient u zich eenmalig
te registreren. Klik hiervoor op de knop rechts in beeld met
“registreren”, en volg de instructies.
Vanaf nu kunt u de lessen digitaal boeken en annuleren.
Er komt op de club ook een computer te staan waar u de lessen
mee kunt boeken.
Mocht u nog vragen of problemen hebben, dan kunt u altijd bij
ons terecht voor meer informatie.
Als laatste wil ik Gerd-Jan veel succes wensen met zijn nieuwe
baan als professional/manager op Golfclub Welderen en bedanken
voor de fijne samenwerking de laatste jaren!
Met swingende groeten,
Felix & Synco

TORREY PINES
decor voor US Open

Voor de tweede keer in de geschiedenis van de US Open
wordt deze wedstrijd op een gemeentelijk golfbaan
gehouden. Het is zeker niet gebruikelijk dat prestigieuze
evenementen als deze op een dergelijke baan plaatsvinden,
tenzij natuurlijk de baan van uitzonderlijke kwaliteit is
en die qualiﬁcatie is in dit geval zeker van toepassing.
Het US Open Championship werd voor het eerst gehouden in
1895 en is één van de 13 nationale kampioenschappen die de
USGA jaarlijks organiseert. Voor de tiende keer werd het US
Open nu in Californië gehouden van 12 tot en met 15 juni op de
Torrey Pines golfbaan in La Jolla. De baan ligt even ten noorden
van San Diego aan de Stille Oceaan. Adembenemende uitzichten,
zeehonden langs de kust, kitesurfers, die over de golven scheren
en vogels, die uit een natuurfilm lijken te zijn weggevlogen. Dat is
het decor van deze golfbaan, die tijdens het Open dagelijks zo’n
40.000 bezoekers verwacht om te kijken naar de verrichtingen
van ondermeer Tiger Woods en Phil Mickelson.
Op reis in Californië eind maart jongstleden en op zoek naar een
hotel met in de nabijheid een leuke golfbaan kwamen wij bij toeval
terecht in het Hilton Hotel van La Jolla, makkelijk want er lag
een golfbaan pal voor de deur. ’s-Morgens vroeg gingen wij naar
de caddiemaster om te informeren naar een starttijd. Een kijkje
in de shop maakte ons al snel duidelijk dat hier iets bijzonders
aan de hand was. Petjes, truitje, rokje, broeken, balletjes, polo’s
alles voorzien van het logo van de US Open in Torrey Pines. Het
was een drukte van jewelste en nog weekend ook. Een starttijd?
Uitgesloten! En zeker niet op de course, die tijdens de Open
gespeeld zou worden.
Als Hollander laat je je natuurlijk niet met een kluitje in het riet
sturen, wij waren immers helemaal uit AMSTERDAM gekomen
om juist hier een rondje golf te spelen en onze handicaps 17 en
21 waren toch echt wel goed genoeg! Aha, Amsterdam, die stad
kende onze caddiemaster wel. Daar was hij een paar jaar geleden
nog geweest. Leuk in het Krasnapolsky hotel gelogeerd you know
the red light district is just behind the hotel. Ja, dat wisten wij
wel.

En what about playing?
Die leuke Amsterdammers zou hij wel even op de waitinglist
zetten.
Nu maar afwachten en in de tussentijd even de shoppen voor
een souvenir.
Tot onze verbazing werden wij binnen een half uur omgeroepen,
Mister Stalman en Mrs. Buls to the first tee, please! Dankjewel
Amsterdam! De starter, compleet met cowboyhoed vond het ook
allemaal even grappig. Hij zag de hele dag alleen maar Amerikanen
en Japanners, die hier wilden spelen. All the way from Europe to
play here! Gekke Hollanders.We hadden net Tiger Woods gemist,
vertelde hij, die oefende de week voor onze komst op de baan en
sliep ook in het Hilton.
De baan was prachtig, uiteraard in topconditie. Wij speelden
samen met een Amerikaan uit Denver, die in golfartikelen deed.
Hij was gul in het geven van nuttige aanwijzingen om ons spel nog
te verbeteren.
Torrey Pines werd gebouwd in 1957 en ontworpen door William
Bell Sr. In 2002 heeft architect Rees Jones een renoveringsplan
opgezet en is voor 3,5 miljoen dollar de moeilijkheidsgraad
en de lengte van de baan aangepast door het veranderen van
bunkers, aanleggen van nieuwe teeboxen en verplaatsen van
verschillende greens. Er is nogal wat te doen geweest ten aanzien
van de investering van zoveel gemeenschapsgeld in een golfbaan.
Ambtenaren van San Diego hebben de publieke opinie moeten
ombuigen om de controverse die er was over het gebruik van
gemeenschapsgelden op te lossen. Golfers en dat zijn er velen
in de USA zullen nog tot in lengte van dagen plezier hebben van
deze baan en dat brengt ook voor het gemeentebestuur van San
Diego weer geld in het laatje.
Bent u ooit in de buurt, dan kunt u Torrey Pines niet overslaan!
Mignon Buls
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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
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Voor contact: info@service-telefoon-centrale.nl

Foursome-kampioenschap

16 maart 2008

heren:
1. Richard Robertson en Philip van den Akker:
2. Marco de Nooijer en Veros Sultan:
3. André van der Laan en Bart Rekers:

42 slagen.
45 slagen.
46 slagen.

dames:
1. Marinka Muller en Liesbeth Bodegraven:
43 slagen.
2. Henriëtte van der Velde en Marianne van Wijnen: 44 slagen.
3. Jonna van Beek en Wieneke van Ommen:
47 slagen.
Krasse Knarren

24 april 2008

1. Tine Koop
2. Sijbrand Nijhoff
3. Ruud Lesmeister

37 stfp.
36 pnt.
36 pnt

Maandbeker II

24 mei 2008

1. Cora de Vroom
2. Marianne Schmitz
3. Hilde Bax

45 stfp.
40 stfp.
38 stfp.

ABN/AMRO Neary
Monica van Hoof
Maandbeker I

24 mei 2008

1.Yorick Verduin
2. Denijs den Haan
3. Cees van Dijck

67 pt.netto
69 pt.netto
69 pt.netto

Telegraaf Annex Links Challange
Geplaatst voor groep 1
groep 2

Loek van der Laan
Yorick Verduin

UNICEF Ouder-Kind Trofee

25 mei 2008

1. Hans en Jonna van Beek
2. Leo en Sven Hendriks
3. Mats Markovits en Jan van Os (9jr)

41 stf.pt.
37 stf.pt.
37 stf.pt.

Opbrengst t.b.v. Unicef € 660.-
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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 15 augustus 2008

Bedankt allemaal!
Zoals de meesten van jullie al wel zullen weten, ben ik met mijn gezin verhuisd
naar Beuningen in Gelderland om te gaan werken voor Golfclub Welderen
in Elst, alwaar ik verantwoordelijk ben voor de golfschool. Verhuizen naar de
regio Nijmegen is de voornaamste reden geweest om Zeegersloot te verlaten.
In de 6,5 jaar, dat ik werkzaam ben geweest bij Zeegersloot, is mij duidelijk
geworden dat Zeegersloot een leuke vereniging is om voor te werken. Er is
in die periode behoorlijk wat gebeurd. Zeegersloot wordt langzaam van een
golfvereniging met een vrij besloten karakter omgevormd tot een vereniging,
waar iedereen zich welkom voelt, van lid tot greenfeespeler.Voorbeelden hiervan
zijn het versoepelde reserveren voor greenfeespelers, de nieuwe driving range,
de nieuwe servicedesk en het online reserveren van de starttijden. In mijn ogen
zijn dit allemaal ontwikkelingen, die Zeegersloot ten goede zullen komen. Hierbij
wil ik iedereen bedanken voor de plezierige tijd en het vertrouwen, dat ik in de
afgelopen 6,5 jaar heb gekregen. Ook wil ik het bestuur hierbij nog bedanken
voor de borrel, die ze bij mijn afscheid heeft aangeboden. En tegen iedereen, die
regelmatig op andere banen in Nederland speelt, wil ik zeggen: kom eens spelen
op Golfclub Welderen.Wie weet, zien we elkaar dan nog eens. Synco veel succes
op Zeegersloot!
Gerd-Jan Toonen
gj.toonen@welderen.nl

Overleden...
Jan Bouwman 30 april 2008 op 64-jarige leeftijd.
Ruth Brede-Brecht 6 mei 2008 op 89-jarige leeftijd.
Malcolm Jones 25 mei 2008 op 72-jarige leeftijd.
De jaarlijkse uitloting van obligaties zal dit jaar plaatsvinden

op zaterdag 5 juli 2008 om 10.30 uur
in het clubgebouw van de
Golfclub Zeegersloot.
Sanne en Ramzy Toloba hebben op 11 mei een zoon gekregen met de naam
Anjiala Barrimore. Hij is het jongere broertje van Kindyee

Bestuur GC Zeegersloot

telefoon

W.J.J.M. (Wim) Scholtes – voorzitter
R. (Ruud) Roos – secretaris
H.J. (Henny) Hornis – penningmeester
J.P. (Joep) Reinders – lid
P.C. (Piet) Bokelaar

(0172) 478547
(0172) 420733
(0172) 415426
(071) 5767288
(0172) 419898

Manager
Technische realisatie
Ecodrukkers
Handelsweg 4
2421 LP Nieuwkoop
Tel. (0172) 520020

Ph. (Philip) Schmittmann

(0172) 473671

Ereleden

C.H. Dinkelaar
A.R. Everts
M.J. Wilmink

Leden van verdienste
H.A.J. Nijenhuis
J.S. Flens

