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>> MultiLease

houdt altijd woord

Golfvaardigheidsbewijs of rijbewijs, geeft een aparte
dimensie aan vrijheid en keuze. De fairway overwin je,
nu nog de highway. Wie een auto least, is op zoek naar
hetzelfde. Het enige dat je wilt is non-stop mobiliteit en

geen gezeur. MultiLease begrijpt dat. Daarom maken wij
de keiharde afspraak met u, dat wij onze servicebelofte
nakomen. MultiLease houdt altijd woord, want belofte
maakt schuld.

www.multilease.nl

Schoonmaakwerk

ingoedehanden!
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

Dresscode

Binnen de golfwereld is er weliswaar nog steeds een dresscode,
maar onder invloed van de modemakers verandert deze en gaat
mee met de tijd. Ruitjesbroeken hebben plaats gemaakt voor stippenbroeken; mouwen werden mouwtjes; de burmuda voor dames
veranderde in een kort rokje en de pet of de zonneklep werd
vervangen door een of andere rare bril met klepje, waardoor je geen
last hebt van de zon en bovendien veel beter speelt.
Aan de Noordoostkust van
de Verenigde Staten in
Connecticut ligt in Old
Greenwich, de golfclub
Innis Arden. De club werd
in 1890 opgericht en
behoort tot de honderd
oudste golfclubs van de
VS. Conservatieve regels,
oorspronkelijk afkomstig
uit het Verenigd Koninkrijk
voeren er nog steeds de
boventoon. Niet alleen een
dresscode voor op de golfbaan, maar ook voor in het clubhuis. De
volgende zaken zijn bijvoorbeeld verboden in het clubhuis: hoeden
en petten; spijkerbroek of spijkerjack; haltertopje; sweatshirt of
sweatpants; blote navel; minirok of mini-jurkje; korte broek in welke
vorm ook; shirt zonder kraag voor heren en t-shirt. Ook sportschoenen zijn verboden in bepaalde vertrekken, behalve voor kinderen
onder de 12 evenals flip flops en birkenstocks.
Misschien is dit wat overdreven. De manier van kleden van de
golfers, ook op onze baan, is aan ’t verloederen. Bij voetbal draagt
elke speler een voetbalbroekje en voetbalshirt, maar menig golfer
lapt de dresscode aan zijn laars.
Op de tour dragen de heren verplicht een lange broek en de polo
altijd in de broek. Bij de dames gaat het wat frivoler toe. Zeer korte
rokjes zijn tegenwoordig geen uitzondering. Let wel, het gaat hier
om jonge dames. Laten we eerlijk zijn, niet alle benen van alle
dames, die de golfbanen bevolken zijn altijd even geschikt om
tentoongesteld te worden. Dat geldt ook voor de heren!
Mooi of lelijk, dat blijft een kwestie van smaak. Zelfkennis is vaak ver
te zoeken. Ga eens wat vaker voor de spiegel staan in uw golfkleding en kijk ook eens achterom. Kleding is behalve om ons warm te
houden ook bedoeld om ons mooier te maken en kan schoonheidsfoutjes prima verbergen. Zo uit bed gevallen mode of het is vies,
maar ik kan er nog wel een keer mee golfen, zien we steeds vaker.
Toegegeven bij Innes Arden overdrijven ze misschien een beetje,
maar elke sport heeft zijn dresscode, zo ook golf. Golfshops hangen
vol met leuke kleding en als je er goed uitziet, voel je je ook beter en
ga je vast beter golfen. Laat uw leus voortaan zijn: I am dressed to
play golf.
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Zoals elke sport heeft ook de golfsport zijn eigen dresscode. Vertel
iemand dat je golf speelt en ze beginnen nog altijd over de geruite
broek. Kijk naar golf op de tv en je ziet heel wat anders. Hoe komt
het toch dat ondanks het feit dat golf zich mag verheugen in steeds
meer fans, het nog steeds de image van kak, duur en conservatief
heeft. Dit voor de buitenwereld.

foto: Ruud Taal
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Karakter bewaren bij veranderingen
Golf is in beweging. De ledenaantallen van de clubs lopen terug.
Ook bij GC Zeegersloot, helaas. Het is een gegeven dat wij
moeten accepteren. Wat kunnen wij doen? Om het bestaan van
GCZ zeker te stellen is het zaak een gastvrije vereniging te zijn
én te blijven voor onze gasten. Dit zal enige veranderingen
teweeg brengen. Ons beleid is er op gericht om het karakter van
de vereniging te bewaren.

Droogte
Onze plannen met de Heuvelbaan kunnen we nu uitvoeren. Een
uitermate belangrijk besluit voor de lange termijn. Op de Griendbaan zijn nu grote werkzaamheden gaande op hole 9. Hoe deze
eruit gaat zien, staat binnenkort op de website van onze club onder
het hoofdstuk baancommissie.
Enig begrip hopen wij als vereniging te krijgen voor de werkzaamheden op de Heuvel met de drainage. Door de droogte zijn ze
vertraagd. Hadden we tijdens het voorjaar een paar keer regen
gehad, dan waren de gleuven al lang dicht gegroeid. Helaas hebben
we de weergoden hierbij niet aan onze zijde.
Nieuw beleidsplan
Ons beleidsplan loopt in 2012 af. Er zal een nieuw beleidsplan op
tafel komen. We voeren nu een uitgebreide discussie omdat we
willen weten hoe 2017 eruit zal moeten zien. We brainstormen over
de veranderingen en andere soorten lidmaatschappen. De jaarkaarthouders van de Parkbaan vormen een vijver voor nieuwe
leden. Een redelijk aantal van deze parkbaan-jaarkaarhouders zijn
het lidmaatschap al aangegaan.
We hebben inmiddels ook drie nieuwe handicarts. Met het grote

Architectuur en
bouwmanagement
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foto: Ruud Taal

Ons sterke punt is de baan! We doen daar heel veel aan. De 80 euro
die de leden de afgelopen jaren mee betaalden aan de renovatie
van de holes zijn nu opgenomen in de jaarbijdrage. Dat is goedgekeurd tijdens onze ledenvergadering die een relatief lage opkomst
kende en na redelijk korte tijd (1 uur 3 kwartier) was afgelopen.

totaal van 13 lopen we voorop bij andere golfverenigingen die bij
lange na niet dat aantal hebben. Dit doen we goed.
Snelheid
Tenslotte, het kan niet onbesproken blijven: ‘De Langzame Golfer’.
Met onder andere de Regelcommissie is een aantal maatregelen
genomen om de snelheid van het golfspel in de baan te bevorderen. De mensen wordt gevraagd deze maatregelen ook te volgen. Er
zijn normen. Wanneer is het langzaam? Wij denken dat een rondje
over 18 holes in 4 uur en 15 minuten kan. De spelers kunnen aan de
hand van die tijd zelf bepalen of zij binnen die tijd blijven.
Cees van Beurten, voorzitter GC Zeegersloot

Bloemen
Architecten

Wilhelminalaan 18-a - 2405 ED Alphen aan den Rijn - Tel (0172) 49 23 87 - www.bloemen-architecten.nl

ALV
Jaarvergadering minder druk bezocht
De Jaarvergadering van GC Zeegersloot is duidelijk minder
bezocht dan vorige jaren; 70 leden (m/v) aanwezig, 50 afzeggingen op een bestand van zo’n 1100 leden. De ALV zal niet langer
dan normaal duren. Is zelfs in 1 uur en 3 kwartier gepiept.
Voorzitter Cees van Beurten staat bij de opening stil bij de overleden leden gedurende het afgelopen jaar. Daarna geeft hij aan dat
het goed gaat met de vereniging in een tijd en in een golfwereld
met wel degelijk veel veranderingen. Vooral de terugloop van het
aantal clubleden, waar alle clubs in Nederland last van hebben, bij
een toename van het aantal golfers in Nederland baart zorgen.
Een paar cijfers: er zijn 150.000 clubgolfers van totaal 350.000 beoefenaren. Die andere golfers zijn lid van virtuele clubs en spelen als
zogenaamde vrije golfers. De groei van deze groepen loopt parallel
aan de afname van de clubgolfers bij – nota bene – de snelst groeiende sport van Nederland. Golf is de derde sport van het land na
voetbal en tennis.
Twee starttijden boeken
Er zijn een aantal ingekomen stukken. Drie ervan behelzen het
verzoek de mogelijkheid te bieden om één lid twee starttijden te
laten boeken. Na enig beraad heeft het bestuur besloten om als
pilot per 1 juni gedurende drie maanden deze mogelijkheid te
bieden. De afspraak dient dan bij de Service Desk gemaakt te
worden. Na drie maanden zal er worden geëvalueerd.
Financieel gezond
De notulen van de vorige jaarvergadering en het Jaarverslag 2010
passeren de revue en geven nauwelijks reden tot opmerkingen,
waarna de penningmeester de Jaarrekening 2010 zal presenteren.
Golfclub Zeegersloot is een financieel zeer gezonde club met een mooi
eigen vermogen. De club kan financieel tegen een stootje. Natuurlijk is
de terugloop van het aantal leden een probleem en de derving van
inkomsten zal gecompenseerd dienen te worden. Dat heeft grote
aandacht. Het jaar 2010 is met een positief resultaat afgesloten.
Coupépolder
Het is haast traditie om jaarlijks terug te komen op de situatie rond
de Coupépolder. Het lijkt haast niemand op te vallen, dat dit keer
de voorzitter de situatie van de Heuvelbaan behandelt. Misschien
een teken dat ook bij de leden het besef is doorgedrongen dat de
moeilijkste periode met de Coupépolder is afgesloten. Na de voor
de gemeente Alphen aan den Rijn en natuurlijk ook de golfclub
positieve uitspraak van de Raad van State lijkt definitief de tijd
gekomen om uitgebreid aandacht te gaan besteden qua renovatie
en onderhoud aan de Heuvelbaan. Met het herstel van de drainage
startte de gewenste opknapbeurt.
Beleidsplan
Het beleidsplan 2008 – 2012 is aan herijking toe. In het begin van de
vergadering is al vastgesteld, dat het om een doorlopend flexibel
beleidsplan zou moeten gaan. Zo gaat het bestuur er ook mee om en
de afgelopen tijd is er al uitgebreid tijd besteed aan de genoemde

herijking. De marktontwikkeling in de golfwereld, het beloop van het
ledenbestand en de situatie van de baan zijn daarbij de belangrijke
onderwerpen. De club streeft naar kwaliteit en is van plan de lat
hoog te leggen binnen de mogelijkheden. Bij ontwikkelingen op dit
gebied speelt de vorig jaar ingestelde werkgroep MARCOM (Marketing & Communicatie) een grote rol. De voorzitter van deze werkgroep, bestuurslid Roel Oostergo, geeft een toelichting op de werkzaamheden en ideeën van de werkgroep.
Hij stelt, dat de golfclub tot in het recente verleden een redelijk in
zichzelf gekeerde vereniging is geweest en dus in het kader van de
huidige ontwikkelingen in de golfwereld een imagoprobleem had.
De blik moet meer naar buiten worden gericht. Men mag weten
wat het product Golfclub Zeegersloot is en wat het voor anderen
kan betekenen. Hij geeft een indrukwekkende bloemlezing van
alle initiatieven die de afgelopen maanden al uit de koker zijn gekomen. Zo is de berichtgeving via de nieuwsmedia in het vastgestelde doelgebied op gang gekomen. De eerste respons is duidelijk, nog niet in een aantal nieuwe inschrijvingen van leden, maar
wel in een toename van belangstelling van de buitenwereld voor
Golfclub Zeegersloot. De aanwezige leden reageren positief en
komen met goede suggesties voor de werkgroep.
Committed to Jeugd
Voortvloeiend uit het beleidsplan is er in 2010 gestart met het
project Committed to Jeugd. Inmiddels is dit project behoorlijk op
gang, het loopt goed en als de voortekenen niet bedriegen zal de
certificatie in 2012 kunnen plaats vinden mede dankzij de inzet van
projectleider Wim Scholtes.
Hierna komt het agendapunt “ Voorstellen van het bestuur” aan de
orde. De aftredende bestuursleden Henny Hornis en Piet Bokelaar
worden onder applaus herbenoemd.
Parkbaanjaarkaarthouders
Daarna komt de geagendeerde wijziging van artikel 3B van het
Huishoudelijk Reglement aan de orde. De beoogde wijziging wordt
voorgesteld om de inkomsten uit de Parkbaanjaarkaarthouders
vollediger te kunnen aanwenden voor de club en deze kaarthouders een positie binnen de club te geven. De vergadering gaat
akkoord.
Er is een voorstel om de € 80 renovatietoeslag onderdeel te maken
van de contributie. De afgelopen jaren is meer dan duidelijk geworden, dat deze toeslag uiterst belangrijk is om alle onderhoud en
renovatie nu en in de toekomst te kunnen blijven doen. Alleen zo
kan de kwaliteit van de baan gewaarborgd worden. Na enige
discussie is de vergadering in grote meerderheid deze mening ook
toegedaan en gaat akkoord met het voorstel.
De begroting en de vaststelling van de contributie leveren geen
problemen op. Zelfs de meestal zeer levendige rondvraag levert dit
jaar weinig vuurwerk op. Een vraag over het aantal handicarts en
de daarmee samenhangende kosten geeft Joep Reinders de kans
een kleine explicatie te geven over de financiering ervan.
Joep Reinders, secretaris GC Zeegersloot
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Stichting Handicart viert vijfde jubileum
Het zal de meeste Zeegerslooters ontgaan zijn, maar 23 april j.l. bestond de Stichting Handicart 25 jaar. Haalt u bij lezing van deze
zin uw schouders op? De Stichting Handicart, wie, wat? De Stichting Handicart is de eigenaar van de handicarts die dagelijks
uitgestald staan bij de oefenholes. Sinds kort 13 stuks, nadat er begin mei 3 carts bijgekomen zijn.
Ik wil graag ter gelegenheid van deze verjaardag een en ander vertellen over de Stichting Handicart, ook omdat extra bekendheid belangrijk is i.v.m. het genereren van gelden voor aanschaf en onderhoud van de carts. Misschien wilt u als mogelijk toekomstige gebruiker wel donateur worden van deze Stichting. Dit is niet alleen iets voor ouderen, ook jongeren kunnen morgen hun
been breken en aangewezen zijn op het tijdelijk gebruik van een handicart.
De Stichting heeft op dit moment ongeveer 550 carts rondrijden in
Nederland en financiert de aanschaf en onderhoud vnl. via donaties, giften, legaten en de opbrengsten van het gebruik van de carts.
Het helpt, dat het werk van de Stichting voor het allergrootste deel
door vrijwilligers wordt gedaan, zo’n 150 mannen en vrouwen. Een
cart kost ongeveer € 5500, gaat 5 jaar mee en wordt dan sowieso
vervangen. U begrijpt, er gaat veel geld om bij de Stichting.
De doelstelling van de Stichting is tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.
De kans mindervalide te worden neemt toe met de leeftijd. Het
allergrootste deel van de gebruikers is dan ook ouder dan 60 jaar.
Wat cijfertjes:
Gebruikers zijn meestal ouder dan 50 jaar. Daarvan zijn er ongeveer
15.000 in Nederland, die gezamenlijk ongeveer 110.000 rondes
rijden, waarvan ongeveer 20% met zijn tweeën in een cart. De
gebruikers rijden gemiddeld 7 jaar in een cart.
83% is ouder dan 60 jaar; 10% van de clubleden is pashouder; 18 %
van de clubleden is donateur.
Hoe ligt dat bij Zeegersloot. Onze club kent 150 gebruikers en
300 donateurs. We zitten dus boven het gemiddelde. Met de donateurs meer dan met de gebruikers. Op zich zelf gunstig, omdat de
financiering voor het grotere deel uit donaties komt.

Landelijk groeit het aantal gebruikers harder dan het aantal donateurs. Dat is ook zo bij Zeegersloot. Dat is niet gunstig. Er zou zo op
den duur een financieringsprobleem kunnen ontstaan.
De Stichting Handicart werkt voor alle golfers, niet alleen voor
clubs.
Nog een laatste prangende vraag moet beantwoord worden.
Waarom heeft Zeegersloot 13 carts?
Er is een correlatie tussen het aantal gereden kilometers op de club
en de donaties door clubleden en het aantal carts. Met de huidige
13 carts is Zeegersloot landelijk gezien goed voorzien.
Misschien begrijpt u nu ook beter, waarom we zo goed mogelijk de
inkomsten en gereden kilometers bijhouden. Dat moet wel kloppen. Misbruik (d.w.z. onbetaalde kilometers) wordt niet gehonoreerd, integendeel.
Eens per jaar wordt er op alle clubs in Nederland een handicartwedstrijd georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de
Stichting Handicart. Met een grote deelname wordt de kans op
uitbreiding van ons handicartpark weer groter.
De Handicartwedstrijd bij Zeegersloot is op zaterdag 6 augustus.
Noteer het alvast in uw agenda.
Joep Reinders, handicartconsul

Bijzonder drukwerk, bijzondere klanten
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Slow Play is grote ergernis
Het Bestuur van GCZ heeft dit jaar onder meer in het teken
gestaan van het terugdringen van langzaam spel. Een belangwekkend onderwerp, want Slow Play is één van de grootste
ergernissen tijdens een lekker rondje golf. Ook de NGF ziet de
noodzaak van het voorkomen van langzaam spel in door in de
nieuwe opzet van het GVB examen Slow Play op te nemen.
Examinatoren dienen erop te letten dat kandidaten het speeltempo in acht nemen, zodat nieuwe golfers zo vroeg mogelijk
met het voorkomen van langzaam spel geconfronteerd worden.
GCZ: 4 uur 15 minuten
Maar wanneer is er sprake van ‘langzaam spel’? En wat kun je er
eigenlijk aan doen? Ligt dat alleen aan de speler of ook aan de baan
of de club? In dit artikel zullen we proberen de zaken eens op een
rijtje te zetten.
Om vast te stellen wat langzaam spel is, moeten we eerst bepalen
hoelang we normaal over een rondje golf mogen doen. De NGF
hanteert als norm dat een vierbal gedurende een wedstrijd maximaal 4 uur over 18 holes mag doen. Ons Bestuur vindt dat 4 uur voor
onze baan erg snel is, zeker gezien de afstand die je moet lopen
tussen hole 9 en 10. Vooralsnog is de normtijd voor onze baan vastgesteld op 4 uur en een kwartier.
Er is sprake van langzaam spel als je langzamer speelt dan de normtijd én als je aansluiting verliest op de voorgaande flight. Je verliest
aansluiting op de voorgaande groep, indien:
• De tee van een par-3 wordt bereikt en de voorgaande flight de
tee van de volgende hole al heeft verlaten, of
• De tee van een par-4 wordt bereikt en de voorgaande flight de
green al heeft verlaten, of
• De tee van een par-5 wordt bereikt en de voorgaande flight nog
op de green speelt.
De Golfregels voorzien in het bestraffen van langzaam spel. Bij
strokeplay beginnen straffen met een waarschuwing voor de eerste
overtreding en lopen na herhaling op via 1 strafslag en 2 strafslagen
naar diskwalificatie in het uiterste geval.
Rol van de club
Als we over langzaam spel praten, beginnen veel mensen al snel te
klagen over een paar spelers, die de boel voor anderen verzieken. En
soms is dat ook zo, maar er zijn veel factoren die het speeltempo
bepalen en de meeste spelers maken zich wel eens aan één van die
factoren schuldig. De club heeft ook een rol in het voorkomen van
Slow Play. Het Bestuur heeft een rol, door de spelers bewust te maken
om het speeltempo te verhogen. De wedstrijdorganiserende
commissies ( DaCo, DAC, SeCo, WeCo, WAC) hebben het dit jaar op
zich genomen om de bewustwording voor langzaam spel te verhogen. Dat zal gebeuren door aandacht bij aanmelding en prijsuitreiking, maar ook door als wedstrijdleiding in de baan langzame flights
aan te sporen om aansluiting te houden. Buiten de wedstrijden
zullen de marshals hiervoor zorgen. Ons wedstrijdreglement is
aangepast, zodat de eerdergenoemde straffen ook daadwerkelijk
voor de betreffende spelers kunnen worden toegepast.
In de baan zijn maatregelen genomen om het speeltempo te faciliteren. Sommige moeilijk toegankelijke plaatsen op de Griendbaan
zorgden voor veel vertraging, omdat spelers vaak hun kansloze bal

toch gingen zoeken of (nog kanslozer) gingen spelen. Een paar van
die plekken zijn nu verboden toegang. Ze zijn gedefinieerd als waterhindernis, waardoor een bal minder snel is ‘verloren’ en van de regels
van de waterhindernis gebruik moet worden gemaakt.
Zoeken mag, doorlaten moet
Wat kan de speler zelf doen? Om kort te gaan: veel! Golf is een sport
en dat betekent niet dat je moet rennen door de baan, maar als je
sommige spelers ziet slenteren is daar weinig sportiefs aan te
ontdekken. Het is zaak een beetje proactief door te stappen om
aansluiting te houden. Het helpt ook om klaar te staan zodra het
jouw beurt is om te spelen, zonder eerst eindeloos oefenswings te
maken of puttinglijntjes te lezen. Uiteraard verlaten we de green
onmiddellijk na het putten en zetten we onze tas op die plek naast de
green waar we zo snel mogelijk naar de volgende tee kunnen gaan.
En pas daar noteren we onze score.
Bij een bal die mogelijk verloren is of buiten de baan, slaan we een
provisionele bal. Als we een bal gaan zoeken kijken we eerst achterom
of er niet een flight op ons staat te wachten. En als dat zo is, dan laten
we die door. Omdat je het recht hebt om 5 minuten naar je bal te
zoeken, bestaat er een hardnekkig misverstand, dat de achterop
komende flight daar op zou moeten wachten. Dat misverstand wil ik
graag uit de wereld helpen: zoeken mag, maar doorlaten moet.
Ballen vissen
Als een medespeler zijn bal zoekt, is het niet alleen aardig als je hem
helpt met zoeken, maar het zoeken gaat sneller, dus goed voor het
speeltempo.
Een aspect van zoeken op de Griendbaan is nog dat als je de bal in het
water geslagen hebt en je ziet hem liggen, er geen enkel probleem is
om die bal uit het water te vissen. Echter vaak zie je nog wel één of
meerdere ballen liggen en het zou toch zonde zijn om die later weer
te moeten terugkopen. Dus zie je sommige spelers vaak oeverloos
ballen uit het water staan te vissen. Kijk eens wat vaker achterom. Als
het duidelijk is dat je aansluiting verliest én de achterop komende
groep is sneller, behoor je die door te laten. Daarbij maakt het overigens niet uit hoe groot die groep is; die mag zelfs uit 1 speler bestaan.
Omgekeerd betekent dit ook, dat een snelle flight niet het recht heeft
om aan te dringen als de voorgaande flight binnen de normtijd blijft.

Conclusie: onze mooie baan is vaak druk bezet, dus als we meer
rekening met elkaar houden en op het bovenstaande letten, kunnen
we er met zijn allen meer van genieten.
Gerard Huijgen, Regel- en Examencommissie
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Pensioen en golf

Vele leden binnen GC Zeegersloot kunnen er over meepraten. Anderen zien het tegemoet: pensioen. Vanuit een veeleisende baan
opeens een zee van vrije tijd. Wat betekent dat voor de mannen en vrouwen om wie het gaat? Doet het ook iets voor hun golf?
En helpt golf de overgang verzachten? Het zijn vragen waar Marianne, Rob, Marja en Alfred wel antwoord op willen geven.

Wie binnen Zeegersloot op zoek is naar mensen die, na een drukke
baan, recentelijk met pensioen zijn gegaan, komt vanzelf terecht bij
Marianne van Wijnen (57). Als bestuurslid van Zeegersloot is ze

“Als ik twee weken weg ben, heb ik twee
honderd mailtjes in mijn postvak”
bijna dagelijks op de club te vinden. Sinds een jaar, want daarvoor
had ze een eigen consultancy en trainingsbureau (MAC). En dáárvoor was ze ruim 30 jaar lang achtereenvolgens communicatie- en
opleidingsadviseur bij Fortis (nu ABN-Amro).
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Fijne tijd
“Ik heb bij Crédit Lyonnais (red. één van de voorgangers van Fortis)
de beste jaren meegemaakt” vertelt Marianne achter een kopje
thee in het clubhuis. “Vooral halverwege de jaren 90, toen ik op het
hoofdkantoor ging werken. De organisatie was daar nog steeds
redelijk kleinschalig. Je liep zo bij de Raad van Bestuur binnen.”
In die tijd maakte ze wel 60 tot 70 uur per week. Ook was ze vaak op
reis, bijvoorbeeld naar het hoofdkantoor in Parijs voor besprekingen. In de loop van jaren maakte ze zes fusies mee. Toen er begin
2007 wegens reorganisatie vier mensen van de afdeling weg moesten, en haar partner ook niet meer werkte, dacht ze: “dan ga ik er
ook maar uit.”

Romantiek
Opzien tegen haar pensioen deed Marianne niet. “Het was een natuurlijk
moment.” Zonder een nieuwe partner
was het anders geweest, denkt ze. Zij en
Jan Scholtes kennen elkaar nu 11 jaar en
hebben elkaar ontmoet binnen
Zeegersloot. Volgens Marianne is dat de
beste manier om iemand tegen te
komen: “dan weet je zeker dat je dezelfde
hobby hebt (trouwens, is dat geen leuk
onderwerp voor een stukje in de Afslag?:
romantische koppels die voortkomen uit de WAC of de DAC. Ik kan
er zo een paar voor je opnoemen...)”
Wanneer ze het kan inplannen rond haar bestuursvergaderingen
reist Marianne met Jan naar hun appartement bij de golfbaan in
Mougins (Zuid-Frankrijk). En ja, daar komen de stokken vaak uit de
tas. “Als ik na een paar weken terugkom, heb ik tweehonderd
mailtjes in mijn postvak. Een golfclub is een heel bedrijf, maar ik
vind het bestuurswerk erg leuk.”
Volle 100 procent
Marianne houdt niet van stilzitten. Waar ze vroeger op hoog niveau
volleybalde en tenniste, speelt ze nu golf. In 1997 haalde ze haar
GVB. Inmiddels staat haar handicap op 9.3.

Alles wat ze doet, doet ze voor de volle 100 procent: bestuurswerk,
competitie, bridge (“houdt je geest scherp”). Ze haalt er haar energie uit en probeert altijd positief te blijven denken.
“Golf maakt de overgang naar pensioen gemakkelijker”, zegt Marianne. “Zorg dat je al wat hobbies hebt, als je stopt met werken. En
als je dat kunt delen met je partner is dat extra leuk.”

“Ik wist in vijf minuten meer van mijn cliënten
dan de pastoor”
Rob Muns (64) heeft, zo vertelt hij, het prille begin van GC Zeegersloot
meegemaakt. “Had nog nooit gegolfd. Ik stond op de “drivingrange”
(lees weiland), gekleed in wapentjes-stropdas, blauwe blazer, grijze
broek en (hij wijst naar zijn voeten) deze schoenen geloof ik. Mijn
gewone makelaar’s kostuum dus.”
Het is nu zes jaar geleden dat hij met pensioen ging. Zijn bedrijf “Rob
Muns Makelaarshuys”, gevestigd in een momumentaal pand in de
Wilhelminalaan, was één van de bekendere makelaardijen in Alphen.
Emotie
Eigenlijk had hij de makelaardij nog helemaal niet willen verkopen.
Veel te jong, maar “iemand wilde het graag hebben en bood een
goede prijs.” Het was de bedoeling dat Rob nog een tijdje voor de
nieuwe eigenaar zou blijven werken, maar het liep anders. De
samenwerking eindigde in onenigheid en vervolgens bracht de
kredietcrisis het ooit zo succesvolle bedrijf de genadeslag toe. In
2008 ging de onderneming failliet.
Hoe voelt hij zich over deze afbraak van zijn levenswerk? “Triest.
Door de ruzie en het faillissement voelde ik ook weinig emotie over
mijn pensioen.
Elke dag anders
Rob noemt zichzelf een echte dienstverlener. Na een paar jaar achtereenvolgens
te hebben gewerkt als KLM steward (“heb
goed op de stewardessen gepast en ben
zelfs met eentje getrouwd”) en als
medewerker bij een bank, rolde hij bij
toeval in de makelaardij. “Bijna altijd leuk,
elke dag is anders. Je hebt met gevoelens
te maken: wat denk je van taxaties naar
aanleiding van een overleden partner. Of
in geval van minderjarige kinderen en geen testament.” Een cliënt van
hem zei ooit: “Jij weet in vijf minuten meer van mij dan de pastoor.”
Het zwaarst vond hij echter de vele taxaties, soms 1100 per jaar, die
hij moest uitvoeren onder druk van hypotheek adviseurs (onder
meer de DSB). Rob: “Ik heb altijd zuiver willen blijven. Ik had geen
zin om met twee vingers in de lucht bij de rechtbank te staan.”
Overwonnen
Vlak na zijn pensioen vroeg Marian, zijn vrouw, elke dag: “Wat ga je
doen vandaag?” Toen ik nog werkte, vroeg zij dat nooit. Totdat Rob
tegen haar zei: “Als je dat nog één keer vraagt, ga ik weer werken!”
Hoewel Rob officiëel met pensioen is, heeft hij zijn makelaarslicentie verlengd tot 2016 en blijft hij uit interesse de verplichte educatie
op zijn vakgebied volgen. Binnen Zeegersloot is hij voorzitter van
de commerciële commissie, lid van de Marcom en jeugdcoach bij
“committed to jeugd.” Zelf neemt hij ook weer les. Rob: “Mijn
opdracht aan Synco is om van mij een single handicapper te

maken.” Want: “Je moet toch een doel hebben.”
Hij heeft de afgelopen jaren medisch het een en ander moeten
overwinnen, maar nu gaat het weer goed. “We hebben een mooi
appartement in Zuid-Spanje en zijn sinds een jaar de trotse opa en
oma van Julia.”
Als mensen aan Marja Kristel (63) vragen “Wat doe je allemaal nu je
met pensioen bent?”, zegt ze vrolijk: “Ik doe niks.” Toen ze in januari
van dit jaar haar functie als directeur van
de Internationale Vereniging voor de
Neerlandistiek (IVN) neerlegde, heeft ze
zichzelf een jaar de tijd gegeven om het
stof te laten neerdalen. Ze golft twee á
drie keer per week en staat daarnaast nog
regelmatig op de driving-range. Ze doet
dus zeker niet niks, maar de commissies
laat ze nog even voor wat ze zijn. Ze wil
een adempauze na dertig jaar de spil te
zijn geweest van een organisatie.
Passie.
Voor de IVN organiseerde ze onder meer congressen en cursussen
voor Neerlandici uit binnen- en buitenland en was redactie-secretaris
van het wetenschappenlijke tijdschrift vande IVN. Ze had het druk,
soms heel druk, want de Nederlandse taal heeft, anders dan veel

“Ik heb mijzelf een jaar gegeven om
het stof te laten neerdalen”
mensen denken, over de hele wereld zijn sporen nagelaten. Onder
meer langs de hele voormalige VOC-route stuiten onderzoekers nog
steeds op oude Nederlandse texten. En velen van hen leerden, via de
IVN, Marja kennen. “Niets is zo leuk als met mensen praten over hun
passie. Ik kreeg er meer energie voor terug dan ik er in stak.”
Lager tempo.
Marja zag wel, en toch ook weer niet, op tegen het pensioen.
“Ouder worden is afscheid nemen. Pensioen is daar een onderdeel
van. Het is een heel duidelijke scheidslijn.”
Eigenlijk was ze voor die tijd zelfs te druk om zich voor te bereiden
op een bestaan zonder werk. Wel had ze al lange tijd de wens om
een poosje in het buitenland in een huis te zitten. Dit voorjaar
kwam het er eindelijk van. Met haar man (Ger Veldhuis) huurde ze
een huis in Andalusie, want “vies Nederlands weer leek mij geen
goed begin van een werkeloos bestaan. En de vakantie zorgde
ervoor dat mijn tempo wat omlaag ging.”
Benieuwd
Zeventien jaar geleden is ze begonnen met golf. Marja: “Te laat,
echt te laat! Maar nu ik meer tijd heb, train ik meer en dat betaalt
uit. Mijn handicap staat op 13.6, met dank aan Synco.”
Tegenwoordig is golf deel van haar weekbesteding (“vroeger was
het erbij ”). Ze is benieuwd hoe ver ze nog komt, maar een single
handicap zal het volgens haar niet meer worden. “Het verschil
tussen 13 en onder de 10 is echt heel groot. Ik probeer er een beetje
ontspannen in te staan. Pensionering kan heel erg leuk zijn. Denk ik.”
Denk je? “Ja, maar misschien slaat de melancholie toch nog toe”,
zegt Marja. Ik zie wel. Ik geniet van mijn kleindochter (8) en oriëntieer mij op bezigheden die mij leuk lijken.
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Gemoedelijk wandelt Alfred Bijlsma op 16 mei het clubhuis binnen
voor ons gesprek. “Dag. Wat een zielig figuur is die Strauss-Kahn,
he?” Hij wijst naar een tafeltje. “Zullen we hier gaan zitten?” Het
begon in Manilla in 1978. Voor de jonge diplomaat Bijlsma (nu 66)
waren de tropisch temperaturen te hoog voor tennis. Noodgedwongen koos hij voor golf, ook omdat dat goed was voor zijn
netwerk. In Azië en Afrika liep hij op golfcourses veel chief executive officers (ceo’s) uit het bedrijfsleven en ook hoge militairen
tegen het lijf. Wat van pas kwam voor zijn werk binnen de vele
ambassades waarvoor hij achtereenvolgens werkte.

“Ik vind het heel vervelend om ’s ochtends
wakker te worden met het idee: wat zal ik
vandaag eens gaan doen”
Publieke zaak.
Alfred is, naar eigen zeggen, een “generalist”. Hij heeft vrijwel alle
rangen binnen de diplomatie doorlopen en alle terreinen van de
buitenlandse dienst, van economie tot cultuur, bestreken. Ook was
hij nauw betrokken bij internationale instanties als de Verenigde
Naties, Unicef en de Raad van Europa. Een veertig jaar lange loopbaan in het buitenland. Wist hij direct na zijn studie rechten (in
Leiden) al dat hij diplomaat wilde worden? “Nee, ik heb eerst in
Zuid-Afrika en later in Curaçao voor ING gewerkt. Maar er kwam
een moment waarop ik mij afvroeg of ik het wel wilde, al dat winstbejag. Mijn hart trok naar de publieke zaak.”

plaats van daar voorover in te vallen, trad hij eerst maar eens in de
voetsporen van de pelgrims: hij liep van Pamplona naar Santiago de
Compostela. “Dat deed mij goed.” Daarna bracht hij met nieuwe
bezigheden structuur en ritme in zijn leven.
Gezelligheid.
Inmiddels is elke week strict ingedeeld en dat werkt. Drie dagen zijn
voor het gezin (echtgenote, drie kinderen en zes kleinkinderen),
twee dagen zijn voor maatschappelijke
activiteiten (onder meer het geven van
lezingen over zijn grote interesse: het
Byzantijnse Rijk) en twee dagen voor
sport en spel. Onder meer golf dus. Hij is
lid van de senioren commissie en doet
vaak mee aan wedstrijden. “Losse greenfees zijn niks voor mij. Ik hou van het
clubgebeuren.”
Nieuwe dingen.
Alfred’s handicap kent pieken en dalen. Ooit in Accra (Ghana)
speelde hij vaak en had handicap 18. Tijdens zijn laatste functie als
cultureel attaché in Moskou speelde hij nauwlijks en zakten de
golfvaardigheden snel weg. Teveel sneeuw en ijs. Maar nu gaat het
weer goed met de scores. Hij lacht: “Eigenlijk ben ik een beetje bang
om qua handicap weer onder de twintig te komen, want dan kom
ik in een ander gezelschap. Minder ontspannen.” Tot slot: “Mijn
belangrijkste leidraad? Ik probeer mij actief te blijven interesseren
voor nieuwe dingen. En te genieten van onze prachtige baan.”

Structuur.
Ook nu nog draait zijn leven om het algemeen belang. Vlak voordat
hij in 2009 met pensioen ging, vreesde hij het bekende zwarte gat. In

Ineke ter Doest;
foto's: Ruud Taal

couples only
INDIVIDUELE REIZEN

De individuele reizen van Couples Only zijn bedoeld
voor mensen die liever met zijn tweeën (eventueel
uitgebreid met familie en/of vrienden) georganiseerd
op reis gaan. Uitgangspunt is om vooral samen een
prachtige reisbestemming te ontdekken en om samen
ter plaatse een leuke tijd te hebben.

Maak kennis met het nieuwste initiatief van FOX Vakanties:
Sun & Beach, de mooiste strandvakanties en combireizen
naar een groot aantal zonnige bestemmingen over de
hele wereld! Ontsnap even aan de drukte van alledag en
geniet samen met uw geliefde, gezin of vrienden van
zon, zee en strand.

Pluspunten reizen met FOX Vakanties
Dagelijks vertrek
Alles voor u georganiseerd
Zelf uw reisduur bepalen
(non-stop) vluchten met goede en betrouwbare luchtvaartmaatschappijen
Veel vrijheid
Veelal unieke locaties en accommodaties
Zeer scherp geprijsd op basis van twee personen
Individuele reizen en strandvakanties naar vele verschillende bestemmingen
24 uur per dag boeken via www.FOX.nl
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Meer informatie en direct boeken zie www.FOX.nl, ook voor groepsrondreizen en familiereizen
Partner van ANWB
adv FOX Golfclub Zeegersloot A5.indd 1
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Tussen de oren:

Rare gewoontes
Iedere golfer is van veraf te herkennen aan zijn swing. Maar
nog persoonlijker dan houding en ritme zijn de gewoontes en
voorkeuren die mensen laten zien in het spel. Veel professionals zijn zelfs bijgelovig over het belang van hun 'pre-shot
routine' om hun concentratie te verhogen. Ook op Zeegersloot
hebben spelers hun eigenaardigheden.
“Drie keer kijken en dan slaan”, adviseerde Joost Luiten onlangs in
de 'Golf Weekly.' “Niet meer, maar ook niet minder.” De NieuwZeelandse professional Michael Campbell doet er nog een schepje
bovenop: drie keer kijken en drie keer wiegelen met de club, is zijn
devies.
“Een pre-shot routine, zoals club-wiegelen, verhoogt de concentratie en verlaagt de spanning”, zo schrijft de legendarische Amerikaanse caddie Harvey Penick in zijn 'Little Red Book.' En: “Het laat
ook de adrenaline en andere sappen stromen”.
Gewoon?
Mij lijkt drie keer kijken en club-wiegelen voorafgaand aan de backswing vrij veel (en ik maak mij ook zorgen over al die vrijelijk stromende sappen) maar voor een pro is het vast heel gewoon. En wat
is gewoon? Lee Westwood, Rory McIlroy en Martin Kaymer hebben
allemaal hun eigen methodes om het beste uit henzelf te halen.
Zelfs routines die in feite bijgeloof zijn (voortgekomen uit toevallige successen) kunnen het hoofd scherpen en vertrouwen geven.
Jack Nicklaus, bijvoorbeeld, gebruikte nooit zijn eigen tees op een
par-3. Hij zocht altijd op de grond naar een gebroken tee om te
gebruiken want dat hielp, had hij gemerkt. En het is algemeen
bekend dat Tiger Woods altijd een rood shirt draagt op de slotdag
van een toernooi.
Proefswing overdwars
Ook wie gewoon op Zeegersloot speelt, kan een studie maken van
de gewoontes die de verschillende leden er op nahouden. Bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de DAC maakte een flightgenoot op iedere
afslagplaats een schrikwekkende proefswing overdwars. “I wish he
wouldn’t do that”, mompelde mijn marker (een Engelsman) tegen
mij, nadat het losgeslagen stof ons weer eens om de oren was
gevlogen. “It scares me...”
Behalve echte pre-shot routines hebben golfers ook algemene
voorkeuren. Neem nou Bart. Hij heeft zowel zijn tees als zijn pitchvorkje aan elkaar vastgebonden met een touwtje. Al frummelend
om het uit de knoop te halen loopt hij de afslagplaats op en drapeert het zorgvuldig op de grond zodat het uit de weg is bij zijn
swing. “Handig”, zegt hij blij. Ik heb het een keer van hem moeten
lenen toen ik door mijn eigen tees heen was. Die viezige sliert
bracht mij danig uit mijn doen.
Bevallige putter
Sommigen van mijn golfmaten nemen de moeite om al hun ballen
te markeren met een tekeningetje van een vlag of een kroontje.
Een andere vriend markeert zijn ballen juist helemaal niet. Nooit.

foto: Ruud Taal
Ook niet voor wedstrijden. “Ik ga toch niet zo’n prachtige wi tte bal
bederven...”
En ja, uiterlijk is ook veel waard. Ooit vroeg ik aan bestuurslid Piet
Bokelaar welke kenmerken een putter moet hebben. “Hij moet
mooi zijn”, zei hij zonder aarzelen. “Je kijkt er tenslotte heel ingespannen naar.” Daar zit wat in, dus toen ik pas geleden een nieuwe
putter uitzocht in de pro-shop heb ik de bevalligste uitgekozen.
Het helpt in elk geval voor de geestdrift, want ik sta nu vaker op de
oefengreen.
Simpel
Er zijn nogal wat gekkigheden te vinden op de golfcourse. Allemaal
zijn ze zo persoonlijk als een vingerafdruk. Meestal zijn het vermakelijke gewoontes, maar soms zijn ze een beetje irriterend voor
anderen. Bij Michael Campbell ziet drie keer kijken en club
wiegelen er misschien professioneel uit. Maar wij zijn niet Michael
Campbell.
Hoe moet het dan wel? “Hou het simpel”, schrijft Penick in zijn rode
boekje. “Just get the feel and swing.”
Ineke ter Doest
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Het stroomgebied van
Foto Ruud Taal

de Cromme Aer

In het in 2009 uitgegeven jubileumboek over 25 jaar golf van GC Zeegersloot stond veel te lezen over het wel en wee van onze
golfclub alsmede de ontwikkeling en totstandkoming van de Park-, Heuvel- en Griendbaan. Ook de in 1988 losbarstende aandacht
voor de voormalige vuilstort in de Coupépolder kreeg in het lustrumboek de aandacht die het in de geschiedenis verdient.
Na een lezing en excursie, in gebouw De Vlinder van het IVN, besefte ik dat over de geschiedenis van deze omgeving nog veel
meer te vertellen is. Met behulp van het historisch materiaal van; de Historische Vereniging, Groene Hart Archieven en het
Hoogheemraadschap van Rijnland (HR), wil ik hierbij een poging wagen.
Laten wij beginnen bij het riviertje de Kromme Aar en het
aangrenzende Heemgebied. Op kaartmateriaal van het HR uit
1824 staat het, langs de holes
w10 en 11, meanderende
veenriviertje vermeld als de
Cromme Aer.
Het deed dienst als vaarverbinding van Gouda naar
Amsterdam via de rivieren:
de Gouwe, Cromme Aer en
Amstel. [foto 1] Dit riviertje,
dat de scheidslijn vormde
tussen Aarlanderveen en
Oudshoorn, mondt uit in de
Oude Rijn in het centrum van
Alphen waar de Van Mandersloostraat en de Hooftstraat
elkaar ontmoeten.
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Galgemolen
Als u vanaf de Westkanaalweg de afslag neemt naar het
parkeerterrein, ter hoogte
van de green van hole 14,
ziet u links van u de verbinding van de huidige Kromme
Aar met wat nu het Aarkanaal.
wordt genoemd. Hier stond
de Galgemolen.
Vanwege het gebruik van
grotere schepen en om de vaarweg te bekorten, werd in 1658
het kanaal De Nieuwe Vaart gegraven. Dat kanaal liep van de

Gouwe tot de Cromme Aer ter hoogte van de huidige Zegerplas.
In 1825 werd de Nieuwe Vaart doorgetrokken tot (op het kaartje
aangegeven) 't Gerecht van
de Houff Brugh en de Nootender Molen en de Verlaat
aan de Kromme Aar. Later
stond daar het gemaal
Neptunus alias de Galgmachine. Het kanaal ging het
Aarkanaal heten. Het door al
het gegraaf, van de Noorden Zuideinderpolder, afgesneden stuk polder werd de
Coupépolder (van couperen/
afsnijden) genoemd. Daar
bevindt zich onze huidige
Heuvelbaan. Het is dan ook
niet zo gek dat het geasfalteerde pad over de Heuvelen Parkbaan het Coupépad is
genoemd.
Afwateringsproblemen
Met de komst van de Nieuwe
Vaart en het latere Aarkanaal
ontstonden er afwateringsproblemen. De oplossing
werd gevonden in het maken
van houten duikers (40 cm)
onder het Aarkanaal die de
verbinding vormden met de Noord- en Zuideinderpolder. De
komst van de vuilstort was voor enkele kwekers aan de Oost-

kanaalweg reden om de duikers met
kattenklei af te dichten, waardoor het risico
van vervuiling werd voorkomen.
Vanaf de de afslag van hole 15 heeft u een
prachtig uitzicht op de Zegerplas. Deze
zandwinput is o.a. benut voor het opspuiten
van de nabijgelegen nieuwe wijken in
Alphen/Ridderveld. Achter de tee van hole
12 verdwijnt de huidige Kromme Aar in de
Zegerplas en komt aan de westzijde ter
hoogte van het gebouw van de windsurfvereniging weer `boven water´. Waar nu
de waterskiër op de Zegerplas zijn kunsten
vertoont, bevond zich vroeger buurtschap
`De Veldhuijsen´.
Van de meeste historische boerderijen in
deze omgeving is niets meer terug te
vinden. Een uitzondering is de boerderij
(voor de ruimtewinst met Mansardekap)
aan de Verlengde Aarkade 14 grenzend aan
de Oranje Nassausingel. Eigenaren waren
o.a. varkenshandelaar Jan Mulder en later
de lompenhandelaar Van Vianen.
Nabij het huidige pontonbruggetje (oversteek tussen Aarkanaal en Zegerplas)
bevonden zich de boerderij 'Wilhelminahoeve' van Cees van Leeuwen, Kromme
Aarweg 1, [foto 2] en de boerderij van Cor
van Schaik, Westkanaalweg 10. [foto 3] Hier
waren ook de pontjes te vinden voor de
oversteek over Kromme Aar en Aarkanaal.
Aan de kleding te zien is de foto op een
zondag gemaakt. [foto 4]
Aan de zijde van het Heemgebied ter
hoogte van de damestee van hole 10
bevond zich de boerderij `Lang Gewenst´
van de familie Verweij aan de Kromme
Aarweg 3. [foto 5]
Op de winterse foto ziet u, de volgende
generatie bewoners, Johannes Nell en
Anna van den Berg met een slee in de weer.
[foto 6]
Wandeling
Wie open staat voor de schoonheid van de
natuur kan ik een een wandeling aanbevelen, vanaf de Kromme Aarweg tot aan het
meer, over het onverharde pad aan de
noordzijde van dit prachtige riviertje. Bij de
brug naar de Heuvelbaan vinden wij het
recent gemoderniseerde gemaal `De
Kromme Aar´ met voormalige dienstwoning uit 1941. [foto 7]
Aan de Westkanaalweg 15, door het tunneltje naar hole 1, stond de boerderij van
de familie Van den Burg. [foto 8] Daar
vinden wij vandaag de dag het optrekje
van een textielhandelaar.
In het stroomgebied van de meanderende

Kromme Aar bevonden zich tot het begin
van de 20ste eeuw nog een tweetal
meertjes die het Kleine- en het Grote Rietgat werden genoemd. De eigenaren lieten
daar hun snoeihout en ander afval in verdwijnen. Nadat aanvankelijk ook de
gemeente het als stortplaats gebruikte
werd er voor gekozen om de Coupépolder
uit te graven, tot op de afsluitende kleilaag
van de rivierafzetting, zodat de maximale
capaciteit kon worden benut. Daarbij
groeven zij mogelijk door de kleilaag waardoor de onderzijde kon gaan lekken.
Niet langer zondebok
Na het gereedkomen van de Heuvelbaan
werd in maart 1988 door een landelijk
dagblad de problematiek van de vuilstort
en het illegaal storten op de agenda gezet.
In die tijd waren er in Nederland circa 3000
stortplaatsen waarvan 5 procent onder de
Interim-wet Bodemsanering viel. Het was
ook de tijd van het opstarten van de industriële verwerking van afval zoals bij de
Afvalverwerking Rijnmond. Vanuit het
huidige perspectief bezien een tijd met
een gering milieubesef. Bij de behandeling
in de Tweede Kamer op 20 augustus 1988
sprak de toenmalige verantwoordelijke
minister Nijpels de gedenkwaardige woorden: “Alphen is niet langer de zondebok”.
Een Tweede Kamerlid voegde daar aan toe:
“Wij zijn allen fout geweest”.
Dank zij de vele onderzoeken en het overleg met de projectgroep zijn afdoende
maatregelen genomen en is een uitstekend nazorgplan gemaakt. Op 9 februari
2011 heeft de Raad van State het door de
stichting Waakhond ingestelde beroep
ongegrond verklaard. Hierdoor is de
lozingsvergunning voor het afvalwater van
de Coupépolder definitief geworden. Al
met al een kwestie van lange adem. Maar
voor GCZ de gelegenheid om de drainage
op de Heuvelbaan te verbeteren.
Naamgeving
Waar ik nog niet naar gezocht heb maar
wel nieuwsgierig naar ben, is de uiteindelijk gemaakte keuze voor de naamgeving van onze club. Was er een shortlist
waarop de naam Golfclub Cromme Aer
stond? Zijn er leden van het eerste uur die
daar het antwoord op weten? Ik hoor het
graag.
Tekst en archiefbeelden:
Pieter van Stipdonk
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Voor meer foto's van
Ruud Taal, Fons Veraart en Theo Wils:
www.zeegersloot.nl/golfweekcommissie

foto: Walter Frankvoort

Vogelaars
tellen 56 soorten op GCZ

Het was een prachtige zonsopkomst, Paaszaterdag 23 april.
Het bekende gezegde:
'De morgenstond heeft goud in de mond' was op deze ochtend
zeer van toepassing. Je moet er wel vroeg voor uit de veren als
vogelaar, maar dan beleef je ook wat.

Vermeldenswaard is nog dat een Scholeksterpaartje het nest heeft
gebouwd op een van de knotwilligen tussen de holes 2 en 3.
Menig golfer heeft met de agressieve duikvluchten van het paar
kennis kunnen maken toen hij/zij te dicht bij het nest een balletje
wilde zoeken.

Vóór zonsopgang verzamelden zich 6 GCZ-leden/vogelaars en 2
experts, Jan Westgeest en Maikel Verkade van respectievelijk IVN
Leiden en Alphen aan den Rijn, bij het clubhuis. Na de gebruikelijke
'kofferbakkoffie-met-koek' gingen we om kwart over zes de baan
in voor de twaalfde nationale vogelsoortentelling op en rond
Zeegersloot. De baan lag er nog maagdelijk en bedauwd bij. De
stilte op deze tijd van de dag maakte dat we de diverse vogels ook
op roep en zang goed konden waarnemen.
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Karekiet terug
Tot onze verrassing bleek de Kleine Karekiet weer te zijn teruggekeerd, wat redelijk vroeg is, zoals ook alle groei en bloei in de natuur
dit voorjaar vroeg genoemd kan worden.

foto: Theo Wils

Roodstaart
Naargelang de zon opkwam zwelde het concert van de ontwakende vogelwereld aan; van de eerste merelzang bij aankomst in het
donker tot het voltallige orkest binnen het uur daarna. We prijsden
ons gelukkig met de twee IVN'ers die met hun geoefende gehoor
precies konden bepalen welk exemplaar zich verscholen hield in de
bosjes en rietkragen.
Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat ook de nog niet eerder in ons
gebied waargenomen Roodstaart er blijkt te huizen. Ook nieuw
was de Oeverloper op de Griendbaan. Of was dit misschien dezelfde
vogel waar we vorig jaar de Kleine Plevier in meenden te herkennen?? Volgend jaar nog eens goed op letten.

Op de Parkbaan stond moeder Knobbelzwaan (zie coverfoto) op
van haar nest om trots het legsel aan ons te tonen. Helaas hebben
we dit jaar weer weinig Grutto’s en helemaal geen Tureluurs kunnen
ontdekken. Alles bij elkaar was het toch een prachtige ochtend als
je oog hebt voor de natuur om je heen.

De verwoede pogingen van de redactie van De Afslag
zijn deze keer met succes overschreeuwd door een stel
scholeksters. Diverse foto’s vanuit de fladderende wereld

52 Inheemse
Tijdens het ontbijt ontvingen de 2 IVN-ers nog een blijk van onze
waardering voor hun deelname en hulp bij het inventariseren van
de vogelstand op Zeegersloot. Als resultaat van onze zoektocht
konden we deze keer 52 soorten noteren op de officiële lijst van de
erkende inheemse vogels. Tellen we daarbij de Halsbandparkiet, de
Nijlgans, de Boerengans en de Fazant, dan komen we aan een
totaal van 56 gespotte soorten (vorig jaar 55). Al worden de laatstgenoemde soorten niet als inheems erkend, van ons mogen ze
blijven! Hoewel …………., een paar ganzen minder misschien?!

op de Griendbaan werden ons toegestuurd.
Kennelijk zijn wij niet agressief genoeg in ons verzoek
aan u, maar we blijven het proberen.

Dank aan de inzenders Walter Frankvoort en Theo Wils,
wier fraaie bijdragen op deze pagina’s te zien zijn.

Vic Rouppe van der Voort, namens de vogelwerkgroep GCZ.

Opgeruimde arbeid

Een goed onderhouden sportcomplex met bijbehorende
vereniging is meer dan een sportveld met kantine. Het is een
ontmoetingsplek, gezondheidcentrum en informele plaats om
zaken te doen. Men investeert er in contacten, lichaam en geest.
Sporten, en trainen in het bijzonder, is werken met als grootste
beloning de vooruitgang. De mooiste oogsten worden binnengehaald wanneer de arbeid met liefde, concentratie en enthousiasme wordt verricht. Voor u als lid van Zeegersloot is het een
prettige gedachte dat voor- en tegenspoed gedeeld kan worden
met andere golfliefhebbers. Ongeacht de lengte van uw
lidmaatschap is er altijd wel een luisterend oor te vinden voor
frustraties en ongemakken van groot en klein formaat.

Zoekt u bevestiging van de schoonheid van uw onderkomen in een
warmer oord of de lieflijkheid van zojuist geboren nageslacht; iemand
om te delen in uw vreugde is snel gevonden.
De wandeling tussen hole 9 en 10 kunt u gebruiken om zakelijke belangen te behartigen. Onder de douche wordt menig beleggingsadvies
doorgegeven. Netwerken in beroeps- en privésfeer hoort van oudsher
bij een actief verenigingsleven.
De brigade die verantwoordelijk is voor de bediening in het restaurant
levert een belangrijke bijdrage aan het clubleven en de normen en
waarden die daarbij een rol spelen. Een hartelijke begroeting en geestdriftige uitvoering van de werkzaamheden moeten bij alle medewerkers de basis vormen van hun functioneren, ongeacht hun ervaring en
vaardigheden. Foutjes worden overal gemaakt, maar met een doekje,
veger en blik en een glimlach valt vrijwel alles te herstellen. Met
aandacht voor de gast en zorg voor de producten en middelen is, zelfs
na matige prestatie in het spel, van een teleurstellende dag nog een
aangename uitje te maken. Zonder beleefdheid en zindelijkheid in het
clubhuis is het slecht toeven op de vereniging. Net werken is voor
iedere medewerker dus een vereiste.
Mijn eigen verblijf op de golfclub overstijgt wekelijks het aantal uren
dat ik in mijn bed doorbreng. Met veel plezier, en op zijn tijd de nodige
frustratie, breng ik mijn uren door op de drivingrange en het oefencentrum. Zo af en toe probeer ik in de baan het geoefende in de praktijk te
brengen, maar ook dat gaat zelden zonder inwendig gemopper.
De rest van de tijd mag ik u te woord staan in het restaurant. Tientallen
namen en even zo vele gebruiken zijn opgeslagen en worden dagelijks weer opgerakeld. Een grapje hier, een stukje advies daar, maar
altijd in de wetenschap dat u waardering opbrengt voor mijn aanwezigheid. Door de jaren heen is communicatie mijn belangrijkste taak
gebleken. Spelen, praten en schrijven, en daar nog voor betaald krijgen ook! ’t Is eigenlijk net werken.
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Volschieten op hole 18 of

Gemoedvol geschenk
Hij bloeit elk jaar spectaculair in mei. En hij staat sinds kort
op hole 18, achter de green: de Davidia involucrata, oftewel
“vaantjesboom” of “zakdoekenboom.” Zo genoemd vanwege
zijn bloemen die als witte zakdoekjes aan de takken bengelen. Zeegerslootlid Flip Steehouwer, schonk hem aan de club.
“Nu kunnen we na een slechte ronde wenend afscheid nemen
van de baan.”

“Als exoot had hij in het originele beplantingsplan vast niet
gemogen”, zegt Flip. “Maar toch werd mijn aanbod gelijk warm
ontvangen door de baancommisie.” De arts-homeopaat is zelf
gek op planten en bomen. Hij kocht de boom jaren geleden in
het Arboretrum in Rotterdam, als sprietje van 15 centimeter in
een pot. “Zó’n klein dingetje.” De afmeting was een stuk nietiger
dan de prijs (40 euro). De boomsoort is dan ook dermate zeldzaam
dat er elk jaar in mei in het Arboretrum een bordje staat met:
“Vaantjesboom bloeit. Volg de pijlen.”
Hoog
De boomsoort werd vernoemd naar de Franse jezuïet Père David,
die hem in 1869 in China ontdekte. De reden van zijn schaarsheid
is dat hij slecht vermeerdert. De zaden kiemen moeilijk. Maar áls
hij het eenmaal doet, is hij goed bestand tegen ons klimaat.
Inmiddels is hij vier meter hoog en kan tot 20 meter doorgroeien.
Dat laatste is ook de reden dat Flip afstand van hem wilde doen.
In zijn volkstuintje, waar hij hem na aankoop had geplant tussen
zijn pioenrozen, dreigde hij de buurtuintjes te overschaduwen.

Kleurig
Het boompje heeft het nog een beetje moeilijk vanwege het
extreem droge voorjaar. Om hem er door heen te helpen, rijdt
Flip nog regelmatig met een paar emmers water in een handicart
naar hole 18. Een rondje van sappig groen gras rond de zakdoekenboom getuigt van alle goede zorgen. “Ik vind dat de baan wel
wat kleur kan gebruiken.”
tekst: Ineke ter Doest
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Senioren over

de honderd...

Het golfseizoen is in volle gang. Met het droge en zonnige
voorjaarsweer was de belangstelling voor de SECO-wedstrijden weer overweldigend. En die belangstelling blijft maar
groeien. Met ruim boven de honderd inschrijvingen per
wedstrijd wordt het maximum aantal deelnemers zo nu en
dan overschreven en kan de wedstrijdleiding helaas niet
iedereen meer indelen.
Voor diegenen die ingedeeld kunnen worden doet ze er alles
aan om aan ieders wensen tegemoet te komen. Die zijn er
nogal wat. Immers iedereen kan dat bij het inschrijven aangeven. Dat varieert nogal. Vroeg of laat spelen. Met of zonder
handicart. Een starttijd zo dicht mogelijk bij elkaar (veelal
echtparen). Absoluut niet later dan zo en zo laat. Enfin, teveel
om op te noemen.
Handicarts
Zo waren er bijvoorbeeld voor de eerste Zomerbekerwedstrijd op
12 mei maar liefst 15 liefhebbers voor een handicart met ook nog
een voorkeur voor een bepaalde tijd. Plus ruim 20 deelnemers die
vóór tien uur wilden spelen. Het spreekt voor zich dat de wedstrijdleiding hiermee zoveel mogelijk rekening wil houden, maar dat ze
niet altijd aan ieders wensen volledig tegemoet kan komen.
Alleen al bijvoorbeeld de indeling van de handicarts. Conform het
clubreglement ‘Uitgifte Handicarts’ deelt de wedstrijdleiding die
zo vroeg mogelijk in, omdat ze dan direct na de wedstrijd nog een
keer kunnen worden uitgegeven. Daarbij wordt er rekening
gehouden met de verwachte speelsnelheid van de gebruikers.
Vanwege de relatief grote groep senior-gebruikers is het nodig
om een aantal handicarts toch achter in het speelveld te plaatsen.
Daarom zijn er afspraken met het management gemaakt dat er
vier handicarts vóór tienen worden ingezet en de rest zoveel
mogelijk achter in de wedstrijd. Nu onze club er dit jaar weer drie
nieuwe handicarts van de Stichting Vrienden van Handicart bij
heeft gekregen hopen we in samenspraak met de manager wat
meer ruimte te krijgen om ze wat flexibeler in te kunnen delen.
Uiteindelijk praten we wel over een groep, die inclusief zo’n twintig 80-plussers, een van de belangrijkste sponsors en gebruikers
van de handicarts is! Al met al is het begrijpelijk dat het indelen
van een wedstrijd geen sinecure is en dat het niet iedereen altijd
naar de zin kan worden gemaakt. In de praktijk blijkt gelukkig dat
de meeste deelnemers hiervoor alle begrip hebben.
Verrassingscontrole
Zo groot als de belangstelling overigens is voor de wedstrijden zo
relatief klein was jammer genoeg de interesse voor de, in het
kader van ‘Respect en Tempo’ en in samenwerking met de Regelen Examencommissie, georganiseerde 9 holes Scramble en Regelquiz op 14 april. Slechts 47 senioren, verdeeld over 12 teams,
hadden zich opgegeven. Gelukkig waren dat er meer dan vorig
jaar toen een soortgelijk gebeuren vanwege de geringe deelname
moest worden afgelast. Kennelijk denken de meesten dat ze de
regels en etiquette wel kennen en vinden het daarom verloren
tijd. Of is er soms sprake van faalangst? In elk geval bleek er bij de

verrassingscontrole tijdens de wedstrijd in de baan dat lang niet
iedereen een pitchfork, een regelboekje en twee gemerkte ballen
bij zich had. Geen enkel team kwam geheel vlekkeloos door deze
controle. En dan te bedenken dat er niet eens gekeken is naar het
duidelijk zichtbaar dragen van het clublabel met geldige jaarsticker aan de golftas. Want daar schort het bij velen ook nog wel eens
aan!
Regelkennis opgefrist
Verrassend was ook het aantal ‘historische’ regelboekjes dat
getoond werd. Tijdens de lunch kreeg elk team een vragenlijst te
behandelen bestaande uit negen vragen over golfregels, twee
etiquettevragen en twee vragen over de plaatselijke regels. Na de
eenvoudige, culinaire lunch werden voor een aandachtig gehoor
middels een powerpoint presentatie de vragen op een leerzame
en soms humoristische manier behandeld door Henk Huigen,
voorzitter van de Regel- en Examencommissie, die ze ook gemaakt
had. Uit de vele positieve reacties was het duidelijk dat voor een
groot aantal deelnemers de behandelde vragen en antwoorden
hun regelkennis weer eens duidelijk had opgefrist. Dus volgend
jaar weer. Dan hopelijk met meer belangstellenden. Vooral ook
omdat dan de nieuwe Golfregels 2012-2016 van kracht zullen zijn.
Scramble in 5 ½ uur
Tot slot nog een opmerking over de Scramble á Deux. Dit type
wedstrijd is erg populair en mag zich verheugen in een zeer
warme belangstelling. Helaas, zo bleek de afgelopen maanden,
vergen deze wedstrijden erg veel tijd. Soms wel bijna vijf en een
half uur..! En dat, terwijl het bestuur, zo kunt u ook in deze Afslag
lezen, voor een vierbal een norm hanteert van vier uur en vijftien
minuten….! De vraag doet zich dan ook voor of we de organisatie
van dit soort seniorwedstrijden in het (zomer)seizoen moeten
handhaven. Of dat we juist hiervoor een uitzondering moeten
maken. Laten we daarvan uitgaan. Uiteindelijk worden de meeste
van deze wedstrijden in het voor- en naseizoen georganiseerd. En
laten we wel wezen, hoe gezellig ze ook zijn: in minder dan vijf uur
moet toch zeker kunnen. Golf is weliswaar voor onze leeftijdsgroep niet alleen belangrijk als wedstrijd, maar is dat ook als recreatieve tijdsbesteding. Dat betekent niet dat men zich daarom niet
zou hoeven te houden aan de naleving van ‘Respect en Tempo’.
Daarover leest u elders in deze Afslag nog veel meer.

Tjalling de Vries, Voorzitter Seniorencommissie
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Damesleden zijn bofkonten
Mocht je lid zijn van Zeegersloot, graag een partijtje golfen,
ook eens met iemand anders dan je man of vriendin, en op
dinsdag je vrije dag hebben, dan ben je volgens mij een grote
'bofkont'. En wel hierom!
Op iedere dinsdag, het hele jaar door, organiseert de damescommissie namelijk leuke wedstrijden voor alle damesleden van
Zeegersloot. Telkens in andere combinaties en in allerlei wedstrijdvormen. En de handicappers halen ongemerkt hun vier kaarten
voor het actief houden van hun handicap. Er zijn leuke prijsjes te
winnen die eens in de zoveel tijd worden uitgereikt, tijdens een
gezellige lunch of borrel, aansluitend aan de wedstrijd van die
dag. Bovendien is het op dinsdag eigenlijk altijd mooi weer.
Mieke, Babs en Anneke
De damescommissie, ook bekend als DACO, is onlangs gewijzigd
van samenstelling. Mieke, onze oude voorzitter, en Babs en
Anneke vonden het na vele jaren trouwe dienst wel weer eens tijd
worden om plaats te maken voor een nieuwe garde. Zij hebben
jarenlang met veel plezier de commissie draaiend gehouden en
hebben volgens mij toch een beetje met pijn in het hart het stokje
overgedragen.
Ineke Dullaert is onze nieuwe voorzitter. Zij mocht meteen de
openingswedstrijd organiseren. Dat was een pittige klus, want er

werd heel wat verwacht van de dames. Er was een strak
programma. We moesten stevig dóórlopen in de wedstrijd, we
moesten snel genieten van een voortreffelijke lunch, om vervolgens naar binnen te moeten (het was prachtig weer) om de regelkennis wat bij te spijkeren.
Leerzame regelquiz
En warempel: iedereen deed keurig wat er gevraagd werd. Sterker
nog, het was een fantastische opening van het seizoen. De regelen handicapcommissie had het goed voorbereid. De 'regelquiz'
werd serieus ingevuld en was leerzamer dan gedacht. Besloten
werd met een prijsuitreiking van de afgelopen wedstrijden. Om
dat de kerstlunch letterlijk ingesneeuwd was – kunnen we dat ons
nog voorstellen? - waren er zelfs nog prijzen uit te reiken van de
december-wedstrijden.
Het was een lange, maar supergezellige dag. Een mooiere opening
van het seizoen kun je je eigenlijk niet wensen. Mochten er nog
dames twijfelen aan mijn hyper-enthousiaste verhaal, probeer het
dan toch eens, schrijf je in voor een van de wedstrijden op dinsdagochtend en geniet van een serieus maar gezellig partijtje golf.

Trudy van Boxsel, lid DACO

Alphen a/d Rijn, Zeewinde 18

2-onder-1 kap patio-bungalow met garage
en parkeerplaats op eigen terrein.
• Gunstige ligging in autoluwe en kindvriendelijke wijk
• De woning is voorzien van nieuwe kunststof kozijnen
• Studeer-/praktijkruimte op de b.g.
• Riante living van ca. 47 m²!
• Woonopp ca. 133 m²

Vraagprijs

329.000,-- k.k.

Alphen a/d Rijn, Oudshoornseweg 176

Schitterend afgewerkt 3-kamer appartement
in het souterrain van monumentale villa.
• Gelegen aan de Oude Rijn
• Afwerking op hoog niveau passend bij stijl van de villa
• Eigen parkeerplaats in gemeenschappelijke tuin
• Heerlijk zonnig terras (zuiden) met veel privacy
• Luxe & moderne keuken v.v. alle apparatuur

Vraagprijs

422.000,-- k.k.

Alphen a/d Rijn, Luchtstraat 7

Alphen a/d Rijn, Marnixstraat 1

Uitstekend onderhouden 2-onder-1 kap woning
met garage in woonwijk "Kerk & Zanen".

Aan rand van het centrum gelegen vrijstaande
woning op ruim 700 m2 grond!

ALTIJD HET
BESTE RESULTAAT
Prins Hendrikstraat 90 | Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 - 47 26 51 | makelaardij@deerenberg.nl

• Ideaal gelegen t.o.v. scholen, winkels, "Europapark"
en uitvalswegen
• Riante voor- en achtertuin met een zonnige ligging
• Ruime inpandige garage
• Plaats voor twee auto's op de oprit
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Vraagprijs

348.000,-- k.k.

• Woonkamer met parketvloer en haard
• Siematic woonkeuken van 22 m2
• Werkkamer en bijkeuken beg grond
• Tuin op het westen van 26 meter breed!
• Lopend naar centrum, parktheater en sportvelden

Vraagprijs

695.000,-- k.k.

, o een shank!

foto 1

2

3

5
1
6

4
Bijna iedere golfer heeft er wel eens één geslagen, maar niet iedereen kent de term. Daarom zullen we eerst kort uitleggen wat een
shank is. Een shank is een bal, die geraakt wordt op het deel van de club waar de hosel en het clubblad bij elkaar komen. (Dit gedeelte
noemen we de hosel of socket van de golfclub)
Bij een shank schiet de bal voor rechtshandige spelers bijna haaks
weg naar rechts en uiteraard voor linkshandige spelers naar links.
Een shank kan door vele oorzaken ontstaan en dient zich vaak aan
op de meest vervelende momenten. Wij zullen hier drie oorzaken
bespreken die we het meest gezien hebben bij ons op de mat. We
zullen geen namen noemen in verband met ons beroepsgeheim!
•

Te dicht op de bal staan (foto 1)
Wanneer u de neiging heeft om te dicht op de bal te staan zal
er in de downswing ruimtegebrek ontstaan. Gevolg hiervan is
dat de handen ruimte gaan zoeken van het lichaam af en zo
hebben we de shank te pakken.

•

Te ver van de bal af staan (foto 2)
Te ver van de bal staan kan ook een shank tot gevolg hebben. In
de beweging heeft het gewicht de neiging teveel naar de tenen
toe te gaan, waardoor het slagvlak te veel buiten de doellijn uitkomt.

•

Te vlakke zwaaibaan (foto 3)
Wanneer u de club te vlak/rond wegneemt, zult u de neiging
hebben op de terugweg de club naar voren te willen brengen.
Vaak heeft een te vlakke zwaaibaan relatie tot nr. 2.

Hoe kunnen we het probleem oplossen?
Als eerste moet we de basis goed controleren; de grip, aim en
set-up. Wanneer de basis goed is en het probleem blijft zich voordoen zijn hier een aantal drills/oefeningen om het shanken te
voorkomen.

•

De emmer drill (foto 4)
Zet 2 emmers net naast uw bal en begin rustig met een halve
swing en probeer de emmer niet te raken.

•

De muur drill (foto 5)
Ga met uw billen bijna tegen de muur aan staan en probeer de
muur niet te raken. Met deze oefening wordt u gedwongen wat
steiler te swingen en een te vlakke zwaaibaan wordt zo 		
voorkomen.

•

De shaft drill (foto 6)
Sla wat ballen met een club onder de voorvoet. Hierbij wordt u
gedwongen het gewicht niet naar de tenen te verplaatsen.

Shank you en succes!
Felix, Eric en Synco, professionals GC Zeegersloot
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Heren senioren 2
VECHTEN TEGEN DE BIERKAAI
Vol goede moed aan de competitie begonnen; de laatste vier
seizoenen drie keer poulewinnaar, niet een keer gepromoveerd. De
banen, die wij speelden, waren mooi, maar met soms tegenstanders met handicap tussen 7 en 9 was het vechten tegen de bierkaai.
Ondanks het feit dat wij zijn gedegradeerd, wordt de seniorencom-

partijen speelde. Op de laatste dag vielen alle beslissingen. Kampioen Rozenstein 4 eindigde uiteindelijk met 5 wedstrijdpunten,
daarachter 3 teams ex aequo met 4 punten en de senioren van 5
sloten de rij met 3 wedstrijdpunten. Toch was het ‘klassebehoud’ voor
Zeegersloot, niet omdat degradatie onverdiend zou zijn na zo’n ‘close
finish’, maar omdat de heren al op het laagste niveau acteren.

Dames senioren 2
AFWACHTEN OP DE LAATSTE DAG

petitie steeds sterker, want gelukkig is er aanwas van nieuwe senioren. Als gastheren hebben wij ons van de zeer goede kant laten
zien en ’s-avonds na het diner was men vol lof over de kwaliteiten
van Golfclub Zeegersloot.
Dank aan het team zijnde: Anton Buntsma-Adrie van LeeuwenHans Heemskerk-Ton van Duin-Joop van Lammeren-Michiel van
Dongen en ondergetekende.
Rob Muns

Heren senioren 5
KLASSEBEHOUD IN LAAGSTE REGIONEN

Al voor het begin van de competitie verheugden we ons op de mooie
banen die de NGF dit jaar aan ons toebedeeld had. We begonnen
met winst op de Kennemer, gevolgd door alweer een winstpartij op
Rozenstein. Op de Haagsche verloren we, waarna we sterk terugkwamen op Broekpolder door weer te winnen. De slotdag van de
competitie begonnen we als leider van de poule met twee concurrenten die het die dag tegen elkaar moesten opnemen en ons op
partijpunten konden verslaan. Wij waren gastvrouw en konden
slechts lijdzaam toezien. Tot de laatste partij bleef het spannend. Op
partijpunten won de Kennemer nipt van de Haagsche. Ons team met
Hanna Jones, Anke Roos, Wil Hornis, Leentje Parlevliet, Truus van Wijk,
Leonore van der Stijl en Jeannette van den Berg eindigde daardoor
op de 3e plaats en handhaaft zich hiermee in de 4e klasse.

Heren 4
WIE VERLIEST MOET AUTO’S WASSEN

Op de foto vlnr Ber Groot, André Pont, Joep Reinders, Leo van
Leeuwen, Wim Scholtes en Nol van der Drift.
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Extra gehandicapt doordat captain Hans Lugthart, speler met de
laagste handicap, zich op het allerlaatste moment vanwege een
hinderlijke hernia moest terugtrekken, ging senioren 5 van start. In
wat bleek een uiterst gezellige en ook nog eens spannende competitie te worden. Waarin met name André Pont de nodige goede

schouderblessure te hebben waardoor zij zeer waarschijnlijk niet
meer kan meedoen! We willen Wieneke absoluut erbij houden en
dus biedt ze haar diensten aan als caddie. Ellen en Carola maken
daar dankbaar gebruik van! Ook andere leden van onze club
bieden aan ons bij de wedstrijden als caddie te begeleiden:
Monica van Hoof, Annelies van Strien, Jan van der Vis en Theo
Wils. Nogmaals onze hartelijke dank!
Wij hebben ons best gedaan, maar de anderen waren gewoon
beter. Volgend jaar hopen we dat Wieneke er weer bij is en wij
gaan nog harder trainen.

Heren 1
GELIJK SPEL NEKT DE HEREN
In de winter hebben wij teamtraining genomen van Synco
Jongeren, dus aan een goede voorbereiding heeft het niet ontbroken. Vlak voor de competitiestart viel Jean-Marie Westen uit
wegens hartklachten. Op dinsdag 29 maart heeft hij een by-pass
operatie ondergaan. We zien hem inmiddels al weer voorzichtig
trainen op de putting en chipping greens en wensen hem een
volledig herstel. Marco de Nooijer werd de plaatsvervanger van
Jean-Marie.
Onze eerste wedstrijd op Kleiburg tegen De Haenen had een zeer
spannend verloop. Van de zes singles werden er liefst 5 beslist op
hole 18, helaas werd er vier keer verloren. De derde wedstrijd
wonnen we met 17-1, deze wedstrijd was Niels de schlemiel, hij
mocht na afloop de auto’s van zijn teamspelers gaan wassen.
Heren 4 wil in 2012 op voorkeur ingedeeld worden in de 5e klasse.
Jan Bouwhuis

Dames 1
VOLGEND JAAR BETER

Een enorme uitdaging voor de competitie 2011! Het nieuwe team
(Wieneke van Ommen, Jenny Wils, Maureen du Prie, Joke van der
Drift, Ellen Plug, Carola van Goozen en Clarie Bergamin) gaat
samen met Synco Jonkeren al in oktober aan de slag. Op woensdagavonden wordt er getraind, op zondagen lessen en 18 holes
lopen. Alles wordt kritisch bekeken, op film vast gelegd, besproken en vervolgens tot in den treure geoefend. Op de vooravond
krijgen we een tegenvaller: Wieneke blijkt een hele vervelende

Na een ‘net niet’ seizoen 2010 waarin we gestreden hebben voor
een promotie naar de 1ste klasse, keken we vol goede moed uit
naar het nieuwe seizoen, waarin voor ons de verwachtingen weer
hoog gespannen waren. Gedurende de winterperiode werd er al
weer, wanneer mogelijk, volop getraind en werd de hoognodige
spanning al weer opgebouwd.
Uiteindelijk kwamen we terecht in Poule H 14, waarin we ‘oude’
bekende Kagerzoom voor het derde achtereenvolgende jaar
zouden treffen, maar ook de eerste teams van Spaarnewoude,
Dirkshorn en Golf4Holland. We kwamen in een soort ‘poule des
doods’ terecht met dus 3 teams die vorig seizoen een promotiewedstrijd hadden gespeeld om naar de 1ste klasse te komen,
maar ook een ‘virtuele’ club waarin 4 man speelde met golfervaring in de Hoofdklasse. Kortom, pittige wedstrijden in het vooruitzicht.
De derde dag op Kagerzoom. Tegenstander Spaarnewoude. De
foursomes werden met een 4 – 2 voordelig afgesloten en in de
middag leken de singles wederom gelijk verdeeld te worden met
een overwinning van 10 - 8 in het vooruitzicht. Echter, zo bizar als
het golfspel kan zijn, chipte de tegenstander van Yorick in de
laatste single met zijn allerlaatste slag de bal in de hole voor een
miraculeuze Par. De 2-meter putt van Yorick leek te vallen, maar
lipte net de hole uit voor verlies van de hole, maar ‘halve’ van de
partij: 9 – 9. Een enorme klap, want hierdoor deden we meteen
niet meer mee voor poulewinst, wat nog zeker het geval was
geweest bij 10 -8 winst.
De laatste dag op Olympus, de baan waar Golf4Holland gastheerschap heeft, beloofde een mooie te worden: voor de poulewinst
Spaarnewoude tegen Dirkshorn en voor lijfsbehoud Zeegersloot
tegen Kagerzoom. Op papier geen probleem, maar vanwege het
een week verder verplaatsen naar de reservedag (‘foutje
bedankt’), konden Ebel en Yorick niet spelen (examens) en
werden reserves Hans van Beek en Hidde Verschuur ingezet.
Gezien de ervaring van Hans en het talent van Hidde zeker geen
verzwakking van het team: de foursomes werden met 6 – 0 afgesloten en ’s middags gingen alle singles ook naar Zeegersloot: 18
– 0 overwinning. Uiteindelijk mocht Spaarnewoude zich poulewinnaar noemen.
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Heren 5
NIPT VERLOREN
Met veel plezier begonnen we aan de eerste dag van de competitie maar helemaal wakker en “competitie klaar” waren we nog
niet want op de golfbaan Harderwold werd tegen de toekomstige
kampioen van onze poule de Nieuwegeinse met een geflatteerde
score verloren, de 2de competitiedag waren we al een stuk alerter
en werd de Amsterdamse 11-7 op de Nieuwegeinse aan de kant
geschoven. Een mooi uitgangspunt voor de rest van de competitie. Nog een week later was de GVN op de Waterlandse een gewillige prooi 13-5. Onze laatste wedstrijddag zetten we de Waterlandse aan de kant.
De laatste dag als gastheer moeten we afwachten. Tot het laatste
moment bleef het spannend. Maar uiteindelijk ging het team van
de Nieuwegeinse toch met de eer strijken. Volgend jaar beter!

Maar never a dull moment. Het ene jaar word je kampioen en
win je de promotiewedstrijd, het andere jaar degradeer je.
Dat doen we al een aantal jaren op deze manier: kampioen,
promoveren, degraderen, kampioen, promoveren en 2011 was
het dus weer een jaar van pech: degraderen!
Over de banen - Kennemer, Haagsche, Domburgsche en De
Haar - hadden we zeker niet te klagen. En ook het weer was
fantastisch.
Volgend jaar maar weer gaan voor het kampioenschap.
Marianne van Wijnen

Dames 3
HARDE WERKERS WORDEN DERDE

Heren senioren 1
GOEDE VOORBEREIDING WERPT VRUCHTEN AF
In oktober zijn wij met de voorbereiding op het nieuwe seizoen
gestart, onder begeleiding van Synco. Helaas werd dit al snel
verstoord door het vroeg invallen van de winter.
Dus dan maar uitwaaien naar "warme oorden" in februari en maart.
Daar ging het voortreffelijk met "spelen-trainen-spelen" en natuurlijk deelnemen aan belangrijke tournooien zoals,
• Algarve invitational
• Turkey-family tournement
• Open-camper Europetour
De voorbereiding werd afgesloten met een oefenwedstrijd tegen
Houtrak, die met 12-6 werd verloren. Zij zijn uiteindelijk Nederlands kampioen geworden. Met een 3e plaats in de poule zijn wij
tevreden. Senioren 1 heeft zich gehandhaafd in de "top van senioren-golf" in Nederland en dat mag ook wel eens benadrukt worden.
Ton Tol

Dames senioren 1
JO JO TEAM

Foto gemaakt op de Groendaelse in Wassenaar
V.l.n.r. Yolande, Marion, Hennie, Babs, Trudy en Mieke.
We hebben een leuk team dat erg hard werkt en ook enthousiast
voorspeelt. En ...dat legt ons geen windeieren !!
Op de eerste competitiedag wonnen wij op Broekpolder met
glans van de Rijswijkse, ondanks de stormachtige weersomstandigheden. De tweede dag versloegen wij Rozenstein op de
Groendaelse, het voorspelen was toch erg nuttig. Op Rozenstein
was Broekpolder net iets te sterk voor ons, ondanks onze veel
hogere handicaps hebben wij toch nog aardig wat punten
binnengesleept. Na 3 speeldagen staan we zomaar op een
gedeelde eerste plaats. De ploeg die onderaan staat wint opeens
van de koploper en zo worden de kaarten weer opnieuw geschud.
Nu hebben 3 teams 2 wedstrijden gewonnen en 1 verloren,dus
de ontknoping komt op de laatste speeldag. Uiteindelijk zijn wij
3e geworden met slechts1 punt verschil met de 2e.
Marion Kesteloo

Heren senioren 3
VIER HEFTIGE WARME DAGEN

24

Vorig jaar werden we nog de golden girls genoemd. Nu voelen wij
ons een jojo-team!

Een trainingskamp annex selectiewedstrijd in Midden-Limburg/
Duitsland ging vooraf aan de competitie van GCZ's competitie in de
vierde klasse. Was dit nodig? Ja, want goed voor de teamgeest.

spelen. Hieke van Heusden, Paula Chaudron, Petra van Hagen, Ellen
Vreeswijk, Liesbeth van Steen, Marga van den Heuvel en ondergetekende begonnen vol goede moed aan deze nieuwe uitdaging.
Werkende dames, die op zondag spelen, zijn over het algemeen
wat jonger en wij speelden dan ook tegen veertigers, zodat
minstens de helft van ons team zich wel op z’n plaats voelden. De
sfeer bij alle teams was buitengewoon goed. Op alle banen had
men zich enorm uitgesloofd om het alle dames naar de zin te
maken.

Het 7-tal, bestaande uit captain Peter Kesteloo, Leo van de Ruit, Jan
Parlevliet, Ton van Gils, Rob van Tuyl, Toon ten Hage en Bart Minnee,
beleefde vier heftige - en warme - speeldagen, met als uiteindelijk
resultaat handhaving in de vierde klasse, waaruit HS-2 degradeerde
omdat in die klasse twee teams moesten afdalen. Belang van de
club gediend! HS-3 eindigde van de vijf door de volgende resultaten: 5-13 op Zoetermeer tegen Broekpolder, 9-9 op Noordwijk
tegen Zoetermeer, 2-16 op Broekpolder tegen Leeuwenbergh en
14-4 op Leeuwenbergh tegen Noordwijk. Leeuwenbergh behaalde
de titel. Volgend jaar beter.

Dames 2
NIEUW OP ZONDAG
De NGF had dit jaar bedacht dat het aardig was om naast de eerste
damesteams ook een tweede team op zondag de kans te geven om
competitie te spelen. Dit om werkende dames toch een mogelijkheid te bieden aan de competitie deel te nemen. Zeegersloot
kreeg zodoende ook de kans om dames 2 op zondag te laten

De Rijswijkse, Capelle, Hooge Bergsche en Kralingen, ze deden niet
voor elkaar onder. Wij mochten als laatste gastvrouw zijn en het
was een geslaagde dag, ondanks het feit dat de baan vol was omdat
ook heren 5 die dag gastheer was. 72 man/vrouw in het clubhuis
was geen probleem voor onze uitbater. De complimenten voor de
organisatie van de gehele dag. Dames 2 eindigde in de middenmoot, als derde. Niet slechts voor een eerste keer.
Mignon Buls
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BEDANKT….!!!

Colofon
De Afslag is het magazine van de
Golfclub Zeegersloot (opgericht in 1984),
Kromme Aarweg 5 te Alphen a/d Rijn
Correspondentie-adres
Postbus 190
2400 AD Alphen aan den Rijn
T: 0172 584394
F: 0172 494660
E: secretariaat@zeegersloot.nl
I: www.zeegersloot.nl
Caddiemaster: 0172 445441
Restaurant: 0172 476880
Redactie De Afslag:

Woorden schieten te kort. Wat een belangstelling en
wat een steun heb ik van zoveel Zeegerslooters
mogen ondervinden na ons auto-ongeluk tijdens
onze vakantie in Zuid Afrika. De bezoekjes, telefoontjes, sms-jes, mailtjes, kaarten, bloemen, etc. in het
ziekenhuis daar en later thuis in Alphen aan den Rijn
waren overweldigend. En niet te vergeten de groep
vriendinnen die gedurende de eerste weken thuis
iedere avond weer een spannend dinertje verzorgde.
Gewoon te gek! Dan besef je pas wat een fijne en hechte club we
hebben en wat clubliefde allemaal voor je kan doen. Want dat heeft
echt geholpen om me sneller op de been te helpen. De revalidatie
verloopt voorspoedig, maar het zal nog wel een tijdje duren voordat ik
weer een balletje kan slaan. Maar, golf of geen golf, ik hoop jullie
allemaal weer op korte termijn persoonlijk in het clubhuis te mogen
begroeten!
Nogmaals iedereen bedankt! Ook namens Tjalling.
Elly de Vries

Geboren
•
•

Dante Siddh, zoon van Marette Bekooij en Bram Borst
op 18 april 2011
Jill Maria, dochter van Boudewijn Verkerk en Femke Buntsma
op 26 april 2011

Overleden
Op 17 mei j.l. is Cornelis Adrianus Johannes (Cok) Zevenhoven op
67 jarige leeftijd overleden. Cok was een trouwe deelnemer aan de
seniorenwedstrijden en aan de golf en bridge. Hij nam vele jaren deel
aan de competitie.
V.l.n.r.: Ineke ter Doest, Ruud Taal, Marijke Groen,
Leo van de Ruit en Mignon Buls (hoofdred.).
De Afslag verschijnt vier maal per jaar in een
oplage van ca. 1.250 ex.
Redactionele bijdragen zijn van harte welkom.
De redactie heeft echter het recht om, i.v.m. de
beoogde inhoud en actualiteit van het magazine,
bijdragen te weigeren of te redigeren.
De kwaliteit van aangeleverde foto’s (vrij van
publicatierechten voor De Afslag) moet voldoende
zijn om op een redelijk formaat te kunnen worden
afgedrukt. Stel digitale camera’s altijd in op de
hoogste opnamekwaliteit. Vergeet niet om ook
informatie m.b.t. het onderwerp en de naam van
de fotograaf aan te leveren.
Inleveren kopij De Afslag nr. 3, 2011:
uiterlijk 15 augustus 2011.
E: redactieafslag@zeegersloot.nl
afslagfoto@zeegersloot.nl
© Tegen het overnemen van redactionele
informatie uit dit blad, met bronvermelding, bestaat
geen bezwaar. Voor het gebruik van foto’s, in elke
vorm, dient van tevoren toestemming te worden
verkregen van de fotograaf.
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Vormgeving en druk:
Nico van Kreuningen & Sander Bijlhout;
Ecodrukkers, Nieuwkoop

Dodelijk slachtoffer schietpartij
Hij kwam naar Nederland omdat hier rechtvaardigheid
bestaat en respect voor de rechten van de mens.
Nedim Youssef was een vluchteling, een Koerd voor
wie in zijn geboorteland Syrië alles verboden was. Op
10 november 2005 overleefde hij een aanslag op zijn
leven middels een bomaanslag. Na een maand in het
ziekenhuis vluchtte hij naar Libanon. Hij vroeg asiel bij de Verenigde
Naties en kwam na een aanvraag bij Buitenlandse Zaken en Amnesty
International in Nederland terecht. Met echtgenote Muzkin en zoon
Mazloum kwam hij te wonen in Alphen aan den Rijn. Nedim Youssef,
journalist, auteur en dichter, nam met overgave deel aan de inburgeringscursus. Om vlotter de Nederlandse taal te leren begaf hij zich dagelijks tussen de autochtone bevolking. Hij werkte in 2007/2008 enige tijd
op de GC Zeegersloot als hulp. Op de zwarte zaterdag 9 april 2011 werd
Nedim Youssef bij het doen van boodschappen in de Ridderhof dodelijk
getroffen door kogels uit de wapens van een waanzinnige schutter.
Bestuur Golfclub Zeegersloot
C. (Cees) van Beurten - voorzitter
J.P. (Joep) Reinders - secretaris
H.J. (Henny) Hornis - penningmeester
P.C. (Piet) Bokelaar
R.J. (Roel) Oostergo
M.A.C. (Marianne) van Wijnen
Ereleden
H.A.J. Nijenhuis
J.S. Flens †

(0172) 416238
(071) 5767288
(0172) 415426
(0172) 419898
(0172) 492509
(0172) 586082

Leden van verdienste
J.P. Albers †
C.H. Dinkelaar †
A.R. Everts
M.C.L. van Kasteren †
M.J. Wilmink

Bedrijfsleden- en Sponsorparade
Golfclub Zeegersloot
Golfclub Zeegersloot bedankt onderstaande bedrijfsleden
en sponsors voor hun ondersteuning:

AirPlus International

Neu-Isenburg (D)

Aksent op Schoon B.V.

Alphen a/d Rijn

Alphaplan bv

Alphen a/d Rijn

Van Baarsen Buisleidingen B.V.

Badhoevedorp

BV Betonmortel Centrale Koudekerk

Koudekerk a/d Rijn

Brevini Benelux

Alphen a/d Rijn

Buntsma Autoschade

Alphen a/d Rijn

Casemanagement Groep B.V.
De Computerwacht B.V.

Reeuwijk
Alphen a/d Rijn

Cyber B.V.

Bodegraven

Ecodrukkers B.V.

Nieuwkoop

Frames Group

Alphen a/d Rijn

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

Alphen a/d Rijn

DE GROEP Bouw en Vastgoedonderhoud

Zoeterwoude

INFRA-VAST Advies B.V.

Alphen a/d Rijn

IntoBusiness Magazine BV

Alphen a/d Rijn

JACOT Audiovisueel

Nieuw Vennep

Jungheinrich Nederland B.V.

Alphen a/d Rijn

La Gro Advocaten

Alphen a/d Rijn

MultiLease B.V.

Alphen a/d Rijn

Provide Verzekeringen B.V.

Alphen a/d Rijn

Quarant B.V.
Rayer HealthCare
De Ridder Civiel en Cultuurtechniek B.V.

Oudewater
Alphen a/d Rijn		
Soesterberg

TeekensKarstens AdvocatenNotarissen

Alphen a/d Rijn

tweereklame

Alphen a/d Rijn

Vanderwal & Joosten B.V.

Amstelveen

Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken B.V.

Alphen a/d Rijn

Westerink Schilderwerken

Alphen a/d Rijn

Your IT Companies
Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Amstelveen
Leiden

MAAKT U EEN PAR?

Huize Kakelbont is een officieel crisisopvanghuis en

Zij bieden deze kinderen tijdelijk een warm nest.

functioneert onder de vlag van Horizon Pleegzorg.

Bedrijven en particulieren die, op welke manier dan

Zij bieden kinderen die door omstandigheden

ook, een bijdrage willen leveren aan St. Kakelbont

niet meer thuis kunnen wonen een veilige plek.

kunnen contact opnemen via www.huizekakelbont.nl.

DEZE ADVERTENTIE IS AANGEBODEN DOOR:

