
25 juni 2016 Zeegersloot in Alphen aan den Rijn 

Vandaag speelden we in Alphen aan den Rijn op de baan van golfclub Zeegersloot.  De eerste 9 holes, de 

Griendbaan, liggen aan de andere kant van de weg en bereik je via een buis onder de weg. De tweede 9 

holes, de heuvelbaan,  zijn gelegen op en rondom een voormalige vuilnisstort. Hier moet je af en toe 

een flinke klim maken wat ook weer zorgt voor leuke afslagen vanaf hogere posities. De baan lag er 

mooi bij en doet parkachtig aan door de vele bomen en mooi waterpartijen. Met het weer troffen we 

het, want de hele week was het zeer wisselvallig geweest met soms overvloedige regenval en 

onverwachtse stormwinden. Bij Breukelen waren afgelopen woensdag nog hele rijen populieren door de 

wind als lucifer houtjes afgeknapt.  Gelukkig ging dit allemaal aan ons voorbij en hadden wij weer een 

heerlijke golfdag. We waren met 15 spelers dus niet zo’n grote groep deze keer.  Om 10 uur was het 

verzamelen op het terras van de golfclub waar we een bakje koffie met een brownie kregen. Na een 

bezoek aan de drivingrange en of de puttinggreen startte de eerste flight vanaf hole 1 van de 

Griendbaan.  Martien Sikking zorgde voor een extra versnapering in de baan. We kregen van hem een 

flesje vitaminendrank van Sourcey met een nieuw smaakje groene thee met citroen. Dank je wel 

Martien het smaakte prima . 

 

Fred, Bart, Piet en René bij hole 1  

De eerste neary stond op hole 2a, een korte par 3 van 108 meter. Deze werd geslagen door Ralph. De 

tweede neary stond op hole 17 en werd geslagen door René Roest. Birdies waren er vandaag ook. Er 

werden er twee genoteerd te weten een birdie van Mieke en een birdie van Ralph. 

Het was vandaag een mooie dag om goed te scoren, de fairways waren een stuk breder dan Texel en er 

stond ook niet zoveel wind. Af en toe viel er een druppeltje maar dat mocht de pret niet drukken. De 

winnaar van Texel, Wouter van den Bosch, wist zijn vorm te behouden en kwam met een prachtige 

score van 41 punten terug in het clubhuis. Goed gedaan Wouter een prima score. Op de tweede plaats 



met 34 punten kwam Jan Borkus en op de derde plaats Mieke Noordermeer met 31 punten. De rest van 

de scores zijn terug te vinden in de daguitslag op onze website. 

Het klassement na 5 speelrondes is weer spannend geworden. René van der Geer die tot vorige keer 

ruim aan kop ging is, mede doordat  i.v.m. vakantie niet mee kon spelen, achterhaald door Jan Borkus en 

Wouter van den Bosch.  

Jan en Wouter hebben nu beiden 32 punten en worden op de voet gevolgd door René en Lea. Op iets grotere 

afstand volgen Ralph, Hans en Piet. Met een hele goede dag van één van hen kan het klassement er ineens weer 

anders uitzien. 

Mieke, Jan en Martien op hole 7 van de Griendbaan 

De volgende wedstrijd is 9 juli in Ommen. We spelen dan op de golfbaan de  Hooge Graven. Dit is een 

prachtige baan die voor het grootste deel in het bos is gelegen. We zouden hier in maart al spelen maar 

toen was het zo slecht weer dat de baan i.v.m.  vorst gesloten was. We gaan er vanuit dat de vorst nu 

geen roet in het eten gaat gooien . Na deze wedstrijd begint de zomervakantie en spelen we even 

geen Heineken golf. De eerst volgende wedstrijd is 27 augustus op de GC. Sluispolder in Noord Holland. 

Groetjes, Hans 



 

 

 


