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EDITORIAL 
DOOR: Hugo Croes

Tijdens	 de	 nieuwjaarsreceptie	 zag	 2020	 er	 veelbelovend	 uit.	
Er	 volgden	 voorjaarsstormen	 met	 name	 Ciara	 en	 Dennis	 -	 snel	
gekomen	 en	 snel	 vergeten	 –	 waarna	 de	 echte	 onrustwekkende	
orkaan	 toesloeg	op	13	maart.	De	volgende	morgen	werden	we	
wakker	in	een	rampenfilm,	terwijl	we	niet	gesolliciteerd	hadden	
voor	 een	 rol.	 Een	 repressie	 van	 onze	 vrijheid	 die	 we	 niet	 meer	
kende	 sinds	 WOII.	 We	 voelden	 ons	 gestraft	 zonder	 dat	 we	 iets	
misdaan	hadden.	

Ons	 leven,	 onze	 vrije	 tijd,	 reizen,	 sociale	 contacten,	 alles	 werd	
al	 jaren	mee	bepaald	 door	 het	 golfspel,	 toen	dat	 op	 één	nacht	
allemaal	 werd	 afgenomen	 door	 een	 onzichtbare	 vijand.	 Van	 de	
‘alles	mag’-	naar	de	‘full	catastrophe	living’-toestand.	We	werden	
van	de	ene	op	de	andere	dag	verplicht	te	anderhalvemeteren	en	
aan	te	schuiven	aan	de	supermarkt,	nee	niet	voor	voedsel,	maar	
voor	wc-papier.	Wie	dat	in	februari	had	verteld	zou	verdacht	worden	
van	overdadig	alcoholgebruik	of	snuiven	van	geestvertroebelende	
middelen.

De	 eerste	 exit-persconferentie	 van	 de	 veiligheidsraad	 was	
historisch	 en	 een	 voorbeeld	 van	 hoe	 het	 niet	 moet;	 didactisch	
materiaal	voor	scholen.	De	volgende	was	al	wat	beter,	vooral	door	
de	 aankondiging	 dat	 golfen	 toegelaten	 werd	 en	 we	 weer	 licht	
zagen	door	de	bomen,	…	zoals	op	de	cover	van	dit	magazine.	

We	 kregen	 een	 versoepeling	 die	 we	 ondertussen	 toepassen.	
Het	 anderhalvemeteren	 geldt	 ook	 op	 het	 golfterrein;	 golf	 met	
beperkingen,	 maar	 terug	 het	 terrein	 op,	 een	 verademing	 voor	
lichaam	en	geest.

De	 communicatie	per	email	 die	we	hierover	 kregen	van	Rinkven	
was	helder	en	werd	verduidelijkt	door	een	begeleidende	videoclip	
van	 eigen	 productie,	 die	 ondertussen	 al	 meer	 dan	 6.000	 keer	
bekeken	werd	in	de	Belgische	golfwereld.	De	crew	bestond	uit	onze	
eigen	golfers	Manon	en	Diederik	als	‘acteurs’,	met	regie,	script	en	
camerashots	van	Kristof	en	de	voice-over	van	zijn	partner	Elsje.	
	
De	 shop	 is	 ondertussen	 ook	 al	 open	 en	 het	 is	 nu	 nog	 wachten	
op	 de	 horeca.	 Golf	 is	 een	 sociaal	 gebeuren	 en	 we	 hebben	 dat	
comfortabele	clubhuis	niet	gezet	om	het	gesloten	te	houden.	 In	
het	artikel	van	Carl	lees	je	zijn	toekomstplannen,	en	zie	je	al	een	
foto	van	de	nieuwe	buitenbar.	Hopelijk	evolueren	we	begin	 juni	
geleidelijk	aan	naar	de	V.C.-toestanden	(voor	corona).	Ondertussen	
is	 het	 ‘nieuwe’	 normaal,	 wel	 ‘nieuw’	 ...	 maar	 voelt	 het	 niet	
normaal.	Voor	La	Dolce	Vita	moet	je	momenteel	niet	in	Rome	zijn,	
maar	wel	in	Stockholm.

We bieden onze leden ook de mogelijkheid 

het magazine te lezen op tablet of 

smartphone, met de gekende ‘swipe’ en 

‘pageflip’ functionaliteit. Benieuwd? Scan 

de QR code of ga naar www.rinkven.be en 

klik door naar Leden - Rinkpen.
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HUGO CROES

Bij	sommige	artikels	die	u	zal	lezen	staat	de	datum	van	wanneer	
ze	 geschreven	 zijn,	 met	 de	 toestand	 op	 die	 dag	 en	 hoe	 dat	
toen	 aanvoelde.	 Een	 momentopname	 dus.	 Dat	 vonden	 we	
interessanter	dan	alles	last	minute	te	blijven	aanpassen.	In	deze	
ongewone	omstandigheden	is	zelfs	de	krant	van	vandaag	morgen	
al	achterhaald.
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Beste	leden,
	
Ondertussen	 zijn	 onze	 eerste	 weken	 van	
heropstart	 voorbij	 en	 deze	 waren	 een	
succes.	We	zagen	heel	veel	blije	gezichten	
op	 Rinkven.	 De	 COVID-19-maatregelen	
hebben	 heel	 veel	 gevraagd	 van	 onze	
leden.	 Maar	 jullie	 hebben	 de	 test	 met	
glans	doorstaan.
	
De	 opstart	 verliep	 in	 verschillende	 fases,	
die	we	graag	nog	even	voor	jullie	op	een	
rij	zetten.

FASE 1A VANAF 4 MEI:

Rinkven	 ging	 terug	 open	 onder	 strikte	
voorwaarden.	Eén	van	de	belangrijkste	was	
het	verplicht	boeken	van	een	tee-time.	Het	
werken	met	tee-time-reservaties	liep	echter	
zeer	vlot	en	iedereen	kreeg	ruim	voldoende	
kans	 om	 te	 boeken.	 Er	 was	 nooit	 “file”	
aan	 de	 4	 tee-offs.	 Gezien	 we	 nu	 effectief	
kunnen	meten	hoe	druk	de	baanbezetting	
is,	kunnen	we	dus	met	zekerheid	stellen	dat	
er	absoluut	geen	sprake	is	van	overbezetting	
op	 Rinkven.	 Jullie	 hebben	 keurig	 jullie	 2	
“vaste	 golfbuddies”	 gekozen.	 Samen	 met	
de	mensen	waarmee	je	onder	1	dak	woont,	
is	dat	“je	bubble”	waarmee	je	je	flights	mag	
samenstellen.

We	hebben	 in	deze	 fase	bewust	gekozen	
om	 enkel	 onze	 full	 members	 te	 laten	
spelen.	 Op	 deze	 manier	 konden	 we	 hen	
de	 zekerheid	 bieden	 van	 voldoende	 vrije	

starttijden.	 Dit	 verliep	 zeer	 vlot	 en	 we	
konden	dan	ook	in	de	volgende	fase	reeds	
versoepelen.

Iedereen	 kon	 na	 7	 weken	 verplichte	 rust	
ontdekken	hoe	mooi	ons	terrein	erbij	 lag.	
We	 ontvingen	 vele	 mails	 met	 felicitaties,	
waarvoor	dank.

FASE 1B VANAF 11 MEI:

We	 konden	 na	 1	 week	 reeds	 vele	
versoepelingen	doorvoeren.	Er	konden	latere	
tee-times	geboekt	worden,	er	kon	elke	dag	
gereserveerd	worden	i.p.v.	om	de	2	dagen,	
gebruik	 van	 buggy’s	 werd	 toegestaan	 voor	
leden	met	een	medisch	attest,	…

Ook	onze	MOV	en	VMT	konden	starttijden	
boeken.	Ook	dit	zorgde	absoluut	niet	voor	
een	overbezetting	op	onze	banen.

De	driving	range	ging	terug	open	en	hier	
was	er	zelfs	geen	reservatie	nodig.	Ook	dit	
verliep	vlot.	Ook	onze	VMP	leden	konden	nu	
komen	oefenen.	Danny	en	zijn	team	zorgen	
voor	de	nodige	desinfectie	 van	ballen	en	
emmertjes	en	enkelrichtingsverkeer	waar	
nodig.	

Ook	 onze	 pro	 shop	 mocht	 terug	 open	
en	 onze	 pro’s	 mochten	 opnieuw	 hun	
golflessen	opstarten.

Tevens	 waren	 vanaf	 dit	 moment	 -	 door	
de	overheid	-	greenfees	terug	toegelaten.	

Rinkven	 heeft	 er	 echter	 voor	 gekozen	
om	 tot	 minstens	 31	 mei	 geen	 greenfees	
(ook	niet	op	uitnodiging)	toe	te	laten,	om	
zo	 onze	 leden	 alle	 kansen	 te	 bieden	 om	
voldoende	te	kunnen	spelen.

FASE 2 VANAF 18 MEI:

Het	einde	van	de	“bubble”	van	2,	weliswaar	
nog	 onder	 bepaalde	 voorwaarden.	 De	
leden	 konden	 terug	 gebruik	 maken	 van	
de	gedesinfecteerde	trolleys	van	Rinkven,	
die	 ter	 beschikking	 stonden	 aan	 de	
hoofdingang	 van	 het	 clubhuis,	 en	 onze	
leden	die	een	vaste	standplaats	huren	voor	
hun	trolley	of	powa	konden	hun	materiaal	
terug	achterlaten	op	de	club.	De	leden	met	
een	 stalling	 in	de	draaimolen	moeten	op	
dit	 moment	 hun	 golftas	 nog	 steeds	 mee	
terug	naar	huis	nemen.

FASE 3 VANAF 8 JUNI (TEN VROEGSTE):

Op	 het	 moment	 van	 het	 schrijven	 van	 dit	
artikel,	 is	 de	 richtlijn	 dat	 de	 horeca	 ten	
vroegste	vanaf	8	juni	terug	open	mag.	Maar	
dit	is	absoluut	nog	niet	zeker	en	we	weten	ook	
niet	welke	voorwaarden	bij	de	heropening	
in	acht	moeten	genomen	worden	…

Het	Rinkven-clubhuis	is	gelukkig	voldoende	
ruim	om	de	“social	distance”-maatregelen	
te	 kunnen	 toepassen.	 Onze	 buitenbar	 zal	
tegen	dan	volledig	klaar	zijn	en	zal	ook	een	
absolute	meerwaarde	zijn.

 VAN ONZE VOORZITTER & CLUB MANAGER 
DOOR: Karel Plasman & Paul Aerts
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“DE COVID-19-MAATREGELEN HEBBEN HEEL VEEL 

GEVRAAGD VAN ONZE LEDEN. MAAR JULLIE HEBBEN DE 

TEST MET GLANS DOORSTAAN. LANGZAAM MAAR ZEKER 

EVOLUEREN WE DUS TERUG NAAR HET NIEUWE NORMAAL”

KAREL PLASMAN PAUL AERTS

Wij	doen	bij	deze	alvast	een	oproep	aan	
onze	leden	om	-	bij	de	heropening	-	onze	
uitbater	 Carl	 en	 zijn	 team	 massaal	 te	
steunen	en	regelmatig	(met	respect	voor	
social	 distance	 natuurlijk)	 een	 pintje	 te	
blijven	pakken	of	lekker	te	blijven	eten.
Ook	wat	wedstrijden	betreft	 is	er	op	dit	
moment	nog	niets	geweten.

Langzaam	maar	zeker	evolueren	we	dus	
terug	naar	“het	nieuwe	normaal”	en	zullen	
we	 uiteindelijk	 terug	 ten	 volle	 kunnen	
profiteren	 van	 onze	 fantastische	 club.

Wij	 willen	 namens	 het	 voltallige	
bestuursorgaan,	al	onze	leden	bedanken	
om	op	correcte	wijze	de	vele	voorwaarden	
en	richtlijnen	te	hebben	opgevolgd.
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Beste	Rinkvenner,
	
Hopelijk	zijn	jullie	allemaal	in	prima	conditie	
en	 hebben	 jullie	 geen	 corona-infecties	
opgelopen.
	
Op	het	moment	dat	ik	dit	schrijf	krijgen	we	
stilaan	zicht	op	de	voorzichtige	maatregelen	
die	gepaard	gaan	met	de	opening	van	onze	
golfbaan.	 Door	 het	 coronavirus	 is	 onze	
(golf)habitat	 sterk	 verstoord	 geworden	 en	
zijn	velen	van	ons	toch	wel	wat	verweesd	
achtergebleven.	 Ieder	 van	 ons	 heeft	 dan	
ook,	elk	op	zijn	wijze,	 toegeleefd	naar	dit	
openingsmoment.

Maar	het	virus	is	nog	niet	verslagen	en	dat	
maakt	dat	het	uitoefenen	van	onze	geliefde	
sport	nog	aan	vele	regeltjes	en	voorwaarden	
zal	gekoppeld	worden.	Deze	maatregelen,	of	
we	die	nu	leuk	vinden	of	niet,	zijn	opgesteld	
met	het	oog	op	de	volksgezondheid,	en	dus	
ook	de	gezondheid	van	ieder	van	ons.	Het	
komt	 er	 dan	 ook	 op	 aan	 deze	 nauwgezet	
en	 accuraat	 op	 te	 volgen.	 Dit	 zal	 ook	 het	
mogelijk	 later	 versoepelen	 van	 de	 regels	
in	de	hand	werken.	En	laat	ons	wel	wezen,	
onze	 golfbeleving	 zal	 de	 eerstvolgende	
periode	 nog	 niet	 “as	 usual”	 verlopen.	 We	
zullen	spijtig	genoeg	nog	niet	onmiddellijk	
kunnen	hervallen	in	onze	oude	rituelen:	nog	
geen	19e	hole	met	gepaste	nabesprekingen,	
geen	groepswedstrijden,	geen	wedstrijden	
met	prijsuitreikingen,	geen	groepslessen,	…	
Geleidelijkheid	zal	de	nieuwe	regel	worden.
	
Vele	van	de	in	2020	geplande	wedstrijden	
zijn	 reeds	 in	 de	 coronavijver	 gevallen.	
Ook	 de	 interclubcompetitie	 werd	 afgelast.	
Nochtans	waren	onze	teams,	mede	dank	zij	
de	voorbereidende	inzet	van	de	respectieve	
teamcaptains,	 reeds	 in	 de	 juiste	 mood	 en	
mindset	om	titels	te	pakken.	Getuige	daarvan	
de	 zeer	 geslaagde	 barometerwedstrijd	

georganiseerd	door	Arthur.	Ter	compensatie	
van	 dit	 wegvallen	 van	 IC	 zullen	 we	
proberen	 een	 nieuwe	 barometerwedstrijd	
in	 te	 lassen.	 Ditmaal	 met	 deelname	
van	 onze	 senioren-	 en	 supersenioren-
teams.	 Tot	 nu	 toe	 staan	 de	 interclubs	
voor	 de	 senioren	 en	 de	 supersenioren	
immers	 nog	 steeds	 geprogrammeerd	
voor	 de	 maand	 september.	 Voor	 deze	
senioren	en	senoritas	wordt	dit	dan	ineens	
een	 goeie	 test	 van	 hun	 golfconditie.
	
Buiten	 dit	 nog	 zeer	 voorwaardelijke	
programma,	kan	ik	voor	het	vervolg	van	dit	
seizoen	 nog	 geen	 concrete	 vooruitzichten	
in	 beeld	 brengen.	 Momenteel	 kunnen	
we	 immers	 nog	 geen	 andere	 wedstrijden	
inplannen,	maar	van	zodra	dit	wel	mogelijk	
is	-	al	was	het	in	een	nieuwe,	beperktere	of	
alternatieve	 vorm	 -	 zullen	 we	 hiervoor	 de	
nodige	 stappen	 zetten	 en	 u	 hiervan	 op	 de	
hoogte	brengen.	Laat	ons	het	vervolgtraject	
dan	 ook	 met	 optimisme	 tegemoet	 gaan.	
Wij	 kunnen	 tenslotte	 onze	 sport	 nu	 reeds	
beoefenen;	dit	in	tegenstelling	tot	vele	andere	
sporttakken	en	de	aan	de	sport	gerelateerde
wegvallende	(horeca)	activiteiten.	
	
Maar	genoeg	over	corona	en	de	gevolgen	
ervan.	 Verder	 bouwend	 op	 deze	 positieve	
noot	 stap	 ik	 in	 één	 ruk	 over	 naar	 het	
nieuwe	 handicapsysteem	 (WHS)	 dat	
volgend	 seizoen	 van	 kracht	 wordt.	 Onze	
manager	 Paul	 heeft	 hierover	 reeds	 een	
verduidelijkende	 mail	 naar	 jullie	 allen	
gestuurd.	Met	 daarbij	 voor	 de	 “die	 hards”	
een	verwijzing	naar	de	betreffende	website	
voor	nog	meer	uitgebreide	toelichting.

Intussen	zullen	de	meesten	van	jullie	reeds	
vastgesteld	 hebben	 dat	 het	 resultaat	 van	
deze	 nieuwe	 berekening	 van	 handicap	 ter	
introductie	 reeds	 op	 uw	 i-Golf	 info	 terug	
te	 vinden	 is.	 Voor	 velen	 is	 dit	 een	 mooie		

bevestiging	 van	 hun	 golfcapaciteiten.	 Maar	
blijkbaar	heeft	dit	voor	verschillenden	onder	
ons	 geleid	 tot	 een	 zekere	 teleurstelling	
wegens	een	kleine	of	vooral	grotere	verhoging	
van	de	handicap	dan	verwacht.	Ons	golf-ego	
heeft	 hierdoor	 misschien	 een	 kleine	 deuk	
gekregen.	Maar	 sta	me	 toe	de	doelstelling	
hiervan	 opnieuw	 in	 beeld	 te	 brengen:	 de	
WHS-handicap	 wordt	 niet	 geïntroduceerd	
als	 pestmaatregel,	 maar	 integendeel	 om	
ieder	van	ons	een	optimale	golfbeleving	te	
garanderen.	Zo	tracht	het	WHS-systeem,	op	
basis	van	uw	golfhistoriek,	een	zo	realistisch	
en	reëel	mogelijke	weergave	te	geven	van	
uw	 huidige	 golfcapaciteiten.	 Het	 WHS	 zal	
ook	 frequent	 uw	 prestaties	 volgen	 en	 in	
functie	daarvan	uw	HCP	verder	verfijnen	en	
corrigeren.	Dit	zal	het	comfort	van	het	spel	
en	uw	golfplezier	bevorderen,	en	daar	is	het	
ons	allen	toch	om	te	doen.

Laten	we	dan	ook,	zelfs	niettegenstaande	de	
geldende	beperkingen,	met	vol	vertrouwen	
en	 optimisme	 ons	 golfseizoen	 opnieuw	
opstarten	 en	 opbouwen,	 en	 genieten	 van	
elke	golfdag	die	we	zo	kunnen	beleven.
	
En	hou	het	gezond,	voor	uzelf,	uw	naasten	
en	uw	omgeving!

29	april	2020

 VAN DE CAPTAIN 
DOOR: Herman Boumans / Captain
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DE BAAN OP 
ZONDER HANDICAP

Kijk tijdig de staat van uw banden na. Vulco controleert en 
adviseert u bij de keuze van het juiste type voor uw wagen. Omdat 
enkel een correcte approach leidt naar veilig succes onderweg.

www.vulco.be

EKEREN
Kapelsesteenweg 5
2180 EKEREN
T 03 646 04 32

WOMMELGEM
Herentalsebaan 401
2160 WOMMELGEM
T 03 322 21 70

WILRIJK
Boomsesteenweg 200
2610 WILRIJK
T 03 830 05 50

MECHELEN
Leuvensesteenweg 222
2800 MECHELEN
T 015 416 825

TURNHOUT
Noord Brabantlaan 14
2300 TURNHOUT
T 014 450 411

ZAVENTEM
Leuvensesteenweg 528
1930 ZAVENTEM
T 02 757 65 88

LEUVEN
Tiensesteenweg 382
3000 LEUVEN
T 016 253 294

POWERED BY SP-TYRES

0418VUL175_Aanpassing_Golf_Ad_A4.indd   1 08/04/2019   17:25

“LATEN WE GENIETEN VAN 
ELKE GOLFDAG DIE WE ZO 
KUNNEN BELEVEN.”
HERMAN BOUMANS
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Take -away i n  st i j l

Haute  Cookure  @ Home
Zolang de  coronamaatrege l en  g e ld en  laten  we je  tweewekel i j k s

gen i e t en  van  h e er l i j k e  a fhaalgerechten .  O ok  verkopen  w i j

exclus i e v e  w i j npakketten  voor  d emocrat i s c h e  pr i j z en

Houd  zeker  onze  webs i t e  en  soc i a l e  med i a - kanal en  i n  h e t  oog

en  b l i j f  op  d e  hoogte  van  a l  onze  act i e s

#kooplokaal  en  steun  ons !

I n t e r esse  i n  d e  formules

d i e  w i j  kunnen  b i e d en?

Ne em dan contact

v i a  e -ma i l  o f  b e l  ons  even ,

d an  maken  w i j  graag

e en  of f erte  op  maat !

HAUTE  COOKURE
Een be l ev i n g  i n  gastronom i e

H er entalsebaan  26  –  2390  Malle

03 322 94 20

i n f o@ hautecookure . b e

www.hautecookure . b e



DOOR: Mike Davis

Sophie Wilmès heeft ons op vrijdag 24 april groen licht gegeven, we mogen opnieuw golfen! Na veertig dagen 
quarantaine mogen wij terug op ons mooie Rinkvendomein. Het ganse greenkeeperteam heeft tijdens de 
lockdown hard gewerkt aan het terrein, wat resulteert in een aantal mooie veranderingen op de baan.

RINKPEN MAGAZINE

TERREINCOMITE

Onze	 golf	 heeft	 dit	 jaar	 al	 twee	 heel	
verschillende	 quarantaines	 -	 of	 perioden	
van	 veertig	 dagen	 -	 meegemaakt.	 Tijdens	
de	 40	 dagen	 van	 februari	 tot	 midden	
maart	 hebben	 wij	 zoveel	 regenval	 gehad	
(ongeveer	 drie	 keer	 meer	 dan	 normaal)	
dat	de	baan	een	paar	keer	moest	gesloten	
worden	 door	 wateroverlast.	 Dan	 op	 quasi	
bijbelse	 wijze	 gingen	 wij	 van	 40	 dagen	
vloed	 naar	 40	 dagen	 droogte,	 met	 als	
resultaat	 dat	 er	 al	 bosbranden	 zijn	 niet	 zo	
ver	van	ons	in	de	Kempen.		

Met	een	zware	en	vettige	ondergrond	is	zo’n	
contrast	 geen	 groot	 probleem,	 maar	 onze	
Kempense	 zandgrond	 houdt	 weinig	 vocht	
vast	en	bijna	al	het	water	van	die	eerste	40	
dagen	is	doorgesijpeld	in	de	ondergrond.	Wij	
hebben	nog	nooit	 zo	vroeg	 in	het	 seizoen	
de	fairways	moeten	beregenen	en	het	toont	
dan	ook	aan	hoe	belangrijk	de	investering	is	
die	wij	maken	in	de	irrigatie,	vooral	in	deze	
jaren	van	extreme	weersomstandigheden.
	
Volgende	 week	 gaan	 wij	 terug	 kunnen	
golfen,	wel	alleen	 in	de	“light	golf”-vorm,	

d.w.z.	zonder	competitie	-	onder	vrienden	-	
contactloos	 -	met	 speciale	 cups	en	andere	
uitzonderlijke	 maatregelen.	 Jullie	 gaan	
zien	 dat	 onze	 greenkeepers	 tijdens	 onze	
speelpauze	 goed	 hebben	 gewerkt.	 Er	 zijn	
nieuwe	paden	aangelegd	op	plaatsen	waar	
veel	 spelers	 stappen	 en	 waar	 de	 grond	
modderig	en	hobbelig	is	geworden.	

De	nieuwe	holes	NC2	en	NC5	maken	goede	
vooruitgang	 en	 zullen	 hopelijk	 binnenkort	
weer	 bespeelbaar	 zijn.	 North	 Course	 2	
wordt	tijdelijk	gespeeld	als	een	par	3	vanop	
voorlopige	 tees	 aan	 de	 rechterkant.	 Extra	
herstellingswerken	 in	 het	 najaar	 2019	
hebben	 als	 resultaat	 dat	 het	 gras	 op	 de	
eerste	 helft	 van	 de	 fairway	 onvoldoende	
groei	heeft	gehad	voor	de	winter	en	dus	nu	
meer	tijd	nodig	heeft.	NC5	ziet	er	beter	uit	
en	zal	waarschijnlijk	voor	eind	mei	 in	spel	
genomen	worden,	maar	wel	met	een	wat	
tragere	green	dan	de	andere.

Onze	andere	greens	en	tees	zien	er	meestal	
goed	uit	op	enkele	uitzonderingen	na	waar	
meer	topdressing	nodig	 is.	Gedurende	een	

paar	 weken	 zullen	 er	 wat	 verschillen	 zijn	
in	 greenspeeds	 en	 rolkwaliteit,	maar	 deze	
komen	 zeker	 in	 orde	 voor	 eind	 mei.	 De	
fairways	zijn	voor	een	groot	deel	mooi,	maar	
er	 zijn	 al	 plekken	 van	 uitdroging	 waar	 de	
greenkeepers	 plaatselijk	 moeten	 sproeien.	
Tijdens	 de	 droogte	 zullen	 wij	 de	 fairways	
iets	hoger	maaien	dan	normaal	om	het	gras	
te	 beschermen.	 Er	 wordt	 hard	 gewerkt	 op	
de	green	surrounds	en	hier	hebben	wij	de	
ambitie	 om	 een	 duidelijke	 verbetering	 te	
maken	doorheen	het	seizoen.				

Ik	 wens	 iedere	 speler	 een	 rustige	 herstart	
van	het	spel.	Hopelijk	zijn	wij	niet	vergeten	
hoe	 te	 swingen	 en	 ook	 heel	 belangrijk	
waar	 onze	 pitchfork	 terug	 te	 vinden	 is.	
Ik	 lees	 in	 de	 krant	 dat	 er	 volgende	 week	
enkele	regendagen	zijn	voorspeld,	wat	alle	
tuinliefhebbers	 en	 greenkeepers	 gelukkig	
zal	maken.	Laat	ons	hopen	dat	vanaf	nu	alle	
quarantaines	achter	de	rug	zijn	voor	2020,	
zowel	die	van	het	bijbelachtige	weer	als	die	
van	tegen	het	virus.					

Mike	Davis

TIJDENS DE RUSTIGE PERIODE OP RINKVEN WERDEN VERSCHILLENDE PADEN (HER-)AANGELEGD, ZOALS JE 
HIER ZIET TUSSEN SOUTH COURSE 6 EN 7. HETZELFDE GEBEURDE OP NORTH COURSE 3 EN 12. OOK DE 
WERKEN OP NORTH COURSE 3 EN 5 BELANDEN STILAAN IN HUN EINDFASE. NOG EVEN GEDULD DUS... 
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PROSPECIAL
Rinkven heeft een nauwe band met tal van nationale touring professionals, 
mede dankzij de fantastische oefenfaciliteiten en de hosting van de 
Belgian Knockout. Ook voor hen sloeg de lockdown in als een bom. Geen 
European Tour, Challenge Tour, Ladies European Tour of andere tornooien 
meer waar zij per slot van rekening hun kostwinning uit halen. Het zorgde 
bij de ene al voor wat meer frustratie dan bij de andere. We zagen op 
hun social media foto’s en videos van home training faciliteiten. Van een 
golfnet tot hele putting green setup, van paraplu’s in  de tuin tot fitness- 
apparatuur. 

We stelden 6 vragen aan onze pro’s over hoe zij deze bijzondere periode 
ervaren hebben en hoe zij de toekomst zien.

HOE HET LEVEN VAN DEZE BELGISCHE TOURING PRO’S PLOTS VERANDERDE

SAMENSTELLING: Hugo Croes en Kristof Vosters

Manon Thomas Thomas Christopher Kevin Yente

RINKPEN MAGAZINE012



PROSPECIAL
1. Hoe ervaar jij de huidige periode als golfpro?

Deze	 periode	 heeft	 veel	 impact	 op	 mijn	 seizoen	 omdat	
ik	 geen	 tornooien	 meer	 kan	 spelen	 doordat	 we	 niet	 meer	
kunnen	 reizen.	 Gelukkig	 heb	 ik	 een	 speciale	 uitzondering	
gekregen	van	Sport	Vlaanderen	om	te	kunnen	blijven	trainen.	
Het	enige	verschil	is	dat	ik	helemaal	alleen	moet	spelen,	wat	
leuk	is	in	het	begin	om	de	baan	voor	mezelf	te	hebben,	maar	
na	een	tijdje	wordt	het	wel	een	beetje	saai	en	wil	je	ook	eens	
met	iemand	praten.	Ik	ben	toch	een	vrij	sociaal	persoon	dus	ik	
mis	zeker	de	sociale	contacten.	
	
2. Aan welk onderdeel van het golfspel schenk jij 
nu tijdens de trainingen het meeste aandacht? 

Ik	ben	gewoon	blijven	trainen	zoals	voor	de	lockdown,	maar	
ik	wist	natuurlijk	dat	dit	voor	een	 langere	 tijd	zou	zijn.	Dus	
ik	dacht	dit	is	het	ideale	moment	om	op	bepaalde	zaken	te	
werken	waar	ik	in	het	seizoen	niet	op	kan	werken.	Ik	mocht	
mijn	 coaches	 niet	 zien	 dus	 hebben	 we	 wel	 via	 video	 veel	
kunnen	bespreken	en	doen,	maar	dat	is	toch	niet	hetzelfde.	
Short	 game	 is	 het	 zwakste	 onderdeel	 van	 mijn	 spel	 dus	
daar	kan	ik	nog	veel	op	verbeteren.	Dat	kan	ik	zelfs	binnen	
oefenen.	 Ik	 doe	 ook	 dagelijks	 oefeningen	 en	 veel	 cardio	
(lopen,	fietsen,	...).
	
3. Hoe blijf je mentaal sterk in deze bizarre tijden?

In	het	begin	viel	het	goed	mee	toen	ik	elke	dag	naar	de	golf	
ging	en	het	was	ook	goed	weer,	maar	na	 zoveel	weken	 is	
het	moeilijk	om	gemotiveerd	te	blijven.	Ook	omdat	we	niet	
weten	 wanneer	 ons	 eerste	 tornooi	 zal	 zijn.	 Ik	 probeer	 te	
zoeken	om	andere	dingen	te	doen,	verschillende	workouts,	
iets	nieuw	leren	zoals	Spaans.	Je	moet	jezelf	proberen	bezig	
te	houden	wat	niet	altijd	makkelijk	is	natuurlijk.	

4. Hoe zie jij de toekomst van jouw seizoen 
tegemoet?

Voorlopig	is	het	eerste	tornooi	gepland	1	augustus	in	Sitges	
(Spanje),	 maar	 dit	 kan	 waarschijnlijk	 nog	 veranderen.	 Het	
is	 moeilijk	 om	 te	 zeggen	 hoe	 het	 zal	 verlopen	 omdat	 we	
moeten	 reizen.	 Het	 kan	 goed	 gaan	 in	 een	 bepaald	 land,	
maar	alle	spelers	komen	van	over	heel	de	wereld,	waar	de	
situatie	misschien	minder	goed	is	en	het	een	groot	risico	met	
zich	 meebrengt.	 Ook	 als	 je	 in	 een	 vliegtuig	 zit	 is	 het	 zeer	
moeilijk	om	aan	social	distancing	te	doen.	We	zullen	moeten	
afwachten,	 maar	 ik	 hoop	 dat	 we	 dit	 jaar	 nog	 wedstrijden	
kunnen	spelen.	
	
5. Wat denk je van internationale tornooien die 
gespeeld zouden worden zonder publiek?

Het	is	natuurlijk	altijd	leuker	om	voor	publiek	te	spelen	want	
dat	geeft	een	extra	boost,	maar	 ik	denk	dat	de	 tour	en	de	
spelers	al	heel	blij	zullen	zijn	als	we	terug	tornooien	kunnen	
spelen.	Om	eerlijk	te	zijn	-	en	hoe	erg	ik	dit	ook	vind	-	is	dat	er	
op	de	Ladies	European	Tour	eigenlijk	nooit	echt	veel	publiek	
is,	dus	zal	dit	voor	ons	niet	zo	een	groot	verschil	maken.	Bij	de	
mannen	zal	het	wel	anders	zijn.	
	
6. Is het een haalbare kaart om dit jaar de Ryder 
Cup te laten plaatsvinden?

Indien	 de	 Ryder	 Cup	 zou	 gespeeld	 worden	 zonder	 publiek	
vind	ik	dat	het	niet	zou	moeten	doorgaan.	De	Ryder	Cup	heeft	
toch	een	speciale	atmosfeer	met	publiek.	Maar	ik	denk	ook	
omdat	er	zoveel	mensen	van	over	heel	de	wereld	naar	een	
plaats	komen,	het	niet	zal	toegelaten	worden.	
	

ManonDE ROEY

RINKPEN MAGAZINE
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DETRY
1. Hoe ervaar jij de huidige periode als golfpro?

Niet	gemakkelijk,	maar	het	is	niet	vaak	dat	we	als	golfer	twee	
maanden	in	hetzelfde	land	blijven.	Ik	mis	golf	en	competitie,	
maar	rusten	is	ook	wel	leuk	af	en	toe!	
	
2. Aan welk onderdeel van het golfspel schenk jij 
nu tijdens de trainingen het meeste aandacht? 

Ik	heb	de	laatste	7	weken	niks	gedaan	qua	training.	Een	paar	
keer	op	het	strand	hier	in	Engeland	ballen	gaan	slagen,	that’s	
it.	Ball	striking	is	nog	niet	verdwenen.	De	golfbanen	openen	
op	woensdag	13	mei	hier	 in	Engeland.	Benieuwd	om	weer	
aan	de	slag	te	gaan.	
	
3. Hoe blijf je mentaal sterk in deze bizarre tijden?

Ik	ben	een	paar	boeken	aan	het	lezen	en	probeer	te	werken	
op	mijn	concentratie	met	mind	games	en	minder	gebruik	van	
mijn	telefoon,	social	media,	etc	...

4. Hoe zie jij de toekomst van jouw seizoen 
tegemoet?

Moeilijk	om	te	zeggen,	maar	nog	een	paar	maanden	rusten	
en	trainen	en	volgens	mij	gaat	het	allemaal	heel	druk	voor	
ons	zijn	vanaf	augustus	en/of	september	tot	het	einde	van	
het	jaar!	
	

5. Wat denk je van internationale tornooien die 
gespeeld zouden worden zonder publiek?

Als	dit	de	enige	oplossing	is	om	wedstrijden	weer	op	gang	te	
brengen	dan	is	dat	oké.	Maar	voor	ons	is	het	natuurlijk	veel	
leuker	om	publiek	te	hebben	met	familie	en	vrienden	die	ons	
live	kunnen	zien	spelen.	Het	zal	ook	heel	bizar	zijn	om	een	
zondagnamiddag	onder	druk	te	spelen	zonder	publiek!
	
6. Is het een haalbare kaart om dit jaar de Ryder 
Cup te laten plaatsvinden?

Natuurlijk!	Ryder	Cup	is	nog	altijd	een	doel,	maar	het	wordt	
voor	ons	wel	moeilijker	om	zich	te	kwalificeren.	Bijna	de	helft	
van	de	wedstrijden,	en	dus	ook	Ryder	Cup-punten,	zijn	weg.	
Het	wordt	nu	bijna	een	“impossible	task”.
	

Thomas
RINKPEN MAGAZINE
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PIETERS
1. Hoe ervaar jij de huidige periode als golfpro?

Ik	ervaar	deze	periode	op	een	heel	bijzondere	manier.	Er	is	bij	
mij	veel	drang	naar	competitie,	maar	op	zich	heb	ik	nu	ook	
wel	tijd	voor	zaken	waar	ik	anders	nooit	tijd	voor	heb.	Je	moet	
het	niet	al	te	ver	gaan	zoeken	zelfs:	gewoon	weken	aan	een	
stuk	thuis	zijn	is	een	hele	verandering	in	mijn	dagdagelijkse	
leven	 en	 ook	 wel	 eens	 leuk.	 Normaal	 ben	 ik	 tijdens	 een	
volledig	seizoen	een	dertigtal	weken	van	huis	en	als	ik	thuis	
ben	vaak	niet	meer	dan	één	à	twee	weken.	
	
2. Aan welk onderdeel van het golfspel schenk jij 
nu tijdens de trainingen het meeste aandacht? 

Momenteel	 leg	 ik	 samen	 met	 mijn	 fysical	 coach	 meer	 de	
nadruk	 op	 de	 fysieke	 voorbereiding.	 We	 willen	 stappen	
vooruitzetten	wat	betreft	basisuithouding	en	kracht,	zodat	ik	
van	zodra	de	internationale	wedstrijden	en	het	reizen	weer	
zijn	 toegelaten	 terug	 met	 een	 sterk	 lichaam	 van	 start	 kan	
gaan.
	
3. Hoe blijf je mentaal sterk in deze bizarre tijden?

Ik	 heb	 me	 de	 laatste	 weken	 wat	 verdiept	 in	 meditatie	 en	
ademhalingsoefeningen.	 Wel	 aan	 te	 raden!	 Zeker	 eens	
proberen.

4. Hoe zie jij de toekomst van jouw seizoen 
tegemoet?

Om	 eerlijk	 te	 zijn	 heb	 ik	 er	 totaal	 nog	 geen	 zicht	 op.	
Momenteel	zijn	de	meeste	landsgrenzen	nog	steeds	gesloten	
en	is	 internationaal	reizen	nog	uit	den	boze.	 Ik	hoop	echter	
wel	dat	we	tegen	eind	augustus,	begin	september	weer	aan	
competities	 kunnen	 deelnemen.	 Uiteraard	 ga	 ik	 hier,	 zoals	
jullie	wel	weten,	dan	ook	steeds	voor	het	hoogst	haalbare!

	

5. Wat denk je van internationale tornooien die 
gespeeld zouden worden zonder publiek?

Op	zich	zou	ik	hier	niets	op	tegen	hebben	moest	dit	de	spelers,	
hun	omkadering	en	de	staf	van	de	organisatie	beschermen.	
Al	zal	het	toch	wel	een	heel	raar	gevoel	zijn	om	aan	bepaalde	
wedstrijden	deel	te	nemen	zonder	publiek.	Ik	hoop	in	ieder	
geval	dat	alles	weer	rap	het	oude	wordt.
	
6. Is het een haalbare kaart om dit jaar de Ryder 
Cup te laten plaatsvinden?

Eerlijk	gezegd	denk	 ik	niet	dat	het	haalbaar	 zal	 zijn.	 Er	 zijn	
zoveel	factoren	die	de	Ryder	Cup	maken	tot	wat	het	vandaag	
de	dag	is	geworden.	Met	name	het	publiek,	de	selectie	van	de	
spelers	door	de	‘Captains’,	maar	vooral	ook	de	prestatie	van	
de	spelers	voorafgaand	aan	het	tornooi	en	tijdens	het	tornooi.	
Door	 deze	 onvoorziene	 omstandigheden	 valt	 dit	 jammer	
genoeg	allemaal	in	het	water.	Een	Ryder	Cup	met	ongeveer	
250.000	fans	over	de	ganse	week	gaat	niet	mogelijk	zijn	dit	
jaar	vrees	ik.	De	geladen	sfeer	van	vooral	het	publiek	zorgt	
ervoor	dat	sommige	spelers	fantastische	dingen	laten	zien	en	
dit	zal	dus	zonder	de	fans	nooit	hetzelfde	zijn,	helaas.	
	

Thomas
28	JAAR	-	EUROPEAN	TOUR	SPELER	-	WORLD	RANKING:	73
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MIVIS
1. Hoe ervaar jij de huidige periode als golfpro?

Deze	periode	is	op	zich	leerrijk	geweest!	Het	is	de	eerste	keer	
in	20	 jaar	dat	 ik	 zo	 lang	geen	golf	heb	gespeeld.	Nu	merk	
je	eens	 zo	hard	hoe	groot	de	passie	 is	en	hoe	graag	 je	dit	
spelletje	speelt.	In	deze	periode	kan	je	ook	de	tijd	nemen	om	
te	reflecteren	op	de	voorbije	jaren.	Je	beseft	ook	dat	we	altijd	
hebben	 kunnen	doen	wat	we	willen	 en	hoe	een	 virus	 ons	
leven	zo	goed	als	helemaal	heeft	stilgelegd.
	
2. Aan welk onderdeel van het golfspel schenk jij 
nu tijdens de trainingen het meeste aandacht? 

Ik	ga	veel	tijd	spenderen	aan	het	short	game.	Ook	wij	pro’s	
voelen	daar	het	meeste	verlies	 in	 “gevoel”	als	 je	niet	veel	
hebt	gespeeld.	Ongeacht	steek	ik	hier	veel	tijd	in	omdat	dit	
misschien	wel	het	belangrijkste	aspect	is	na	het	mentale.
	
3. Hoe blijf je mentaal sterk in deze bizarre tijden?

Je	probeert	mentaal	fris	te	blijven	door	veel	sport	te	blijven	
doen.	Zo	probeer	ik	te	lopen,	wielrennen,	mountainbiken	en	
allerlei	fysieke	oefeningen	te	doen.	Ondanks	dit	allemaal	 is	
het	toch	moeilijk	om	mentaal	sterk	te	staan	omdat	wij	altijd	
doelen	stellen	om	naar	toe	te	leven.	Op	dit	moment	is	er	geen	
doel	 omdat	 we	 niet	 weten	 wanneer	 er	 terug	 wedstrijden	
zullen	gespeeld	worden.	Van	zodra	we	hier	meer	over	weten	
zullen	 ook	 mijn	 doelen	 kunnen	 aangescherpt	 worden	 om	
2020	goed	af	te	sluiten.

4. Hoe zie jij de toekomst van jouw seizoen 
tegemoet?

Ik	vrees	enigszins	voor	dit	 seizoen.	Het	 zal	al	heel	moeilijk	
zijn	 om	 naar	 het	 buitenland	 te	 reizen	 om	 op	 vakantie	 te	
gaan,	laat	staan	om	dan	een	golfwedstrijd	te	spelen	met	veel	
verschillende	nationaliteiten.	Ik	hoop	dat	we	naar	het	einde	
van	het	jaar	toe	toch	nog	enkele	wedstrijden	kunnen	spelen.		
	
5. Wat denk je van internationale tornooien die 
gespeeld zouden worden zonder publiek?

Als	ze	ons	echt	de	kans	geven	om	terug	aan	wedstrijden	te	
doen,	 is	 volgens	mij	 de	enige	mogelijkheid	om	het	 zonder	
publiek	te	doen.	Dit	is	niet	wat	we	gewoon	zijn,	maar	langs	
de	 andere	 kant	 hebben	de	mensen	dan	wel	 iets	 om	 terug	
voor	te	supporteren	en	kunnen	ze	het	meebeleven	van	thuis.	
De	tijd	zal	sneller	voorbijgaan	en	is	er	ook	terug	iets	om	naar	
uit	te	kijken,	want	nu	gebeurt	er	helemaal	niets.
	
6. Is het een haalbare kaart om dit jaar de Ryder 
Cup te laten plaatsvinden?

De	 Ryder	 Cup	 zal	 moeilijk	 zijn	 dit	 jaar.	 Het	 is	 een	 van	 de	
grootste	 sportevenementen	 in	 de	 wereld...	 Zelfs	 indien	 we	
toch	mogen	vliegen	en	het	virus	beter	onder	controle	is,	zou	
het	 nog	 altijd	 moeilijk	 zijn	 om	 zoveel	 duizenden	 mensen	
samen	te	brengen.	De	Ryder	Cup	zou	de	Ryder	Cup	niet	zijn	
zonder	de	sfeer	van	en	met	de	fans.
	

Christopher
Eén met 
sport

In een snel veranderende wereld is stilstaan geen 
optie. Port of Antwerp bouwt voortdurend aan 
een duurzame toekomst. Daarom zijn we altijd in 
beweging. Met volle kracht en recht door zee. 

www.portofantwerp.com

Eén met de wereld
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HESBOIS
1. Hoe ervaar jij de huidige periode als golfpro?

Op	het	eerste	zicht	is	het	een	zeer	lastige	periode;	zo	goed	
als	 alle	 tornooien	 worden	 afgelast	 of	 uitgesteld.	 Financieel	
is	 dit	 dus	 een	 zeer	moeilijke	 tijd,	want	 geen	 tornooien	wil	
ook	zeggen	geen	inkomsten.	We	komen	uit	de	winterperiode	
waarin	er	altijd	al	minder	tornooien	zijn.	Op	financieel	vlak	zal	
het	nog	een	lang	jaar	worden.	

De	keerzijde	van	deze	periode	is	dat	ik	eindelijk	veel	tijd	heb	
om	kwalitatief	te	trainen	en	zo	de	nodige	veranderingen	kan	
aangaan,	 zonder	 schrik	 te	 hebben	 minder	 goed	 te	 spelen	
midden	in	het	seizoen.	Ik	wil	deze	tijd	echt	ten	volle	gebruiken	
om	na	de	COVID-19-crisis	een	betere	golfer	te	zijn!	
	
2. Aan welk onderdeel van het golfspel schenk jij 
nu tijdens de trainingen het meeste aandacht? 

Ik	 ga	 veel	 tijd	 aan	 mijn	 kort	 spel	 schenken.	 Hierbij	 ligt	 de	
focus	voornamelijk	op	putting.	Dit	is	het	onderdeel	waar	ik	het	
grote	verschil	kan	maken	op	het	hoogste	niveau.	Wanneer	je	
elke	ronde	1	putt	meer	kan	maken	zal	dit	al	snel	een	betere	
score	opleveren.	Aan	het	einde	van	het	seizoen	kan	dit	dan	
ook	een	groot	verschil	betekenen.	
	
3. Hoe blijf je mentaal sterk in deze bizarre tijden?

Door	 te	 focussen	op	wat	binnen	mijn	 controle	 ligt.	 Ik	 focus	
vooral	op	wat	me	na	deze	periode	veel	kan	opbrengen.	

4. Hoe zie jij de toekomst van jouw seizoen 
tegemoet?

Voor	het	 seizoen	van	2020	 ligt	de	 focus	eerst	en	vooral	op	
gezond	blijven!	Qua	 tornooien	zal	 ik	dankbaar	 zijn	voor	elk	
tornooi	 dat	 ik	 zal	 kunnen	 spelen.	 Verder	 zal	 ik	 gezien	 de	
situatie	waarschijnlijk	meer	 lokaal	spelen.	Dit	helpt	ook	om	
de	zorgen	financieel	te	overbruggen.	

Met	een	kijk	naar	2021	ligt	de	focus	nu	al	op	de	“Qualifying	
School”	voor	de	European	Tour	en	de	Asian	Tour.	
	
5. Wat denk je van internationale tornooien die 
gespeeld zouden worden zonder publiek?

Dit	is	vooral	toepasbaar	op	European	Tour-tornooien.	Ik	denk	
zoals	Brooks	Koepka	eerder	al	aanhaalde,	dat	men	heel	wat	
golfballen	zal	verliezen.	De	filosofie	van	“Bomb	it	and	go	find	
it”	 zal	 zonder	 publiek	 toch	 heel	 wat	 minder	 aantrekkelijk	
worden.	
	
6. Is het een haalbare kaart om dit jaar de Ryder 
Cup te laten plaatsvinden?

Door	 de	 aard	 van	 de	 huidige	 situatie	 is	 het	 moeilijk	 hier	
uitspraken	 over	 te	 doen.	 Persoonlijk	 denk	 ik	 dat	 iedereen	
hoopt	 dat	 de	 situatie	 in	 de	 VS	 snel	 verbetert,	 zodat	 het	
mogelijk	 wordt	 om	 het	 tornooi	 op	 een	 normale	 manier	 te	
laten	doorgaan.	Of	dit	effectief	zo	zal	zijn,	zal	de	tijd	uitwijzen.	

Kevin
RINKPEN MAGAZINE
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VAN DOREN
1. Hoe ervaar jij de huidige periode als golfpro?

Het	 is	 voor	 alle	 professionals	 een	 lastige	 periode	 doordat	
vele	wedstrijden	uitgesteld	zijn	en	zelfs	afgelast	worden.	We	
blijven	toch	positief	op	deze	situatie	kijken	en	ikzelf	had	nu	
wel	de	tijd	om	technisch	heel	wat	dingen	te	veranderen	die	
anders	nog	even	hadden	moeten	wachten.	
	
2. Aan welk onderdeel van het golfspel schenk jij 
nu tijdens de trainingen het meeste aandacht? 

Ik	heb	vooral	aan	de	swing	heel	veel	aandacht	besteed,	shots	
binnen	de	105	meter	 en	putting.	Dit	waren	de	onderdelen	
waarin	we	het	meeste	winst	konden	boeken.	
	
3. Hoe blijf je mentaal sterk in deze bizarre tijden?

Ik	probeerde	alles	toch	iets	of	wat	positief	te	bekijken	en	van	
dag	tot	dag	te	leven.	Ik	pinde	me	niet	vast	op	eventuele	data	
waarop	winkels	of	golfterreinen	zouden	heropenen.	Ik	volgde	
het	 nieuws	 redelijk	 weinig,	 zeker	 niet	 het	 late	 nieuws.	 Als	
er	 iets	 in	 mijn	 voordeel	 veranderde	 kwam	 ik	 het	 direct	 de	
volgende	 dag	 te	 weten.	 Voor	 mezelf	 had	 ik	 het	 mij	 alleen	
mentaal	 moeilijker	 gemaakt	 door	 me	 vast	 te	 pinnen	 op	
nieuws	en	data	van	eventuele	heropeningen.	

4. Hoe zie jij de toekomst van jouw seizoen 
tegemoet?

Ik	denk	dat	we	dit	seizoen	bijzonder	weinig	zullen	spelen,	en	
dat	het	eerder	wedstrijden	in	België	zullen	worden	in	plaats	
van	naar	het	buitenland	te	reizen.	Ondertussen	zijn	er	al	heel	
wat	wedstrijden	verzet	en	afgelast	en	dat	zie	ik	nog	niet	zo	
direct	veranderen.	

5. Wat denk je van internationale tornooien die 
gespeeld zouden worden zonder publiek?

Ik	denk	dat	vele	professionals	heel	blij	zullen	zijn	dat	ze	terug	
kunnen	spelen,	maar	het	publiek	is	natuurlijk	wel	een	grote	
en	 leuke	 factor	 tijdens	 wedstrijden,	 wat	 zeker	 door	 velen	
gemist	zal	worden.	Maar	als	atleet	zal	je	gewoon	al	tevreden	
zijn	om	terug	wedstrijden	te	kunnen	spelen.	
	
6. Is het een haalbare kaart om dit jaar de Ryder 
Cup te laten plaatsvinden?

Ik	denk	dat	de	Ryder	Cup	zeker	kan	plaatsvinden	dit	jaar	…	
maar	 in	welke	omstandigheden?	Hoe	de	 rankings	daarvoor	
werken	weet	ik	niet	exact,	maar	gaat	de	ranking	eerlijk	zijn	
is	de	grote	vraag.	Als	ze	in	sommige	landen	kunnen	reizen	en	
wedstrijden	spelen	en	daardoor	punten	kunnen	verzamelen	
terwijl	anderen	dit	nog	niet	kunnen	...	

Vele	 spelers	 zullen	 het	 niet	 leuk	 vinden	 om	 een	 Ryder	
Cup	 te	 spelen	zonder	publiek,	want	dit	 is	 in	mijn	ogen	het	
belangrijkste	 en	het	 leukste	 aan	de	Ryder	 Cup.	Dus,	 zal	 de	
Ryder	Cup	doorgaan	mochten	de	spelers	het	liever	uitstellen	
zodat	ze	met	publiek	kunnen	spelen?	Ik	denk	dat	dit	ook	een	
belangrijke	factor	zal	zijn.	
	

Yente
RINKPEN MAGAZINE
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NIEUWE ZOMERBAR KLAAR VOOR GEBRUIK 

Tijdens deze bizarre tijden blijft de bar en het restaurant van Rinkven tot nader order gesloten. Het is afwachten 
op de beslissing van de regering wanneer en onder welke voorwaarden we terug mogen heropenen. Dat het 
een impact gaat geven op onze ‘after golf experience’ staat al vast. ‘Hoe en wat’ is nog koffiedik kijken.

DOOR: Carl Magnus

Beste	Rinkvenners,
	
Het	 golfen	 is	 terug	 heropgestart,	 onder	
strikte	voorwaarden	weliswaar,	en	de	club	
heeft	 alle	 voorzorgsmaatregelen	 gevolgd	
om	dit	veilig	en	correct	te	laten	verlopen.	
Ook	in	het	clubhuis	zullen	we	alles	in	het	
werk	stellen	om	een	veilige	heropening	te	
garanderen.	 Om	 bij	 de	 opening	 volledig	
klaar	te	zijn	om	jullie	te	ontvangen,	zal	er	
een	totale	ontsmetting	uitgevoerd	worden	
door	 Rentokil	 om	 vanaf	 een	 goede	 basis	
te	 starten.	 Er	 zullen	 ook	 handgels	 en	
mondmaskers	voorzien	worden	en	al	het	
personeel	zal	gebriefd	worden.

Tijdens	 de	 verplichte	 pauze	 hebben	 wij	
niet	 stilgezeten.	 Een	 nieuwe	 (kleinere)	
kaart	 is	 opgemaakt	 zodat	 we	 meer	 met	
seizoensgebonden	 suggesties	 kunnen	
werken,	 vers	 van	 de	 lokale	 handelaars.	
De	 prijzen	 zullen	 licht	 worden	 aangepast	
naar	 de	 gangbare	 normen,	 zodat	 we	 de	
uitbating	 rendabel	 en	 gezond	 kunnen	
houden.	 De	 personeelsbezetting	 belooft	
een	 grote	 uitdaging	 te	 worden	 omdat	
we	niet	kunnen	inschatten	wat	er	op	ons	
afkomt.

Ook	 qua	 infrastructuur	 hebben	 we	 een	
nieuwe	 mooie	 aanwinst.	 De	 nieuwe	
buitenbar	zou	tegen	eind	mei	operationeel	
moeten	 zijn.	 Zo	kunnen	we	een	vlottere	
service	voorzien	op	het	terras	en	hopelijk	
enkele	 fijne	 ‘afterparties’	 organiseren	
(vanaf	dat	terug	toegestaan	is	natuurlijk).
Alle	 events	 deze	 zomer	 zullen	 naar	 alle	
waarschijnlijkheid	worden	verboden.	Grote	
groepen,	 corporate	 days	 en	 outings	
zullen	uitgesteld	of	afgeblazen	worden	en	
wedstrijden	met	de	bijhorende	prijsuitreiking
zullen	ook	nog	niet	voor	morgen	zijn.

Onzekere	 tijden	 dus,	 maar	 ik	 ben	 ervan	
overtuigd	dat	we	er	met	jullie	steun	en	in	
samenspraak	 met	 de	 club,	 sterker	 zullen	
uitkomen.
	
Geniet	 alvast	 van	 het	 golfen	 en	 hopelijk	
zie	ik	jullie	snel	in	de	bar	of	het	restaurant	
voor	een	pilsje	of	een	hapje.
	
Veilige	groetjes	van	het	hele	horecateam.

“DE NIEUWE BUITENBAR 
ZOU TEGEN EIND MEI 
OPERATIONEEL MOETEN 
ZIJN. ZO KUNNEN WE EEN 
VLOTTERE SERVICE VOORZIEN 
OP HET TERRAS EN HOPELIJK 
ENKELE FIJNE ‘AFTERPARTIES’ 
ORGANISEREN”
CARL MAGNUS

RINKVEN HORECA
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Realiseer je droomjob 
of droombedrijf én leef 
je potentieel!
Door Personal Branding ontdek je je 
talenten, versterk je ze en maak je ze 
zichtbaar. Zo kan jij doen wat je het 
liefste wil, wat een positief effect heeft 
op je leven! Je wordt gelukkiger en dit 
straal je uit op je omgeving! 

Lees er meer over in het gratis eBook 
Personal Branding dat je kan downloa-
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 CORONAMAATREGELEN OP RINKVEN 
Beste	leden,

Overal	 in	 de	 wereld	 worden	 beslissingen	
genomen	 om	 de	 bestaande	 corona-
maatregelen	af	te	bouwen.	Ook	bij	ons	is	
dat	zo.

Golf	 is	 een	 sport	 die	 zich	 in	 vergelijking	
met	 groeps-	 en	 contactsporten	 zoals	
hockey	 of	 voetbal	 zeer	 goed	 leent	 om	
gedisciplineerd,	 met	 respect	 voor	 social	
distancing,	 beoefend	 te	 worden.	 Tijdens	
een	 rondje	 golf	 kun	 je	 genieten	 van	 een	
sportieve	 activiteit,	 de	 buitenlucht	 en	
ontspanning,	 zelfs	 met	 inachtneming	 van	
de	 huidige	 beperkingen.	 Aangezien	 alle	
golfspelers	voor	het	behalen	van	hun	GVB	
blijk	 moeten	 geven	 van	 hun	 kennis	 van	
etiquette	en	verplicht	 zijn	om	deze	 regels	
op	en	naast	de	golfbaan	toe	te	passen,	zou	
het	naleven	van	enkele	extra	 regels	geen	
probleem	mogen	zijn.

Zo	 ver	 zijn	 we	 nu.	 We	 kunnen	 weer	 de	
baan	 op,	 weliswaar	 onder	 enkele	 extra	
voorwaarden	 die	 we	 scrupuleus	 zullen	
moeten	naleven.	Als	we	dit	niet	doen	kan	
dit	gevolgen	hebben	voor	jezelf,	maar	ook	
voor	alle	andere	spelers,	voor	onze	club	en	
de	golf	in	het	algemeen.

CONTROLE VAN HET NALEVEN VAN 
DE CORONAREGELS

Uiteraard	hebben	de	extra	veiligheidsregels	
slechts	 zin	 als	 er	 permanent	 controle	 op	
wordt	 uitgeoefend.	 U	 heeft	 als	 lid	 van	
Rinkven	 allemaal	 een	 mail	 ontvangen	
waarin	 onze	 manager	 Paul	 Aerts	 de	
voorwaarden	 om	 te	 kunnen	 spelen	 en	
alle	 veiligheidsmaatregelen	 die	 worden	
getroffen,	 duidelijk	 heeft	 uitgelegd	 en	
toegelicht.	 In	 de	 loop	 van	 de	 volgende	
weken	 kunnen	 deze	 regels	 worden	

bijgestuurd.	Houd	u	dus	goed	op	de	hoogte	
via	 de	 website	 van	 Rinkven	 en	 onze	
Facebook-pagina.	

Onze	 marshaldienst	 -	 uitgerust	 met	 een	
mondmasker,	 met	 handschoenen	 maar	
sowieso	met	heel	veel	enthousiasme	-	zal	
steeds	aanwezig	 zijn	om	erop	 toe	 te	 zien	
dat	 de	 voorwaarden	 worden	 nageleefd,	
zowel	bij	de	start	aan	de	eerste	teebox	als	
op	de	baan.
	
•	 Wees	stipt	op	tijd	op	de	teebox	zodat	het	

spel	voor	iedereen	vlot	kan	verlopen.
•	 Houd	 afstand	 van	 elkaar,	 en	 hanteer	

hiervoor	minstens	twee	clublengtes.
•	 Raak	de	vlag	niet	aan.
•	 Haal	uw	bal	uit	de	hole	met	2	vingers,	

niet	met	uw	putter	of	een	andere	club.
•	 Bunkers	 harken	 hoeft	 voorlopig	 niet.	

U	mag	de	bal	 in	de	bunker	plaatsen.	

Na	 uw	 bunkershot	 herstelt	 u	 het	
zandoppervlak	 zo	 goed	 als	 mogelijk	
met	uw	schoenen	of	een	van	uw	clubs.

•	 Blijf	niet	‘hangen’	op	uw	laatste	green	
of	 in	de	buurt	ervan.	Ga	onmiddellijk	
na	 uw	 rondje	 golf	 naar	 de	 centrale	
inkomhal,	 ontsmet	 uw	 handen	 en	
vertrek.	

	
Ik	heb	het	hier	bewust	niet	over	alle	andere	
reeds	 gekende	 regels	 die	 op	 de	 baan	
dienen	 te	 worden	 nageleefd,	 zoals	 het	
herstellen	 van	 pitchmarks,	 terugplaatsen	
van	 plaggen,	 etc.	 Ik	 reken	 erop	 dat	 alle	
spelers	 het	 respect	 voor	 de	 baan	 zullen	
blijven	behouden.	
	
Samen	komen	we	hierdoor.
Hopelijk	tot	gauw.

Luc	Van	den	Abbeele
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Maak online uw afspraak via www.jlrmetropool.be/afspraakmaken
Metropool Noord   •   03 641 65 90

De NIEUWE DEFENDER  •  vanaf juli in onze showroom



 CORONAMAATREGELEN BIJ UW CONSESSIEHOUDER 

WELKOM	BIJ	METROPOOL		

Wenst	 u	 uw	 wagen	 binnen	 te	 brengen	
voor	 onderhouds-	 of	 herstellings-
werkzaamheden?	 Of	 bent	 u	 benieuwd	
naar	 onze	 stockwagens?	 Dan	 is	 het	
belangrijk	dat	u	weet	welke	maatregelen	
wij	treffen	om	de	omgeving	zo	veilig	als	
mogelijk	te	houden	voor	onze	bezoekers.

De	basisregel	is	net	zoals	op	de	golfbaan	
1,5	meter	afstand.	Om	u	een	maximaal	
veiligheidsgevoel	te	garanderen	hebben	
onze	 medewerkers	 ook	 mondmaskers	
ter	 beschikking	 en	 zullen	 deze	 ook	 zelf	
dragen	wanneer	de	situatie	dit	vereist	of	
simpelweg	op	uw	aanvraag.

Onze	showroom	en	wachtruimte	werden	
zo	 ingericht	 dat	 u	 makkelijk	 de	 social	
distancing-regels	kan	volgen.	

Aan	 de	 balie	 en	 in	 de	 saleskantoren	
werden	 plexiwanden	 voorzien	 om	 u	
en	 onze	 medewerkers	 maximaal	 te	
beschermen.

Wij	 voorzien	 op	 de	 hele	 site	 meer	 dan	
voldoende	 ontsmettingsgels	 zodat	 het	
verplichte	 handenwassen	 makkelijk	
opgevolgd	 wordt.	 Onze	 werkingsflow	
werd	aangepast	zodat	u	niet	ongewenst	
op	 korte	 afstand	 van	 andere	 klanten	
hoeft	te	komen.	

Wij	vragen	alle	klanten	om	bij	voorkeur	
alleen	 of	 maximaal	 met	 2	 personen	 te	
komen.	Zeker	wanneer	u	de	aankoop	van	
een	nieuwe	wagen	overweegt	begrijpen	
wij	dat	u	dit	graag	met	uw	partner	wenst	
te	doen.	Dit	kan	zonder	enig	probleem	in	
alle	veiligheid.

Indien	 u	 documenten	 dient	 te	 onder-
tekenen	 krijgt	 u	 van	 ons	 een	 nieuwe	
balpen.	 Deze	 mag	 u	 bijhouden	 als	 aan-
denken	 aan	 onze	 heuglijke	 heropening.
	
Onderhoud of herstelling
1.	 Uw	 wagen	 parkeert	 u	 vooraan	 de	

showroom.
2.	 Het	 onthaal	 ontvangt	 en	 helpt	 u	

verder.
3.	 Uw	 sleutel	 laat	 u	 achter	 bij	 onze	

collega	van	de	naverkoop.
4.	 	Onze	medewerker	ontsmet	meteen	

de	 vitale	 onderdelen	 (stuur,	 pook,	
handgreep	binnen	en	buiten,	aanraak-
schermen).

5.	 Vervolgens	kan	u	aan	de	receptie	in	
de	 voorziene	 rij	 de	 sleutel	 van	 uw	
vervangwagen	ophalen	die	volledig	
ontsmet	 is	of	plaatsnemen	 in	onze	
wachtruimte	waar	voldoende	afstand		
gegarandeerd	wordt.

6.	 	Bij	inleveren	van	uw	vervangwagen	
volgt	u	dezelfde	procedure.

Wij	garanderen	dat	uw	wagen	klaarstaat	
met	alle	vitale	onderdelen	ontsmet.	Op	
deze	manier	hoeft	u	zich	geen	zorgen	te	
maken	in	uw	vertrouwde	omgeving!

Showroom
U	 betreedt	 onze	 showroom	 langs	 onze	
hoofdingang.	 Wij	 onthalen	 u	 aan	 onze	
onthaaldesk.	

Indien	u	een	afspraak	heeft,	begeleiden	
wij	 u	 graag	 naar	 de	 collega	 waarmee	
u	 een	 afspraak	 hebt.	 Indien	 u	 geen	
afspraak	 heeft,	 kan	 u	 met	 voldoende	
afstand	in	onze	wachthoek	plaatsnemen	
tot	er	een	collega	vrij	 is	om	u	verder	te	
helpen.	

De punten die wij aangepakt hebben:
•	 Onze	showroomwagens	zijn	op	slot	

en	ontsmet.	Onder	begeleiding	kan	
u	ze	uiteraard	bezichtigen	zodat	wij	
vlot	en	veilig	kunnen	zorgen	dat	alle	
klanten	 veilig	 de	 wagens	 kunnen	
bezichtigen.

•	 Onze	testwagens	worden	voor	en	na	
elk	gebruik	ontsmet.

•	 Onze	 verkoopbureaus	 zijn	 voorzien	
van	plexischermen.

•	 Mondmaskers	 zijn	 voorzien	 indien	
nodig	of	gewenst.

RINKPEN MAGAZINE

Bij Metropool staat de gezondheid van onze bezoekers en klanten centraal. Daarom hebben we kosten noch 
moeite gespaard om bij de heropening na corona u zo veilig mogelijk te ontvangen. Ons team staat op aangepaste 
wijze voor u klaar om u te informeren over het gamma en bij te staan in de aankoop van uw nieuwe wagen.
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TEKST: Kristof Vosters   BEELDEN: Arccos

Golf en innovatie blijft een boeiende combinatie. Kijk maar naar de opkomst van Trackman, GPS-horloges, Bushnells, 
hoogtechnologische golfclubs en zelfs swing analyse tools. Ze hebben de markt met daadkracht veroverd. Waar je 
vroeger veelal geld uitgaf aan een nieuwe golftas of een paar extra golfschoenen, gaat het budget anno 2020 ook 
naar technologische snufjes. Wij namen Arccos Caddie onder de loep, een ingenieus en veelbelovend shot tracking 
systeem met als leuze: “Our users lower their HCP by 4.2 strokes on average in 1 year”.

PRODUCT REVIEW
ARCCOS SMART CADDIE

RINKPEN MAGAZINE

Allereerst: wie of wat is Arccos?
Voorlopig	 nog	 een	 nobele	 onbekende	 in	
de	wereld	van	de	golffabrikanten.	Arccos	
werd	 opgericht	 in	 2014	 en	 verzamelde	
vanaf	 de	 start	 big	 data,	 deed	 daarop	
gedetailleerde	 analyse	 en	 zette	 machine	
learning	inzichten	op	voor	de	golfindustrie.	
Ze	 ontwikkelden	 een	 GPS-gebaseerd	
tracking	 systeem,	 met	 zowel	 hardware	
(sensoren,	 smartgrips,	 wearables)	 als	
software	 (tracking	 app	 voor	 telefoon	 en	
desktop)	 die	 een	 speler	 een	 schat	 aan	
informatie	over	zijn	golfspel	geven.

What’s in the box?
Arccos	 Caddie	 komt,	 zoals	wij	 het	 getest	
hebben,	 in	 een	 stijlvol	 doosje	 met	 14	
sensoren	 die	 je	 op	 de	 bovenkant	 van	
je	 grips	 dient	 te	 schroeven.	 Vervolgens	
download	je	de	mobiele	app	van	Arccos	en	
moet	je	elke	club	‘pairen’	via	de	app.	Dit	
duurt	een	tiental	minuten	en	zorgt	ervoor	
dat	je	gsm	tijdens	het	golfen	via	bluetooth	
kan	 verbinden	met	 de	 sensoren.	De	 app	
vraagt	 wel	 behoorlijk	 wat	 machtigingen	
van	 je	 telefoon.	 Naast	 je	 locatie	 (GPS),	
dient	 ook	 je	 bluetooth	 aan	 te	 staan	 en	
moet	 je	 de	 app	 toegang	 geven	 tot	 je	

microfoon.	Voor	wie	angstig	is	over	privacy,	
kan	ik	me	voorstellen	dat	vooral	dit	laatste	
wat	 vraagtekens	 oproept.	 De	 Arccos-app	
registreert	een	slag	namelijk	door	middel	
van	een	bewegende	sensor	enerzijds,	en	
het	 geluid	 van	 een	 slag	 anderzijds.	 Zelf	
heb	ik	maar	13	clubs	in	the	bag,	waardoor	
ik	een	reservesensor	heb	in	geval	van	een	
defect.	Uiteraard	zijn	de	sensoren	ook	per	
stuk	nog	verkrijgbaar.	

Hoe werkt het op de baan?
Voor	je	ronde	start,	open	je	de	Arccos-app	
en	 zoek	 je	de	 course	die	 je	gaat	 spelen.	
Gelukkig	 bestaat	 de	 database	 uit	 meer	
dan	 50.000	 golfbanen	 wereldwijd.	 De	
beide	 Rinkven-banen	 staan	 er	 uiteraard	
ook	 in	 geregistreerd.	 Wanneer	 je	 “Start	
Round”	drukt,	begint	het	systeem	met	de	
tracking	van	je	golfslagen.	

Een	 minpunt	 is	 dat	 je	 smartphone	 in	
je	 linkerbroekzak	 dient	 te	 zitten	 bij	 het	
uitvoeren	 van	 een	 slag.	 Niet	 altijd	 even	
prettig	voor	wie	zijn	GSM	liever	in	de	auto	
laat	 tijdens	 een	 ronde	 golf.	 Anderzijds	
meet	 hij	 op	 die	 manier	 wel	 je	 exacte	
locatie.	 Wil	 je	 geen	 smartphone	 in	 je	
broekzak,	of	speel	je	in	het	geval	van	de	
dames	met	een	rokje,	dan	kan	je	ook	een	
Apple	Watch	of	Android	Gear	rond	je	pols	
doen.	 Arccos	 werkt	 momenteel	 ook	 nog	
aan	een	Caddie	Link,	een	minisensor	die	
je	aan	je	broeksriem	dient	te	bevestigen,	
om	het	‘ongemak’	van	de	telefoon	in	de	
toekomst	te	vermijden.

Van	 zodra	 je	 een	 slag	doet,	 verstuurt	 de	
sensor	van	je	club	een	signaal	naar	de	app	
en	verschijnt	in	de	app	automatisch	op	jouw	
huidige	GPS-locatie	het	woord	‘Detected’,	
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met	daarnaast	de	club	waarmee	je	je	slag	
deed.	 Begin	 je	 vervolgens	 te	 wandelen,	
dan	 zie	 je	ook	meteen	de	afstand	die	 je	
geslagen	 hebt.	 Vooral	 erg	 nuttig	 na	 een	
dikke	drive	midden	fairway	uiteraard	;o)	

Aangekomen	 bij	 je	 bal,	 neem	 je	 je	
volgende	 club	 uit	 de	 tas,	 en	 doe	 je	
weer	 een	 slag.	 Zo	 weet	 het	 systeem	
perfect	waar	 je	afslag	beland	 is	en	meet	
hij	 de	 afstand,	 accuraatheid,	 greens	 in	
regulation,	bunkershots,	 enz.	Door	dit	 18	
holes	 te	herhalen,	 registreert	hij	dus	alle	
posities	en	gebruikte	clubs	met	bijhorende	
statistieken.	 In	 theorie	 dien	 je	 de	 app	
helemaal	niet	te	bekijken	tijdens	je	ronde	
golf,	maar	zeker	bij	je	eerste	rondjes	raden	
we	 aan	 af	 en	 toe	 de	 app	 open	 te	 doen	
om	te	kijken	of	alles	netjes	geregistreerd	
wordt.	Dankzij	de	smart	sensor	op	je	putter	
meet	 hij	 ook	 de	 putts	 die	 je	 doet.	 Best	
confronterend	 om	 aan	 het	 einde	 van	 je	
ronde	je	puttingstatistieken	te	bekijken...

“OK,	dat	klinkt	mooi,	maar	dat	kan	ik	met	
bv.	GolfShot	en	andere	apps	toch	ook?”
Niet	helemaal	 juist.	Arccos	gaat	namelijk	
nog	 een	 paar	 stappen	 verder.	 Uiteraard	
geeft	hij	je	voor	je	slag	ook	de	afstand	tot	
de	green	via	GPS-coördinaten.	Daarbij	kan	
je	 op	de	 app	ook	de	 layout	 van	de	hole	
bekijken.	Dat	bestaat	intussen	wel	in	een	
tiental	 andere	 apps.	 Arccos	 Caddie	 meet	
echter	 elke	 ronde	 en	 houdt	 daarbij	 je	
gemiddelde	afstanden	per	club	bij.	

Na	 het	 spelen	 en	 registreren	 van	 5	
rondjes	gaat	hij	dan	ook	echt	de	‘caddie-
functie’	 overnemen	 en	 gaat	 hij	 je	 op	
basis	van	afstand,	wind,	hellingsgraad	en	
luchttemperatuur	 (ja,	 hij	 kijkt	 zelfs	 naar	
het	 weerbericht)	 een	 club	 aanbevelen.	
Onder	 het	 motto	 ‘meten	 is	 weten’	

voert	 de	 app	 een	 uitvoerige	 analyse	
op	 je	golfspel	en	 laat	hij	een	hele	set	AI	
(artificial	 intelligence)	 algoritmes	 los	 op	
hoe	 je	 je	 scores	 kan	 verbeteren.	 Course	
management	was	nog	nooit	zo	makkelijk,	
zelfs	 voor	 een	 nieuwe	 baan	 die	 je	 gaat	
spelen!

Eindeloze statistieken
Dankzij	 Arccos	 hoef	 je	 niet	 meer	 op	 je	
gevoel	af	te	gaan	en	kan	je	vertrouwen	op	
harde	cijfers	om	te	bepalen	waar	je	dit	jaar	
aan	 moet	 werken	 om	 aan	 die	 gewenste	
handicap	 te	 komen.	 Het	 systeem	 geeft	
immers	 aan	 waar	 je	 slagen	 laat	 liggen.	
Per	onderdeel	(driving,	ijzers,	approaches,	
putting)	 gaat	 hij	 een	 vergelijking	 maken	
met	 het	 gemiddelde	 van	 jouw	 HCP	
en	 geeft	 hij	 aan	 op	 welk	 niveau	 jij	 dat	
onderdeel	 beheerst.	 Zo	 bepaalde	 Arccos	
dat	mijn	laatste	5	rondes	gespeeld	werden	
op	niveau	van	een	HCP	4.5,	waarbij	mijn	
driving	op	basis	van	lengte	en	accuraatheid	
een	HCP	8	waard	was,	en	mijn	putting	zelfs	
een	HCP	9...	Gelukkig	waren	mijn	approach	
shots	 wel	 op	 niveau	 (HCP	 2).	 Zo	 zie	 je	
meteen	 waar	 je	 op	 moet	 gaan	 werken,	
Kristof!

Wat	het	 analyseren	nog	 leuker	maakt,	 is	
dat	 hij	 van	 al	 je	 gespeelde	 rondes	 toont	
waar	je	slagen	terechtgekomen	zijn.	Zo	zie	
je	op	een	kaartje	exact	waar	al	 je	drives	
beland	 zijn	 en	 welke	 club	 je	 vervolgens	
gekozen	hebt.	

En	 ook	 per	 club	 heb	 je	 een	 schat	 aan	
informatie.	Je	kan	zo	de	statistieken	van	je	
ijzer	7	bekijken	en	via	de	‘smart	distance’-
functie	 zien	 wat	 je	 gemiddelde	 afstand	
is.	 Hierbij	 neemt	 Arccos	 een	 gemiddelde	
van	 je	 slagen,	 waarbij	 de	 abnormaal	
lange	 slagen	en	de	minder	 goeie	 slagen	
uitgefilterd	worden.

Grips of sensoren?
Leuk	 om	 weten	 is	 dat	 verschillende	
fabrikanten,	 zoals	 Golf	 Pride,	 Ping	 en	
Cobra,	in	samenwerking	met	Arccos	nu	ook	
smart	grips	op	de	markt	hebben	gebracht.	
Zo	ziet	alles	er	toch	net	wat	strakker	uit	en	
kunnen	 de	 opgeschroefde	 sensoren	 ook	
niet	loskomen	uit	je	clubs.	

Conclusie
Arccos	Caddie	biedt	je	als	amateurgolfer	een	
schat	aan	informatie	over	je	eigen	golfspel.	
Eindelijk	kan	je	al	die	stoere	verhalen	aan	
de	 bar	 van	 het	 clubhuis	 onderbouwen	
met	 keiharde	 cijfers.	 Het	 systeem	 leert	 je	
kennen,	waardoor	het	ronde	na	ronde	nog	
accurater	en	beter	gaat	werken.	Het	advies	
dat	je	krijgt	via	de	Caddie-functie,	is	dan	ook	
ronduit	 indrukwekkend.	 Toch	 raden	 we	 je	
zeker	in	het	begin	aan	om	de	app	in	de	gaten	
te	houden	zodat	hij	alles	correct	registreert.	
Bij	 mij	 ging	 het	 immers	 regelmatig	 fout	
tijdens	 de	 eerste	 rondjes.	 Ook	 strafslagen	
moet	je	manueel	nog	toevoegen,	al	is	het	
doorvoeren	van	wijzigingen	via	de	desktop	
app	 wel	 erg	 makkelijk.	 Arccos	 Caddie	 is	
zeker	niet	de	goedkoopste	op	de	markt	qua	
analysetool,	 maar	 brengt	 je	 interessante	
inzichten	die	je	golfspel	ongetwijfeld	zullen	
verbeteren.	 Mooi	 is	 ook	 dat	 het	 product	
continu	 verbeterd	 wordt	 door	 de	 vele	
feedback	die	men	krijgt	van	gebruikers.
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Prijsinformatie
Arccos	 sensoren	 zijn	 verkrijgbaar	 via	 Lien	 Willems	 Pro	 Shop	 met	

10%	korting	t.o.v.	de	online	retailprijs.	Contacteer	Lien	via	e-mail	

op	lienwillems@yahoo.com	voor	meer	informatie	en	bestellingen.

Arccos Smart Caddie 14 sensoren: € 200 € 180
Arccos Smart Caddie grips:  € 230 € 207
Jaarlijks abonnement (vanaf 2e jaar): € 99	

nu  

10% 

korting
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GREENKEEPERS
WERKEN	AAN	HET	TERREIN	TIJDENS	DE	LOCKDOWN

Wie op 4 mei richting eerste tee wandelde, merkte het 
ongetwijfeld op. De baan lag er piekfijn bij, bunkers 
waren extra verzorgd en er waren heel wat nieuwe 
paden aangelegd. Het team van greenkeepers bleef 
dan ook permanent op volle toeren draaien tijdens 

de lockdown. Het resultaat mocht er absoluut zijn. 
North Course 2 en 5 naderen de voltooiing van hun 
renovatie en vooral hole 5 zal het nieuwe kroonpunt 
van de front nine van North blijken. Een overzicht van 
enkele aanpassingswerken.
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NORTH COURSE 5 WERD AAN DE GREENSIDE VOLLEDIG GERENOVEERD. DE WATERHINDERNIS LIGT NU DEELS 
VOOR DE GREEN EN KOMT ZO EEN PAK MEER IN SPEL. OOK DE BUNKER LINKS WERD AANGEPAST EN DE GREEN 
WERD HELEMAAL OPNIEUW AANGELEGD. ONDERAAN DE FOTO ZIE JE NOG DE TIJDELIJKE VERSTEVIGINGEN 
DIE AANGEBRACHT WERDEN OM DE OEVERS TE BESCHERMEN.

Op 11 mei werd de greenside bunker van North Course 5 gevuld 

met zand en afgewerkt. Vanaf nu is het enkel nog wachten op 

het dichtgroeien van de green, zodat we normaliter einde mei 

de hole kunnen openen.

TEKST: Kristof Vosters   BEELDEN: Filip Goovaerts & Kristof Vosters



  De ingezaaide fairway op North Course 2 (maart 2020)

  Aanleg pad op North Course 3 links naast de green
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  North Course 2 greenside (maart 2020)

  Aanleg pad en wintertee op South Course 8

  North Course 2 greenside (mei 2020)

  Nieuw pad op North Course 12
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T  03/221.11.11
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Bij Travvant houden we 
één doel voor ogen: een 
‘personal touch’ 

Onze kantoren: 
Berchem, Zaventem, Gent, Genk,  
Hasselt, Turnhout, Waterloo

Daarnaast beschikken we over meer 
dan 130 neutrale locaties in Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië.

In alles wat we doen, of dat nu outplacement, 
loopbaanbegeleiding of inplacement is, komt 
een persoonlijke en eerlijke samenwerking op 
de eerste plaats.
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YOUNGSTERS
TEKST: Cédric Mampaey

In de vorige Rinkpen konden jullie lezen dat ik de fakkel van het captainship bij de Youngsters overnam van 
Kristof Vosters. Ik kan jullie zeggen: ik had mijn eerste seizoen als Youngster Captain toch wat anders ingebeeld! 
Met een totaal overhoop gegooide kalender tot gevolg, helaas...

Dit	jaar	deed	vrijdag	de	13e	(maart)	zijn	reputatie	alle	eer	aan.	
De	start	van	de	coronamaatregelen	in	België,	waar	jullie	eerder	
in	deze	editie	al	over	hebben	kunnen	lezen,	maar	ook	de	avond	
voor	 onze	 jaarlijkse	 Youngsters’	 Cross.	 Het	 Youngsters’	 comité	
had	de	week	voor	de	Cross	reeds	enkele	maatregelen	genomen:	
geen	feestje	achteraf,	mensen	die	symptomen	hadden	moesten	
thuisblijven,	etc.	Die	vrijdagavond	viel	dan	uiteindelijk	toch	de	
lang	gevreesde	beslissing	en	de	rest	is	geschiedenis.
	
Ook	 onze	 jaarlijkse	 Mastersnight	 moest	 eraan	 geloven.	 Niet	
enkel	wegens	de	 sluiting	 van	het	 clubhuis	maar	ook	door	de	
annulatie	van	The	Masters	zelf.	De	eerste	keer	sinds	de	Tweede	
Wereldoorlog	dat	dit	evenement	werd	geannuleerd	(er	werden	
geen	Masters	gespeeld	tussen	1943	en	1945)!	Ondertussen	is	er	
wel	bekend	gemaakt	dat	The	Masters	2020	zullen	doorgaan	van	
12	tot	15	november.	We	zullen	dan	zien	aan	wie	Tiger	Woods	
zijn	 Green	 Jacket	 mag	 doorgeven	 (ik	 hoop	 stiekem	 dat	 Rory	
McIlroy	zijn	carreer	Grand	Slam	kan	behalen).	Vanzelfsprekend	
organiseren	 we	 met	 de	 Youngsters	 ook	 iets	 dat	 weekend,	
hoewel	je	in	deze	tijden	nooit	zeker	kan	zijn.

De	start	van	onze	Order	of	Merit	en	onze	2-wekelijkse	afterwork	
competities,	 hebben	 ook	 vertraging	 opgelopen.	 Vanaf	 dit	
opnieuw	mogelijk	is	sturen	we	jullie	zeker	een	communicatie!	
Ondertussen	 organiseren	 we	 afterwork	 Zoom	 meetings,	 een	
gezellige	 babbel	 onder	 Youngsters	 met	 een	 drankje	 (zelf	 te	
voorzien☺)	 erbij.	 Zéér	 gezellig!	 Wil	 je	 zelf	 ook	 mee	 komen	
afterworken?	 Join	 dan	 zeker	 onze	 WhatsAppgroep	 via	 de	 QR-
code	onderaan	het	artikel!	
	
Over	de	rest	van	ons	seizoen	kunnen	we	voorlopig	nog	weinig	
zeggen.	Het	Youngsters’	weekend	gepland	van	8	tot	12	oktober	
gaat	momenteel	nog	steeds	door,	maar	we	vervangen	Italië	als	
bestemming	door	een	andere	dichterbij;	later	meer	hierover.
	
Ik	 hoop	 dat	 jullie	 ondertussen,	 ondanks	 de	 unieke	
omstandigheden,	 toch	 al	 hebben	 kunnen	 genieten	 van	 de	
eerste	golfmomenten	van	dit	seizoen!	Keep	safe	and	healthy	en	
hopelijk	tot	zeer	snel	op	een	van	de	Youngsters	evenementen!

KALENDER 2020*
Vrijdag	18	september	 KLM	Open	op	Bernardus

Zaterdag	19	september YG	Invite	op	Rinkven

Zaterdag	26	september Ryder	Cup	tegen	andere	clubs

Najaar	(datum	TBC) Youngsters	Weekend

Hoe	wij	als	Youngsters	de	lockdown	doorkomen	
zonder	 rondjes	 golf?	 We	 organiseren	
regelmatig	afterwork	drinks	of		home	party’s	
via	Zoom	om	wat	bij	te	praten.	Of	we	spelen	
een	 rondje	WGT,	virtuele	golfwedstrijdjes	via	
computer	of	tablet.

Hoop	op	golf	doet	leven	en	dankzij	de	nodige	
technologie	 en	 DJ	 Michiel	 is	 het	 altijd	 fun	
gegarandeerd	;o)

Ben	jij	tussen	de	18	en	40	jaar	en	wil	
je	 meedoen	 met	 onze	 activiteiten?	
Voeg	 je	dan	met	deze	QR-code	 toe	
aan	 onze	 WhatsAppgroep	 en	 blijf	
steeds	als	eerste	op	de	hoogte,	ook	
als	 er	 onderling	 afgesproken	 wordt	
voor	een	rondje	golf.

*	onder	voorbehoud	
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Lieve	dames,

Voor	 de	 eerste	 maal	 heb	 ik	 een	 taak	 te	
vervullen	om	een	artikel	te	schrijven	waar	
golfen	heden	vandaag	effe	niet	aan	te	pas	
kwam.	Vandaar	dat	mijn	tekst	min	of	meer	
afdwaalt	 naar	 de	 huidige	 situatie,	 zijnde	
26	april	2020.
	
Vinden	 jullie	 ook	 dat	 we	 geluk	 hebben?	
We	‘mogen‘	nog	niet	naar	verjaardags-	en	
communiefeesten.	 We	 ‘mogen’	 nog	 niet	
naar	 de	 kapper.	 We	 ‘moeten’	 geen	 hele	
dag	meer	stressen	in	onze	keuken	omdat	
er	straks	zes,	acht	of	meer	mensen	komen	
eten.	 Alle	 sociale	 verplichtingen	 die	 ons	
leven	 tot	 voor	 kort	 beheersten	 zijn	 nog	
voor	 even	 weggevallen.	 Plots	 ‘moet	 of	
mag‘	er	niks	meer,	tenzij	in	ons	kot	blijven.	
En	 wees	 eerlijk,	 voor	 de	 meesten	 onder	
ons	is	dat	een	mooi	‘kot’	in	het	groen	met	
een	grote	 tuin	of	op	z’n	minst	een	 terras	
with	 a	 view	 …	 Toch,	 voor	 al	 diegenen	
die	 iets	 speciaals	 te	 vieren	 hadden	 of	
van	 familie	 of	 vrienden	 afscheid	 hebben	
moeten	nemen:	We	leven	met	jullie	mee.	
🙏
Gelukkig	dat	het	weer	ons	meezit	en	dat	
we	 volop	 kunnen	genieten	 van	de	 lente.	
De	vogels	hebben	nog	nooit	 zo	hard	hun	
best	 gedaan	 om	 ons	 op	 te	 vrolijken.	 We	
hebben	de	bloesems	en	de	bladeren	aan	
de	bomen	nog	nooit	 zo	 intens	en	van	zo	
dichtbij	zien	ontluiken.	Onze	tuinen	hebben	

er	 nog	 nooit	 zo	 mooi	 bijgelegen	 en	 ons	
huis	 was	 nog	 nooit	 zo	 schoon	 en	 netjes.	
We	 kunnen	 naar	 hartenlust	 whatsappen,	
zoomen,	 facetimen	 of	 skypen	 met	 onze	
kinderen	 en	 kleinkinderen.	 Zelden	 heb	 ik	
zoveel	mooie	-	en	ook	grappige,	want	we	
moeten	 blijven	 lachen!	 -	 filmpjes	 gezien	
op	de	sociale	media.

We	 doen	 massaal	 aan	 yoga	 of	 hebben	
onze	 fiets	 van	 stal	 gehaald	 om	 ons	 in	
vorm	 te	 houden.	 En	 tijdens	 het	 fietsen	
steken	 we	 even	 enthousiast	 onze	 duim	
op	 naar	 de	 postbode	 of	 de	 mannen	 van	
de	 vuilophaaldienst	 als	 we	 zouden	 doen	
bij	 een	 putt	 die	 valt.	 We	 applaudisseren	
deze	dagen	niet	meer	voor	een	schitterend	
golfshot,	 maar	 voor	 de	 ‘helden’	 in	 de	
ziekenhuizen	 en	 de	 zorgcentra	 die	 op	
hun	 tandvlees	 zitten	 maar	 desondanks	
elke	 dag	 weer	 in	 de	 vuurlinie	 staan.	 En	
terwijl	we	een	paar	maanden	geleden	nog	
dolgelukkig	waren	met	een	chip-in	of	een	
birdie,	 zijn	we	nu	als	een	kind	 zo	blij	 als	
er	 weer	 bloem,	 rijst	 en	 wc-papier	 in	 de	
rekken	 van	 de	 supermarkt	 liggen	 of	 als	
er	een	 lading	 (bruikbare!)	maskers	wordt	
geleverd	 aan	 de	 mensen	 die	 deze	 nodig	
hebben.

Het	 lijkt	 alsof	 we	 van	 de	 ene	 dag	 op	 de	
andere	 zijn	 wakker	 geworden	 in	 een	
andere	 wereld.	 In	 crisistijden	 zijn	 de	
normen	anders	en	voel	je	onmiddellijk	wat	

essentieel	is	in	het	leven	en	wie	belangrijk	
is.	 Het	 virus	 maakt	 geen	 onderscheid.	
Geld,	 macht	 en	 status	 doen	 er	 niet	 toe.	
Het	 is	 verschrikkelijk	 dat	 er	 zoiets	 ergs	
als	 COVID-19	 moest	 komen	 om	 ons	 even	
wakker	te	schudden.	Van	de	ene	week	op	
de	andere	is	het	ondenkbare	realiteit	en	het	
vanzelfsprekende	 onmogelijk	 geworden.	
Kussen,	 knuffels	 en	 een	 schouderklopje	
zijn	 plots	 ‘gevaarlijk’,	 terwijl	 afstand	
houden	 en	 je	 ouders	 en	 kinderen	 niet	
bezoeken	worden	beschouwd	als	een	daad	
van	liefde.

Ik	zou	me	in	deze	tijden	-	waarin	mensen	
vechten	 voor	 hun	 leven,	 artsen	 en	
verpleegkundigen	 elke	 dag	 strijd	 leveren	
om	 mensenlevens	 te	 redden,	 waarin	
veel	 mensen	 werkloos	 zijn	 geworden	 en	
bedrijven	het	water	tot	aan	de	lippen	staat	
-	eerlijk	gezegd	schamen	als	ik	erover	zou	
zeuren	 dat	 we	 voor	 onbepaalde	 tijd	 niet	
mochten	golfen.	Golfen	is	op	dit	moment	
een	 onuitsprekelijke	 luxe,	 net	 zoals	
restaurantbezoek,	 feestjes	 met	 vrienden	
en	 reizen.	 Maar	 betekent	 dat	 het	 einde	
van	de	wereld?	Nee	toch!	Als	je	je	in	deze	
tijden	 blijft	 focussen	 op	 wat	 je	 allemaal	
niet	 (meer)	kunt	of	mag,	word	 je	binnen	
de	 kortste	 tijd	 doodongelukkig.	 Terwijl	 je	
een	ongekende	blijheid	en	rust	vindt	als	je	
stilstaat	bij	wat	nu	allemaal	mogelijk	is	en	
naar	buiten	komt:	creativiteit,	verbeelding	
en	solidariteit.	

LADIES’  
CORNER
DOOR: Anne-Marie Janssens / Ladies’ Captain
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Lieve	 vrienden:	 genieten	 van	 gewone	
huiselijkheid.	 Vergeet	 excuses	 als	 ‘geen	
tijd’	 die	 je	 vroeger	 bovenhaalde	 als	 je	
niet	aan	leuke	dingen	toekwam.	Was	het	
nu	 het	 ideale	 moment	 om	 een	 nieuwe	
taal	 te	 leren,	 dikke	 boeken	 te	 lezen,	 te	
puzzelen,	 online	 yogalessen	 te	 volgen,	
te	 breien,	 te	 tekenen	 of	 te	 schilderen,	
gezelschapsspelletjes	te	spelen	of	alle	tv-
series	die	je	nog	wil	inhalen	te	bekijken?	
Koester	wat	je	hebt	en	geniet	van	wat	je	
niet	 kan	 doen.	 Misschien	 heb	 je	 zelfs	 je	
putting	of	chipping	geperfectioneerd	in	je	
tuin,	op	je	terras	of	in	je	woonkamer?

Corona	 maakt	 ons	 iets	 heel	 duidelijk.	
Dat	 het	 leven	 dat	 we	 leiden	 niet	
vanzelfsprekend	is.	Dat	er	dingen	zijn	die	
veel	sterker	en	krachtiger	zijn	dan	de	mens.	
Wat	nu	gebeurt	maakt	ons	nederig.	Het	is	
alsof	 het	 universum	 ons	 een	 boodschap	
stuurt.	 De	 boodschap	 dat	 de	 aarde	 ook	
zonder	 ons	 kan.	 De	 boodschap	 dat	 we	
niet	 goed	 bezig	 waren.	 Veel	 mensen	
willen	 nu	 maar	 één	 ding,	 namelijk	 dat	

alles	 terug	 wordt	 zoals	 vroeger.	 Back	 to	
normal.	Maar	ons	 vroegere	normaal	 had	
geen	gezonde	toekomst.	Ik	zie	deze	crisis	
als	een	wake-upcall,	een	oproep	om	ons	
te	 bezinnen	over	 een	gezonde	 toekomst	
voor	 onszelf	 en	 de	 wereld.	 Deze	 crisis	
zegt	ons	dat	we	niet	meer	terug	kunnen	
naar	 vroeger.	 Er	 zal	 vanaf	 nu	 een	 tijd	
voor	 en	 een	 tijd	 na	 corona	 zijn.	 Ik	 hoop	
dat	 de	 tijd	 na	 corona	 een	 tijd	 zal	 zijn	
waarin	iedereen	zijn	verantwoordelijkheid	
opneemt,	 niet	 alleen	 voor	 zichzelf	 maar	
voor	 de	 hele	 maatschappij.	 Een	 tijd	
waarin	economische	groei	niet	 langer	de	
maatstaf	 van	 vooruitgang	 zal	 zijn.	 Een	
tijd	waarin	we	het	 zullen	aandurven	om	
uit	 de	 ratrace	 te	 stappen	 en	 een	 betere	
balans	 tussen	 werk,	 gezin/familie	 en	
ontspanning	vinden.

Daarom	wil	ik	een	oproep	doen	om	niet	te	
blijven	hangen	 in	 angst	 en	 teleurstelling	
omdat	 golfen	 momenteel	 effe	 niet	
mogelijk	 is	 (was).	 Om	 jullie	 te	 focussen	
op	 al	 het	 moois	 dat	 er	 is	 en	 op	 de	

opportuniteiten	 die	 zich	 voordoen.	 Deze	
crisis	is	een	mooie	oefening	in	flexibiliteit	
en	aanpassingsvermogen.	En	ik	garandeer	
jullie,	je	allereerste	drive	na	deze	crisis	zal	
je	nooit	vergeten!

Om	 af	 te	 sluiten	 hopen	 we	 natuurlijk	
stilletjes	 dat	 we	 elkaar	 zo	 snel	 mogelijk	
kunnen	 terugzien.	 Uiteraard	 zullen	
de	 richtlijnen	 nu	 wat	 aangepast	 zijn.	
Daarover	kan	u	best	de	aanwijzingen	van	
Rinkven	zelf	opvolgen	via	mail	van	onze	
manager.	We	pikken	de	draad	op	wanneer	
onze	 bevoegde	 personen	 er	 groen	 licht	
voor	geven.	

Vanwege	het	damescomité,	
Ladies’	Captain	Rinkven
Anne-Marie	
	
	

Ruim aanbod aan lingerie, nachtmode, homewear, badmode & ook  
uitgebreide herencollectie met ondergoed, pyjama’s, peignoirs en zwemshorts.  

Bij ons wordt u steeds geholpen door een erkende lingerie styliste.
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JEUGDCORNER 
DOOR: Dieter Peperstraete / Jeugdcaptain

 HET ‘GOLFVOORJAAR’ KONDIGDE ZICH MOOI AAN… 

RINKPEN MAGAZINE

Onze	 jeugd	 was	 er	 helemaal	 klaar	 voor.	
Klaar	om	tijdens	het	voorjaar	al	te	schitteren	
in	tal	van	activiteiten.	De	zachte	winter	had	
ons	 immers	 toegelaten	 om	 ook	 tijdens	
december	 en	 januari	 gewoon	 door	 te	
spelen.

Op	25	 januari	 speelden	we	de	 laatste	van	
4	 wintercup-wedstrijden	 tegen	 Ternesse.	
Het	 was	 nog	 spannend	 tot	 op	 het	 einde.	
Telkens	werden	de	5	beste	scores	stableford	
van	 iedere	 club	 opgeteld.	 Ternesse	 won	
uiteindelijk	 ook	 dit	 jaar	 en	 mocht	 de	

felbegeerde	 wisselbeker	 terug	 mee	 naar	
huis	 nemen.	 Het	 verschil	 in	 totale	 score	
over	de	4	wedstrijden	heen	was	slechts	12	
punten	…	ik	zag	onze	spelers	al	denken	…	
dat	moet	ons	volgend	jaar	wel	 lukken	om	
te	winnen.	

Voor	 elke	 wintercup-wedstrijd	 hadden	
we	 30	 deelnemers	 en	 geen	 enkele	
wedstrijd	 hebben	 we	 door	 slecht	 weer	
moeten	 verplaatsen	 of	 afgelasten.	
Een	 top	 winter-event	 met	 de	 nodige	
uitdaging	en	plezier.

Op	 zaterdag	 8	 februari	 passeerden	
twee	 van	 onze	 jaarlijkse	 klassiekers	 de	
revue;	 de	 jaarlijkse	 kick-off	 meeting	
over	 de	 jeugdwerking	 en	 aansluitend	
de	 knotsgekke	 jeugdquiz.	 We	 zien	 de	
interesse	 in	 onze	 jeugdwerking	 jaar	 na	
jaar	 groeien	 en	 dat	 doet	 ons	 veel	 plezier.	
Ook	dit	 jaar	 lichtten	we	aan	50	ouders	en	
spelers	ons	 jaarprogramma	voor	2020	fier	
toe.	 Niet	 vermoedend	 dat	 het	 coronavirus	
serieuze	stokken	in	onze	wielen	zou	steken.	
Aansluitend	 wist	 onze	 quizmaster	 Stefan	
Boschmans	met	inventieve	vragen	geschikt	

 MAAR HET MOCHT NIET ZIJN. 
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voor	kinderen	van	6	tot	16	jaar,	de	nodige	
snoepjes,	wat	frisdrank	en	een	grote	portie	
plezier,	een	topavond	te	organiseren.
	
Tijdens	de	eerste	jeugdwedstrijd	van	het	
jaar	 gesponsord	 door	 Roosendaal	 Keyzer	
Advocaten,	 hadden	 we	 onmiddellijk	 alle	
weergoden	 mee.	 Op	 19	 februari	 was	
de	zon	duchtig	van	de	partij	en	het	was	
zelfs	wat	warm	voor	de	tijd	van	het	jaar.	
Met	 de	 krokusvakantie	 in	 het	 zicht	 was	
verkleden	een	extra	prijs	waard.	Carnaval	
was	duidelijk	in	aantocht.

Spijtig	 genoeg	 zijn	 in	 die	 periode	 ook	
enkele	 wintercup-weekendwedstrijden	
afgelast	 door	 storm	 en	 wateroverlast,	
maar	deze	van	zondag	1	maart	gelukkig	
niet.	 De	 pitstop	 tussen	 hole	 9	 en	 10	
werd	 verzorgd	 door	 onze	 jonge	 spelers.	
De	 deelnemers	 van	 die	 dag	 zullen	 zich	
ongetwijfeld	 nog	 de	 versgebakken	
wafels	en	glühwein	herinneren,	uiteraard	
opgefleurd	 met	 après-ski	 muziek	 voor	
jong	en	oud	om	de	krokusvakantie	mooi	
af	 te	 sluiten.	 Ze	 namen	 ook	 enthousiast	
de	prijsuitreiking	voor	hun	rekening.	Knap	
gedaan!
	
Op	 woensdag	 4	 maart	 speelden	 we	 de	
2e	 jeugdwedstrijd	 van	 onze	 kalender,	

gesponsord	 door	 Chocolatier	 Delafaille.	
Ook	 toen	 heel	 wat	 deelnemers.	 Nog	
net	 niet	 qualifying	 maar	 alvast	 een	
supergoede	 training.	 Heel	 wat	 topscores	
kondigden	 toen	 al	 mogelijke	 HCP-
verbeteringen	aan	voor	het	voorjaar.
	
Spijtig	 genoeg	 kennen	 we	 allemaal	
het	 verdere	 verloop	 vanaf	 15	 maart.	
De	 lockdown	 zorgt	 voor	 het	 schrappen	
van	 al	 de	 jeugdlessen,	 een	 afgelasting	
van	 onze	 paaswedstrijd	 van	 19	 april,	
gesponsord	 door	 Bakkerij	 Dellafaille	
Schoten	 en	 Schilde	 en	 maakt	 dat	 de	
jeugd-interclubwedstrijden	 naar	 10	
augustus	 worden	 verplaatst.	 En	 onze	 3	
sterke	ploegen	waren	er	zo	klaar	voor	...	
Vastberaden	om	het	beter	te	doen	dan	in	
2019,	met	toen	al	een	eerste	plaats	voor	
de	Boys	U14	en	een	tweede	plaats	voor	
de	Boys	U18.	
	
Benieuwd	 hoe	 nu	 alles	 stelselmatig	 zal	
verlopen.	Zodra	we	meer	weten	bekijken	
we	 de	 jeugdactiviteiten	 en	 -kalender.	
We	 maken	 er	 samen	 het	 beste	 van.	
Gezondheid	gaat	voor,	ook	al	missen	we	
onze	hobby,	onze	sport	en	de	vriendschap	
onder	mekaar.
	
Dieter	Peperstraete
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PROSHOP
LIEN WILLEMS

Na	acht	weken	mocht	de	shop	dan	eindelijk	
terug	open.	We	zijn	blij	jullie	terug	te	kunnen	
verwelkomen!	 De	 nieuwe	 collecties	 hangen	
allemaal	 op.	 Bij	 de	 mannen	 hebben	 we	 1	
nieuw	 kledingmerk,	 Lyle	 &	 Scott,	 en	 ook	
mannenondergoed	 van	 Under	 Armour.	 Voor	
de	vrouwen	hebben	we	Girls	Golf	aan	onze	
collectie	toegevoegd.	
	
De	nieuwe	SM8-wedges	van	Titleist	zijn	er	en	
de	laatste	nieuwe	putters	van	Odyssey	staan	
ook	op	jullie	te	wachten.
	
Verder	staan	er	nog	demodagen	van	Callaway	
en	Titleist	gepland	en	een	Titleist	ball	fitting.	
	
Wij	zijn	bezig	met	het	maken	van	een	website	
en	webshop!	More	news	to	follow!	

Nieuwe merken aan de collecties toegevoegd   •   Nieuwe demodagen gepland

Wij	sommen	nog	eens	graag	al	onze	merken	op:

Clubs: Callaway,	Titleist,	Ping,	XXIO,	

Skymax	starters	clubs,	Mkids,	Callaway	Kids,	USKids

Putters:	 Odyssey,	Cleveland,	Taylormade,	Scotty	Cameron

Elektrische	trolleys:	 Powa	en	Jucad	(op	bestelling)

Trolleys: Fastfold,	Bag	Boy	en	diverse	kids	trolleys

Schoenen: GFore,	Ecco,	Footjoy,	Skechers,	Kankura,	

SP	Golf	Shoes,	Duca	Del	Cosma

Kledij	heren: Lyle	&	Scott,	Brax,	Footjoy,	Abacus,	Calvin	Klein,	

Under	Armour,	GFore,	Peter	Miller.

Kledij	dames:	 Par69,	Calvin	Klein,	Abacus,	Brax,	Deborah,	Girls	Golf,	

Footjoy,	Chiberta,	Green	Lamb,	Daily,	Röhnisch

Kledij	kids:	 Footjoy
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De	 COVID-19-pandemie	 is	 een	 zwarte	 zwaan	 die	 niemand	
heeft	 zien	 aankomen.	 Door	 te	 focussen	 op	 het	 opbouwen	
van	 veerkracht	 en	 herstel	 in	 een	 post-coronawereld,	
kunnen	 bedrijven	 en	 mensen	 kansen	 vinden	 in	 tegenspoed.	
Bedrijfsleiders	 moeten	 proactief	 zijn	 in	 hun	 besluitvorming,	
snel	 handelen	 en	 zich	 voorbereiden	 op	 het	 nieuwe	 normaal	
door	hun	bedrijf	opnieuw	vorm	te	geven.

De	zes	prioriteiten	voor	bedrijfsleiders	om	de	veerkracht	van	
hun	bedrijf	te	verzekeren	zijn:

1. Mensen eerst
Op	korte	 termijn	 is	het	 van	vitaal	 belang	om	het	welzijn	en	
de	 veiligheid	 van	 mensen,	 evenals	 hun	 levensonderhoud,	
te	waarborgen.	Op	 lange	termijn	 is	het	net	zo	belangrijk	om	
duidelijk	 te	 zijn	over	de	waarden	die	aansluiten	bij	 het	doel	
van	het	bedrijf.	Mensen	moeten	het	gevoel	hebben	dat	ze	erbij	
horen	en	dat	ze	deel	uitmaken	van	een	groter	geheel.	

2. Focus op effectief cash- en fiscaal beheer
De	 economische	 wereldorde	 is	 veranderd.	 Het	 toerisme	 en	
de	horeca	hebben	de	eerste	klappen	gekregen.	Toegenomen	
verzendtijd,	dalende	productiecapaciteiten	en	klanten	die	hun	
aankopen	uitstellen,	in	combinatie	met	uitgestelde	betalingen,	
leggen	een	enorme	druk	op	de	kasbehoeften	op	korte	termijn	
van	veel	bedrijven.

3. Bouw een veerkrachtige toeleveringsketen
De	COVID-19-crisis	heeft	veel	gestroomlijnde	toeleveringsketens	
met	 just-in-time	 inventarisatie	 verstoord.	 Stroomopwaarts	
hebben	bedrijven	te	kampen	met	voorraaduitval	als	gevolg	van	
de	stopzetting	van	activiteiten	door	leveranciers,	het	ontbreken	
van	 geschikte	 alternatieve	 bevoorradingsmogelijkheden	
en	 het	 wegvallen	 van	 verzendroutes.	 Stroomafwaarts	
worden	 bedrijven	 die	 hun	 volledige	 productiecapaciteit	 nog	
kunnen	 behouden	 geconfronteerd	 met	 beperkingen	 in	 de	
leveringsroutes	en	veranderingen	in	de	aankooppatronen.

4. Wees veelzijdig om te reageren op een snelle 
verandering in de vraag
Vandaag	 wordt	 de	 vraag	 gekenmerkt	 door	 volatiliteit.	 De	
horeca-	 en	 reissector	meldt	 een	 sterke	daling	 van	de	 vraag,	
terwijl	 e-commercespelers	de	 sterke	 toename	van	de	orders	
niet	 kunnen	bijbenen.	Hoe	 kunt	 u	daarop	 reageren?	Vergeet	
de	 traditionele	 prognosetools	 die	 rekening	 houden	 met	 de	
vraag	van	vorig	jaar	en	de	traditionele	seizoensgebondenheid.	
Bedenk	in	plaats	daarvan	verschillende	scenario’s	op	basis	van	
duidelijke	parameters.	Kies	er	één	en	werk	die	wekelijks	bij.

5. Bereid nu een herstelplan voor
De	crisis	zal	op	een	gegeven	moment	eindigen.	Bedrijfsleiders	
moeten	 klaar	 zijn	 om	 signalen	 uit	 de	 markt	 op	 te	 vangen	
wanneer	 het	 tijd	 is	 om	 over	 te	 schakelen	 op	 herstelmodus.	
Tijd	en	alertheid	zijn	essentieel	om	marktaandeel	te	behouden	
of	 te	 vergroten.	 Vraag	 uzelf	 af:	 Wat	 is	 er	 nodig	 om	 de	
activiteiten	 te	 hervatten?	 Hoeveel	 tijd	 neemt	 dit	 in	 beslag?	
Welke	opstartactiviteiten	zullen	nodig	zijn?	Wat	zijn	de	nieuwe	
marktomstandigheden?

6. Transformeer uw bedrijf
Zodra	bedrijven	hun	 strategieën	hebben	versterkt,	 is	het	 tijd	
om	zich	voor	te	bereiden	op	het	nieuwe	normaal.	Hoe	passen	
de	organisatiestructuur,	de	manier	van	werken,	de	activiteiten	
en	 de	 middelen	 van	 uw	 bedrijf	 in	 deze	 nieuwe	 realiteit?	
Uw	 vermogen	 om	 te	 winnen	 in	 bepaalde	 segmenten	 kan	
verbeteren,	terwijl	sommige	van	uw	activiteiten	overbodig	of	
minder	aantrekkelijk	zijn	geworden.	Een	alerte	mentaliteit	zal	
bedrijven	helpen	om	zich	te	herpositioneren	voor	groei.

Auteur:
Marc	Herlant
EY	België	Strategy	&	Operations	Partner	(EY	Parthenon)
marc.herlant@parthenon.ey.com
+32	475	939	575	
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HOE LEIDT U UW BEDRIJF DOOR DE COVID-19-CRISIS EN DE NASLEEP ERVAN?

6	PRIORITEITEN
VOOR	BEDRIJFSLEIDERS
DOOR: Marc	Herlant
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SENIOREN 
DOOR: Jeroen Veldkamp / Seniors’ Captain

Beste	senioren,
	
Alsof	er	niets	aan	de	hand	 is	wil	 ik	graag	
beginnen	 met	 het	 noemen	 van	 onze	
winterkampioenen.	 Waar	 de	 spanning	 er	
volop	inzat	voor	de	laatste	drie	wedstrijden	
van	de	winter,	heeft	de	regen	van	februari	
en	 begin	 maart	 dit	 jaar	 veel	 roet	 in	 het	
eten	gegooid.	De	 laatste	 drie	wedstrijden	
van	 het	 winterseizoen	 zijn	 niet	 gespeeld.	
Bij	 de	 dames	 is	 Edwig	 Joris-Polspoel	
onze	winterkampioen,	 bij	 de	heren	 is	 dat	
François	van	Regenmortel	en	bij	de	9-holes	
is	dat	Fonny	Boschmans	geworden.
	
Ons	 comité	 heeft	 een	 kleine	 wijziging	
ondergaan.	 Jan	 Ooms	 is	 teruggetreden	
na	 11	 jaar	 actief	 te	 zijn	 geweest	 in	 het	
seniorencomité,	 niet	 alleen	 als	 lid	 maar	
is	 ook	 4	 jaar	 uw	 captain	 geweest,	 van	
2010	tot	en	met	2014.	 Jan	heeft	met	zijn	
relatief	lage	handicap	(12)	ervoor	gezorgd	
dat	vele	lage	handicappers	bij	de	senioren	
zijn	 gaan	golfen	en	dat	 nog	 steeds	doen.	
De	stadswandelingen	die	we	al	vele	jaren	
houden	in	Antwerpen	zijn	mede	op	initiatief	
van	Jan	gestart	en	georganiseerd.	Het	liefst	
zou	 hij	 stilletjes	 vertrokken	 zijn	 uit	 het	
comité,	maar	via	deze	weg	en	het	feit	dat	
we	voorlopig	geen	gebruik	kunnen	maken	
van	ons	clubhuis,	willen	wij	Jan	zeer	hartelijk	
danken	 voor	 zijn	 grote	 en	 enthousiaste	
inzet	voor	de	seniorengemeenschap	op	uw	
aller	Rinkven.

De	 huidige	 wereld	 met	 de	 coronacrisis	
of	 COVID-19	 heeft	 grote	 invloed	 op	 ons	
denken,	 laten	en	doen,	 laat	staan	dat	we	
al	aan	het	golfen	toekomen.	Ons	senioren-
wedstrijdschema	 kan	 logischerwijs	 niet	
worden	 gevolgd.	 De	 interclubs	 in	 april	
en	 mei	 zijn	 afgelast	 en	 het	 is	 maar	 de	
vraag	hoe	en	wanneer	wij	op	Rinkven	het	
golfwedstrijdseizoen,	of	wat	daar	nog	van	
over	is,	weer	kunnen	opstarten.	

Het	 adagio	 van	 “Blijf	 in	 uw	 kot”	 doet	
je	 beseffen	 dat	 een	 heleboel	 vrienden	
worden	gemist,	natuurlijk	is	er	de	telefoon	
en	we	praten	en	zien	elkaar	via	WhatsApp,	
Twitter,	Facebook,	en	met	name	Zoomen	we	
heel	wat	af	met	 familie	en	kleinkinderen.	
Alhoewel	 het	 een	 goede	 manier	 van	
communiceren	 is,	 het	 elkaar	 even	 zien	
en	 spreken	 en	 eventueel	 aanraken	 wordt	
stevig	gemist.	Het	doet	je	ook	beseffen	dat	
Rinkven	een	grote	en	belangrijke	rol	vervult	
in	ons	dagelijks	sociale	leven.	Of	het	nu	je	
groepje	 is,	 de	 socio’s,	 de	 wedstrijddagen,	
prijsuitreikingen	met	borrel	en	noem	maar	
op,	het	was	allemaal	deel	van	ons	sociale	
leven.	 Laten	 we	 van	 ganser	 harte	 hopen	
dat	we	niet	lang	meer	hoeven	te	wachten	
om	 ons	 geliefde	 golfspelletje	 weer	 ter	
hand	of	liever	ter	club	te	kunnen	nemen.
	
Vanaf	 4	 mei	 mogen	 wij	 ons	 “kot”	 gaan	
verlaten	 voor	 een	 Park	 &	 Play	 Golf	 en	
wie	 weet	 volgt	 daarna	 een	 verruiming	

binnen	niet	al	te	lange	tijd.	De	vrije	golf	zal	
voorlopig	het	credo	zijn,	met	alle	regeltjes	
die	 daarbij	 horen.	 Het	 clubleven	 en	 het	
genieten	aan	de	nieuwe	bar	van	Carl	moet	
nog	even	op	zich	laten	wachten.	Misschien	
vanaf	 begin	 juni	 zoals	 het	 er	 nu	 naar	
uitziet.	Elk	stapje	vooruit	 is	er	een	en	ook	
mooi	meegenomen.	We	wachten	het	met	
gezonde	spanning	en	veel	positivisme	af.
	
Het	 seniorencomité	 wenst	 eenieder	 een	
goede	gezondheid	en	veel	golfplezier	toe	in	
welke	vorm	dan	ook.	Het	gaat	u	allen	goed	
en	tot	spoedig	ziens	op	ons	aller	Rinkven.
	
Jeroen,	Lisbeth,	Lieve,	Margreet	en	Patrick

 DE BELANGRIJKE ROL VAN RINKVEN 

RINKPEN MAGAZINE

JEROEN VELDKAMP

“HET DOET JE OOK BESEFFEN 
DAT RINKVEN EEN GROTE EN 
BELANGRIJKE ROL VERVULT 
IN ONS DAGELIJKS SOCIALE 
LEVEN.”
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Fervente	 golfers	 kweken	 een	 haat-
liefdeverhouding	 met	 hun	 golfspel.	 Eerst	
komt	 de	 verleiding	 …	 eerste	 stapjes	
worden	 gezet	 …	 inschrijven	 voor	 een	
initiatiecursus.	Leuk!	Tussen	een	allegaartje	
van	 beginnelingen	 een	 paar	 balletjes	
slaan.	 Richting	 maakt	 niet	 uit	 …	 de	 bal	
raken	 is	 al	 een	 hele	 klus.	 Naarmate	 de	
lessen	vorderen,	onthult	dit	wrede	spel	zijn	
ware	 aard.	 ‘Ken	 uzelf’	 krijgt	 een	 wrange	
betekenis	…	de	vraag	‘waarom’	krijgt	geen	
genoegdoend	antwoord.	Traag	en	onzeker	
bouwt	 vertrouwen	 zich	 op.	 Wat?	 Nu	 nog	
een	 golfvaardigheidsbewijs	 veroveren?	
Theorie?	 ’t	 Lijkt	 wel	 een	 ingewikkelde	
rijexamentoets.	 Praktijk?	 Erop	 of	 eronder	
tijdens	een	9	of	18	holes	ervaring.	
	
Oef,	ik	heb	mijn	starthandicap.	Nu	zal	de	lol	
wel	beginnen.	En	ja,	attente	flightgenoten	
coachen	 je	 via	 dalende	 handicaps	 naar	
hogere	sferen.	Waw,	wat	is	dit	leuk	…	ik	kan	
het	Ma,	ja	ik	kan	het!	Tot	Ma	komt	kijken,	
en	 niets	 werkt!	 Waarom?	 Als	 opgroeiend	
kind	 krijgen	 we	 zelden	 of	 nooit	 afdoend	
antwoord	op	deze	vraag	…	nu	zeker	niet.	

Hoofd	 omlaaghouden,	 naar	 bal	 blijven	
kijken,	eerst	de	bal	raken	dan	de	grond	…	
Ik	 weet	 het	 Ma	 …	 maar	 mijn	 kopke	 kan	
niet	aan	alles	 tegelijk	denken.	Niks	werkt	
nog	…	ik	ga	mijn	clubs	te	koop	stellen,	iets	
anders	doen.
	
Van	de	hemel	naar	de	hel.	Moeder	natuur	
heeft	 gerommeld	 met	 mijn	 golf-DNA.	
Specificaties	waren	 rommelig	 tijdens	mijn	
embryonale	fase.	Golftalent	…	vergeet	het	
maar.	
	
Maar	zie,	plots	besprenkelt	een	golfelfje	ons	
balletje	met	engelenpoeder,	en	…	nu	kan	
ik	het	Ma!	In	de	zevende	hemel!	Maar	voor	
ge	‘t	weet	komt	een	golfduiveltje	langs	…	
’t	is	een	blijvertje.	We	blijven	ons	kwellen	
…	geven	niet	op.	Waarom?	We	 lijken	wel	
masochistische	 psychen.	 We	 balanceren	
tussen	gelukzaligheid	en	neerslachtigheid,	
tussen	 manie	 en	 depressie.	 Waarom?	
Natuurlijk	 weten	 we	 waarom	 …	 uitkijken	
naar	 het	 nieuwe	 seizoen	 …	 uitnodigende	
en	hoopvolle	gelukzaligheid.
	

‘k	 Ontwaar	 het	 overal	 …	 lage	 of	 hoge	
handicap	…	de	rasechte	golfer	wil	altijd	beter	
…	 zweeft	 tussen	 roes	 en	 ontnuchtering.	
Ja,	 golfen	 is	 een	 handicap,	 verslavend	 en	
zelfkastijdend.	 Maar	 dan	 komt	 weer	 die	
ene	 dag	 …	 zwevende	 vreugde,	 noem	
het	 puur	 geluk.	 Afspiegelingen	 van	 een	
gelukkig	 leven.	 Kwellende	 liefde	 of	
liefelijke	kwelling?
	
Maar	nu,	corona	spant	de	kroon.	Nu	sproeit	
het	 zijn	 demonen.	 Ik	 snak	 naar	 golfen	 …	
’k	 verzoek	 die	 kwelling.	 Paasbloemen	
en	 magnolia	 stralen	 het	 mooie	 leven	
uit.	 Vogeltjes	 verbazen	 zich	 over	 de	 lege	
natuur	 …	 het	 rijk	 voor	 zich,	 waar	 zijn	 al	
die	mensen?	 Ja,	waar	 is	mijn	plaats	 in	de	
natuur?	 Ik	 mis	 vrienden	 en	 verhalen.	 Als	
feniksen	 zullen	 we	 herrijzen	 …	 Lazarus	
staat	 op	 …	 verdiende	 overwinning	 op	
onttroonde	 corona.	 Tot	 onszelf	 komen.	
Hoe	 langer	de	quarantaine,	hoe	meer	het	
zelfvertrouwen	toeneemt.	Nu	kan	ik	het!	En	
nee,	dit	is	geen	fanatieke	zelfoverschatting.	
Laat	maar	komen	…

 GOLF - WAT DOET DAT MET EEN MENS? 
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DOOR: Wim Van Noten

SENIOREN
’t Was God die eens het golfen schiep,

Maar voorgekauwd gaf hij het niet,

Hier en daar een vloekje slaken,

Alvorens hij het ons laat smaken.

’t Is God die de corona schiep,

Nee, ’t is geen gewone griep,

Hier en nu veel leed doormaken,

Alvorens hij het ons laat kraken.
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Heerlijk lekkere wijnen aan groothandelsprijzen

T 03 326 55 33 www.magnuswijnen.be

• Meer dan 500 betaalbare kwaliteitswijnen uit 10 verschillende landen.

• Uitleendienst van wijn- en champagne-glazen voor feestjes, recepties… 
met mogelijkheid tot terugname van niet gebruikte flessen.

• Ruime keuze aan relatiegeschenken en wijnbenodigdheden.

• Eigen leveringsdienst, al vanaf 85 euro (incl. btw) leveren wij GRATIS in 
gans België, zowel overdag als ’s avonds.

• Gezellige degustatieruimte met steeds 20 à 25 wijnen te proeven.

• Wijncursussen, privé of in groep.

• Professioneel wijnadvies.

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Kom eens een kijkje nemen!
Er staan altijd minstens  

20 à 25 wijnen vrijblijvend 
te proeven en er is steeds 

iemand aanwezig die u 
desgewenst met raad  
en daad kan bijstaan.  

De 3 winkels zijn open van 
maandag t.e.m. zaterdag,  

van 9 tot 18 uur doorlopend.  
Zondag gesloten. 

Mgr. Ladeuzeplein 22 
B-3000 Leuven

KONTICH DEURNE  LEUVEN Z AVENTEM 

F 03 326 58 99 info@magnuswijnen.be

Leuvensesteenweg 474 
B-1930 Zaventem
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HOLE SC3  
IN DE KIJKER

Met	 ruim	 100	 meter	 en	 stroke	 index	 18	 een	 relatief	
makkelijke	hole,	ware	het	niet	dat	de	green	behoorlijk	
klein	 is	 en	 goed	 verdedigd	 ligt	 tussen	 5	 kleine,	 maar	
lastige	 bunkers.	 Ook	 de	 wind	 speelt	 hier	 vaak	 een	
bepalende	 rol.	 De	 hole	 werd	 tijdens	 de	 lockdown	

verfraaid	met	gele	struiken	aan	de	linkerzijde.	Nog	een	
leuk	weetje	over	deze	hole:	onze	touring	pro	Manon	De	
Roey	 deed	 er	 eind	 april	 nog	 een	 spannende	 hole-in-
one	challenge.	Of	het	haar	lukte	en	hoe	ze	de	challenge	
beleefde,	kan	je	zien	op	haar	social	media	kanalen.
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De	kortste	hole	van	Rinkven	werd	tijdens	de	laatste	renovatie	
van	het	masterplan	gebouwd.	Het	was	een	eerder	atypische	
Rinkven-par	 3,	 maar	 de	 variatie	 werd	 door	 vele	 leden	 op	
applaus	onthaald.

Met	een	kort	ijzer	bereik	je	de	kleine	green.	Toch	laat	je	je	slag	
beter	niet	te	kort.	Zeker	wanneer	de	vlag	voorop	staat,	speel	je	
best	op	veilig	naar	het	midden	van	de	green.	De	green	missen	
staat	immers	vaak	gelijk	aan	bogey	or	worse.	

Aangezien	dit	een	relatief	nieuwe	green	is,	durft	de	snelheid	
soms	wel	iets	te	verschillen	van	de	andere	greens.	Vooral	als	
je	downhill	putt,	is	het	inschatten	van	de	juiste	snelheid	een	
kunst.	

Let	ook	op	voor	te	veel	power.	Sla	je	je	bal	achter	de	green,	dan	
heb	je	een	razend	moeilijke	chip	op	een	downhill	green.	Een	
goed	inschattingsvermogen	komt	op	deze	technische	par	3	dan	
ook	zeer	goed	van	pas!

	

 HOLE STATISTIEKEN PER TEE BOX (2019) 

 COURSE MANAGEMENT TIP 

 HOLE SPONSOR 

Tee type Afstand Avg strokes Hole in 1 Birdies Pars Bogeys Dbl bogeys Worse

Rood 89m 3,95 - 35 316 479 247 439

Blauw 99m 3,66 - 20 245 261 72 107

Geel 115m 3,91 - 67 567 930 408 579

Wit 126m 3,57 - 72 503 460 126 234

Totaal 3,77 - 194 1631 2130 853 1359

RINKPEN MAGAZINE

Uw logo hier?
Contacteer	balie@rinkven.be
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PROTIP 
DOOR: Simon Crosby / Head Pro Rinkven

It	felt	like	a	film	I	remember	seeing	in	the	90’s,	I	think	it	was	called	
“Outbreak”	with	Dustin	Hoffman.	We	seem	to	maybe,	just	maybe	
see	the	light	at	the	end	of	the	tunnel	which	hopefully	means	things	
will	 get	back	 to	 something	 that	 resembles	normality.	 Then	again	
what	is	normality?

Firstly,	getting	back	to	some	social	contact,	whether	it	is	with	family	
and	close	friends	or	at	a	golf	club,	it	will	be	a	good	thing	for	all	of	
us	 I	 suspect.	 The	world	of	 sport	has	disintegrated	 into	a	heap	of	
ash	and	who	knows	how	this	will	look	in	the	future?	Golf	without	
spectators?	Football	without	fans	in	the	stadium?	It’s	all	up	in	the	air	
at	the	moment	but	maybe	everything	will	be	OK.	I	feel	we	tend	to	
get	into	doomsday	mindsets	when	maybe	the	virus	will	come	back	
but	not	as	strong,	or	a	vaccine	or	even	a	treatment	is	developed	in	
the	near	future.	Let’s	hope	so.	After	that	serious	note	let’s	get	on	to	
something	that’s	really	important!

Amid	being	a	schoolteacher	for	my	kids	the	last	two	months	I	found	
some	 time	 to	have	 contact	with	 a	 few	 fellow	 coaches	 in	 the	UK	
and	elsewhere.	Did	some	webinars	on	coaching	and	skill	acquisition	
followed	by	pondering	about	the	wonderful	game	we	will	get	to	
enjoy	again.	As	we	will	be	starting	without	the	driving	range	it	got	
me	thinking	of	how	we	train,	how	could	we	improve	the	way	we	

train	and	could	we	be	more	efficient?	Way	back	when	I	was	a	young	
kid	I	can	clearly	remember	spending	more	time	on	the	golf	course	
than	 I	did	on	 the	driving	 range.	 The	 shortgame	area	and	putting	
green	was	 the	next	main	area	of	 the	 club	 I	 frequented,	 and	 the	
range	was	the	least.	

When	just	watching	the	range	I	mainly	see	players	hitting	7	iron,	7	
iron,	7	iron,	7	iron,	7	iron,	etc.	with	100	balls	at	our	disposal.	Looking	
for	that	consistency	of	hitting	10	good	shots	in	a	row	because	you	
think	that	is	what	is	needed.	

The	shortgame	area	and	putting	green	is	used	with	maybe	3	or	4	
balls	hit	from	the	same	spot	to	the	same	hole	and	when	the	third	
one	goes	in	the	player	is	happy.	But	should	they	be?	Do	you	get	3	
chances	on	the	course	or	in	competition?	Is	it	helping	you	become	
more	skilful	as	a	player	hitting	the	same	shot	over	and	over	again	
from	the	same	spot	and	same	lie?
	
I	think	driving	ranges	can	be	good	places	for	training	if	we	use	them	
correctly.	 In	my	opinion	 in	 training	we	must	 have	 an	 “intention”	
to	hit	a	certain	shot	as	we	do	on	the	golf	course,	if	not	what	is	it	
that	we	are	training?	When	we	play	on	the	course	that	“intention”	
changes	every	time	we	play	a	shot	because	they	are	all	different.	

 Consistency 

Om	een	reservatie	te	maken	in	de	agenda	van	een	pro,	gaat	u	in	
i-Golf	 naar	 Reservaties	 en	 dan	 naar	 Pro-reservatie.	 Daar	 kunt	 u	
alle	agenda’s	van	de	pro’s	bekijken,	hun	beschikbaarheid	nagaan	
en	een	les	boeken.	

Voor	de	agenda	van	Simon Crosby	gaat	u	rechtstreeks	naar	het	
volgende	webadres:	http://simoncrosby.proagenda.com

EEN PRIVÉLES OF 
GROEPSLES BOEKEN?

Headpro Simon Crosby 
 sjcrosby@gmail.com

PGA-Pro Filip Goovaerts
 filip@fgacademy.be

PGA-Pro Vincent Hoevenaars 
 vhoevenaarsgolf@yahoo.com

PGA-Pro Yves Claes 
 yves.claes@yahoo.com
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•	 Should	we	not	train	in	a	similar	way	to	
how	we	play	on	the	course?

•	 Should	the	shot	not	change	every	time	
we	hit	one?

•	 Should	the	shot	not	have	a	target	and	
an	intended	flight	and	distance?	

	
The	 science	 is	 very	 clear	 in	 this,	 after	
hitting	 the	 same	shot	3x,	 the	brain	 is	not	
triggered	 into	 action	 and	 skill	 learning	
drops	of	extremely.	So,	earlier	I	mentioned	
“consistency”	 but	 what	 is	 that	 in	 a	 game	
where	nothing	is	consistent?

The	 lie	 could	 be	 long	 grass,	 short	 grass,	
fluffy	grass,	hard	and	tight	grass,	no	grass,	
hard	 sand,	 loose	 sand	 etc.	 It	 could	 be	 a	
short	 shot,	 over	hazard,	 rolling,	high,	 low,	
ball	 above	 your	 feet,	 below	 your	 feet,	

uphill,	 downhill?	 Long	 shot	 into	 the	wind,	
downwind,	 cross	 wind,	 soft	 green,	 hard	
green.	Pitching	wedge,	driver,	mid	 iron	or	
a	putt	or	maybe	a	low	shot	from	under	the	
trees?

So	where	does	 this	 leave	us	all	with	how	
we	 train?	 When	 we	 are	 allowed	 on	 the	
range	 how	 are	 you	 going	 to	 use	 it	 to	
become	more	skilful?	Hopefully	this	pro	tip	
gets	you	thinking	about	how	you	train	your	
game	and	is	it	really	helping	you	get	better.	
Take	a	look	at	the	video	of	Tiger	earlier	this	
year	 during	 a	 training	 session.	 See	 how	
he	 never	 makes	 more	 than	 three	 swings	
or	hits	three	shots	that	look	the	same	in	a	
row,	 even	 when	 hitting	 to	 the	 same	 flag.	
Especially	 in	 the	 bunker	 you	 can	 see	 him	
switch	 to	 different	 flights	 and	 heights	 to	

the	same	flag	almost	every	shot.	Amazing!	
Reminds	me	of	watching	Seve!

Key	thoughts:	
•	 An	intention	on	every	shot	(otherwise	

what	is	it	that	you	are	training?).
•	 Variation	in	training	that	simulates	the	

golf	course	(lie,	flight,	shape).
•	 Is	the	way	I	train	increasing	skill?

I	 mentioned	 “consistency”	 earlier	 on.	 Is	
consistency	 in	 golf	 being	 consistent	 in	
changing	and	adapting	to	suit	the	situation??	
(oh	my	god,	now	this	is	getting	heavy	;o))

RINKPEN MAGAZINE

WATCH TIGER’S TRAINING VIDEO ONLINE
Notice	how	he	works	on	changing	shots	all	the	time,	instead	of	hitting	10	balls	with	the	same	club.	
Visit	www.rinkven.be/tiger	or	scan	the	QR	code	to	view	the	video	on	your	mobile	device.

iPhone	users	can	use	the	camera	device	directly,	as	they	would	take	a	picture.

If	you	are	an	Android	user,	you	need	to	download	a	QR	code	scanner	through	the	PlayStore	first.
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FAMILIEBERICHTEN
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Mevrouw	Laura	Eyskens,	weduwe	van	de	heer	Roger	Ooms,	overleed	op	22	april	

2020.	Zij	was	de	moeder	en	schoonmoeder	van	Jan	en	Ann	Ooms.	

We	bieden	de	familie	en	vrienden	onze	oprechte	deelneming	aan	en	wensen	

hen	veel	sterkte	in	deze	droevige	periode.

Eric	Gysels	en	Eline	Collin	verwelkomden	op	23	februari	2020	hun	zoon	

Octave,	een	broertje	voor	Florette,	Giulius	en	Basile.

We	wensen	de	ouders	en	de	grootouders	heel	veel	geluk	met	hun	kleine	

spruit.

Heeft	u	een	familiebericht	te	melden?

Laat	het	ons	weten	via	balie@rinkven.be.

Overlijdens

Geboortes
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Zeer beperkt aanbod.Schrijf tijdig in via 
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Wij	 zijn	 dus	 “de”	 Bourgondiërs.	 “Wij	 Bourgondiërs”	 zou	 anders	
klinken	…	al	 zullen	wij	 na	 het	 golfen	een	glaasje	 en	een	hapje	
nooit	 versmaden.	 Wij	 zijn	 levensgenieters	 in	 de	 zin	 van	 Carpe	
Diem,	pluk	de	dag!	Wij	genieten	van	elke	dag	dat	wij	nog	kunnen	
golfen	of	er	nog	bij	kunnen	zijn,	want	wij	zijn	niet	meer	van	de	
jongsten.	Het	merendeel	van	onze	momenteel	26	leden	is	over	de	
tachtig	en	daarvan	 is	nog	een	 twintigtal	actief	golfer.	De	andere	
oudgedienden	zijn	de	“Tifosi”	die,	al	was	het	maar	enkele	hole-tjes,	
meewandelen,	de	buggy	“chaufferen”	of	de	stoelen	in	het	clubhuis	
warm	houden	 tot	de	“gladiatoren”	na	de	wedstrijd	vermoeid	de	
draaitrap	 komen	 opklauteren.	 Trouwens,	 als	 u	 op	 een	 maandag	
rond	16u	die	trap	opkomt	vindt	u	ons	in	de	loungezeteltjes.	

De	 Bourgondiërs	 werden	 vijfentwintig	 jaar	 geleden	 opgericht	
door	Eddy	De	Pauw	en	de	inmiddels	overleden	Eduard	Fanis.	Ook	
Paul	De	Pelsmaeker	was	een	van	de	bezielers	van	ons	clubje	tot	
hij	enkele	 jaren	geleden	omkwam	bij	een	stom	ongeval	bij	hem	
thuis.	Paul	was	ingenieur	en	alles	moest	piekfijn	geregeld	zijn.	Hij	
zorgde	ervoor	dat	we	eigen	statuten	kregen	zodat	de	groeiende	
groep	meer	en	meer	georganiseerd	ging	opereren.	Artikel	1	van	
die	statuten	luidt	als	volgt:	“Ik	ben	Bourgondiër.	Dit	is	een	privilege	
dat	wordt	bevestigd	door	mijn	aanvaarding	door	de	medeleden.	Ik	
waardeer	dit	door	het	naleven	van	de	statuten	en	mijn	regelmatige	
deelname	aan	onze	activiteiten.”	Dit	is	géén	“Scientology”-slogan	
maar	een	eenvoudig	streven	van	een	groep	vrienden	binnen	het	
kader	van	de	“grote”	club.
	
Onder	impuls	van	de	ook	overleden	Raymond	Olislaegers,	begonnen	
we	de	eerste	maandag	van	de	maand	ook	het	“après-golfgebeuren	
te	 animeren	 met	 een	 uitgebreider	 hapje	 en	 drankje,	 om	 de	
vriendschap	en	samenhorigheid	te	bevorderen.	We	hebben	géén	
bestuur	als	dusdanig;	een	viertal	mensen	vormen	“de	stuurgroep”.

Wij	 organiseren	 een	 zomer-	 en	 een	 wintercompetitie.	 Er	 wordt	
keihard	 gestreden	 voor	 de	 twee	 golfballetjes/één	 golfballetje	
die/dat	elke	week	te	verdienen	zijn/is.	Die	drie	balletjes	vinden	
we	 terug	 in	 ons	 logo,	 beter	 gezegd	 ons	 wapen.	 Wij	 hebben	
inderdaad	een	“Wapen”	zoals	“de	groten”.	De	clubkas,	gevoed	door	
bescheiden	bijdragen,	zorgt	voor	de	balletjes	en	de	”rituele”	hapjes.	
Na	de	zomercompetitie	wordt	tijdens	een	feestlunch,	samen	met	
de	partners,	niet-golfers,	de	prijsuitreiking	gehouden.	Voor	een	fles	
wijn	wordt	een	heel	seizoen	gestreden,	en	natuurlijk	ook	voor	de	
naam	èn	de	eer	hé	…
	

TamTam
Alle	 weken,	 en	 nu	 in	 de	 “coronavakantie”	 zelfs	 alle	 dagen,	
ontvangen	 de	 leden	 een	 ludieke	 e-mail;	 de	 “TamTam”	 met	
reportages	en	berichtjes.	We	zijn	nu	al	aan	editie	400	 toe!	Alles	
gedekt	door	ons	eigen	logo,	zeg	dus	wapen.	Met	de	gravenkroon	
van	 ’s	 Gravenwezel,	 een	 achtergrond	 in	 warme	 herfstkleuren,	
zeg	maar	 laatzomerkleuren.	Dit	 jaar	hebben	we	er,	proficiat,	een	
gouden	 “25”	 aan	 toegevoegd.	 Bij	 de	 “grote	 rentrée”,	 wanneer	
dan	ook,	gaan	we	dat	samen	met	onze	veteranen	en	genodigde	
partners,	even	rechtstaan	aub,	vieren	met	een	hapje	en	een	bubbel	
méér.
	
Het “na-coronatijdperk”
Laten	we	realistisch	blijven.	Allen	samen	hebben	wij,	de	huidige	
Bourgondiërs,	héél	wat	kilometers	op	onze	teller	staan.	Maar,	alle	
respect	 voor	 onze	 eens	 zo	 roemrijke	 voorgangers,	 de	 “Nestors”	
van	 Richard	 Gedopt	 en	 zijn	 vrienden.	 Zij	 zijn	 zonder	 de	 nodige	
verjonging	figuurlijk	en	letterlijk	ter	ziele	gegaan.	En	Dat	Willen	Wij	
Niet!	 Wij	 hebben	 nog	 wel	 plaats	 voor	 enkele	 jonge	 zeventigers,	
of	 zelfs	 aankomende	 tachtigers,	 om	 ons	 groepje	 een	 jeugdige	
impuls	te	komen	geven.	Kom	gerust	eens	een	maandagnamiddag	
ter	kennismaking	meedoen,	zodat	er	een	“remonte”	komt,	zoals	
de	 jaarlijkse	 aanvulling	 na	 de	 “retraite”	 van	 oudere	 leger-	 en		
politiepaarden	…

“WIJ ZIJN LEVENSGENIETERS IN DE ZIN VAN 
CARPE DIEM, PLUK DE DAG. WIJ GENIETEN 
VAN ELKE DAG DAT WIJ NOG KUNNEN GOLFEN 
OF ER NOG BIJ KUNNEN ZIJN.”
WILLY TEBLICK

DE BOURGONDIERS
DOOR: Willy Téblick

In het artikel over “Club 18” in vorig nummer alludeerde Herman Naeyaert dat er wellicht nog andere vriendenclubjes 
in de grote club zijn dan die hij had opgesomd. Wel, wij “de Bourgondiërs” zijn daar ook bij. Doordat wij op de zgn. 
slappe maandag “optreden” staan wij allicht minder in de schijnwerpers.
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BRIDGE  
CORNER
DOOR: Els	Nelissen

WIST U DAT HET GOLFSPEL HET LICHAAM SOEPEL EN JONG HOUDT 
EN HET BRIDGESPEL DE GEEST SOEPEL EN JONG HOUDT?

Lieve,	beste	bridgers,

Wij	hebben	u	allen	heel	hard	gemist	de	laatste	tijd	en	zoals	het	
er	nu	naar	uitziet	zal	het	nog	wel	enige	tijd	duren	voor	wij	elkaar	
weer	zullen	ontmoeten	aan	de	bridgetafel.	Heel	spijtig,	maar	het	
is	niet	anders.	

Misschien	 is	 onderstaande	 prent	 een	 idee	 om	 op	 te	 oefenen	
voor	 social	 distance	 bridge!	 Houd	 goede	 moed	 en	 Vera	 Lynn	
verwoordde	het	al:	We’ll	meet	again!	

Hartelijke	groet,
Els	Nelissen
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GOLFEN 
AAN DE KOT AZUUR 
DOOR COLUMNIST Guillaume Van der Stighelen

Concentratie.	 Rug	 recht.	 Schouders	 los.	
Linkervoet	beetje	open.	Back	swing	met	club	
head	toe,	naar	de	bal	gericht.	Laten	vallen.	
Chip.	 Oh,	 wat	 gaat	 dat	 balletje	 mooi	 de	
lucht	 in.	Over	de	waterhindernis,	 tussen	de	
toverhazelaar	en	de	wilde	azalea,	en	hop,	bij	
de	vlaggenstok.	Die	vlaggenstok	is	eigenlijk	
een	poot	van	een	partytentje	dat	nog	dienst	
gedaan	 heeft	 bij	 een	 aantal	 tuinfeesten,	
waaronder	 mijn	 vijftigste	 en	 zestigste	
verjaardag.	 De	 vlag	 zelf	 kreeg	 ik	 van	 een	
buddy	die	de	British	Open	had	bijgewoond	in	
Troon.	Die	vlag	wordt	stijf	gehouden	met	een	
staaldraad	die	perfect	in	de	tentpaal	past	en	
bovendien	 met	 de	 wind	 kan	 meedraaien.	
De	waterhindernis	 is	een	vijvertje,	eigenlijk	
meer	 een	 soort	 dieptepunt	 in	 de	 tuin	 dat	
alleen	 in	de	winter	 vol	water	 staat.	 En	het	
terrein,	dat	is	ons	tuintje.	Net	groot	genoeg	
om	lobjes	van	twintig	tot	dertig	meter	in	te	
oefenen.
	
In	het	begin	was	het	best	leuk.	In	het	begin.	
Maar	 dagen	 lang	hou	 je	 zoiets	 niet	 vol.	 En	
de	gazon	ook	niet.	Dus	volgde	ik	een	advies	
dat	 ik	 van	 Thomas	 Pieters	 hemzelf	 heb	
gekregen.	Neem	drie	emmers	en	plaats	 ze	
op	verschillende	afstanden.	Probeer	er	twee	
achter	 elkaar	 in	 te	 chippen.	 Als	 dat	 lukt,	
drie.	 En	 zo	 verder.	 Hou	 je	 eigen	 record	 bij	
en	probeer	het	te	breken.	Vier,	vijf.	Maak	er	
een	 spel	 van.	Maak	het	 leuk.	Maak	er	een	
uitdaging	van.	

Nu,	 deels	 omdat	 alle	 emmers	 in	 gebruik	
waren	voor	de	schoonmaakwoede	van	een	
huisgenote	die	voor	zichzelf	beslist	had	van	
de	quarantaineperiode	niet	onbenut	te	laten	
voorbijgaan,	en	deels	ook	omdat	ik	Thomas	
Pieters	 niet	 ben,	 begon	 ik	 met	 paraplu’s.	

Geen	 emmers,	 maar	 golfparaplu’s.	 Van	 die	
hele	 grote.	 Omgekeerd,	 met	 de	 punt	 in	
de	 grond.	 Het	 was	 even	 zoeken	 naar	 het	
zestiggradenclubje	 en	 daar	 stonden	 we	
weer.	Concentratie.	Rug	recht.	Schouders	los.	
Linkervoet	beetje	open.	Back	swing	met	club	
head	toe,	naar	de	bal	gericht.	Laten	vallen.	
Chip.	En	hup.	Balletje	 in	het	vijvertje.	Terug	
opstellen.	 Concentratie.	 Hup.	 Balletje	 door	
de	haag	bij	de	buren.	Twintig	shots	later	viel	
er,	 zij	 het	 eerder	 per	 ongeluk,	 een	balletje	
loodrecht	 in	 de	 plu.	 Eén!	 Nu	 één	 in	 de	
tweede	plu.	Niet	dus.
	
Pieters	 heeft	 gelijk.	 Je	 blijft	 bezig.	 In	 elke	
paraplu	heeft	al	een	bal	gelegen.	Maar	twee	
achter	elkaar	is	nog	altijd	niet	gelukt.	Ik	heb	
mijn	targets	dan	maar	verlegd.	Van	de	tien	
ballen	moesten	er	drie	in	de	paraplu’s	liggen.	
In	elke	plu	minimum	één.	Nooit	gelukt,	maar	
het	 komt.	 Ik	 voelde	 het.	 Helemaal	 klaar	
voor	 het	 echte	 spel.	 De	 ministers	 hadden	
inmiddels	 het	 licht	 op	 groen	 gezet	 om	 de	
meest	 besmettelijke	 sport	 terug	 te	 mogen	
uitoefenen.
	
Hoe	 beschrijft	 een	mens	 de	 vreugde	 als	 je	
voor	het	eerst	 sinds	 lang	weer	de	baan	op	
mag	 en	 van	 uit	 het	 bos	 naast	 hole	 twaalf	
van	Noord,	 heel	 geconcentreerd,	 rug	 recht,	
linkervoet	 wat	 open,	 een	 chipje	 dropt,	
centimeters	naast	de	vlag?
	
Drie	 paraplu’s	 en	 een	 lockdown.	 Wat	 heeft	
een	golfer	meer	nodig	om	gelukkig	te	zijn?
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