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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



EDITORIAL 
DOOR: Kristof Vosters

Met	 de	 allereerste	 digitale	 editie	 van	 de	 Algemene	 Leden-
vergadering	 sloeg	 Rinkven	 de	 weg	 in	 van	 de	 toekomst.	 Een	
samenkomst	van	meer	dan	300	personen	lijkt	zelfs	nu	nog	verre	
toekomstmuziek.	De	club	koos	ervoor	-	conform	de	aanpassingen	
van	het	KB	-	haar	leden	digitaal	te	informeren	en	te	laten	stemmen.	
En	 hoewel	 er	 altijd	 ruimte	 is	 voor	 verbetering,	 kon	 deze	 eerste	
digitale	editie	een	succes	genoemd	worden.

Meteen	volgde	ook	een	aardverschuiving	in	het	Bestuursorgaan.	
Met	Stefan	Boschmans	en	Dimitri	Rombouts	komen	twee	ervaren	
Rinkvenners	 mee	 aan	 het	 bewind	 van	 de	 club.	 De	 nodige	
verjonging	waar	vele	leden	om	riepen,	komt	dus	als	geroepen.	In	
het	artikel	met	onze	nieuwe	voorzitter	Dimitri	Rombouts	krijgen	
we	een	goed	beeld	van	zijn	visie	op	Rinkven.	Je	leest	er	alles	over	
vanaf	pagina	10.

Voor	 onze	afdelingen	was	het	moeilijk	werken	 in	2020.	 Tal	 van	
activiteiten	werden	geannuleerd,	uitgesteld	of	beperkt	 in	aantal	
deelnemers.	Ook	voor	de	horeca	bleek	dit	een	bijzonder	bittere	
pil	 om	 slikken	 en	 ook	 de	 grote	 evenementen	 zijn	 wellicht	 nog	
niet	 voor	 morgen.	 Het	 blijft	 continu	 bijsturen	 op	 basis	 van	 de	
maatregelen	 die	 onze	 overheid	 treft.	 Zeker	 nu	 de	 tweede	 golf	
pas	echt	op	ons	lijkt	af	te	stevenen,	blijven	we	hameren	op	het	
respecteren	van	de	regels.	Lees	hiervoor	zeker	de	communicatie	
die	onze	club	manager	Paul	uitstuurt.	De	gezondheid	en	veiligheid	
van	onze	leden	komt	immers	altijd	op	de	eerste	plaats.	

Het	 najaar	 belooft	 ook	 op	 gebied	 van	 topgolf	 nog	 erg	 boeiend	
te	 worden.	 Niet	 alleen	 volgen	 we	 de	 resultaten	 van	 Manon	 De	
Roey	iedere	week	op	de	voet,	ook	Christopher	Mivis	kan	inmiddels	

terugblikken	op	een	seizoen	met	enkele	puike	prestaties.	En	dan	is	
er	nog	Lev	Grinberg,	het	aanstormend	talent	waar	het	op	Rinkven	
wegens	 Covid-19	 dan	 wel	 even	 stil	 rond	 is,	 stilzitten	 doet	 hij	
allerminst.	Lev	vertoeft	intussen	al	maanden	in	de	USA	en	stapelt	
ook	daar	de	topprestaties	op.	Wil	je	hem	volgen,	check	dan	zeker	
zijn	Instagrampagina.

Dat	 we	 op	 de	 golfbaan	 allemaal	 gelijk	 zijn	 -	 thans	 wat	 betreft	
onze	achtergrond	-	bewijst	het	interview	dat	Liesbeth	Cooymans	
voerde	met	Kris	Sterkens,	de	CEO	van	Janssen	Pharmaceutica.	Het	
werd	een	boeiende	babbel	waarin	 ze	 inzoomen	op	de	 race	om	
het	Covid-19-vaccin,	het	time	management	van	een	drukbezette	
zakenman	en	de	liefde	voor	golf.	

Namens	de	redactie	wensen	we	u	alleszins	veel	leesplezier!

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.

RINKPEN MAGAZINE

 LEES JE LIEVER DIGITAAL? 

 EEN NIEUWE WIND 
“MET STEFAN BOSCHMANS EN DIMITRI 
ROMBOUTS KOMEN TWEE ERVAREN 
RINKVENNERS MEE AAN HET BEWIND 
VAN DE CLUB.”
KRISTOF VOSTERS

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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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
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Beste	leden,

De	 voorbije	 weken	 en	 maanden	 is	 er	
zeer	 veel	 gecommuniceerd	 geweest,	
voornamelijk	m.b.t.	Covid-19.	Dus	 ik	denk	
dat	daar	nu	voldoende	over	gezegd	is.	De	
eventuele	 versoepelingen	 komen	 tot	 bij	
jullie	in	de	vorm	van	e-mails	via	i-Golf.

Daarom	 wil	 ik	 het	 nu	 over	 iets	 zeer	
specifieks	hebben.	Iets	imperatief	dat	alle	
golfers	aanbelangt	en	ook	met	gezondheid	
te	 maken	 heeft,	 waar	 blijkbaar	 ook	 nog	
steeds	 geen	 vaccin	 voor	 gevonden	 is,	
namelijk	de	gezondheid	van	onze	greens!	
Deze	 kwestie	 heb	 ik	 reeds	 herhaaldelijk	
(kort)	aangehaald	in	verschillende	e-mails,	
maar	 het	 is	 zo	 belangrijk	 dat	 ik	 er	 graag	
mijn	artikel	in	Rinkpen	aan	wijd.	Het	gaat	
over	 “iets”	 dat	 iedereen	 herstelt,	 en	 niet	
alleen	 het	 zijne,	 maar	 ook	 verschillende	
andere	…	“Iets”	dat	de	oorzaak	bij	uitstek	
is	 voor	 ziektes	 op	 onze	 greens	 …	 “Iets”	
waar	iedereen	het	over	eens	is	dat	het	een	
schande	 is	 als	 het	 niet	 hersteld	 wordt	 …	
“Iets”	 waar	 onze	 leden	 zelf	 commentaar	
over	 geven	 op	 het	 Meldpunt,	 om	 op	 de	
belangrijkheid	 te	 wijzen	 dat	 “iets”	 te	
herstellen.	 Maar	 helaas	 ook	 datzelfde	
“iets”	waar	onze	greens	vol	van	staan,	wat	
eigenlijk	onbegrijpelijk	 is	gezien	 iedereen	
steeds	zijn	“iets”	herstelt.	We	praten	hier	
inderdaad	over	de	kwaal	op	al	onze	greens,	
de	PITCHMARKS.
	
Ik	 geef	 jullie	 hiernaast	 mee	 hoe	 je	 een	
pitchmark	dient	te	herstellen	en	hoe	je	het	
zeker	 niet	 mag	 doen.	 Met	 een	 duidelijke	
tekening.	Dit	(oud)	initiatief	van	VVG	–	het	
huidige	 GV	 –	 gaan	 wij	 vanonder	 het	 stof	
halen	en	het	kaartje	laten	maken	met	ons	
Rinkven-logo.	 Kaartje	 inclusief	 pitchfork	
moet	 dan	 terechtkomen	 bij	 onze	 leden,	
maar	 we	 dokteren	 nog	 aan	 de	 manier	
waarop.	 Op	 deze	 manier	 is	 er	 echt	 geen	
enkel	 excuus	 meer	 om	 je	 pitchmark	 niet	

te	 herstellen.	 Het	 zal	 ook	 aangeboden	
worden	aan	bezoekende	spelers.
	
Het	probleem	is	echter	dat	ik	kan	schrijven	
en	documenteren	zoveel	als	 ik	wil,	het	 is	
aan	onze	leden	om	effectief	hun	pitchmark	
te	herstellen.	Dus	net	zoals	bij	de	richtlijnen	
van	Covid-19	doen	we	ook	hier	beroep	op	
jullie	burgerzin	en	gezond	verstand.	
	
Facts:	Rinkven	heeft	36	holes.	We	kunnen	
–	zoals	op	heel	dure	clubs	in	de	USA	–	een	
aparte	 greenkeeper	 aannemen	 die	 niets	
anders	 doet	 dan	 pitchmarks	 repareren.	
Maar	u	weet	wat	dat	per	jaar	kost,	juist:	te	
veel.	Pitchmarks	herstellen	is	dus	essentieel	
voor	de	kwaliteit	en	gezondheid	van	onze	
greens,	 en	 van	 ons	 onderhoudsbudget.	
Door	 pitchmarks	 te	 herstellen	 stimuleren	
we	 bovendien	 onze	 greenkeepers	 door	
respect	 te	 tonen	 voor	 het	 vele	 werk	 dat	
ze	 presteren,	 en	 zal	 het	 hen	 nog	 meer	
aanzetten	om	ons	 terrein	en	onze	greens	
zo	optimaal	mogelijk	te	onderhouden.	Dus	
win-win	op	alle	gebied!

PAUL AERTS

“IK WIL HET EVEN HEBBEN 
OVER IETS DAT ALLE GOLFERS 
AANBELANGT EN OOK MET 
GEZONDHEID TE MAKEN 
HEEFT, WAAR BLIJKBAAR NOG 
STEEDS GEEN VACCIN VOOR 
GEVONDEN IS...”

Druk met de pitchfork nooit het
gras omhoog.

Door het midden omhoog te
drukken zullen de wortels 
afscheuren, wat resulteert in 
bruine plekken. Het duurt weken 
voordat het oppervlak zich herstelt.

Niet draaien met de pitchfork.

Gebruik nooit een los stukje gras
voor reparatie.

Steek de pitchfork in de grasmat 
aan de hoge kant van de pitchmark.

Druk met de buitenkant van de 
pitchfork de achterkant van de 
pitchmark naar het midden.
Hierdoor ontstaat geen schade aan 
de beworteling en begint het 
herstel onmiddellijk.

Druk aan weerszijden de pitchmark 
naar binnen.

Druk zachtjes het oppervlak
naar beneden met de putter. 

 VAN ONZE CLUB MANAGER 
DOOR: Paul Aerts
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Beste	Rinkvenner,
	
Het	zijn	vreemde	en	vooral	nieuwe	tijden.	
We	 hebben	 ons	 allemaal,	 ieder	 op	 zijn	
manier,	dienen	aan	te	passen	aan	de	corona-	
pandemie.
	
Wij	 golfers	 waren	 nog	 bij	 de	 gelukkigen;	
vanaf	 mei	 konden	 we	 immers	 opnieuw	
onze	 geliefde	 sport	 beoefenen.	 Weliswaar	
mits	 voorafgaande	 boekingen,	 in	 bubbels,	
met	 bijzondere	 regels	 in	 verband	 met	
horeca,	 omkleedmogelijkheden,	 prijzen,	
het	 terrein	 zelf,	 zoals	 in	 verband	 met	 de	
vlaggen,	de	bunkers,	enz.	Ook	daar	hebben	
we	ons	onmiddellijk	aan	aangepast,	mede	
dankzij	de	snelle,	accurate	en	bijna	dagda-
gelijkse	opvolging	door	het	secretariaat	en	
greenkeepers.	Waarvoor	dank.
	
Dankzij	 het	 vlotte	 reserveringssysteem	
heeft	 iedereen	 en	 dit	 vanaf	 mei,	 steeds	
ten	volle	kunnen	genieten	van	onze	mooie	
golfcourse.	Ook	de	wedstrijden	van	 ladies,	
men’s,	senioren	en	jeugd	konden	opnieuw	
doorgang	 vinden	 met	 telkens	 een	 goed	
gevuld	deelnemersveld.	De	dames	omzeil-
den	–	op	vindingrijke	wijze	–	het	verbod	op	
prijsuitreiking	door	op	de	 invitational	 liefst	
aan	 alle	 deelnemers	 een	 zeer	 gesmaakte	
prijs	 te	 overhandigen;	 prachtig	 alternatief;	
bedankt	sponsors	Els,	Liesbeth,	Fabienne	en	
Annemie.
	
Zoals	 gezegd	 de	 prijsuitreikingen	 waren	
uit	 den	 boze;	 hierdoor	 verdween	 toch	
een	 belangrijk	 stukje	 clubsfeer	 na	 elke	
wedstrijd.	Maar	niet	getreurd,	vanaf	sep-
tember	mogen	we	opnieuw	prize	givings	
houden.	 Met	 plezier	 zal	 ik	 dan	 ook	 de	
draad	opnemen	en	zoals	 in	het	verleden	
trachten	 het	 golfgebeuren	 te	 kaderen	 in	
een	ruimer	historisch,	cultureel	of	sportief	
perspectief.

Onze	 sponsors	 hebben	 ervoor	 gezorgd	 dat	
de	 zeer	 gewaardeerde	 Summercup	 toch	
doorgang	heeft	kunnen	vinden.	Ten	gevolge	
van	de	coronamaatregelen	hebben	we	niet	
ten	volle	de	sfeer	van	vorige	 jaren	kunnen	
creëren;	er	konden	immers	slechts	een	drietal	
prijsuitreikingen	 plaatsvinden,	 en	 de	 zo	
gesmaakte	closing	met	afterparty	kon	spijtig	
genoeg	 niet	 plaatsvinden.	 Toch	 hebben	 de	
vele	deelnemers	van	deze	zomerwedstrijden	
kunnen	 genieten.	 Voor	 elke	 wedstrijd,	 ook	
deze	zonder	prijsuitreiking,	voorzagen	onze	
sponsors	 immers	 in	mooie	prijzen.	Namens	
alle	deelnemers,	bedankt	Sabine,	Luc,	Marc,	
Philip,	Philippe	en	Filip.			
	
Het	 clubkampioenschap	 dames	 en	 heren	
werd	betwist	op	21	juli.	Het	waren	telkens	
tot	de	laatste	hole	spannende	wedstrijden.	
Bij	de	dames	was	de	eer	weggelegd	voor	
Dominique	 Verbeeck,	 met	 als	 runner-up	
Martine	 De	 Naeghel.	 De	 winnaar	 bij	 de	
heren	 was	 ons	 opkomend	 talent	 Maxim	
Leys,	 met	 als	 runner-up	 Lawrence	 Plees.	
Proficiat	aan	deze	verdiende	winnaars.
	
Op	 12,19	 en	 20	 september	 betwisten	 de	
dames	en	heren	senioren	en	supersenioren	
en	 senoritas	 hun	 clubkampioenschap.	 Bij	
het	verschijnen	van	deze	Rinkpen	zullen	de	
winnaars	gekend	zijn;	het	belooft	weer	een	
spannende	race	te	worden.
	
Op	maandag	24	augustus	werd	ten	voorde-
le	van	het	Rode	Kruis	de	wedstrijd	“hole	for	
heroes”	betwist;	bedoeling	was	om	zoveel	
mogelijk	holes	af	 te	werken	op	1	dag.	20	
moedige	 sportievelingen	 gingen	 de	 uitda-
ging	aan:	19	heren	en	1	dame	(Martine	De	
Naeghel);	 de	 leeftijd	 schommelde	 tussen	
de	13	en	59	jaar;	met	resultaten	tussen	de	
40	 en	 108	 holes.	 Onze	 voorzitter	 Dimitri	
Rombouts	 en	 Tomasz	 Radzinski	 slaagden	
erin	liefst	108	holes	af	te	werken,	zijnde	6	x	
18	holes.	Proficiat.	Voor	het	Rode	Kruis	werd	

dankzij	de	gulle	bijdrage	van	vele	van	onze	
leden	 aldus	 16.273 euro	 opgehaald	 voor	
het	goede	doel.	Zeker	een	initiatief	om	vol-
gend	seizoen	opnieuw	op	te	nemen.
	
De	 reguliere	 interclubs	 werden	 reeds	 ge-
annuleerd.	Dit	gebeurde	finaal	ook	voor	de	
senioren	en	supersenioren	I.C.’s;	dit	tot	on-
genoegen	van	de	teams	die	reeds	in	volle	
winning	mood	waren.
	
Nog	enkele	nieuwtjes:	

•	 Vanaf	 nu	 zullen	 oorkondes	 overhan-
digd	worden	aan	alle	spelers	die	er	tij-
dens	één	van	onze	wedstrijden	in	lukte	
een	hole-in-one	te	scoren.

•	 Voor	de	betere	spelers	onder	ons	wordt	
tijdens	 elke	 weekend-wedstrijd	 een	
brut	prijs	voorzien.

•	 Ten	 slotte	 zullen	 op	 de	 driving	 range	
extra	 afstandsaanduidingen	 geplaatst	
worden,	 waardoor	 onze	 accuraatheid	
nog	verder	wordt	aangescherpt.

	
Ik	hoop	u	allen	in	groten	getale	te	ontmoe-
ten	tijdens	onze	volgende	wedstrijden	en	
prijsuitreikingen	op	Rinkven.

 VAN DE CAPTAIN 
DOOR: Herman Boumans / Captain

RINKPEN MAGAZINE

HERMAN BOUMANS

“DE ZEER GEWAARDEERDE 
SUMMERCUP KON DANKZIJ  
ONZE SPONSORS TOCH DOOR-
GAAN, WAARVOOR DANK!”
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         Dimitri Rombouts
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Een primeur. Vanwege de strenge social distancing-maatregelen heeft Rinkven voor 
de eerste keer in zijn bestaan een digitale Algemene Vergadering georganiseerd. 
Logisch, zo’n 300 mensen een paar uur in een zaal laten vergaderen, met hapjes en 
drank tussendoor en een idem receptie achteraf. De eerste van-thuis-uit Algemene 
Vergadering verliep probleemloos en met goedkeuring van alle agendapunten. Er 
werden 2 nieuwe bestuursleden verkozen: Dimitri Rombouts en Stefan Boschmans. 
Volgens de clubstatuten kiest het nieuw samengesteld bestuur dan intern een nieuwe 
voorzitter. Het werd Dimitri, één van de pas verkozenen. Hier volgt een gesprek met hem.

Dit zal je later aan je kleinkinderen 
kunnen vertellen: “Het land was 
in de grootste crisis sinds de 2de 
Wereldoorlog. Antwerpen leefde 
zelfs zoals in WO2 onder een 
avondklokregime. Heel de wereld 
draaide averechts, en toen werd ik 
voorzitter van Golfclub Rinkven.”
	
De	 omstandigheden	 zijn	 natuurlijk	 niet	
echt	 makkelijk,	 maar	 ik	 hou	 wel	 van	
een	 uitdaging.	 De	 situatie	 kunnen	 we	
helaas	 moeilijk	 veranderen,	 maar	 hoe	
we	 er	 mee	 omgaan	 wel.	 	 De	 eerste	
opdracht	is	om	Rinkven	veilig	door	deze	
crisis	 te	 leiden;	 simultaan	 kunnen	 we	
natuurlijk	 wel	 kijken	 naar	 de	 toekomst	
en	ambitieus	dromen.
	
Je bent de nieuwe voorzitter, maar 
zeker niet nieuw op de club en in het 
bestuur. Je zat al in de RvB in 2005 en 
we hebben toen nog samengewerkt 
in het terreincomité. Toen was Jan 
Goddaert en nadien je vriend Philippe 
Verschuere voorzitter, en realiseerde 
je mee ons Masterplan, waar jij je 
voornamelijk geconcentreerd hebt 
op het terrein (8 jaar voorzitter 
terreincomité). Maar je bent van kinds 
af op Rinkven. Wanneer ben jij met je 
ouders hier lid geworden? Dat moet al 
een eind in de vorige eeuw geweest 
zijn. 
	
Mijn	eerste	golfstappen	heb	ik	genomen	
op	RAGC,	bij	Pierre	Michielsen	 (Rinkven	

bestond	 toen	 nog	 niet).	 Van	 zodra	 de	
club	 is	 opgericht	 (en	 Pierre	 Michielsen	
naar	Rinkven	is	gekomen),	hebben	mijn	
vader,	broer	en	mezelf	ons	aangesloten	
bij	 Rinkven.	 We	 waren	 toen	 bij	 de	
eerste	 leden	 van	 Rinkven.	 Dankzij	 een	
leuke	 en	 goede	 jeugdopleiding	 heb	 ik	
het	geluk	gehad	om	Rinkven	 te	mogen	
vertegenwoordigen	 op	 nationaal	 en	
internationaal	 niveau.	 Het	 deelnemen	
aan	de	 interclub	 competities	 (als	 speler	
of	 captain)	 is	 tot	 op	 vandaag,	 zoals	
voor	vele	leden,	nog	steeds	een	van	de	
hoogtepunten	van	het	golfjaar.	
	
Ben jij de jongste voorzitter die we 
al hadden, of was dat toch Philippe 
Verschuere?

Vereerd	 met	 je	 vraag,	 maar	 Philippe	 is	
jonger	dan	ik.
	
Of we het nu leuk vinden of niet, het 
wordt een beetje een verloren jaar 
of er zou een soort vaccin-mirakel 
moeten gebeuren. Mirakels gebeuren 
zelfs in Lourdes niet meer … o.a. 
moeilijk voor onze horeca. Hoe gaat 
het bestuur hiermee om?
	
Het	bestuur	dient	de	 strategische	 lijnen	
uit	 te	 zetten	 voor	 de	 middellange	
en	 lange	 termijn;	 ons	 werk	 gaat	 dus	
eigenlijk	 gewoon	 door.	 De	 huidige	
gezondheidscrisis	 heeft	 voornamelijk	
zijn	impact	op	het	dagdagelijkse	beheer,	
met	de	nodige	verplichte	aanpassingen.	

De	 leden	 hebben	 zonder	 meer	 de	 weg	
naar	Rinkven	 teruggevonden,	zij	het	op	
een	 iets	andere	manier.	We	mogen	ons	
gelukkig	prijzen	dat	we	onze	geliefkoosde	
(soms	frustrerende)	sport	mogen	blijven	
uitoefenen.	 Spijtig	 genoeg	 is	 het	 post-
golfaspect	 aardig	 beperkt	 (enkel	 in	 je	
bubbel,	 geen	 prijsuitreikingen,	 geen	
interclubs,	geen	events,	…).	 	Dit	 laatste	
weegt	 natuurlijk	 op	 onze	 clubsfeer	 en	
creëert	een	zekere	afstand	(letterlijk	en	
figuurlijk).	Maar	we	blijven	hoopvol	dat	
we	 stilaan	 kunnen	 terugkrabbelen	 naar	
het	 normale,	 en	 Rinkven	 terug	 kunnen	
laten	bruisen.
	
Hoe zie jij de toekomstige jaren 
van de club? Elke voorzitter wil zijn 
eigen accenten inbrengen tijdens zijn 
mandaat.

Persoonlijk	 vind	 ik	 het	 achterlaten	 van	
een	 “legacy”	 een	 verkeerd	 doel	 als	
voorzitter.	 Als	 verkozen	 bestuurder	
hebben	 we	 de	 taak	 om	 Rinkven	 te	
begeleiden	naar	een	mooie,	gezonde	en	
lange	toekomst.		Zoals	reeds	geschreven	
in	 mijn	 introductiebrief	 zou	 ik	 in	 de	
komende	 jaren	 accenten	 willen	 leggen	
op	het	terrein,	de	sport,	alsook	het	sociale	
(het	clubgevoel).	Rond	deze	thema’s	zijn	
we	 denktanken	 aan	 het	 oprichten	 om	
een	 ambitieus	 en	 pragmatisch	 plan	 uit	
te	werken	voor	Rinkven,	voor	de	huidige	
leden,	 maar	 zeer	 zeker	 ook	 voor	 de	
volgende	generaties.	

	(vervolg	op	pagina	12)

TEKST: Hugo Croes

EXCLUSIEF	GESPREK	MET	ONZE	NIEUWE		
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Het niet achterlaten van de “legacy” 
noemt men tegenwoordig voortschrij-
dend inzicht, een formulering met 
meerdere betekenissen. Maar je bedoelt: 
als basis het succesvolle beleid van de 
club voortzetten, met toevoeging van 
constructieve verbeterpunten volgens 
de noodzaken van het heden en de 
verwachtingen voor de toekomst.
	
Het	gaat	hier	niet	om	personen,	maar	om	
Rinkven.	Het	is	onze	taak	om	ambitieus	
te	 dromen	 van	 een	 Rinkven	 waar	 wij,	
maar	ook	de	volgende	generaties,	 trots	
op	 mogen	 zijn.	 Onze	 beslissingen	 en	
acties	 bepalen	 grotendeels	 in	 welke	
richting	 Rinkven	 gaat	 evolueren	 in	 de	
komende	 decennia.	 Het	 is	 onze	 taak	
om	 ons	 droombeeld	 om	 te	 zetten	 in	
een	 Masterplan	 voor	 de	 toekomst.		
Rinkven	 heeft	 een	 enorm	 potentieel.	
De	 uitdaging	 ligt	 bij	 ons	 allen	 om	 dit	
potentieel	optimaal	te	laten	schijnen.
	
Hoe is je passie voor het golfspel tot 
stand gekomen? Niet alle kinderen 
kiezen voor golf omdat ze ten 
onrechte denken dat het een oude-
mensen-sport is, zeker in de tijd toen 
jij lid werd op de club.
	
De	 golfsport	 heb	 ik	 mogen	 ontdekken	
dankzij	 mijn	 grootouders	 en	 oom	
(Emmanuel	Rombouts	–	huidig	voorzitter	
van	KBGF).	In	de	beginfase	combineerde	
ik	golf	met	voetbal,	tennis	en	zelfs	cricket.		
De	 balsportmicrobe	 heeft	 steeds	 in	 me	
gezeten,	en	een	vaccin	hiervoor	hebben	

ze	gelukkig	nog	niet	gevonden.	Ook	mijn	
kinderen	moedig	ik	aan	om	vele	sporten	
te	beoefenen,	in	iedere	sport	verrijk	je	je	
persoon,	zo	ook	in	golf.	Beweren	dat	golf	
een	 oude-mensen-sport	 is,	 vind	 ik	 wat	
kort	 door	 de	 bocht.	 Door	 de	 intensiteit	
van	de	sport	kan	 je	golf	 tot	een	 rijpere	
leeftijd	 beoefenen,	 wat	 laat	 uitschijnen	
dat	 het	 een	 oude-mensen-sport	 zou	
zijn.	Golf	is	juist	een	sport	die	door	elke	
leeftijd	 kan	beoefend	worden,	 en	waar	
iedere	leeftijd	zijn	plezier	en	uitlaatklep	
in	kan	vinden.	Het	blijft	echter	wel	een	
uitdaging	om	de	jeugd	ertoe	te	brengen	
om	de	golfsport	te	beoefenen,	hiervoor	
zijn	 er	 vele	 initiatieven	 op	 federaal	 en	
clubniveau.
	
Als je oom Emmanuel Rombouts 
voorzitter is van de KBGF, zou je die 
dan niet kunnen overtuigen om bij 
de overheid te bepleiten om voor de 
golfsport in ons land gedeeltelijke 
versoepelingen uit het Zweeds model 
over te nemen? Hun staatsviroloog 
is pragmatischer en daar neigt het 
golfleven toch meer naar het oude 
normaal. 
	
Tijdens	de	voorbije	maanden	is	er	aardig	
wat	lobbywerk	geweest	om	de	golfsport	
in	België	mogelijk	 te	maken	binnen	de	
federale	 richtlijnen.	 Gelukkig	 waren	 we	
bij	 de	 eerste	 sporten	 die	 de	 toelating	
kregen	om	beoefend	te	worden.	Stilaan	
komen	 er	 versoepelingen,	 en	 hopen	
we	binnenkort	 tot	 een	 relatief	 normale	
beoefening	en	beleving	te	komen.	

In de komende jaren zullen we 
moeten rekening houden met de 
klimaatveranderingen. Ook hier 
lijkt een “nieuw normaal” zich te 
ontwikkelen: meer warme periodes, 
hittegolven en hevige regens. Een 
beregeningssysteem is een oplossing 
bij hoge temperaturen, maar er moet 
water aanwezig zijn. Dat zou dan 
bij de hevige regenbuien kunnen 
opgevangen en bewaard worden. 
Ik hoorde van de manager dat we 
met studies bezig zijn om onze 
watervoorraad te verhogen met 
ondergrondse waterbekkens.
	
Meerdere	uitdagingen	zullen	de	komende	
jaren	 op	 ons	 afkomen,	 enerzijds	
door	 klimatologische	 veranderingen,	
anderzijds	 door	 beperkingen	 opgelegd	
door	de	overheid.	Onze	watervoorziening	
is	cruciaal	in	het	onderhoud	en	de	kwaliteit	
van	ons	terrein.	Water	is	het	nieuwe	goud.	
Rinkven	 is	 zich	hier	 terdege	van	bewust	
en	 probeert	 binnen	 de	 mate	 van	 het	
mogelijke	oplossingen	te	bieden:	nieuwe	
en	meer	efficiënte	beregening,	verhoging	
van	vergund	watergebruik,	…	Daarnaast	
zijn	 er	 inderdaad	 dossiers	 lopende	 om	
onze	watervoorraad	te	verhogen.
	
Nog een laatste vraag: je bent een 
gepassioneerd golfer, maar wat vind 
je er persoonlijk het minst plezierig 
aan?
	
Dat	 is	 een	 makkelijke:	 mijn	 grootste	
ergernis	tijdens	golf	is	traag	spel.

Biografie	

Leeftijd:	50	jaar	(19	december	1969)
Studies:	Handelsingenieur	–	Solvay	ULB
Beroep:	Ondernemer	in	Hobby	&	Craft,	Decoratie	en	Sporttextiel
	
Wonende	te	Schoten
	
Gezinsbubbel:	
gehuwd	met	Vanessa	Bruneel-De	Roeck	(hcp	36)
4	kinderen:	Thibaut	1999	(hcp	9),	Alec	2001,	Amélie	2002	en	Julian	2006	
(hcp	13)	en	twee	honden
	
Huidige	hcp:	7.9	
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MARSHAL
WERKING
DOOR: Luc Van den Abbeele 

 PITCHMARKS HERSTELLEN, ONZE PLICHT! 
Steeds	 veranderende	 regels	 en	 richtlijnen	
…	en	wat	met	de	pitchmarks?	Met	2,	3	of	
toch	 met	 4?	 In	 je	 bubbel	 of	 niet?	 Spelen	
zoals	de	bal	ligt,	droppen	of	plaatsen	in	de	
bunker?	Bunker	harken	of	 niet?	Met	 vlag,	
zonder	vlag?	Mag	de	vlag	eruit	of	niet?	Met	
of	zonder	masker	en	waar	dan	wel?	Samen	
in	de	buggy	of	toch	weer	niet?	Men	zou	er	
de	basisregels	van	golf	door	vergeten...

We	 zijn	 weer	 enkele	 maanden	 verder	
en	 ondertussen	 werden	 we	 door	 politici,	
virologen,	 media	 en	 zelfs	 door	 onze	
eigenste	 golffederatie	 bedolven	 onder	
steeds	 veranderende	 regels	 om	 de	
coronamaatregelen	 te	 volgen	 en	 onze	
sportbeoefening	veilig	te	stellen.	Maar	het	
belangrijkste	blijft:	we	mogen	opnieuw	golf	
spelen!	En	daar	is	het	ons	toch	om	te	doen.	
Ook	 de	 marshals	 doen	 hun	 best	 om	 erop	
toe	te	kijken	of	deze	steeds	veranderende	

regels	 goed	 worden	 nageleefd	 en	 om	
er	 tegelijkertijd	 voor	 te	 zorgen	 dat	 het	
spelplezier	voor	iedereen	behouden	blijft.
	
Door	de	huidige	 registratieplicht,	 die	door	
de	overheid	werd	geëist	om	contact	tracing	
te	 allen	 tijde	 mogelijk	 te	 maken,	 zijn	 de	
soms	 moeilijke	 startomstandigheden	 aan	
tee	1	volledig	verdwenen.	Het	behoud	van	
de	beperking	van	flights	 tot	een	3-bal	op	
de	 ledenbaan	 zorgt	 dan	 weer	 voor	 een	
vlottere	doorstroming	en	zo	zijn	de	klachten	
in	verband	met	slow	play	sterk	verminderd.	
Toch	 wil	 ik	 hier	 een	 basisregel	 aanhalen	
die	 door	 spelers	 soms	 verkeerd	 wordt	
geïnterpreteerd:	‘Wave	through	the	players	
behind	you	if	you	have	lost	touch	with	the	
team	 playing	 in	 front.’	 Dit	 betekent:	 zelfs	
als	uw	eigen	speelsnelheid	binnen	de	tijd	
ligt,	bent	u	verplicht	om	een	snellere	flight	
achter	de	uwe	door	te	laten	op	het	moment	

dat	er	voor	u	een	volledige	hole	vrij	is.	Als	
we	dit	nu	allen	eens	zouden	toepassen,	dan	
vermijden	we	samen	veel	frustratie	op	de	
baan.

Pitchmarks	 herstellen!	 U	 heeft	 vooraan	 in	
dit	 magazine	 het	 artikel	 van	 de	 manager	
gelezen	over	het	probleem	dat	op	Rinkven	
blijft	bestaan,	namelijk	het	niet	herstellen	
van	pitchmarks.	Onaanvaardbaar.	Maar	het	
zijn	niet	enkel	de	manager,	de	marshals	en	
de	greenkeepers	die	alarmeren.	Ook	onze	
leden	 melden	 veelvuldig	 dit	 probleem.	
Graag	 citeer	 ik	 een	 opmerking	 op	 het	
Meldpunt	 van	 onze	 website	 geschreven	
door	Tom	Cielen,	al	vele	jaren	lid	op	Rinkven:	
“Misschien	 wordt	 het	 tijd	 om	 het	 aloude	
adagium	in	herinnering	te	brengen:	Het	is	
de	bedoeling	-	ja	zelfs	onze	plicht	-	om	een	
green	 in	een	betere	staat	 te	verlaten	dan	
deze	die	we	hebben	aangetroffen.”
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Corona	 lijkt	 alleen	 voor	 kommer	 en	
kwel	 te	 zorgen.	 Echter	 de	 obligatie-
investeerder	 hoor	 je	 dit	 jaar	 zeker	 niet	
klagen.	

1. Overheidsobligaties
Belangrijke	 factor	 in	 deze	 bijzondere	
tijden	voor	de	obligatiehouder	is	de	forse	
daling	 van	 de	 rente	 op	 overheidspapier.	
In	 het	 bijzonder	 is	 de	 rentecurve	 van	
de	 Amerikaanse	 overheid	 fel	 gedaald.	
Immers,	 de	 Amerikaanse	 centrale	 bank,	
de	 FED,	 heeft	 eerder	 dit	 jaar	 in	 enkele	
uithalen	de	 rente	naar	nul	 gebracht,	 als	
antwoord	 op	 de	 coronacrisis.	 Ook	 het	
langere	eind	is	fors	gedaald.	Zo	noteerde	
de	 tienjarige	 Amerikaanse	 rente	 begin	
dit	jaar	nog	circa	1.80%,	maar	is	intussen	
reeds	 gedaald	 tot	 circa	 0.60%.	 En	 zoals	
u	weet,	 resulteert	 een	dalende	 rente	 in	
stijgende	 obligatieprijzen.	 Ruim	 de	 helft	
van	 onze	 investeringen	 in	 obligaties	
noteren	 in	 de	 Amerikaanse	 munt.	
Het	 rente-effect	 heeft	 ons	 dus	 geen	
windeieren	 gelegd.	 Gedurende	 lange	
tijd	 was	 onze	 stelling	 immers	 dat	 de	
Amerikaanse	 overheidsobligaties	 het	
enige	actief	ter	wereld	was	dat	nog	enige	
vorm	 van	 diversificatie	 kon	 bieden.	 Een	
perfecte	 indekking	 tegen	 toekomstige	
calamiteiten,	en	dit	heeft	geloond	in	deze	
coronacrisis.	

Door	 een	 langere	 gemiddelde	 looptijd	
van	deze	Amerikaanse	obligaties	hebben	
we	 ruimschoots	 geprofiteerd	 van	 deze	
gedaalde	 rente.	 Hoe	 langer	 de	 looptijd,	
hoe	groter	immers	het	effect	op	de	prijs.	
Het	 effect	 in	 Europa	 was	 minder	 groot	
gezien	we	hier	reeds	lang	zeer	lage	rentes	
kenden,	vaak	zelfs	negatieve	rentes	voor	
de	betere	ratinglanden.
	

2. Bedrijfsobligaties
De	bedrijfsobligaties	hebben	dan	weer	veel	
te	danken	aan	de	bail-out	zonder	voorga	
door	 de	 centrale	 banken	 en	 de	 fiscale	
maatregelen	van	heel	wat	overheden.	De	
enorme	liquiditeitsinjecties	die	de	centrale	
banken	 wereldwijd	 implementeerden	
en	 de	 steunprogramma’s	 van	 overheden	
zorgden	 niet	 alleen	 voor	 opverende	
aandelenmarkten,	 maar	 ook	 voor	 een	
normalisatie	van	de	sterk	gestegen	credit	
spreads.	 Dit	 zorgde	 voor	 ondersteuning	
van	 de	 obligatiekoersen.	 Het	 blijft	
ook	 meer	 dan	 ooit	 belangrijk	 om	 als	
obligatiebelegger	 goed	 je	 huiswerk	 te	
maken:	 alleen	gezonde	balansen	en	een	
sterke	vrije	 cash-flow	generatie	geven	 je	
een	gerust	gemoed.	

3. Inflatiegelinkte obligaties
Een	derde	 factor	 is	 het	 inspelen	 op	 een	
wijziging	 in	 de	 inflatie.	 Bij	 nominale	
obligaties	met	vaste	coupon	bekom	je	de	
reële	rente	na	aftrek	van	de	inflatie.	Een	
stijgende	 inflatie	 is	 dus	 nefast	 voor	 dit	
type	 obligaties.	 Een	 alternatief	 hiervoor	
zijn	 inflatiegelinkte	 obligaties.	 Deze	 zijn	
enkel	 gevoelig	 voor	 bewegingen	 van	
de	 reële	 rente	en	niet	 van	de	nominale	
rente.	Ze	hebben	als	het	ware	immuniteit	
voor	de	verwachte	inflatie-component.

4. Muntevolutie
Een	 vierde	 en	 laatste	 factor	 is	 de	
muntevolutie.	U	weet	reeds	dat	ruim	de	
helft	van	onze	investeringen	in	obligaties	
in	 de	 Amerikaanse	 munt	 noteren.	 Tot	
voor	 enkele	 dagen	 hadden	 we	 die	
grotendeels	 ingedekt.	 De	 10%	 koersval	
van	 de	 Amerikaanse	 dollar	 sinds	 begin	
dit	 jaar	 heeft	 ons	 dan	 ook	 geen	 zorgen	
gebaard.	 Het	 muntrisico	 beheren	 is	 en	
blijft	zeer	belangrijk,	des	te	meer	in	tijden	
van	lage	rentes.	

Hoe moet het nu verder?
We	citeren	graag	de	‘wet	van	Bill	Gates’:
“De	 meeste	 mensen	 overschatten	 wat	
kan	 gebeuren	 op	 korte	 termijn	 maar	
onderschatten	 wat	 kan	 gebeuren	 over	
tien	jaar	of	meer.”

De	vragen	die	we	ons	dan	ook	vandaag	
dienen	te	stellen	zijn:

•	 Vormen	 overheidsobligaties	 nog	
steeds	een	goede	diversificatie?

•	 Vormen	bedrijfsobligaties	een	betere	
bescherming	 tegen	 toenemende	
inflatie?

•	 Kunnen	 we	 ons	 aan	 heel	 wat	
falingen	 verwachten?	 En	 zullen	 het	
dan	 eerder	 overheden	 zijn,	 of	 toch	
bedrijven	 die	 in	 gebreke	 zullen	
blijven?

•	 Welke	samenleving	heeft	de	meest	
robuuste	 constructie,	 de	 Verenigde	
Staten,	of	toch	Europa?

•	 Gaan	 de	 centrale	 banken	 tot	 in	
het	 oneindige	 liquiditeiten	 blijven	
pompen	 in	 het	 financieel	 systeem?	
En	 wat	 betekent	 dit	 dan	 voor	 de	
obligatie-investeringen?

•	 Is	 de	 huidige	 situatie	 uniek?	
Of	 hebben	 we	 dit	 reeds	 eerder	
meegemaakt,	 cfr.	 het	 monetair	 en	
financieel	beleid	na	WO	II?

Het	is	waar	dat	de	geschiedenis	zich	nooit	
exact	herhaalt,	maar	toch	rijmt	hij	vaak.	

COVID-19 ZORGT NIET ALLEEN VOOR KOMMER EN KWEL:

OBLIGATIEBEHEER		
IN	TIJDEN	VAN	CORONA
DOOR: CapitalatWork
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DOOR: Mike Davis

Het is september, de parcours zien er goed uit, de 
greens lijden onder heel weinig ziektes, de green 
surrounds worden breder en regelmatiger gemaaid, 
de fairways hebben meer definitie doordat de 

grasgroei van de rough en semirough gezonder is 
geworden na de zomerse droogtes. We naderen de 
herfst en het begin van de winterwerken.

TERREINCOMITE
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We	 hebben	 een	 heel	 groot	 programma	
van	 werken	 voor	 de	 boeg	 dit	 jaar.	 Het	
eerste	 en	 meest	 belangrijke,	 is	 de	
vervolmaking	 van	 de	 overblijvende	
beregeningswerken.	 Deze	 werken	
werden	 twee	 jaar	 geleden	 al	 op	 tien	
holes	uitgevoerd	en	deze	winter	gaan	wij	
de	 rest	allemaal	 in	één	keer	 installeren	
met	 de	 Nederlandse	 waterspecialist	
Smits	Waters.	 Smits	heeft	vorige	winter	
de	 renovatie	 van	 de	 beregening	 van	
GC	 Houthalen	 uitgevoerd	 met	 een	
uitstekend	 resultaat.	 De	 eerste	 fase	
begint	-	als	COVID-19	het	toelaat	-	op	de	
tweede	negen	van	de	South	Course	rond	
eind	 september.	 Tijdens	 de	 werkdagen	
zal	er	wat	hinder	zijn	voor	het	spel	en	kan	
het	zijn	dat	er	af	en	toe		een	hole	moet	
afgesloten	worden	voor	de	veiligheid	van	
werknemers	en	spelers.	Maar	wij	streven	
ernaar	dit	tot	een	minimum	te	beperken.	
Tijdens	het	weekend	zullen	de	holes	wel	
klaar	 zijn	 voor	 het	 normale	 spel.	 Smits	
heeft	een	grote	capaciteit	aan	machines	
en	werklui	zodanig	dat	wij	er	zeker	van	
kunnen	zijn	dat	het	hele	project	voltooid	
zal	zijn	voor	het	seizoen	van	2021.

Nog	 twee	andere	grote	projecten	 staan	
op	 onze	 agenda.	 Op	 SC14	 zijn	 wij	 van	

plan	 de	 grond	 aan	 de	 linkerkant	 van	
de	 dogleg-bocht	 te	 verbeteren.	 Wij	
gaan	een	deel	van	de	grond	ter	hoogte	
van	 de	 fairway	 bunker	 omspitten	 en	
terugleggen	 met	 een	 betere	 kwaliteit	
van	 fairway	 gras.	 Dit	 werk	 zal	 midden	
september	starten.	Tijdens	de	werken	zal	
om	veiligheidsredenen	de	hole	gespeeld	
worden	 als	 een	 par	 4,	 met	 voorlopige	
tees	op	de	fairway.		

Daarna	 zullen	 wij	 de	 renovatie	 van	
SC11	 uitvoeren.	 Hier	 gaat	 het	 om	 de	
eliminatie	 van	 de	 houten	 wanden	
rond	 de	 vijver,	 wat	 vereist	 is	 in	 ons	
Bosbeheerplan,	 om	 zo	 een	 natuurlijke	
oever	te	creëren	zoals	al	gedaan	is	op	
holes	 NC3,	 SC2	 en	 NC5.	 Tegelijkertijd	
gaan	 wij	 onder	 begeleiding	 van	
Hawtree	 de	 green	 surrounds	 en	
bunkering	 renoveren	volgens	het	 plan	
op	de	volgende	pagina.	Door	de	creatie	
van	een	“swale”,	of	“valley	of	sin”	(een	
vallei	 langs	de	kant	van	de	green	met	
kortgemaaid	 gras)	 op	 de	 rechterkant,	
lossen	 wij	 het	 probleem	 van	 de	 natte	
plek	op	die	vaak	in	de	winter	voorkomt.	
Dit	zal	een	interessante	extra	uitdaging	
creëren	 voor	 spelers	 die	 kiezen	 voor	
de	 “bale-out	 area”	 op	 de	 rechterkant	

van	 de	 green.	 Wij	 gaan	 de	 vijver	 ook	
uitdiepen,	 wat	 ten	 voordele	 zal	 zijn	
voor	onze	toekomstige	watercapaciteit.	
Deze	 hole	 zal	 voor	 enkele	 weken	
gesloten	moeten	worden	tijdens	en	na	
de	werken.	

Door	 met	 deze	 twee	 projecten	 reeds	
in	 september	 te	 beginnen,	 geeft	 het	
de	 mogelijkheid	 tot	 een	 sneller	 herstel	
van	 het	 gras	 tijdens	 het	 groeiseizoen	
van	 oktober.	 Later	 in	 de	 winter	 zou	
dit	 niet	 mogelijk	 zijn	 en	 zijn	 ook	 de	
werkomstandigheden	 minder	 gunstig	
en	zouden	de	werken	veel	meer	 tijd	 in	
beslag	 nemen.	 De	 North	 Course	 zal	 de	
wedstrijdbaan	 blijven	 vanaf	 het	 begin	
van	deze	werken.

Ook	tijdens	deze	winter	-	indien	mogelijk,	
gezien	het	zware	werkprogramma	-	is	de	
installatie	 van	 fairway	 bunkers	 op	 SC5	
gepland,	 en	het	 iets	 breder	maken	van	
de	fairway.				

Samengevat:	 een	 hele	 boterham	 van	
werken	 in	 de	 planning.	 Toch	 zullen	 wij	
ons	 best	 doen	 om	 het	 spel	 zo	 weinig	
mogelijk	te	hinderen.		

(11	september	2020)								

017



018



019



020

GREENKEEPERS
RENOVATIE	VAN	ONZE	SIGNATURE	HOLE,	SOUTH	COURSE	11

Schrik niet wanneer je dezer dagen richting South 
Course 11 wandelt. De immer prachtige signature 
hole van onze club ondergaat momenteel een heuse 
facelift. De versleten oevers met houten balkjes 
worden net als op South Course 2 vervangen door 

natuurlijke oevers. Het greenkeepers-team neemt 
echter de hele hole onder handen, zoals u kon lezen 
in het artikel van het terreincomité. Omdat beelden 
vaak meer zeggen dan duizend woorden volgt hier 
een kort fotoverslag.

RINKPEN MAGAZINE

TEKST: Kristof Vosters  
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ACTIE VOOR HET RODE KRUIS WERD EEN GROOT SUCCES

Ook het Rode Kruis heeft te lijden onder de coronapandemie. Minder bloeddonoren, minder inkomsten en 
dus minder werkingsmiddelen blijken daarvan het pijnlijke gevolg. De KBGF lanceerde daarom het ‘Holes for 
Heroes’-concept, met als doel geld in te zamelen voor het wetenschappelijk onderzoek rond Covid-19.

DOOR: Paul Aerts & Kristof Vosters

Op	 maandag	 24	 augustus	 ging	 al	 wie	 golft	 in	 België	 een	
eenmalige	 uitdaging	 aan:	 in	 ploegen	 van	 10	 spelers	 zoveel	
mogelijk	 holes	 afwerken	 ten	 voordele	 van	 het	 Rode	 Kruis.	 De	
Belgische	profgolfers	Nicolas	Colsaerts,	Thomas	Pieters,	Thomas	
Detry	en	Manon	De	Roey	steunden	Holes	for	Heroes	en	beloofden	
een	exhibitiewedstrijd	te	spelen	op	de	club	van	de	ploeg	die	het	
meeste	geld	wist	in	te	zamelen.	18 Belgische golfclubs	brachten	
in	totaal	32 teams	op	de	been,	die	in	totaal	liefst	18.896 holes	
liepen.	Alle	spelers	lieten	zich	persoonlijk	sponsoren	en	brachten	
zo	maar	liefst	233.307 euro	in	het	laatje.	De	eer	van	winnende	
club	ging	dan	wel	naar	Rigenée,	toch	mochten	we	op	Rinkven	tal	
van	indrukwekkende	prestaties	noteren.

Op	de	South	Course	tekenden	19	spelers	in	twee	teams	present,	
waarvan	 de	 jongste	 deelnemer	 amper	 13	 jaar	 en	 de	 oudste	
deelnemer	 59	 jaar	 is.	 Om	 7u00	 werd	 letterlijk	 het	 startschot	
gegeven	 middels	 een	 shotgun,	 waarbij	 2x18	 holes	 meteen	
achtereen	 gespeeld	 werden.	 Daarna	 besliste	 iedere	 speler	
hoeveel	holes	hij/zij	extra	wenste	te	spelen.	De	laatste	spelers	
waren	binnen	om	19u30.

Enkele weetjes:

•	 Julian	 Rombouts	 heeft	 18	 holes	 afgelegd	 in	 1	 uur	 en	 18	
minuten.	We	weten	niet	of	dit	een	(wereld)record	is,	maar	
het	is	in	elk	geval	toch	een	ongelofelijke	prestatie!

•	 Het	aantal	holes	dat	gespeeld	werd	ligt	tussen	40	en	108.	
Dat	laatste	stemt	overeen	met	maar	liefst	6x18	holes.	Onze	
voorzitter	Dimitri	Rombouts	en	Tomasz	Radzinski	slaagden	
erin	dit	huzarenstukje	te	voltrekken.

•	 Zeker	ook	een	speciale	vermelding	voor	Martine	De	Naeghel,	
de	enige	dame	in	het	gezelschap,	die	zomaar	eventjes	90	
holes	heeft	afgewerkt.

•	 Erwin	Lemmens	was	reeds	in	het	clubhuis,	samen	met	Bart	
Goor,	na	99	holes,	maar	heeft	zich	na	3	pintjes	toch	laten	
overhalen	om	die	ene	extra	hole	te	spelen.	Ook	100	holes	
dus	voor	Erwin.

•	 Deze	 prestatie	 leverde	 Erwin	 een	 donatie	 op	 van	 onze	
nationale	 doelman	 Thibaut	 Courtois.	 We	 hebben	 dus	 niet	
alleen	bekende	spelers	maar	ook	bekende	“donateurs”.

	

In	 volgorde	 van	 het	 aantal	 gespeelde	 holes	 volgen	 hier	 alle	
“uitslagen”,	 al	 zijn	 die	 in	 deze	 context	 uiteraard	 relatief	 te	
noemen.

Holes Spelers

108 Dimitri	Rombouts	en	Tomasz	Radzinski

100 Erwin	Lemmens

99 Bart	Goor

90 Martine	De	Naeghel

74 Jean	Leys

73 Pim	Heynen	–	Jef	Van	Geel

Cedric	Mampaey	–	Toon	De	Gruyter

72 Maxim	Leys	–	Rhune	Peeters

63 Claudio	D’Agnolo	–	Paul	Aerts

54 Jules	Boschmans	–	Ronan	Peeters	–	Lars	Van	Beeck

45 Jasper	Komkommer	(13	jaar)

40 Julian	Rombouts

								
							
								

16.273 X BEDANKT!
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TIJD VOOR EEN NIEUWE WAGEN? KIES VOOR EEN FISCAAL INTERESSANTE

PLUG-IN	HYBRIDE

Ben	je	op	zoek	naar	een	klassevolle	bedrijfswagen	die	tegelijk	
ook	goed	is	voor	 je	portemonnee?	Het	kan!		Vanaf	nu	zijn	de	
nieuwe	Range	Rover	Evoque	en	Discovery	Sport	beschikbaar	in	
plug-in	hybride.

Krachtig	 en	 fiscaal	 interessant.	 Wie	 hoort	 deze	 2	 woorden	
nu	niet	 graag	 samen?	De	200	pk	 sterke	motor	 in	 combinatie	
met	 een	 80	 kW	 elektromotor	 zorgen	 voor	 een	 fantastische	
vierwielaandrijving	en	een	perfecte	combinatie	van	prestaties.

7 REDENEN WAAROM JE BEST VOOR EEN PLUG-IN HYBRIDE KIEST

1.	 CO2-uitstoot	vanaf	slechts	32g/km	(WLTP)
2.	 	Bovendien	hebben	beide	voertuigen	een	 indrukwekkend	

volledig	elektrisch	bereik	van	respectievelijk	66	km	en	62	
km	zonder	uitlaatemissie.

3.	 	Laag	brandstofverbruik	en	uitstekende	prestaties
4.	 	Bespaar	 aanzienlijk	 door	 een	 véél	 lagere	 motorrijtuig-

belasting	en	dankzij	een	brandstofverbruik	van	1,4l/100km
5.	 	Laad	snel	en	eenvoudig	op.	0-80%	in	slechts	30	minuten	

tijd	met	32	kW.	
6.	 	In	diverse	steden	wordt	het	een	eis	dat	auto’s	uitstootvrij	

zijn.	Ook	buiten	Europa	is	dat	in	enkele	steden	al	het	geval.	
Een	PHEV	biedt	je	die	mogelijkheid.	

7.	 	Een	PHEV	is	erg	krachtig.	Hij	beschikt	over	2	motoren	die	
heel	goed	samenwerken.	

De	PHEV	hybrid	is	ontworpen	om	elektrificatie	te	ondersteunen	
met	behoud	van	de	kenmerkende	capaciteiten	van	Land	Rover.

Bedrijfswagens worden steeds duurder, tenzij je (deels) 
elektrisch kiest

Sinds	 1	 januari	 2020	 wordt	 de	 fiscale	 aftrekbaarheid	 van	
niet-elektrische	 wagens	 of	 hybrides	 en	 de	 brandstofkosten	
volgens	 een	 nieuwe	 formule	 berekend.	 We	 besparen	 je	 de	
moeilijke	 wiskunde,	 het	 komt	 erop	 neer	 dat	 de	 kosten	 voor	
zowat	elk	model	gestegen	zijn.	Voor	een	gewone	wagen	met	
verbrandingsmotor	daalt	de	fiscale	aftrekbaarheid,	afhankelijk	
van	de	CO²-uitstoot,	zelfs	tot	slechts	35%	waar	vroeger	75%	de	
regel	was.	

Voor	de	hybrides	geldt	dat	de	batterij	minstens	een	capaciteit	
van	0,5	kWh	per	100	kilogram	wagengewicht	heeft	en	dat	de	
wagen	minder	dan	50	gram	CO2	uitstoot	per	kilometer.	Voldoet	
de	 wagen	 niet	 aan	 die	 voorwaarden,	 dan	 berekent	 de	 fiscus	
de	uitstoot	op	basis	van	het	overeenstemmend	voertuig	(zelfde	
fossiele	 brandstof,	 merk,	 model	 en	 koetswerktype).	 Bestaat	
er	 geen	 equivalent,	 dan	 wordt	 de	 uitstoot	 met	 factor	 2,5	
vermenigvuldigd.

We	vergelijken	hieronder	twee	PHEV	modellen	uit	ons	gamma.

DISCOVERY SPORT P300e RANGE ROVER EVOQUE P300e

Gecombineerd	vermogen:	309	PK	(227	kW) Gecombineerd	vermogen:	309	PK	(227	kW)

CO2:	48	g/km	(NEDC)	/	36-44	g/km	(WLTP) CO2:	43	g/km	(NEDC)	/	32-38	g/km	(WLTP)

vanaf	459	euro	per	maand	in	financiële	renting* vanaf	469	euro	per	maand	in	financiële	renting*

vanaf	789	euro	per	maand	in	operationele	leasing* vanaf	759	euro	per	maand	in	operationele	leasing*

Bruto	VAA:	Vanaf	152	euro	per	maand Bruto	VAA:	Vanaf	154	euro	per	maand

Fiscale	aftrekbaarheid:	97,2% Fiscale	aftrekbaarheid:	99,5%

RINKPEN MAGAZINE

Wat is PHEV? Het staat voor Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Een auto met zowel een elektromotor als 
verbrandingsmotor. Het verschil met een gewone hybride is dat een PHEV een accu heeft die je met een stekker 
kunt opladen.

*3	Maandprijs	excl.	BTW.	Financiële	Renting	met	aankoopoptie	van	20%	op	een	duurtijd	van	60	maanden.	Catalogusprijs	van	de	wagen	43.057,85	euro	(excl.	BTW),	voorschot	van		8.434,05	euro	(excl.	BTW),	Fleet	korting	
inbegrepen.	Aanbod	geldig	van	01/01/20	tot	29/02/20,	enkel	bestemd	voor	professionele	doeleinden.	Onder	voorbehoud	van	aanvaarding	van	uw	dossier	door	Land	Rover	Financial	Services,	handelsnaam	van	FCA	
Bank,	Belgisch	filiaal	van	FCA	Bank	S.p.A.,	verhuurder,	Jules	Cockxstraat	8-10,	1160	Oudergem	met	als	maatschappelijke	zetel	Corso	Agnelli	200,	10135	Torino	-	Italië.	RPR:	Brussel.	KBO:	0699.630.712.
4	Maandprijs	excl.	BTW	in	operationele	leasing	:	all-inclusive	verhuur	op	lange	termijn	(exclusief	brandstof,	standaard	+	formule)	op	een	duurtijd	van	60	maanden	en	100.000km.	Catalogusprijs	van	de	wagen	€	
39.329,75	(excl.	BTW),	Fleet	korting	inbegrepen.	Aanbod	geldig	van	01/01/20	tot	29/02/20,	enkel	bestemd	voor	professionele	doeleinden.	Onder	voorbehoud	van	aanvaarding	van	uw	financieel	dossier	door	Jaguar	
Fleet	&	Business	Leasing	(een	divisie	van	Axus	sa)	-	Kolonelstraat	120	-	1140	Brussel.
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Kris	Sterkens
•	 56	jaar
•	 CEO	 van	 Janssen	 Pharmaceutica	 (sinds	 1	 april	

2020)	 en	 Company	 Group	 Chairman	 Janssen	
Europa,	Midden-Oosten	en	Afrika	(sinds	2017)

•	 Woont	in	Schoten
•	 Hobby’s	 en	 passies:	 muziek,	 film,	 fietsen,	

zwemmen,	 lopen,	golf,	 tennis,	 lezen,	 reizen	en	
cultuur

•	 Lid	van	Rinkven	sinds	2011
•	 Huidige	hcp	16,2

‘Golfen is de beste manier 
om mijn hoofd leeg te maken’
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TEKST: Liesbeth Cooymans

Een van de interessante dingen aan golf is dat tijdens een rondje golf met onbekenden iedereen gelijk 
is. Bouwondernemers spelen met advocaten, loodgieters met bankiers, bakkers met kinesitherapeuten 
en ondernemers met tandartsen. Rangen en standen lijken op de teebox, de fairway en de green niet te 
bestaan. Maar soms kijk je toch nog even op als je na een wedstrijd hoort met wie je hebt gespeeld. Met 
de CEO van Janssen Pharmaceutica bijvoorbeeld, die tegelijk ook Company Group Chairman Janssen Europa, 
Midden-Oosten en Afrika is. Kris Sterkens is bijna 10 jaar lid van Rinkven. Hij volgt dus de zoektocht naar een 
vaccin tegen Covid-19 vanop de eerste lijn. Wij stellen hem aan u voor.

 INTERVIEW MET DE CEO VAN JANSSEN PHARMACEUTICA 

KRIS STERKENS

RINKPEN MAGAZINE

Uitgerekend in een periode waarin 
alle belangrijke farmabedrijven ter 
wereld koortsachtig zoeken naar een 
vaccin tegen Covid-19, heb je bovenop 
je functie als Company Group Chairman 
Janssen EMEA ook de rol van CEO van 
Janssen Pharmaceutica opgenomen. 
Wat houden deze functies precies in?

‘Mijn	 rol	 als	 CEO	 van	 de	 campus	 in	
Beerse	 sluit	 eigenlijk	 aan	bij	 de	 functie	
die	ik	sinds	2017	heb.	Sinds	2017	ben	ik	
verantwoordelijk	 voor	 de	 commerciële	
business	 van	 alle	 medicijnen	 die	 door	
Janssen	worden	ontwikkeld	 in	de	3	à	4	
jaar	vóór	ze	op	de	markt	komen	tot	het	
einde	van	hun	levenscyclus	voor	de	regio	
Europa,	 Midden-Oosten	 en	 Afrika.	 Daar	
zijn	 zo’n	 7500	 mensen	 bij	 betrokken.	
In	 Beerse	 ligt	 de	 nadruk	 op	 research	 &	
development	en	de	productie.	Janssen	is	
in	België	een	zeer	belangrijke	werkgever	
met	 meer	 dan	 5000	 werknemers.	 De	
campus	 brengt	 vele	 afdelingen	 samen	
zoals	 O&O,	 productie	 en	 distributie	 en	
dus	heeft	men	steeds	iemand	nodig	om	
de	belangen	van	het	bedrijf	in	België	te	
vertegenwoordigen	 naar	 de	 overheid,	
de	 media,	 de	 artsen	 en	 patiënten,	 de	
hele	 gezondheidssector	 in	 binnen-	 en	
buitenland.	 Ik	 ben	 nu	 zo’n	 beetje	 het	
“gezicht”	van	Janssen	Pharmaceutica.’

Je hebt jaren geleden al gezegd dat 
onze gezondheidszorg onvermijdelijk 
zal evolueren van behandeling naar 
preventie. Dat we niet langer zullen 
betalen voor ziektebehandeling, 
maar voor het voorkomen ervan, net 

zoals Chinese artsen 400 jaar geleden 
beloond werden om mensen gezond 
te houden en minder betaald kregen 
als hun patiënten ziek werden. Is dit 
geen vreemde uitspraak uit de mond 
van iemand die een bedrijf leidt waar 
geneesmiddelen worden gemaakt?

‘Ik	 zie	 het	 zo:	 we	 zullen	 eerder	
gezondheid	 managen	 in	 plaats	 van	
ziekten	 te	 behandelen.	 Er	 zullen	 altijd	
therapeutische	 geneesmiddelen	 nodig	
zijn,	maar	het	zal	er	meer	op	aankomen	
om	 medicijnen	 te	 ontwikkelen	 die	
zullen	 genezen	 vanaf	 het	 moment	 dat	
de	 allereerste	 symptomen	 opduiken	
of	 zelfs	 nog	 eerder.	 Ongeveer	 10	 jaar	
geleden	 hebben	 we	 bij	 Janssen	 de	
beslissing	 genomen	 om	 niet	 meer	 op	
alle	 therapeutische	 gebieden	 actief	
te	 zijn,	 maar	 om	 duidelijke	 keuzes	 te	
maken.	 Hoe	 beter	 je	 een	 ziekte	 kent,	
des	 te	 beter	 kun	 je	 er	 geneesmiddelen	

voor	 ontwikkelen.	 In	 die	 zin	 hebben	
we	 bijvoorbeeld	 zeer	 goede	 resultaten	
bereikt	 bij	 de	 behandeling	 van	
prostaatkanker.	 Zo’n	 tien	 jaar	 geleden	
zijn	 we	 begonnen	 met	 een	 medicijn	
dat	 patiënten	 met	 prostaatkanker	 in	
een	 laatste	 fase	 van	 hun	 ziekte	 kon	
behandelen.	Nu	hebben	we	medicijnen	
die	 hun	 werk	 doen	 vanaf	 het	 moment	
dat	 de	 allereerste	 symptomen	 worden	
ontdekt.	 Hetzelfde	 geldt	 voor	 HIV.	
De	 diagnose	 aids	 was	 vroeger	 een	
doodsvonnis,	 nu	 is	 het	 een	 chronische	
ziekte	geworden.	Ook	hepatitis	C	is	nu	te	
genezen.	Ik	zie	de	zoektocht	naar	vaccins	
ook	als	een	vorm	van	preventie.’

Janssen Vaccines, een grote afdeling 
van Janssen Pharmaceutica, speelt 
in Europa een belangrijke rol in de 
zoektocht naar een vaccin tegen 
Covid-19. Hoeveel mensen zijn 
daarbij betrokken? En hoe hard 
is de concurrentie met andere 
farmabedrijven?

‘Op	 dit	 ogenblik	 werken	 er	 honderden	
mensen	 binnen	 Janssen	 aan	 dit	 vaccin.	
Dit	 is	 uiteraard	 uitzonderlijk,	 omdat	 we	
–	zoals	alle	andere	grote	farmaceutische	
bedrijven	–	alles	op	alles	zetten	en	hier	
een	 absolute	 prioriteit	 van	 maken.	 Wat	
ook	 belangrijk	 is	 in	 deze	 fase	 en	 waar	
ik	 bij	 de	 overheid	 voor	 heb	 gepleit,	 is	
om	de	bureaucratie	 in	dit	geval	 tot	een	
minimum	te	herleiden.	Ook	op	die	manier	
winnen	 we	 tijd.	 En	 als	 we	 het	 hebben	
over	 andere	 farmaceutische	 bedrijven,	
dan	zie	ik	vooral	een	concurrentie	in	het	KRIS STERKENS

“OP DIT OGENBLIK WERKEN 
ER HONDERDEN MENSEN 
BINNEN JANSSEN AAN HET 
COVID-19-VACCIN.”

	(vervolg	op	pagina	29)
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Je  f e est  of  event i n  s t i j l

b i j Haute Cookure !

KOM GEN I E T E N van een cul i n a i r meesterwerk i n ons restaurant ,

i n  EEn van onze aangename feestzal en , O F i n onze moo i e t u i n…

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 be l ons even ,

d an maken w i j graag

een off erte op maat !

HAUTE COOKUR E
Een be l ev i n g i n gastronom i e

H erentalsebaan 26 – 2390 Mall e

03 322 94 20

i n f o@ hautecookure . b e

www.hautecookure . b e

Chef Ivan komt koken bij je thuis!

Een speciale gelegenheid en zou je dit graag thuis of 
op locatie vieren met je familie en vrienden?
Wij bieden ook arrangementen aan op verplaatsing. 
Chef Ivan komt langs met de Ofyr of kookt een heerlijk 
menu bij je thuis. 
De mogelijkheden zijn eindeloos.
Geen gedoe, gewoon genieten!

Je f eest  of  event i n s t i j l

b i j Haute Cookure !

KOM GEN I E T E N van een cul i n a i r meesterwerk i n ons restaurant ,
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HAUTE COOKUR E
Een be l ev i n g i n gastronom i e

H erentalsebaan 26 – 2390 Mall e

03 322 94 20

i n f o@ hautecookure . b e

www.hautecookure . b e



gevecht	tegen	de	tijd	en	tegen	het	virus,	
en	niet	 tegen	mekaar.	Om	het	 even	wie	
het	gevecht	tegen	de	tijd	wint	–	en	wie	als	
eerste	met	een	werkzaam	en	veilig	vaccin	
op	de	markt	komt	–	er	is	geen	enkel	bedrijf	
dat	 in	 staat	 is	 om	 miljarden	 dosissen	 te	
produceren	 in	 korte	 tijd.	 Dus	 hoe	 meer	
goede	vaccins	er	op	de	markt	komen,	hoe	
beter.’

Jullie volgen uiteraard in de media in 
hoeverre er vooruitgang wordt geboekt 
en welke resultaten andere bedrijven 
bereiken. Maar weten jullie ook hoe 
andere onderzoekers precies werken? 
Of blijft dit uiterst geheim?

‘De	details	van	wat	anderen	doen	kennen	
we	niet.	Af	 en	 toe	 zijn	we	wel	 verbaasd,	
bijvoorbeeld	toen	Rusland	met	zijn	Spoetnik	
V-vaccin	naar	voor	kwam.	Om	tijd	te	winnen	
hebben	ze	daar	Fase	3	(een	zeer	belangrijke	
fase	 bij	 de	 ontwikkeling	 van	 nieuwe	
geneesmiddelen	en	vaccins,	waarbij	getest	
wordt	 op	 grote	 groepen	 proefpersonen,	
red.)	 blijkbaar	 overgeslagen.	 Dit	 roept	
uiteraard	vragen	op.’

Toen je pas voor Janssen werkte – 30 
jaar geleden – heb je je opgegeven als 
vrijwilliger voor een klinische proef 
van een nieuw medicijn. Was dat een 
berekend risico?

‘Dat	 was	 inderdaad	 een	 berekend	
risico.	 Het	 ging	 over	 een	 medicijn	 tegen	
Alzheimer	dat	al	ver	in	Fase	3	van	klinische	
testen	zat	en	waarvan	de	veiligheid	dus	al	
was	vastgesteld.	Het	risico	was	dus	zeker	
niet	groot,	maar	ik	was	destijds	bang	voor	
alles	wat	met	naalden	en	bloed	te	maken	
had	en	moest	voor	die	proef	8	tot	12	keer	

per	 dag	 bloed	 laten	 prikken.	 Ik	 had	 het	
er	 echter	 voor	 over,	 want	 ik	 wilde	 toen	
heel	graag	een	Fender	Stratocaster-gitaar	
kopen,	maar	had	er	eigenlijk	het	geld	niet	
voor.	Ik	was	25	jaar,	we	waren	een	huis	aan	
het	bouwen,	hadden	twee	kleine	kinderen	
en	ik	vond	dat	ik	het	niet	kon	maken	om	
op	dat	moment	ook	nog	eens	extra	geld	
te	spenderen	aan	een	gitaar.	Met	het	geld	
dat	 ik	 kreeg	 om	 deel	 te	 nemen	 aan	 die	
proef	 kon	 ik	 dat	 wel	 verantwoorden	 en	
overwon	ik	meteen	ook	mijn	ongegronde	
angst	voor	naalden	(lacht).’

Muziek is een van je grootste passies. 
Speel je nog altijd gitaar?

‘Zeker!	Ik	heb	altijd	een	gitaar	bij	me	in	de	
buurt.	Soms	tokkel	ik	er	zelfs	op	terwijl	ik	
achter	mijn	computer	zit	terwijl	ik	aan	het	
nadenken	ben.	Gitaar	spelen	ontspant	me	
enorm.’

Je bent ook heel sportief. Het 
is opvallend hoe veel bekende 
topmannen binnen hun drukke agenda 
altijd wel tijd vinden om te gaan joggen 
of fietsen.

‘Sport	 is	 voor	 mij	 heel	 belangrijk.	 Ik	 ga	
heel	vaak	 lopen,	zwemmen	of	fietsen.	 Ik	
geloof	heel	sterk	dat	ons	lichaam	en	onze	
geest	 de	beste	 instrumenten	 zijn	 die	we	
ooit	 zullen	 hebben	 en	 hoe	 beter	 ik	 me	
fysiek	 voel,	 hoe	 mentaal	 weerbaarder	 ik	
ben.	Bewegen	en	gezond	 leven	zijn	voor	
mij	essentieel	om	goed	te	functioneren.’

Welke rol speelt golf daarin?

‘Golf	 is	 voor	 mij	 een	 ideale	 manier	 om	
mijn	hoofd	leeg	te	maken,	om	alles	even	

los	te	laten	en	een	paar	uren	“zen”	te	zijn	
in	het	gezelschap	van	een	aantal	mensen	
die	me	nauw	aan	het	hart	 liggen.	 In	het	
begin	 was	 dit	 voor	 mij	 een	 opgave.	 Ik	
vond	het	heel	moeilijk	om	de	problemen	
op	het	werk	even	te	vergeten	en	kon	me	
dan	opwinden	als	ik	slecht	speelde.	

Golfen	met	andere	gedachten	in	je	hoofd	
is	gewoon	onmogelijk.	Nu	lukt	het	me	wel	
en	kan	ik	met	volle	teugen	genieten	van	
de	mooie	omgeving.	Ik	ga	heel	rigoureus	
om	met	mijn	tijd	en	moet	soms	moeilijke	
keuzes	maken,	maar	 ik	 streef	ernaar	om	
elke	week	tenminste	9	holes	te	lopen	met	
vrienden.	Ik	vind	golf	een	zeer	intrigerende	
sport.	Een	sport	die	je	nederig	maakt.’

Hoe heb je de golfsport ontdekt? 

‘Ik	 ben	 beginnen	 golfen	 op	 initiatief	 van	
Paul	Aerts,	onze	clubmanager,	die	al	lang	
een	heel	goede	vriend	van	me	is.	Hij	heeft	
mij	 en	een	aantal	 vrienden	destijds	 over	
de	streep	getrokken	en	daar	zijn	we	hem	
heel	erkentelijk	voor!’

Zie je tussen je werk, je fiets-, loop- 
en zwemmomenten en je rondjes golf 
op Rinkven of elders je echtgenote en 
kinderen nog wel eens?

‘Mijn	kinderen	zijn	zo	goed	als	het	huis	uit.	
Twee	studeren	nog	in	het	buitenland	maar	
zijn	 nu	 wel	 voorlopig	 thuis	 door	 corona.	
Mijn	 vrouw	 is	 Group	 CFO	 van	 TUI	 en	 zij	
heeft	het	op	dit	moment	nog	drukker	dan	
ik	(lacht),	maar	gelukkig	golft	ze	ook.	We	
hebben	een	routine	om	’s	avonds	samen	
te	eten	en	een	korte	wandeling	te	maken	
en	ja,	dan	praten	we	vaak	over	het	werk.	
Zij	is	mijn	belangrijkste	klankbord.’
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YOUNGSTERS
TEKST: Cédric Mampaey

Zoals in iedere afdeling was het ook bij de Youngsters niet altijd even eenvoudig om een normale werking op 
poten te zetten. Toch mochten we tal van nieuwe gezichten verwelkomen dit jaar en was het bij iedere activiteit 
weer gezelligheid troef. Een overzichtje, waarbij de termen ‘hoop’ en ‘uitstel’ helaas nooit ver weg waren...

Het	einde	van	het	golfseizoen	is	in	zicht,	maar	wat	een	zomer	
is	 het	 geweest.	 Een	 zomer	 in	 een	 zeer	 uniek	 jaar.	 Later	 dan	
verwacht	 konden	 we,	 op	 26	 juni,	 eindelijk	 aan	 ons	 seizoen	
beginnen	met	onze	@fterwork	events.	Het	 concept	 is	 simpel:	
een	gezellig	rondje	golf	(9	holes)	na	het	werk	onder	vrienden	
en	 afsluiten	 met	 een	 lekker	 hapje	 en	 drankje	 bij	 Carl.	 De	
wedstrijden	waren	meteen	een	schot	in	de	roos	met	een	hele	
hoop	nieuwe	(en	jongere)	gezichten.	Iets	waar	we	alleen	maar	
énorm	blij	om	kunnen	zijn.

Naast	 de	 @fterworks	 organiseerden	 we	 nog	 tal	 van	 leuke	
andere	activiteiten,	zoals	een	mini-longest	day	op	Oudenaarde	
&	 Rinkven,	 een	outing	naar	de	Goese	Golf	 en	eentje	naar	de	
Kempense	 Golf.	 Alle	 coronamaatregelen	 respecterend	 hebben	
we	 zo	 alsnog	 het	 maximale	 uit	 het	 golfseizoen	 proberen	 te	
halen.
	
Tijdens	onze	 closing	op	25	 september	wist	Axelle	de	Wolf	de	
felbegeerde	“Youngster	of	the	Year”-beker	met	overtuiging	weg	
te	kapen.	De	prijs	 voor	de	meeste	deelnames	ging	dan	weer	
naar	Laurens	Aerts.	Twee	Youngsters	die	bovendien	in	2020	voor	
het	eerst	hun	weg	naar	onze	events	gevonden	hebben.	Proficiat!

Tot	slot	nog	minder	goed	nieuws.	We	hebben	ons	genoodzaakt	
gezien	 om	 de	 Youngsters	 Invitational	 op	 19	 september	 te	
cancellen.	 In	 de	 huidige	 omstandigheden	 vinden	 wij	 het	 niet	
verantwoord	 om	 verschillende	 groepen	 van	 golfclubs	 uit	 het	
ganse	land	(en	zelfs	daarbuiten)	uit	te	nodigen	op	onze	club.	De	
Youngsters	Invitational	staat	normaal	gelijk	aan	een	dag	samen	
golfen,	lekker	eten	en	een	goed	feestje	nadien.	Dit	is	iets	wat	
we	met	de	huidige	maatregelen	niet	konden	waarmaken.	Het	
event	zal	volgend	jaar	opnieuw	plaatsvinden	op	onze	club.
	
Cédric	

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.
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1. Schakel om van papier naar 
digitaal, van manueel werk naar 
automatisering

Verstuurt	of	ontvangt	u	nog	facturen	op	
papier?	Zijn	Excel	en	het	numeriek	klavier	
uw	beste	vrienden?	Dan	bent	u	wellicht	
een	 hoop	 tijd	 en	 kastruimte	 kwijt.	 Er	
bestaan	tegenwoordig	genoeg	moderne	
en	 toch	 kostenefficiënte	 systemen	 om	
uw	financiële	transacties	te	digitaliseren.	
De	 mogelijkheden	 zijn	 eindeloos:	
bankafschriften	 in	 één	 keer	 verwerken	
en	 betalen,	 vermijden	 dat	 bonnetjes	
voor	 onkosten	 rondgaan,	 automatisch	
meldingen	ontvangen	en	versturen	van	
openstaande	 facturen,	 enzovoort.	 Zo	
krijgt	u	meer	tijd	vrij	voor	wat	écht	telt.

2. Integreer bestaande systemen

Voor	 elk	 probleem	 bestaat	 een	 ander	
systeem.	 De	 kunst	 is	 om	 ze	 te	 laten	
samenwerken.	 Één	 procedure	 is	 beter	
dan	tien.	Het	is	perfect	mogelijk	om	al	uw	
activiteiten	op	elkaar	af	te	stemmen	bij	een	
nieuwe	of	bestaande	klant.	De	voorraad	
aanvullen,	bestellingen	automatisch	naar	
de	 boekhouding	 doorsturen	 en	 linken	
aan	 een	 klant,	 kassasystemen	 koppelen	
aan	 de	 boekhouding,	 een	 eindfactuur	
opmaken,	 nagaan	 of	 de	 doelen	 bereikt	
zijn,	enzovoort.	Door	bestaande	systemen	
te	 integreren	 creëert	 u	 ademruimte	 om	
aan	 transparant	 projectmanagement	 te	
doen.

3. Genereer real-time rapporten over 
de financiële cijfers

Rapportjes	 trekken	 van	 de	 financiële	
situatie	 kost	 tijd.	 Bovendien	 zijn	 de	
resultaten	 al	 achterhaald	 als	 u	 er	 dan	
eenmaal	 in	 geslaagd	 bent	 om	 alle	
financiële	 stromen	 samen	 te	 brengen	
en	 conclusies	 hebt	 kunnen	 formuleren.	
Het	 kan	 sneller:	 door	 dit	 proces	 te	
automatiseren,	 ontstaat	 er	 een	 digitale	
verbinding	 tussen	 alle	 belangrijke	
elementen	 van	 uw	 boekhouding.	 Het	
vereist	geen	enkele	manuele	effort	meer	
om	altijd	en	overal	een	zicht	te	hebben	
op	uw	schatkist.	Elke	dag,	elk	uur,	zelfs	
elke	 minuut	 krijgen	 uw	 gegevens	 een	
update.	Kortom,	een	slimme	investering	
om	bij	 te	blijven	en	 tijdig	 van	 koers	 te	
kunnen	veranderen.

4. Bepaal en verhoog uw digitale 
maturiteit

Heeft	 u	 al	 wat	 stappen	 gezet	 in	
digitale	 transformatie,	 maar	 weet	 u	
niet	wat	u	nog	kan	doen	om	verder	te	
optimaliseren?	 Onderzoek	 de	 digitale	
maturiteit	 van	 uw	 onderneming.	 Via	
een	 maturiteitsmeter	 krijgt	 u	 een	
score	 op	 de	 huidige	 werking	 van	 uw	
onderneming	 en	 ontvangt	 u	 adviezen	
om	nog	meer	tijd	en	geld	vrij	te	maken	
voor	belangrijkere	zaken.

5. Ga vlot vooruit met change 
management
Een	 onderneming	 is	 voortdurend	
in	 verandering.	 Nieuwe	 mensen	
aanwerven,	 systemen	 implementeren	
of	 de	organisatie	opnieuw	 indelen:	 elke	
nieuwe	stap	vraagt	om	nieuwe	processen,	
maar	het	is	niet	altijd	eenvoudig	om	die	
uit	te	tekenen	en	door	te	voeren.	Nieuwe	
dingen	 zijn	 vaak	 onbekend	 terrein	 en	
zijn	al	 snel	 tijdrovend.	 Een	nuchtere	kijk	
op	change	management	is	dus	voor	elke	
onderneming	 een	 noodzaak.	 Met	 de	
juiste	instrumenten	kan	u	veranderingen	
snel	en	probleemloos	doorvoeren.

6. Zet de juiste profielen in
U	weet	perfect	welke	richting	u	uit	wilt,	
maar	u	heeft	 niet	 de	 juiste	 resources	 in	
huis	om	uw	digitale	projecten	te	trekken?	
Benader	gespecialiseerde	IT-profielen	om	
te	bouwen	aan	uw	digitale	vooruitgang.	
Denk	maar	 aan	eigen	webapplicaties	 of	
mobiele	applicaties	om	te	communiceren	
met	werknemers,	deadlines	op	te	volgen	
of	betalingen	te	controleren.

Hoe EY kan helpen
Relevant	blijven	in	de	markt	en	mee	zijn	
met	 verandering	 zijn	 de	 twee	 grootste	
uitdagingen	 in	 het	 ondernemersklimaat.	
Digitale	 transformatie	 kan	 u	 verder	
brengen.	 Durft	 u	 het	 aan?	 Vertrouw	
op	 EY	 om	 u	 te	 begeleiden,	 ongeacht	
welke	 digitale	 stap	 u	 wil	 zetten.	 Als	
trusted	 business	 advisors	 helpen	 we	 u	
bij	 de	 opstart,	 monitoring,	 analyse	 en	
vooruitgang	van	uw	onderneming.	
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SNELLER, EFFICIENTER, GOEDKOPER EN BETER?

6	TIPS	VOOR	
DIGITALE	TRANSFORMATIE
DOOR: Philippe	Verhoeven	/	EY	België	Accounting	Compliance	&	Reporting	Partner

RINKPEN MAGAZINE

Sneller, efficiënter, goedkoper én beter: de trefwoorden die vandaag weerklinken door de gangen van elk 
bedrijf. Dat maakt digitale transformatie belangrijker dan ooit. Digitale transformatie is een breed begrip, 
maar kan wel veel voordelen opleveren. Geen idee waar u moet beginnen? EY geeft u zes tips om te winnen. 

Meer informatie
Philippe	Verhoeven
philippe.verhoeven@be.ey.com
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Lieve	dames,
	
2020	was	en	blijft	een	vreemd	golfseizoen.	
Mijn	 2de	 jaar	 als	 dames	 golf	 captain	
verloopt	echter	niet	vlekkeloos.	De	meeste	
van	onze	prachtige	plannen	vielen	door	de	
maatregelen	tegen	COVID-19	in	het	water.	
We	 hebben	 onze	 gezellige	 seizoenstart	
gemist,	 en	 zonder	 dat	 er	 een	 wonder	
gebeurt	 zal	 ook	 het	 traditionele	 Closing-
diner	anders	verlopen	dan	normaal.
	
Een	 jaar	 zonder	 interclubwedstrijden,	
zonder	 uitstappen	 naar	 andere	
golfbanen.	Maar	gelukkig	konden	we	wel	
golfen	 en	 zelfs	 wedstrijden	 met	 terug	
prijsuitreikingen	 organiseren.	 We	 mogen	
dus	zeker	niet	klagen.

De	verrassingsuitstap	blijft	ook	nog	geldig	
in	 2021.	 Onze	 tweedaagse	 outing	 naar	
Nampont	 in	 Noord-Frankrijk	 van	 begin	
september,	 hebben	 we	 na	 lang	 wikken	
en	 wegen	 moeten	 annuleren.	 De	 uitstap	
naar	De	Haenen	in	Nederland,	die	we	ter	

	 vervanging	 op	 het	 programma	 hadden	
gezet	 hebben	 we	 ook	 moeten	 schrappen	
vanwege	 de	 onverwachte	 COVID-explosie	
in	 Antwerpen,	 waardoor	 men	 ons	 in	
Nederland	niet	graag	zag	komen.	Ook	ons	
bezoek	 aan	 de	 golf	 van	 Midden-Brabant	
heeft	niet	kunnen	plaatsvinden.

Ik	krijg	nu	nog	regelmatig	de	vraag	of	we	
niet	op	een	of	andere	manier	een	‘outing’	
konden	 organiseren?	 Ik	 heb	 hierover	
nagedacht	 en	 heb	 alle	 voors	 en	 tegens	
overwogen,	 om	 uiteindelijk	 de	 beslissing	
te	 nemen	 om	 dit	 niet	 te	 doen.	 Alles	 is	
onzeker,	niets	is	voorspelbaar	en	het	houdt	
risico’s	 in	 om	 iets	 in	 het	 buitenland	 te	
organiseren	voor	een	grote	groep.	De	kans	
blijft	te	groot	dat	ofwel	België,	ofwel	onze	
potentiële	 plaats	 van	 bestemming	 van	
de	 ene	 dag	 op	 de	 andere	 ‘code	 rood’	 of	
‘code	oranje’	wordt,	met	als	gevolg	dat	we	
toch	alles	weer	moeten	annuleren	…	Het	
is	 heel	 jammer,	 maar	 het	 is	 nu	 eenmaal	
zo.	 Hopelijk	 maken	 we	 dit	 volgend	 jaar	
goed.€€

Ook	 de	 Challenge-wedstrijden	 werden	
van	 de	 kalender	 gehaald.	 Zoals	 we	 jullie	
via	 mail	 lieten	 weten,	 bood	 Koninklijke	
Golf	 Club	 Oostende	 aan	 alle	 potentiële	
Challenge-speelsters	 de	 gelegenheid	 om	
tegen	een	schappelijke	prijs	op	hun	mooie	
baan	te	komen	spelen.
	
Vanaf	 het	 ogenblik	 dat	 golfen	 weer	
toegelaten	werd,	hebben	we	onze	kalender	
zo	 afwisselend	 mogelijk	 gemaakt.	 Jullie	
hebben	 zeer	 enthousiast	 en	 massaal	
ingeschreven	 voor	 Ladies’	 Days.	 Dank	 aan	
de	 sponsors	 die	 bereid	 waren	 om	 hun	
sponsorship	voor	een	aantal	wedstrijden	te	
handhaven.

Onze	jaarlijkse	Ladies’	Invitational	hebben	
we	 georganiseerd	 zonder	 prijsuitreiking,	
zonder	 afsluitend	 diner	 en	 dansavond,	
maar	 wél	 met	 een	 verrassing	 voor	 alle	
deelnemers	 aan	 de	 balie	 vanwege	 de	
sponsors:	 een	 handige	 thermos,	 een	
paar	 sportsokken	 en	 herbruikbare	 ice-
cubes.	 Dit	 initiatief	 werd	 bijzonder	
enthousiast	 onthaald,	 want	 de	 volgende	
dag	werden	we	bedolven	onder	de	mails	
en	 Whatsappjes	 van	 zowel	 dames	 als	
heren	 die	 de	 sponsors	 lieten	 weten	 dat	
ze	 de	 attentie	 echt	 gewéldig	 vonden.	De	
wedstrijd	 zelf	 werd	 gespeeld	 onder	 de	
regen	en	bij	felle	wind,	maar	het	was	voor	
iedereen	een	heel	gezellige	golfdag	die	in	
een	bijzonder	goede	sfeer	verliep.

Toch	nog	even	een	kleine	opmerking:	het	
principe	van	de	 Ladies’	 Invitational	 is	 dat	
jullie	 dames	 niet	 spelen	 met	 jullie	 eigen	
partner,	maar	een	andere	man	uitnodigen	
om	 voor	 deze	 gelegenheid	 samen	 een	
team	te	vormen.	Er	zijn	nog	steeds	dames	
die	met	hun	eigen	man	spelen.	Dit	mogen	
jullie	doen	zo	vaak	als	 jullie	willen,	maar	

LADIES’  
CORNER
DOOR: Anne-Marie Janssens / Ladies’ Captain

RINKPEN MAGAZINE

 CREATIVITEIT, VERBEELDING EN SOLIDARITEIT 

	(vervolg	op	pagina	37)

Gulle	sponsoring	van	Corbello	&	Callistino	uit	Brasschaat
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het	 is	 niet	 de	 bedoeling	 om	 dit	 in	 deze	
wedstrijd	te	doen.
	
Het	 seizoen	 is	 nog	 niet	 voorbij.	 Er	 staan	
nog	 enkele	 mooie	 wedstrijden	 op	 de	
kalender:	zie	i-Golf.

De	 Captain’s	 Prize,	 de	 traditionele	
closingwedstrijd,	is	gepland	op	20	oktober.	
Ik	 hoop	 met	 jullie	 dat	 we	 die	 dag	 het	
seizoen	 op	 een	 mooie	 manier	 kunnen	
afsluiten.	

Graag	 willen	 we	 met	 de	 RABBITS	 de	
baan	 terug	 op!	 Dames	 met	 hcp	 vanaf	
45	 mogen	 ons	 gerust	 raad	 vragen.	 Wie	
hieraan	 wil	 meedoen	 mag	 me	 altijd	
mailen	of	 een	berichtje	 zenden.	Voor	de	
coronamaatregelen	 waren	 wij	 gestart	
met	 toch	 een	 9-tal	 enthousiaste	 dames.	
Zij	 betreurden	 echter	 dat	 dit	 initiatief	 is	
weggevallen.	Ondertussen	hebben	er	zich	
al	 enthousiaste	 dames	 aangemeld.	 Onze	
dames	van	het	damescomité	nemen	jullie	
graag	mee	op	de	baan.

Voor	 het	 winterprogramma	 zullen	 de	
klassiekers	zeker	blijven.	We	hebben	toch	
besproken	om	de	9-holes	Eclectic-systeem	
tijdens	de	wintercompetitie	te	behouden.	
Er	 zijn	 dames	 die	 in	 de	 wintermaanden	
nog	 andere	 activiteiten	 willen	 doen.	
Uiteraard	 kan	 u	 altijd	 in	 het	 gekende	
systeem	nog	9	holes	bij	reserveren.
	
Even	op	een	rijtje:

November
•	 “Pompoenwedstrijd“	-	wie	het	dichtst	

bij	 de	 pompoen	 ligt	 met	 de	 afslag	
mag	 deze	 mee	 naar	 huis	 nemen.	
Soep	voor	iedereen	op	het	terras.	

December 
•	 De	Sint	heeft	me	al	bevestigd	dat	hij	

zeker	 bij	 de	 dames	 van	 Rinkven	 op	
bezoek	komt.	Hij	brengt	veel	lekkers	
mee.	

Januari 2021
•	 De	 gezonde	 wedstrijd	 met	 eigen	

gebakken	koekjes.

Februari 2021
•	 “Rood”	 -	 iedere	 dame	 brengt	 een	

geschenkje	mee	van	+-	5	euro.

Voor	 het	 nieuwe	 zomerseizoen	 vraag	 ik	
nu	 al	 eventuele	 sponsors.	 Het	 gaat	 niet	
om	 de	 mooiste	 of	 duurste	 prijzen.	 Het	
gaat	 om	 de	 attentie.	 Misschien	 kunnen	
jullie	onderling	met	elkaar	afspreken	om	
de	kosten	te	beperken.	Maar	onze	dames	
vinden	 het	 toch	 leuk	 om	 beloond	 te	
worden	met	iets	leuk.
	
Elke	wijziging	die	zich	voordoet	zullen	we	
zo	snel	mogelijk	via	e-mail	toesturen!	
	
Hou	het	golfen	gezond!
Annemarie	

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-
den op: www.passionforwork.be

Onze programma’s komen in 
aanmerking voor loopbaancheques
en KMO-portefeuille.
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JEUGDCORNER 
DOOR: Dieter Peperstraete / Jeugdcaptain

 EEN BIJZONDERE ZOMER MET VEEL 

De	boodschap	dat	we	vanaf	half	juni	terug	
jeugdactiviteiten	mochten	 laten	doorgaan	
kwam	 als	 geroepen.	 De	 gebricoleerde	
opstart	van	de	scholen,	voor	sommigen	dan	
toch	wel	examens,	voor	anderen	helemaal	
niets	voorzien	…	het	was	een	kluwen	waar	
we	als	ouders	en	kinderen	onze	weg	maar	
moesten	in	vinden.	Iedereen	keek	uit	naar	
de	 grote	 vakantie.	 Eindelijk	 een	 periode	
waarin	we	onze	hobby´s	en	vrijetijd	terug	
iets	bewuster	zouden	kunnen	plannen	en	
beleven.
	
Op	vrijdag	26/6	hadden	we	dan	ook	heel	
wat	inschrijvingen	voor	de	King	&	Queen	of	
the	Practice,	gesponsord	door	Lien	Willems	
Pro	 Shop.	 Victor	 De	 Troyer	 en	 Margaux	
Boschmans	 ‘kroonden’	 zich	 verdienstelijk	
tot	 de	 winnaars.	 Dank	 aan	 al	 de	 ouders	
die	de	verschillende	etappes	op	het	af	 te	
leggen	parcours	hebben	bemand.	Hopelijk	
kan	 dit	 event	 volgend	 jaar	 wel	 met	 een	
BBQ	voor	jong	en	oud	afgesloten	worden.
	
En	ook	de	golfkampjes	mochten	gelukkig	
doorgaan.	Tot	grote	vreugde	van	ouders	en	
kinderen.	Ons	pro	team	heeft	dit	werkelijk	
top	georganiseerd.	Chapeau	en	veel	dank	
daarvoor.	 Enkele	 recente	 aanvragen	 voor	
een	 jeugdlidmaatschap	 tonen	 aan	 dat	
de	 golfkampjes	 -	 onze	 ‘invite	 a	 friend’	
van	23/8	-	 ideaal	zijn	om	de	golfsport	al	
spelende	te	leren	ontdekken.
	
Ook	tijdens	ons	eigen	clubkampioenschap	
speelde	de	jeugd	een	belangrijke	rol.	Niet	
alleen	 qua	 deelnemers	 maar	 ook	 qua	
winnaar.	 Maxim	 Leys	 was	 na	 36	 holes	
de	sterkste	met	een	score	van	+8	en	dus	

onze	clubkampioen	voor	2020.	Deze	heel	
knappe	 golfprestatie	 toont	 aan	 dat	 onze	
gedreven	jeugdspelers	zowel	golftechnisch	
als	mentaal	niet	te	onderschatten	zijn.
	
Begin	juli	startte	de	carrousel	van	Federale	
(KBGF)	en	Regionale	(GV)	wedstrijden	terug	
op	 en	 konden	 onze	 competitieve	 spelers	
hun	 hartje	 ophalen.	 Spijtig	 genoeg	 maar	
voor	even.	Eind	juli	zijn	al	deze	wedstrijden	
terug	afgelast,	inclusief	de	junior	interclubs	
op	Waterloo	…	een	serieuze	domper	op	het	
enthousiasme	van	onze	drie	sterke	teams	

die	 er	 helemaal	 klaar	 voor	 waren.	 Het	
samen	verkennen	van	de	baan	hadden	we	
wel	net	achter	de	rug.	Qua	team-gebeuren	
alvast	een	heel	mooie	ervaring.
	
Een	 extra	 jeugdwedstrijd	 midden	
augustus	 en	 de	 pyjama-wedstrijd	 op	
zaterdag	 29/8	 gesponsord	 door	 Garage	
Metropool	 zorgden	 voor	 voldoende	
speelmogelijkheden	 voor	 al	 onze	
jeugdleden.	Voor	de	pyjama-wedstrijd	was	
overnachten	 op	 de	 golf	 geen	 optie	 door	
de	geldende	coronamaatregelen.	Er	waren	
toch	heel	wat	kinderen	vroeg	uit	de	veren	
die	 in	 hun	 pyjama	 de	 wedstrijd	 hebben	
gespeeld!	Alles	werd	afgesloten	met	een	
stevig	ontbijt	in	het	clubhuis.
	
Het	deed	me	alvast	 veel	plezier	om	heel	
wat	 bekende	 en	 ook	 enkele	 nieuwe	
gezichten	 te	 zien	 tijdens	 onze	 laatste	
wedstrijden.	 Onze	 beste	 jeugdspelers	
zijn	 ook	 zo	 begonnen.	 De	 groepslessen	
combineren	 met	 de	 wedstrijden.	 Het	
jeugdcomité	 organiseert	 een	 10-tal	
wedstrijden	 per	 jaar	 en	 hiervoor	 zoeken	
we	 zelf	 bereidwillige	 sponsors.	 Maximaal	
18	 jaar	en	een	minimale	hcp	van	52	 zijn	
de	 enige	 voorwaarden	 om	 te	 kunnen	
deelnemen,	 of	 je	 nu	 les	 volgt	 of	 niet.	
Vandaar	een	oproep	om	de	maandelijkse	
jeugdflash	en	onze	kalender	goed	in	’t	oog	
te	houden.	We	streven	naar	mimimaal	30	
deelnemers	per	keer.	Meer	is	voor	onszelf,	
de	pro’s	en	de	sponsor	een	opsteker.	
	
Zelfs	met	al	de	geldende	coronavoorschriften	
in	 acht	 genomen,	 belooft	 het	 een	 mooi	
najaar	te	worden.	Tot	binnenkort.
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EEN	BLIK	ACHTER	HET	VERLOOP	VAN	ONZE		

JEUGDSTAGES
DOOR: Kristof	Vosters

Met meer dan 130 waren ze afgelopen zomer, de spelers die deelnamen aan de befaamde jeugdstages op 
Rinkven. Verdeeld over 5 weken deden telkens ruim 25 spelers mee aan diverse activiteiten. Van golf tot 
omnisport, van een infosessie van de greenkeepers tot putting wedstrijdjes. Fun verzekerd!

RINKPEN MAGAZINE

Als	papa	van	een	van	de	deelnemertjes	was	het	ook	wat	eigen	
jeugdsentiment	bovenhalen.	Ruim	20	jaar	geleden	stonden	de	
jeugdstages	in	binnen-	en	buitenland	ook	met	stip	aangeduid	
in	onze	agenda’s.	Maar	nu	dus	in	een	andere	rol,	als	begeleider	

samen	met	Kevin	Thys,	naast	de	deskundige	leiding	van	pro’s	
Vincent	Hoevenaars	en	Arnaud	Bal	en	physical	coach	Diederik	
Van	 Doorselaer.	 Voor	 het	 zoontje	 van	 8	 jaar	 werd	 het	 een	
spannende	start	van	zijn	eerste	sportstage	ooit.
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Maandag 13 juli
We	worden	verwelkomd	door	Vincent	aan	
de	inkom	op	Rinkven.	Onder	een	stralend	
zonnetje	neemt	hij	de	27	aanwezige	kids	
mee	 naar	 de	 short	 game	 area	 voor	 een	
kennismaking	en	wat	omni	sport.	Gooien	
met	een	bal,	parcourtjes,	voetballen,	alles	
werd	gedaan	om	iedereen	op	zijn	gemak	
te	stellen.	Nieuwe	vriendjes	vonden	elkaar	
al	 snel	 en	 de	 groepen	 werden	 logisch	
ingedeeld	op	leeftijd.	Na	wat	eerste	lessen	
gingen	we	de	baan	op,	waarbij	Kevin	en	ik	
de	allerkleinsten	onder	onze	hoede	namen	
en	met	een	buggy	op	pad	gingen.

Dinsdag 14 juli
Druilerig	 weer,	 maar	 wederom	 even	
de	 baan	 op	 met	 de	 kleintjes.	 Het	
enthousiasme	 is	 er	 niet	 minder	 door.	
Onze	 pro’s	 begeleiden	 nauwlettend	 en	
geven	ook	op	de	baan	instructies	omtrent	
etiquette	 en	 veiligheid.	 Na	 de	 middag	
volgen	er	verschillende	putting	en	chipping	
oefeningen	om	de	golf	skills	verder	onder	
de	knie	te	krijgen.

Woensdag 15 juli
Op	 pad	 met	 de	 greenkeepers!	 Na	 een	
superleuke	 tocht	 op	 de	 grote	 traktor	
krijgen	 we	 van	 greenkeeper	 Timo	
deskundige	 uitleg	 over	 het	 gebruik	 van	
bunkers.	 Steeds	 betreden	 langs	 de	 lage	
kant,	je	club	niet	adresseren,	netjes	harken	
bij	 het	 verlaten...	 Ook	 het	 herstellen	 van	
een	 pitchmark	 komt	 uitgebreid	 aan	 bod.	

Een	les	die	mogelijk	voor	nog	meer	leden	
nuttig	was	geweest	:o)

Donderdag 16 juli
Vandaag	 werken	 we	 door	 het	 mindere	
weer	 vooral	 op	 de	 driving	 range	 aan	 de	
swings	 en	 op	 de	 short	 game	 area	 aan	
chipping	 en	 approaches.	 Hier	 en	 daar	
begint	 er	 wat	 vermoeidheid	 te	 spelen,	
maar	toch	opvallend:	een	uur	na	de	stage	
staan	 er	 nog	 altijd	 6	 spelertjes	 fanatiek	
balletjes	te	slaan	op	de	driving	range.	Mooi	
om	zien	...

Vrijdag 17 juli
Save	 the	 best	 for	 last.	 Tijdens	 het	
bezoek	 aan	 de	 technische	 ruimte	 voor	
de	 greenkeepers	 zagen	 we	 een	 bootje	
liggen	dat	ze	af	en	 toe	gebruiken	om	de	
eilanden	te	onderhouden.	Daarmee	kwam	
het	 idee	om	zelf	met	de	kids	balletjes	 te	
gaan	rapen	op	het	eiland	van	South	Course	
11.	 Naast	 heel	 leuke	 foto’s	 leverde	 het	
ook	een	stevige	buit	op:	 liefst	225	ballen	

werden	 opgevist	 en	 verdeeld	 onder	 de	
jeugdspelertjes.	

Na	 de	 middag	 staan	 er	 nog	 enkele	
wedstrijdjes	 op	 het	 programma	 en	 volgt	
een	 uitgebreide	 prijsuitreiking.	 Heel	
wat	 spelertjes	 die	 voor	 het	 eerst	 met	
golf	 in	 aanraking	 kwamen	 behalen	 hun	
baantoelating	(hcp	52)	en	mogen	vanaf	nu	
onder	begeleiding	de	baan	op.

Een	 absolute	 aanrader,	 die	 jeugstages.	
De	kids	beleefden	een	behoorlijk	 intense	
week,	met	iedere	dag	allerlei	activiteiten.	
En	 ook	 de	 warme	 lunch	 iedere	 dag	 kon	
de	kleintjes	 absoluut	bekoren.	Moe	maar	
voldaan	 keerden	 zowel	 Maxime	 als	
ikzelf	 vrijdag	 huiswaarts,	 met	 een	 pak	
nieuwe	 vriendschappen	 en	 een	 leuke	
herinneringen.	

“Papa,	gaan	we	volgend	jaar	opnieuw?”	
“Als	jij	dat	wil,	heel	graag	Maxime!”
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 JUNIOR CLUBKAMPIOENSCHAP 2020 

Al	verschillende	 jaren	organiseren	we	een	clubkampioenschap	
specifiek	 voor	 onze	 spelers	 tot	 18	 jaar.	 En	 dit	 in	 drie	
leeftijdscategorieën	(U12,	U14	en	U18)	voor	zowel	 jongens	als	
meisjes.	Op	die	manier	kunnen	de	spelers	zich	meten	met	hun	
leeftijdsgenoten	en	geven	we	zoveel	mogelijk	 juniors	de	kans	
om	 te	 kunnen	 meespelen.	 	 Met	 de	 38	 inschrijvingen	 dit	 jaar	
waren	we	alvast	zeer	tevreden.	Een	top-editie.

Na	9	holes	kenden	we	de	winnaars	bij	de	U12
•	 Charlotte	Van	Olmen	bij	de	meisjes
•	 Max	Van	Hunsel	bij	de	jongens

De	U14	speelden	18	holes.	De	winnaars	daar	waren
•	 Fleur	Heijens	bij	de	meisjes
•	 Louis	Vandeputte	bij	de	jongens

De	U18	speelden	strokeplay.	Bij	de	jongens	kenden	we	na	2	play	
off	 holes	 -	 pas	 op	de	20ste	hole	 -	 de	winnaar	 voor	 2020.	De	
winnaars	in	deze	categorie	waren:
•	 Margaux	Boschmans	bij	de	meisjes
•	 Mathieu	Feron	bij	de	jongens

En	heel	wat	spelers	wisten	ook	hun	hcp	te	verbeteren.	In	al	de	
categorieën	is	er	echt	goed	gespeeld.

Onze	 U18	 junior	 clubkampioenen	 verdedigen	 de	 kleuren	 van	
Rinkven	op	zaterdag	26	september	tijdens	de	Junior	Masters	op	
Golf	Club	l’Empereur.	Alvast	heel	veel	succes!!

DOOR: Dieter Peperstraete / Jeugdcaptain
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PROSHOP
LIEN WILLEMS

Je hebt het misschien al gezien... 
er is een nieuw clubuniform! 

Sinds	juli	2020	werd	het	oude	clubuniform	van	
Glenmuir	 (Tahiti	 blauw)	 vervangen	 door	 het	
nieuw	clubuniform	van	Footjoy	(Navy	blauw).

De	gelogoteerde	truien,	polo’s,	petten	en	chill-
outs	(dames,	heren	en	jeugd)	zijn	te	verkrijgen	
in	de	shop	aan	zeer	voordelige	prijzen:

Polo:			 € 56	i.p.v.	€ 69	/	jeugd	€ 40	
Trui:		 € 96	i.p.v.	€ 119
Chill-out:		 € 88	i.p.v.	€ 109	/	jeugd	€ 60
Pet:		 € 29	

Dus	ook	als	je	geen	interclubs	of	“ontmoetingen”	
speelt	een	zeer	interessant	aanbod!



SENIOREN 
DOOR: Jeroen Veldkamp / Seniors’ Captain

Beste	senioren,
	
Onze	eerste	prijsuitreiking	sinds	juli	hebben	
we	 weer	 achter	 de	 rug,	 na	 de	 wedstrijd	
van	 3	 september.	 Het	 was	 goed	 u	 allen	
weer	 in	 groten	 getale	 te	 zien	 in	 en	 rond	
ons	 clubhuis.	 De	 gezelligheid	 was	 weer	
voelbaar.	 Natuurlijk	 moeten	 wij	 de	 regels	
van	 het	 “nieuwe	 normaal”	 volgen,	 daar	
zijn	we	redelijk	vlot	aan	gewend,	maar	we	
mogen	 hopen	 dat	 het	 allemaal	 niet	 al	 te	
lang	gaat	duren.	
	
Onze	 wedstrijdkalender	 is	 vol	 tot	 en	 met	
de	 zomersluiting	 in	 oktober;	 we	 hebben	
hier	 zoveel	 mogelijk	 het	 oorspronkelijke	
programma	gevolgd.	 Elke	wedstrijd	wordt	
gevolgd	 door	 een	 prijsuitreiking	 en	 wij	
hopen	u	daar	met	velen	te	zien,	goed	voor	
de	 ambiance	 en	 voor	 Carl	 en	 zijn	 team.	
Misschien	 mag	 ik	 u	 in	 dit	 verband	 toch	
nog	eens	 vragen	om	aanwezig	 te	 zijn	 als	
u	zich	opschrijft	voor	een	mogelijke	neary.	
Het	 getuigt	 van	 weinig	 waardering	 naar	
de	 sponsor	en	uw	comité	 toe	om	zomaar	
weg	 te	 blijven	 en	 u	 ontneemt	 een	 ander	
de	kans	om	wel	de	neary	te	bemachtigen.	
Niet	aanwezig	kunnen	zijn	betekent:	naam	
niet	noteren!!

Een	 aantal	 ontmoetingen	 konden	 niet	
doorgaan	 en	 zijn	 doorgeschoven	 naar	
volgend	jaar.	Dit	geldt	ook	voor	de	senioren	
outing,	die	zou	plaatsvinden	op	Prise	d’eau	
en	de	Turfvaart.

Elk	zomerseizoen	spelen	wij	om	de	Senior	
Golf(st)er	of	 the	Year,	ook	dit	 jaar.	Op	het	
mededelingenbord	 in	 de	 gang	 kunt	 u	 de	
stand	 volgen.	De	beste	 vijf	 scores	 van	de	
single	stableford	wedstrijden	tellen	om	de	
definitieve	uitslag	te	bepalen.
	
De	 senioren	 interclubs	 zijn	 dit	 seizoen	
ook	 niet	 doorgegaan,	 wat	 ons	 de	
gelegenheid	 heeft	 gegeven	 om	 het	
Seniorenkampioenschap	 van	 Rinkven	
voor	 zowel	 supersenioren	 en	 senioren	 te	
organiseren	 in	 september.	 Als	 u	 dit	 leest	
zijn	die	wellicht	al	achter	de	rug.	Voor	uw	
informatie:	de	finales	werden	gespeeld	 in	
het	weekend	van	19	en	20	september.
	
Uw	comité	is	bezig	met	de	voorbereidingen	
van	het	winterseizoen	en	we	gaan	proberen	
daar	 een	 mooie	 wedstrijdkalender	 van	
te	 maken.	 Natuurlijk	 zijn	 we	 altijd	 op	
zoek	 naar	 sponsors/leden	 die	 ons	 willen	
steunen	 en	 de	 winterwedstrijden	 willen	
opvrolijken	 met	 een	 pubstop	 of	 iets	
dergelijks.	 Aarzel	 niet	 en	 vraag	 een	 van	
ons	 wat	 de	 mogelijkheden	 zijn.	 Ons	 doel	
is	 gezellige	 wedstrijden	 te	 spelen	 in	 het	
winterseizoen	en	uw	hulp	wordt	daarbij	op	
prijs	gesteld,	en	niet	alleen	als	deelnemer	
aan	de	wedstrijd.
	
Onze	 blik	 blijft	 op	 de	 toekomst	 gericht	
om	 de	 seniorenwerking	 binnen	 Rinkven	
gezond	 en	 gezellig	 te	 houden.	 Af	 en	 toe	
komt	er	van	buiten	iets	op	ons	af	waaraan	

we	 ons	 moeten	 aanpassen;	 corona	 is	
daar	 een	 van.	 Laten	 we	 hopen	 dat	 we	
snel	 kunnen	 zeggen	 dat	 het	 maar	 een	
“rimpeltje”	was;	hierbij	geldt	zeker	ook	dat	
de	wens	de	vader	is	van	de	gedachte,	maar	
toch.	Met	de	blik	vooruit	gaat	uw	comité	de	
toekomst	tegemoet	en	daarbij	kunnen	wij	
niet	zonder	u.
	
Het	 seniorencomité	 wenst	 eenieder	 een	
goede	 gezondheid	 en	 veel	 golfplezier	 in	
welke	vorm	dan	ook.	Het	gaat	u	allen	goed	
en	tot	spoedig	ziens	op	ons	aller	Rinkven.
	
Jeroen,	Lisbeth,	Lieve,	Margreet,	Michel	en	
Patrick
	

 HET RIMPELTJE GENAAMD CORONA 

RINKPEN MAGAZINE

JEROEN VELDKAMP

“MET DE BLIK VOORUIT GAAT 
UW COMITÉ DE TOEKOMST 
TEGEMOET EN DAARBIJ 
KUNNEN WIJ NIET ZONDER U.”
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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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De	 burgemeester	 van	 Bologna	 is	 de	
aanvoerder	 van	 deze	 hetze,	 met	 kwade	
boodschappen	 op	 Twitter.	 In	 zijn	 stad	
wordt	 de	 ragu	 alla	 Bolognese	 enkel	
geserveerd	 met	 tagliatelle	 of	 andere	
platte	 eierpasta’s.	 De	 combinatie	 van	
de	 juiste	 pasta	 met	 de	 juiste	 saus	 is	
een	 noodzaak	 voor	 hem.	 Sinds	 begin	
19de	eeuw	wordt	deze	saus	bereid	met	
rundsvlees,	pancetta,	ui	en	tomaat,	niets	
meer	en	niets	minder.	Dit	recept	werd	in	
1982	 door	 de	 Accedemia	 Italiana	 della	
Cuccina	beschermd.	

Maar	ondertussen	is	het	kwaad	geschied	
en	 allerlei	 bastaardversies	 gaan	 de	
wereld	 rond.	 “Fake”	 gerechten	 met	
selder,	 wortels,	 paprika’s,	 champignons	
en	 gehakt	 van	 runds-	 en	 varkensvlees,	

afhankelijk	 van	 de	 kok	 van	 dienst.	
Geen	 Italiaanse	 keuken	 zegt	 de	
eerbiedwaardige	Accedemia.
	
Tot	daar	de	stad	Bologna,	haar	burgervader	
en	 andere	 Italiaanse	 puristen.	 Maar	 dit	
gezegd	zijnde	houdt	niemand	u	uiteraard	
tegen	 om	 uw	 eigen	 lievelings-spaghetti	
Bolognaise	 op	 te	 dienen	 volgens	 het	
jarenlange	 familierecept	 of	 om	 ergens	
een	 Bolognaiseke	 te	 gaan	 eten	 in	
uw	 uitverkoren	 restaurantje	 met	 een	
appetijtelijk	recept.	De	meeste	Italiaanse	
restaurants	 in	 België	 hebben	 wel	 zo’n	
namaak-variant;	 ze	 zijn	 commercieel	
bijgedraaid	 want	 klant	 is	 koning.	 Niks	
mis	mee	als	u	het	graag	 lust,	 zelfs	met	
gemalen	 gruyère	 er	 op	 ...	 Weer	 een	
doodzonde!	 Doe	 toch	 maar	 een	 lekkere	

geraspte	 parmezaan	 op	 uw	 pasta,	 dan	
bent	u	al	beter	bezig	;o)

Wat	kan	u	nu	drinken	met	de	enige	échte	
ragu	alla	Bolognese	of	met	uw	eigenwijze	
spaghetti	 Bolognaise?	 De	 laatste	 trend	
tegenwoordig	 is	om	een	simpel	gerecht	
te	combineren	met	een	mooie	topwijn	om	
het	op	te	waarderen	tot	een	delicatesse.

Ik	heb	aan	een	paar	chefs	en	sommeliers	
gevraagd	 welke	 wijnstijl	 ze	 aanraden	
als	 food-pairing	 bij	 de	 bovenstaande	
gerechten.	 Op	 die	 basis	 heb	 ik	 met	
sommelier	Dirk	Van	Der	Sande	bij	Magnus	
Wijnen	 enkele	 suggesties	 voor	 u.	 Rood	
is	 volgens	 kenners	 de	 beste	 “pairing”	
bij	pasta	Bolognese,	behalve	als	u	liever	
witte	wijn	drinkt.

							NO	SPAGHETTIBolognaise	
DOOR: Hugo	Croes

Er zijn twee gerechten die men in Italië als horror beschouwd: een pizza Hawaï en een spaghetti Bolognaise. 
Die laatste wordt in Italië nauwelijks geserveerd en al zeker niet in de streek van Bologna. Toeristen die ernaar 
vragen worden als cultuurbarbaren aanzien. In meerdere zaken duikt het bord “no spaghetti Bolognaise” op 
aan de voordeur. 

WITTE WIJN RODE WIJN ROSÉ WIJN

WITTE WIJN RODE WIJN ROSÉ WIJN

Marche: 
•	 Saladini	Pilastri	-	Rosso	Piceno	D.O.C.	2018	(biologische	wijn)
Veneto:
•	 Dal	Cero	-	Valpolicella	Ripasso	D.O.C.	2016
Piemonte: 
•	 Lavignone	-	Barbera	d’Asti	D.O.C.G.	2018
Toscana: 
•	 Borgo	Salcetino	-	Chianti	Classico	D.O.C.G.	2015-2016
•	 Borgo	Salcetino	-	Lucarello’	Riserva	D.O.C.G	2015
•	 Il	Poggione	-	Rosso	Di	Montalcino	D.O.C.G.	2018
•	 Il	Poggione	-	Brunello	Di	Montalcino	D.O.C.G.	2015		

(97/100	van	wijnpaus	Parker)

Friuli: 
•	 Villa	Chiopris	-	Ribolla	Gialla	Delle	Venezie	I.G.T.	2019
Abruzzo: 
•	 Colle	Morino	-	Trebbiano	D’Abruzzo	D.O.C.	2018
Piemonte: 
•	 Lange	Bianco	-	Grillobianco	D.O.C.	2019
Puglia: 
•	 A-Mano	-	Rosato	I.G.T.	2019	(ROSE)

Al	deze	wijnen	 zijn	 te	koop	bij	Magnus	
Kwaliteitswijnen	-	voor	contact	en	meer	
info,	zie	de	advertentie	op	vorige	pagina.

EXTRA TIP

Wilt	 u	 de	 échte	 ragu	 alla	 Bolognese	
degusteren	 hoeft	 u	 niet	 meteen	
naar	 Bologna	 af	 te	 reizen	 in	 deze	
coronatijden.	Gewoon	bij	“Ferrier	33”	in	
Antwerpen	 een	 tafel	 reserveren,	 waar	
chef	 Stefano	 “the	 real	 stuff”	 serveert.	
Wel	 vragen	 “met	 tagliatelle”	 zoals	 op	
de	foto.
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HOLE SC4  
IN DE KIJKER

Over	South	Course	4	heeft	eenieder	wel	een	uitgesproken	
mening.	 De	 hole	 werd	 na	 de	 rerouting	 van	 het	
Masterplan	aangepast	van	een	grillige	par	5	naar	een	
pittige	 par	 4,	 waar	 de	 twee	 bomen	 en	 de	 waterpartij	
op	 rechts	 ongetwijfeld	 de	 twee	 eyecatchers	 zijn.	 Met	

zijn	stroke	index	2	is	het	theoretisch	de	moeilijkste	hole	
van	de	front	9	van	South	Course.	Aan	de	afstand	zal	het	
alleszins	niet	gelegen	zijn,	deze	par	4	is	gemiddeld	qua	
lengte.	Een	accurate	drive	en	goede	approach	zijn	dan	
ook	absoluut	noodzakelijk	om	hier	te	scoren.	
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Wie	 naar	 bovenstaande	 tabel	 kijkt,	 merkt	 meteen	 op	 dat	
de	‘worse’	score,	zijnde	triple	bogey	of	meer,	er	met	kop	en	
schouders	bovenuit	 steekt.	Het	 toont	aan	dat	 stroke	 index	2	
zijn	waardering	zeker	niet	gestolen	heeft.	Een	beek	links,	de	
twee	 beruchte	 bomen	 als	 extra	 hindernis,	 een	 dijk	 van	 een	
vijver	op	 rechts,	een	green	met	verschillende	niveaus	 ...	Het	
wordt	je	als	golfer	dan	ook	niet	makkelijk	gemaakt.

Vanaf	 de	 tee	 lijkt	 het	 eenvoudig:	 een	 streep	 van	 een	 drive	
rechtdoor.	 Hou	 er	 echter	 rekening	 mee	 dat	 de	 twee	 bomen	
halverwege	 de	 hole	 een	 extra	 moeilijkheid	 met	 zich	
meebrengen.	Daarom	werd	er	vorig	 jaar	aan	de	 rechterzijde	
meer	ruimte	gemaakt	voor	je	afslag.	Tracht	dan	ook	rechts	op	
de	 fairway	 te	blijven	zodat	 je	 jezelf	een	goede	 ‘angle’	geeft	
voor	je	tweede	shot.	Toch	twijfels	of	je	over	de	bomen	geraakt?	
Leg	dan	op	 tot	vlak	voor	het	water,	 zodat	 je	vervolgens	nog	
een	slag	van	ongeveer	125	meter	richting	green	behoudt.	Het	
gevaar	van	de	bomen,	het	water	rechts	en	out-of-bounds	links	
schuilt	immers	om	de	hoek.

Heb	je	een	kortere	approach,	kijk	dan	goed	naar	de	positie	van	
de	vlag.	De	green	is	maar	liefst	41	meter	lang.	Je	wil	dan	ook	
bij	voorkeur	pin-high	 liggen	om	je	kansen	tot	scoren	gaaf	 te	
houden.	Succes!

 HOLE STATISTIEKEN PER TEE BOX (2020) 

 COURSE MANAGEMENT TIP 

 HOLE SPONSOR 

Tee type Afstand Avg strokes Eagles Birdies Pars Bogeys Dbl bogeys Worse

Rood 297m 5,83 - 3 27 146 173 591

Blauw 316m 5,26 - 1 35 93 63 94

Geel 343m 5,43 1 4 115 250 195 780

Wit 367m 4,92 - 5 68 128 45 173

Totaal 5,36 1 13 245 617 476 1.638

RINKPEN MAGAZINE

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

Since	the	last	Rinkpen	we	have	had	the	lockdown	lifted.	Golf	slowly	
started	up	again	and	week	by	week	got	back	 to	 something	 that	
resembled	 normality.	 Competitions	 starting	 up	 again,	 all	 seemed	
to	go	in	the	right	direction.	Unfortunately,	we	spoke	too	soon.	What	
next?	Nobody	knows.

On	the	positive	side,	the	first	Major	of	the	year	was	played	…	with	
no	fans.	Must	have	been	really	strange	for	the	players.	We	are	used	
to	an	empty	course	but	they	play	with	thousands	following	them	
around	and	the	noise	helping	them	ride	the	birdie	train!	One	thing	
that	will	be	new	to	them	is	losing	a	ball.	When	there	are	crowds	the	
Tour	players	never	really	loose	a	ball	as	the	crowd	is	always	there	to	
follow	and	find	it	for	them,	so	I	guess	there	are	a	few	gone	missing.	
Now	they	know	how	we	feel!

Great	to	see	Colin	Morikawa	winning	in	style.	He	has	shown	he	is	a	
star	for	the	future	right	from	the	start	of	his	career	after	graduating	
out	of	college	together	with	Matt	Wolf,	another	star	of	the	future.	
In	the	first	14	months	of	his	career	he	has	won	3	times	and	had	
3	other	 top	3	finishes	and	gathered	over	6	million	dollars	 in	 the	
process.	He	made	24	straight	cuts	on	the	PGA	Tour	before	winning	
the	PGA	Championship,	the	only	player	to	make	more	cuts	was	…	
Bigcat.	Mr.	Morikawa	has	the	impressive	stat	that	he	has	won	more	
tournaments	 than	he	has	missed	cuts.	 Looking	 forward	 to	seeing	
him	in	the	Ryder	Cup,	if	it	ever	gets	played.

Now	on	to	something	not	so	nice,	the	state	of	the	Shortgame	Area.	
I	tend	to	consider	myself	as	a	relatively	calm	and	patient	person.	
Somebody	 who	 does	 not	 get	 angry	 often.	 Unfortunately,	 when	 I	
returned	to	Rinkven	after	a	nice	holiday	I’m	afraid	I	got	into	a	bit	
of	an	angry	mood.	To	my	surprise	the	Shortgame	Area	Green	was	
full	of	pitch	marks.	When	I	left	for	holiday	it	was	in	great	shape	as	
was	most	of	the	course,	which	for,	my	compliments	to	the	green	
keeping	staff.	When	returning	to	the	Short	Game	Area	I	was	very	
disappointed	in	the	lack	of	respect	given	to	this	area	by	the	people	
practicing	there.	Any	shot	can	produce	a	pitch	mark	on	the	green.	
A	bunker	shot	of	15m,	a	chip	over	 the	pot	bunker	 to	 the	middle	
of	 the	green,	and	when	 the	 shot	 is	over	20m	YOU	WILL	MAKE	A	
PITCHMARK!	Especially	when	the	green	is	softer	like	now.	The	whole	
idea	of	this	green	is	to	be	able	to	play	a	shot	to	a	flag	and	follow	it	
up	by	holing	the	putt,	like	we	do	when	playing.	If	the	green	is	full	
of	ball	marks	we	can’t	putt.	It’s	everybody’s	responsibility	not	only	
to	repair	his	pitch	mark	but	also	somebody	else’s	as	I	spent	doing	
for	about	45	mins.	Please	leave	the	green	in	a	better	condition	than	
when	you	arrived,	therefore	respecting	the	work	the	green	keepers	
have	done.	This	 is	the	club	players’	 job	just	 like	 it’s	Tiger	Woods’,	
Rory	Mcilroy’s,	etc.	that	we	see	them	performing	each	hole	every	
week.	Sorry	for	my	bluntness	but	I	feel	it’s	needed.

Now	let’s	get	onto	something	to	improve	your	scores!

 HOW TO TRAIN YOUR SHORT PUTTS 

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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This	 time	 it’s	 not	 so	 much	 a	 technical	 tip	
but	 more	 of	 a	 way	 to	 train.	 One	 area	 of	
the	game	where	I	feel	that	everybody	can	
make	an	improvement	quite	easily	is	short	
putting.	 When	 working	 with	 all	 levels	 of	
players	I	 like	to	concentrate	on	short	putts	
and	distance	control.	This	is	something	that	
will	 have	 a	 direct	 impact	 on	 your	 scores.	
Most	people	tend	to	train	their	putting	for	a	
few	minutes	before	they	head	of	to	the	first	
tee.	Three	balls	are	thrown	onto	the	green	
and	hit	to	the	same	hole.	If	you	read	my	last	
pro	tip	you	will	have	read	that	the	science	in	
motor	learning	says	that	this	is	not	the	most	
effective	way	of	 training.	So	here	are	 two	
drills	 that	can	help	with	short	putting	and	
one	 that	 will	 help	 both	 short	 putting	 and	
distance	control,	both	very	easy	to	set	up.
The	first	is	called	Complete	the	Set.

This	focusses	on	short	putts	but	also	raises	
the	 pressure	 while	 training.	 If	 the	 putting	
green	 is	 empty	 you	 could	 use	 9	 different	
holes	which	is	what	I	prefer,	but	if	not	3	is	

sufficient.	Around	each	of	the	3	holes	set	up	
3	putts	of	3	feet	by	placing	tees	or	markers	
(1	foot	is	30cm	of	maat	42	ongeveer).	Then	
also	 set	 out	 three	 different	 4-foot	 putts	
and	 then	 add	 three	 different	 5-foot	 putts	
making	sure	none	of	 the	putts	are	on	 the	
same	 line.	 (see	 foto	1	and	2).	The	 idea	 is	
to	first	hole	out	all	9	x	3-foot	putts	in	a	row.	
Once	you	have	completed	the	3	footers	 in	
a	 row,	move	on	 to	 the	4-foot	putts	which	
have	to	be	holed	in	a	row.	If	you	miss	a	putt	
you	 must	 start	 again	 on	 the	 3-foot	 putts,	
this	keeps	the	pressure	up.

Once	you	have	completed	the	5-footers	you	
can	 move	 the	 tees	 back	 a	 foot	 to	 create	
another	level.	This	is	a	drill	for	all	levels	and	
is	 something	 that	 you	 may	 not	 complete	
quickly.	It	is	a	great	way	to	train	and	when	
you	 eventually	 complete	 the	 set	 you	 can	
move	up	a	 level!	Remember	 just	because	
you	do	not	complete	it	straight	away,	don’t	
give	up.	Come	back	next	time	and	try	again,	
and	again	and	again.

The	second	practice	drill	I	have	named	Two	
Putt	 King	 and	 is	 also	 something	 that	 you	
can	 keep	 track	 of	 your	 performance	 and	
compare	with	the	last	time.	The	idea	of	the	
game	is	to	two	putt	or	better	to	all	the	holes	
on	 the	 green.	 Always	 starting	 from	 the	
same	point	of	the	green.	This	means	there	
will	be	a	variety	of	different	lengths	of	putts	
but	mainly	medium	to	 long	distance	putts	
which	will	help	you	to	improve	in	distance	
control.	 You	 will	 also	 have	 lots	 of	 short	
distances	to	save	your	two	putt.

The	 challenge	 in	 the	game	 is	 to	 see	how	
many	 2	 putts	 in	 a	 row	 you	 can	 make.	
Remember	you	always	go	back	to	the	same	
starting	 point	 on	 the	 green.	 The	 bigger	
the	green	the	more	challenging	the	game	
becomes,	 fortunately	 we	 have	 a	 large	
green	here	at	Rinkven!	€
	
Maar	 niet	 zo	 groot	 en	 moeilijk	 als	 de	
Himalaya	Putting	Green	at	St.	Andrews!
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FAMILIEBERICHTEN
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Op	26	augustus	namen	we	afscheid	van	Georgette	Hameeuw,	weduwe	van	de	

heer	Paul	Franck	en	moeder	van	Rinkvenleden	Eric	en	Stefan	Franck.

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

hen	veel	sterkte	in	deze	droevige	periode.

Onze	pro	Vincent	Hoevenaars	en	Hanne	Van	Ginneken	verwelkomden	hun	

flinke	baby	Corneel.

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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GOLF & FUN
The Ladies’ tee box

A	man	was	addressing	the	ball	when	an	announcement	came	over	the	loudspeaker:	“Will	the	
gentleman	on	hole	number	one	please	not	hit	from	the	Ladies’	tee	box.”

The	man	backs	away,	a	little	distracted,	then	approaches	his	ball	again.	As	he	does,	the	same	
announcement	comes	over	the	loudspeaker:	“Will	the	gentleman	on	hole	number	one	please	
not	hit	from	the	Ladies’	tee	box.”

The	man	is	getting	irritated	now,	and	after	backing	away	from	his	shot,	approaches	his	ball	one	
more	time.	This	time	the	announcement	came:	“We	really	need	the	gentleman	on	hole	number	
one	to	move	off	of	the	Ladies’	tee	box!”

To	which	the	man	turns	around	and	yells:	“And	I	really	need	the	announcer	to	shut	up	and	let	
me	play	my	second	shot!”
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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?

Zoals	u	op	de	foto’s	kunt	zien	hebben	de	bridgers,	die	ongetwijfeld	
tot	 de	 COVID-19-doelgroep	 behoren,	 zich	 niet	 door	 het	 virus	
klein	 laten	 maken.	 Met	 de	 nodige	 voorzorgsmaatregelen,	
mondmaskers	 en	 handgel	 op	 iedere	 tafel,	 was	 het	 prima	 te	
doen.	En	 toen	kleurde	Antwerpen	donkerrood	en	kwam	er	een	
avondklok.	Dat	was	 te	veel	van	het	goede	en	helaas	moest	er	
worden	besloten	om	de	gezellige	avonden	weer	even	«on	hold»	
te	zetten.	Maar	per	1	september	zijn	we	weer	vol	enthousiasme	
begonnen.	Hopelijk	nu	voor	een	langere	tijd	en	kunnen	ook	de	
beschermingsmaatregelen	ooit	weer	tot	het	verleden	behoren.
	
Els	Nelissen
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LICHT IN DONKERE DAGEN
DOOR COLUMNIST Guillaume Van der Stighelen

Het	wordt	tijd	dat	hier	eens	een	woordje	wordt	
gewijd	aan	die	ene	persoon	die	het	clubleven	
op	 Rinkven	 levend	 houdt	 op	 de	 donkerste	
dagen.	 Zelfs	 toen	 iedereen	 met	 wettelijk	
verboden	maar	van	overheidswege	verplichte	
gezichtsbedekkende	kledij	over	het	terras	liep.	
Zelfs	 al	 waren	 al	 die	 anders	 zo	 opgewekte	
gezichten	 bedekt	 met	 een	 mompelkapje,	
waardoor	 je	nog	dichterbij	moest	komen	om	
te	begrijpen	wat	iemand	zei.	Zelfs	dan,	onder	
de	 meest	 erbarmelijke	 omstandigheden	 die	
de	 club	 ooit	 heeft	 gekend.	 Zelfs	 tijdens	 de	
zoveelste	 corona-piek	 bleef	 er	 één	 man	 de	
vrolijkheid	 zelve.	 U	 weet	 wie	 ik	 bedoel:	 de	
caddiemaster.
	
Danny-Dag-meniêr-Vrulst-komt-madam-
Vrulst-oek,-want-dan-zet-ik-eur-zaksken-al-
kleîr”.	Den	Danny.
	
Als	 een	 moederkloek	 waakt	 hij	 over	 onze	
tassen	en	als	je	die	even	hebt	meegenomen	
voor	 een	uitstap,	 dan	hang	 je	 vast	 voor	 een	
verhaal.
	
“Woâr	 zed	 u	 gon	 speile	 meniêr	 Van	 Stiggel?	
Joâ	 da	 kenne’k.	 Mo	 waai	 zèn	 ieveraans	 gon	
speile	sè.	Da	kunde	gaai	ni	geloêve.	Leustert	
goe.”
	
Van	de	wegbeschrijving	tot	en	met	het	menu	
achteraf	en	de	vermelding	van	de	website	via	
de	welke	men	best	boekt	om	voordeliger	uit	
te	komen,	alles	kom	 je	 te	weten.	Er	 is	geen	
ontsnappen	aan.	En	denk	niet	dat	je	ervan	af	
komt	met	een,	“Wij	gaan	 liever	naar	 Ierland	
dan	 naar	 Schotland”,	 want	 dan	 krijg	 je	 de	
hele	 catalogus	 aangeboden,	 van	 Connemara	
tot	 Kinsale,	 met	 in	 bijlage	 de	 meest	
onwaarschijnlijke	 golfbestemmingen	 in	 Zuid-
Afrika.	 Er	 is	geen	gat	 in	Moeder	Aarde	waar	
nooit	 een	 bal	 van	 Danny	 heeft	 in	 gelegen.	
Tijdens	 het	 vertellen	 van	 zijn	 verhaal	 zwaait	
hij	als	een	verkeersagent	met	zijn	armen	naar	
een	nest	 jongelui	die	met	 tassen	 sleuren	en	
clubs	schoonmaken.	

Maar	 wat	 weinig	 mensen	 weten:	 Danny	
is	 caddiemaster	 in	 bijberoep.	 Jawel.	 Zijn	
hoofdberoep	 is	 -	 hou	 u	 vast	 -	 coach	 van	
tourgolfer	Thomas	Pieters.	Voor	dag	en	dauw	
zet	Danny	emmers	vol	ballen	klaar,	die	Pieters	

-	 één	 voor	 één	 -	 vierendertig,	 vijfendertig,	
zesendertig	 meter	 ver	 moet	 slaan.	 Ligt	 hij	
meer	dan	een	meter	van	de	vlag,	dan	moet	
hij	vijftig	keer	pompen,	zo	gaat	dat.	Als	Pieters	
in	 Wales	 vanop	 dertig	 meter,	 bergaf,	 vanuit	
hoog	 gras	 de	 bal	 in	 het	 gaatje	 slaat	 voor	
birdie,	dan	mag	de	commentator	een	gat	in	de	
lucht	springen	van	verbazing,	wij	weten	beter:	
Danny’s	drill	werpt	zijn	vruchten	af.

Maar	Danny	 is	niet	alleen	Pieters’	golfcoach.	
Danny	 is	 ook	 zijn	 levenscoach,	 zijn	
voedingscoach,	 zijn	 allescoach.	 Als	 Pieters	
toevallig	vriendelijk	naar	u	lacht	op	de	driving	
range,	 dan	 is	 dat	 omdat	 Danny	 het	 hem	
gezegd	heeft.	“Allei,	laacht	na	toch	is	neur	de	
mengse.	Ze	zien	oe	zoe	geîre.”	Als	Pieters	ooit	
vrolijk	in	de	camera	kijkt	na	het	maken	van	de	
winnende	put	op	een	major,	dan	zal	het	zijn	
omdat	Danny	hem	dat	geleerd	heeft.
	
Het	 zou	 ons	 niet	 verbazen	 dat	 Danny	 hem	
ook	 begeleid	 heeft	 bij	 het	 vader	 worden,	
eind	 juli.	 Bij	 de	 bevalling	 zelf	 was	 hij	 niet	
aanwezig	-	Danny	is	een	goede	coach:	hij	doet	
de	voorbereidingen	maar	op	het	moment	dat	
Pieters	 moet	 presteren	 laat	 hij	 hem	 volledig	
los	 -	 maar	 al	 het	 lof	 dat	 Pieters	 achteraf	
gekregen	heeft	van	zijn	vrouw,	de	dokter,	de	
assistenten	en	van	de	hele	Pietersfamilie	over	
zijn	 voorbeeldig	 vaderschap:	 waarschijnlijk	
allemaal	 te	 danken	 aan	 één	 man.	 Danny.	
Papkes	maken,	pamperkes	verversen,	inclusief	
de	 zwangerschapsyoga:	 uren	 aan	 een	 stuk	
getraind	onder	het	toeziend	oog	van	Danny.	
Onzen	Danny.
	
Geföhnd	 door	 de	 wereldwinden.	 Gebrand	
door	 vele	 zonnen.	 Gevormd	 door	 het	 goede	
leven.	En	altijd	in	de	weer	om	ieder	van	ons	
een	 prettige	 golfdag	 te	 bezorgen.	 Wat	 de	
omstandigheden	ook	zijn.	Ook	al	was	het	een	
heel	 vreemd	 jaar	 voor	 de	 club.	 Voor	 Danny	
was	het	gewoon	Bizzenes	as	joezewul.

Wij	 van	 Rinkven,	 wij	 mogen	 ons	 gelukkig	
prijzen	met	zo’n	caddiemaster.

Ook	al	weten	we	soms	niet	waar	kruipen	om	
aan	een	volgend	verhaal	te	ontsnappen.	
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De sportieve geest van TAG Heuer komt tot uiting in een speciale editie 
die is ontworpen voor de meest veeleisende golfers. De ingebouwde 
GPS helpt u bij elke beweging met grote nauwkeurigheid. High-tech 
materialen: ultralichte titanium behuizing met matte afwerking, en 

keramische bezel met exclusieve Golf Edition kroon.

CONNECTED GOLF LIMITED EDITION

Grand Seiko • Junghans • Longines • Balmain • Hamilton • Rado • Tissot 
Seiko • Baume & Mercier • Victorinox • Oris • Frédérique Constant

Exclusive verdeler in Vlaanderen!

TenSen Juweliers is als het ware een écht familiebedrijf. Opgericht door 
vader en moeder Tensen in 1962 en met ondertussen de volgende generatie 
aan het roer, mag TenSen Juweliers zich onderscheiden als één van de meest 
invloedrijke juwelenzaken in het historisch centrum van Antwerpen. Ontdek 
een breedt scala van heren en dames horloges, Exclusieve horloges met een 
gelimiteerde oplage, Speciale Edities die uitdrukkelijk bij ons te verkrijgen 
zijn en tal van verlovingsringen en juwelen met de hoogste autentisiteit.


