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Echt vermogen vraagt toewijding. Een eigen team van specialisten dat meedenkt en

vooruitkijkt. Daadkrachtige vakmensen die handelen zodat, u uw doelen en ambities

kunt realiseren. Welkom bij Vermogensmanagement van de Rabobank.
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Hoe anders verloopt 2020 dan we hadden 
verwacht, het weer was prachtig, de baan lag 
er geweldig bij en iedereen had er zin in. Toen 
werden wij allen verrast door het Covid-19 virus 
met als gevolg een intelligente lockdown. Het 
past allemaal binnen het dagelijkse nieuws en 
de vele bespiegelingen die de ronde doen, maar 
het belangrijkste op dit moment is dat er licht 
aan het einde van de tunnel gloort.

Vooral voor alle mede ondernemers van wie de 
‘business’ ook is getroffen door de gevolgen 
van de coronacrisis is het zaak om hier zonder 
kleerscheuren uit te komen en dit geldt ook voor 
Golf- en Businessclub De Scherpenbergh. Aan-
vankelijk dachten we te kunnen blijven golfen, 
maar twee dagen na de lockdown, moest deze 
poging worden gestaakt en konden we enkel 
nog de golfbaan onderhouden.

Dit laatste is het startsein geworden voor een 
aantal grote investeringen. In het clubhuis 
wordt binnenkort een compleet nieuwe bar 
geplaatst en zijn de tafels vervangen. 

Deze zomer verwachten we te beginnen met 
de aanleg van de twee holes op het voormalige 
defensieterrein naast hole 8. Het gaat om een 
par 5 en een par 3, die spectaculair vorm zullen 
krijgen in dit bosrijke gebied.

Businessconcept
Deze nieuwe holes komen bij de Dassenbaan, 
zodat de holes 11 en 12 bij de steeds populair-
der wordende Berkenbaan worden aangesloten 
en deze baan een nog interessantere speelbe-
levenis wordt. Ook op andere plaatsen wordt de 
Berkenbaan verbeterd, zoals het verlengen van 
hole 5. We onderzoeken de mogelijkheid om 
aan de Berkenbaan een apart lidmaatschap te 
koppelen, dat past binnen ons businessconcept.  
Wat ook binnen dit concept valt is de jeu de 

Column 
Theo ten Tije

boules baan die we maken naast het clubhuis. 
Deze edele balsport, ontwikkeld door de 
oude Grieken en door de Romeinen in hun rijk 
verspreid, waar het in Frankrijk een volkssport 
is geworden, heeft de afgelopen jaren sterk 
gewonnen aan polariteit. In de grote steden 
zijn er diverse jeu de boules-bars en nu dus ook 
op De Scherpenbergh.         

Toch nog even corona. Vanaf 11 mei is de 
golfbaan weer open, met volle startlijsten tot 
gevolg. Hierbij wil ik graag een compliment ge-
ven aan alle golfers die hiervan gebruik hebben 
gemaakt, want de discipline bij het naleven 
van de protocollen, aanduidingen, richtlijnen 
en mondelinge aanwijzingen is groot. Hierdoor 
heerst er een ontspannen sfeer, wat zo herken-
baar is voor De Scherpenbergh.
 
Om de golfers toch van een ‘natje en droogje’ 
te voorzien hebben we een Buggybar inge-
zet. Het succes hiervan zo groot, dat dit een 
blijvertje wordt. In ieder geval één voordeel van 
deze crisis en dit geldt ook voor de take-away 
gerechten uit onze keuken. Naast de pizza’s 
blijken de poké-bowls en gamba’s piri-piri zo 
goed in de smaak te vallen, dat ook de take-
away een blijvertje wordt.

Een mooie prestatie
En er gaat nog iets veranderen. Vanuit de 
golfbaan kregen we regelmatig de klacht dat 
er veel zwerfafval ligt. Een analyse heeft uitge-
wezen dat dit geen afval is dat zomaar wordt 
weggegooid, maar dat de prullenbakken op de 
baan vaak een prooi van vogels zijn en door de 
petflessen zijn deze prullenbakken snel gevuld. 
Hierbij komt dat kunstmatige baanaankleding 
niet zo mooi is.

Als gevolg van het coronaprotocol zijn alle prul-
lenbakken op de golfbaan verwijderd en deze 
komen niet meer terug. In plaats hiervan zijn er 
pleintjes met containers van onze Sponsorplus 
lid Suez gemaakt, waar iedereen na 9 holes het 
afval gescheiden kan deponeren. Met deze ac-
tie zijn wij één van de eerste prullenbakkenvrije 
golfbanen, wat past in de natuurlijke omgeving 
waarin wij liggen. 

Het schrijven van een column in deze tijd, 
waarvan je weet dat die ongeveer twee weken 
later op de deurmat valt, is een onzekere bezig-
heid. Ik ga ervan uit dat ons terras weer open is 
en dat u weer kunt genieten in ons restaurant, 
zonder dat er een terugslag is geweest. En 
als dat het geval is en we deze lijn kunnen 
volhouden hebben we met z’n allen een mooie 
prestatie geleverd.

Ik wens iedereen een mooie zomer, waar-
bij voor de thuisblijvers de deuren van De 
Scherpenbergh wagenwijd open zullen staan, 
conform de richtlijnen van het RIVM uiteraard.

Met sportieve groet,
Theo ten Tije       
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Een compliment voor alle golfers
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Henk Boeve: Golfer van het Jaar 2019

Een mooi sober citaat om dit verhaal mee te 
beginnen. Toch is er wel iets anders aan de 
hand, wanneer we in gesprek gaan met Boeve. 
Deze ondernemer (jarenlang actief geweest in 
de kalvermelk industrie en vleeshandel, inmid-
dels onder de vlag van Parest Holding onder 
meer actief met investeringen in vastgoed en in 
startups) deed de afgelopen jaren juist heel veel 
voor De Scherpenbergh. Hij is al jaren een zeer 
betrokken lid, hij is veel op de green in Lieren te 
vinden. Hij organiseert daarbij diverse evene-
menten in Lieren. Zou de uitverkiezing dan toch 
niet terecht zijn?

Boeve zelf, haalt het moment dat hij verkozen 
werd, nog even naar boven. Dit gebeurt altijd 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Joost Poppe ver-
telt dan wat de persoon die Golfer van het Jaar 
wordt, zoal gedaan heeft voor de club. “Heel 
eerlijk gezegd, had ik er eerst totaal geen erg in 
dat het over mij ging. Totdat er feiten genoemd 
werden waar ik mijn bescheiden bijdrage aan 
geleverd heb.” Zoals bijvoorbeeld het toernooi 
‘Golf Voor Plezier’ (ieder jaar in september) 
waarbij er geld ingezameld wordt voor een goed 
doel. Of de divers bedrijfstoernooien (Oosterhui-
zen Golfkampioenschap) en andere evenemen-
ten (zoals Vitesse Golf) waar Boeve zich mee 
bezig houdt. “Ineens viel het kwartje. 
Oh jee, dit gaat over mij dus!”
Babyvoeding op basis van geitenmelk
Iets meer over het zakelijke leven van Henk 
Boeve? Hij was jarenlang directeur eigenaar 
van de exportslachterij ESA bv in Apeldoorn en 
Alpuro bv in Uddel. De afgelopen jaren heeft hij 

Henk Boeve uit Beekbergen is eerder dit jaar verkozen tot ‘Golfer van het Jaar’. 
De ondernemer vindt het oprecht een hele eer dat hij deze eretitel van 
Businessclub De Scherpenbergh heeft gekregen. Toch is hij bovenal bescheiden. 
“Er zijn zo veel mensen die veel voor deze club doen. 
Dat ik nu Golfer van het Jaar ben, is eigenlijk puur toeval.” Een interview.

Eervol schouderklopje
Boeve vindt het een eer. “Ik beschouw dit als eervol schouderklopje van de vereniging. Als bedankje voor de positieve dingen die ik, maar vele 
personen met mij, hier voor de golfclub regelen.” Golf voor Plezier (www.golfvoorplezier.nl) is zo’n evenement dat Boeve hierbij graag nog even wil 
benadrukken. “Elk jaar zoeken we een regionaal persoon of een regionale organisatie op waarvoor we geld inzamelen. Daar organiseren we een 
toernooi om heen. Ooit zijn wij dit toernooi begonnen  omdat een zoon vanuit onze vriendengroep op zijn locatie in Groot Schuylenburg behoefte had 
aan een geluid- en lichttherapieruimte. Daar was op dat moment geen geld voor beschikbaar en wij hebben hier geld voor ingezameld.” Helaas gaat 
het geplande toernooi van 2020 niet door omdat rondom de Covid-19 veel onzekerheden zijn die de organisatoren niet kunnen overzien.
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Henk Boeve: Golfer van het Jaar 2019

de Parest Holding opgericht waarmee hij onder 
andere startende ondernemers helpt. Dit doet 
Boeve samen met enkele bevriende onderne-
mers. “Eén van de meest recente, prachtige 
voorbeelden? Er is een bedrijf genaamd Pure 
Goat Company. Die maken babyvoeding op 
basis van biologische geitenmelk. Het product 
heeft eveneens geen toevoegingen van soja, 
palmolie en visolie van tonijn. Een tof product 
van een firma in Amsterdam. Er zit zeer veel 
potentie in. Onze ondersteuning maakt hopelijk 
dat ze veel succes krijgen.”
Naast deze zakelijke klussen, is Henk Boeve 
natuurlijk ook veel in Lieren te vinden. “Oké, de 
maatregelen rondom de coronacrisis zorgen 
voor een bijzondere periode, maar normaal 
gesproken ben ik hier minimaal twee in de 
week. Lekker een balletje slaan, kletsen met je 
tegenstanders, een hapje eten. Het is een heel 
sociaal gebeuren, hier.”

En dat terwijl Boeve voordien dacht dat ‘die 
golfsport maar een elitaire sport was’. 
“Ik kom oorspronkelijk uit een voetbalfamilie , 
maar toen ik vanwege een knieblessure deze 
sport niet meer kon uitoefenen, zocht ik naar 
een alternatief. Via een vriend (Paul Meulen-
berg, red.) werd ik jaren geleden enthousiast 
gemaakt om hier eens een golfclinic te volgen. 
Ik dacht dat golfen een sport was voor oudere 
mensen, maar ik kreeg les van Brad Nolan en 
ben sindsdien verslaafd geraakt aan het spel-
letje. Dat is inmiddels ruim 15 jaar geleden.”

Henk speelt met vrienden, met zakelijke 
relaties, maar slaat ook graag een balletje met 
zijn  vrouw Rita. De liefde voor de sport is ook 
overgeslagen op hun kinderen. Henk en zijn 
vrouw hebben drie zonen Stijn (19), Tim (24) en 
Rens (26). Twee van hen hebben de golfsport 
ook omarmd. “Stijn speelde afgelopen 2 jaar in 
het eerste jeugdteam van De Scherpenbergh. 
Rens is werkzaam als piloot en kan daardoor 
minder goed tijd vrijmaken voor de golfsport. 
Tim heeft iets minder met de golfsport. Hij heeft 
gevoetbald, was werkzaam in de horeca van de 
Scherpenbergh en studeert nu retailmanage-
ment.” Ach, niet iedereen kan de liefde voor het 
golfen hebben. Al helpt de Lierense golfclub 
wel enorm om een prettige sfeer rondom deze 
sport te creëren. “De Scherpenbergh is een hele 
actieve businessclub. Er werken fijne, prettige 
mensen, het is een prachtige locatie. Daarbij 
is de golfsport een geweldige mogelijkheid om 
veel nieuwe mensen te leren kennen, zo kan ik 
uit ervaring vertellen.”

(tekst en fotografie: Dennis Dekker, 
www.mediamagneet.nl)
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Feike Lemstra, directeur Bedrijven Rabobank Apeldoorn en omgeving
 Officiele ondertekening  3-jarig sponsorcontract

Geheel volgens de stringente RIVM-richtlijnen deden Lemstra en Poppe dit op 1,5 meter afstand. Op het terras van De Scherpenbergh waren een 
paar tafels naast elkaar gezet zodat de twee heren prima afstand konden houden. Ondanks die fysieke afstand, blijkt dat de Rabobank en De 
Scherpenbergh de afgelopen jaren figuurlijk wel bijna hand in hand door het leven gaan, lacht Lemstra. “We zijn vanaf het prille begin betrokken bij 
deze golfclub. Zo is er jaarlijkse een zeer succesvolle Rabobank Golfdag waarbij allerlei relaties van de bank deze dag uitgenodigd worden op de 
baan in Lieren.”

‘Je krijgt de handicap die je verdient’
Lemstra golft zelf al bijna 15 jaar. Hij is woonachtig in Deventer en is daardoor ook veel te vinden bij de Sallandse Golfclub De Hoek in Diepenveen. 
“Daar ben ik privé lid, speel er graag golf, in competitieverband of gewoon met vrienden of mijn vrouw. Maar daarnaast doe ik al sinds jaar en dag 
ook een paar jaren mee met de bedrijvencompetitie in Lieren. Je hebt leuke gesprekken tijdens deze ongecompliceerde competitie. Vervolgens 
is de nazit hier ook altijd zeer aangenaam. Ik heb het altijd erg naar mijn zin in Lieren. Het is een prachtige baan.” Lemstra (‘handicap 14 nog wat’) 
weet dat je bij golf veel moet doen om er uiteindelijk beter in te kunnen worden. “Je krijgt de handicap die je verdient, aldus mijn pro in Diepen-
veen. Als je serieus bezig bent met deze sport, dan word je steeds beter.” Aan de andere kant: dat kost veel tijd, weet ook Lemstra. “Men zegt wel 
eens gekscherend: het aantal uren dat je per week werkt, bepaalt je handicap. Hoe lager, hoe meer tijd je op de golfbaan te vinden bent geweest.”

‘Eerste vraag van Rabobank: wat heeft u nodig?’
Over sporten gesproken: dat ging de afgelopen periode natuurlijk een stuk lastiger, vanwege alle perikelen rondom het Covid-19 virus. “Ik ben maar 
wat vaker in mijn eentje gaan fietsen op mijn racefiets of mountainbike. De coronacrisis maakte dat je anders moest gaan denken om toch aan 
sportieve ontspanning te doen. Maar ik kon eerlijk gezegd niet wachten om de baan weer op te gaan.”
Lemstra vertelt dat ook de Rabobank laat zien dat ze anders denken in deze huidige crisis. “We waren de afgelopen jaren al druk bezig om te 
streven naar een nog doelmatiger en efficiëntere werkwijze. Ik denk dat het coronavirus deze denkwijze ietwat versneld heeft. Onze eerste vraag 
aan onze klanten is vaak: wat heeft u nodig? Dan ontstaat het gesprek vanzelf en volgt er vaak een concrete oplossing. We streven ernaar dat we 
deze bijzondere periode samen goed doorkomen.”

Online cultuur
Sinds begin vorig jaar heeft de Rabobank een aantal werkzaamheden (onder andere betalingsverkeer, financieringsspecialisten, verzekerings-
advies maar ook vermogensmanagement) gecentraliseerd in de regio. “Het gebied waarvoor we dit georganiseerd hebben, is globaal het gebied 
tussen Apeldoorn, Hardenberg, Meppel en Lelystad”, vertelt Lemstra. “Dat lijkt een groot gebied maar doordat we hier werkzaamheden samen-

Feike Lemstra is sinds anderhalf jaar Directeur Bedrijven bij de Rabobank Apeldoorn en omgeving. 
De fervent golfer doet mee aan de businesscompetitie bij Golf- en Businessclub de Scherpenbergh. 

Maar onlangs was hij er ook voor een andere bijzondere gebeurtenis. 
Tijdens deze moeilijke periode vanwege de beperkingen door het coronavirus, 
ondertekende hij samen met Joost Poppe een nieuwe sponsorovereenkomst. 

“Dit maakt dat de Rabobank ook de komende drie jaar één van de hoofdsponsors blijft van De Scherpenbergh.”
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Feike Lemstra, directeur Bedrijven Rabobank Apeldoorn en omgeving
 Officiele ondertekening  3-jarig sponsorcontract

gevoegd hebben, kunnen we efficiënter en effectiever te werk gaan. In deze huidige tijd is bovendien gebleken dat niet alle gesprekken meer 
face-to-face hoeven plaats te vinden en dan merk je dat afstand niet altijd meer een probleem hoeft te zijn.” Dat betekent onder andere dat niet 
alle werknemers altijd meer vanuit een Rabobank kantoor hoeven te werken, somt Lemstra op. “Voor veel (jonge) ondernemers die wij in ons klan-
tenportfolio hebben, hoeft dat vaak ook helemaal niet. Er is veel meer een online cultuur ontstaan.” Voor de dagelijkse bankzaken zal de Rabobank 
rondom Apeldoorn echter gelukkig altijd zichtbaar en aanwezig blijven net als de veertien zakelijke accountmanagers. “Deze zullen naast hun 
normale advieswerk ook steeds meer ‘community banker’ worden en daarmee exact weten wat er allemaal speelt in deze regio.”

‘Kennis is toegevoegde waarde’
Intern worden Rabobank-medewerkers ook anders opgeleid en ingezet. “Daar waar we voorheen vonden dat iedereen overal iets vanaf moest weten, 
zijn we nu veel meer specialisten geworden. Om zo uiteindelijk een veel beter advies op maat te kunnen geven aan onze relaties.” Kennis is daar-
bij een toegevoegde waarde, vindt Lemstra. “De Rabobank zoekt het daarom dus in de verdere ontwikkeling van specialistische kennis én het zijn 
van een coöperatieve bank. We zetten ons samen met klanten, leden en partners in voor een sterkere leefomgeving én voor de maatschappelijke 
uitdagingen van nu. Denk hierbij aan thema’s als iedereen financieel gezonder, ondernemers helpen duurzaam te groeien, duurzamer wonen voor 
iedereen en een duurzame voedselproductie. We moeten de structuur van het bankwezen aanpassen aan de huidige maatschappij. Met die tran-
sitie waren we de afgelopen tijd al heel goed bezig. De coronacrisis heeft er wellicht aan meegeholpen om bepaalde besluiten te bespoedigen. Je 
zou dat een nadeel kunnen vinden, maar zo kijk ik er niet naar. We zullen altijd lokaal zichtbaar en aanwezig blijven. En dankzij ons grote netwerk 
komen er regelmatig mooie verbindingen tot stand. Ons uitgangspunt is en blijft dat we samen meer bereiken dan alleen.”

Sponsorovereenkomst verlengd
Ook is Rabobank al decennia lang verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. Verenigingen zorgen voor meer sociale cohesie en zijn 
van groot belang voor de toekomst. Daarom stelt Rabobank het verenigingsleven centraal binnen de sponsoring. Door sponsorovereenkomsten 
zoals die met De Scherpenbergh geeft Rabobank hier invulling aan. Lemstra: “Rabobank heeft de sponsorovereenkomst met De Scherpenbergh 
opnieuw voor drie jaar verlengd. Een mooie samenwerking waar we trots op zijn. Combineer dat met specialistische adviezen en ik denk dat we 
als bank nog altijd enorm veel bestaansrecht hebben. Wij gaan deze coronacrisis als bank zeker overleven.”
Ook voor De Scherpenbergh is Lemstra niet bang. “Met creativiteit en inventiviteit gaan ze de strijd tegen het coronavirus aan en wordt er gelukkig weer 
gegolfd. Je zult zien hoe snel het allemaal weer normaal voelt. Helemaal wanneer de bedrijvencompetitie na de zomer hopelijk weer van start gaat.”

(tekst en fotografie: Dennis Dekker, www.mediamagneet.nl)
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Mette Hageman over haar Golf Academy:
‘Ik ga met veel energie in Lieren aan de slag!’
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Ja, een paar maanden geleden had Mette Hageman uit Dieren het zich allemaal wel wat anders 
voorgesteld. De overstap van haar Golf Academy van de Utrechtse Golfclub Amelisweerd naar De 
Scherpenbergh in Lieren is weliswaar per 1 april bekrachtigd, maar de werkzaamheden voor deze 
businessclub waren tot nog toe minimaal. De coronacrisis zette dit initiatief van de welbekende 
voormalig Nederlandse profgolfer een beetje op z’n kop. “Dit is een hele gekke transitie. Ik spring in 
een groot diep gat. Dat is op z’n minst bijzonder spannend te noemen.”

Het interview voor dit magazine bevindt zich in de kelder van de golfclub. Op veilige afstand van elkaar. “Hier 
zitten we prima, hier kan ons niets gebeuren”, lacht ze. Mette spreekt daarbij meteen de wens uit dat ze snel 
weer de baan op kan. “Het liefst in teamverband, maar desnoods om één op één-trainingen te geven.”

Golftalent
Mette Hageman heeft van 1979 tot en met 1991 als amateur gespeeld 
en is vervolgens tot 2005 als professioneel golfer actief geweest op de 
Ladies European Tour. Ze won als Nederlandse golftalent diverse keren 
de Nationale Kampioenschappen strokeplay & matchplay (voor amateurs 
en nam ze zelfs enkele Europese en WK-medailles mee naar huis, bij de 
professionals won ze meerdere malen het Strokeplay Kampioenschap 
en Nationaal Dames Prof. Kampioenschap.
Sinds 2005 is Mette actief als fulltime golflerares en multidisciplinair 
sportcoach. Maar zelf kan ze het golfen nog steeds niet laten. In 2007 
won ze het WPGA Championship en tien jaar later in 2017 won ze de Tro-
phée Simone Thion de la Chaume - International French Ladies Senior Open.
Mette Hageman volgde de opleiding TopCoach5 (ze is enige golfprofes-
sional in Nederland die dat deed) om coach te worden van Nederlandse 
talenten (zoals bijvoorbeeld Anne van Dam). Daarbij is ze zeer actief voor 
de Nederlandse Golf Federatie en voor de PGA Holland.
Dit interview is echter vooral bedoeld om er achter te komen wat ze de 
komende periode voor De Scherpenbergh zou kunnen betekenen. “Ik ben hier beschikbaar voor coaching, 
individuele begeleiding en begeleiding in kleine groepjes (maximaal drie golfers). Zo kan ik exclusieve 
aandacht geven aan de coaching en de begeleiding voor de golfer.” Ze biedt ook de mogelijkheid om een 
zogenaamd ‘Pay-It-Forward Junioren jaar-Pakket’ af te nemen. “Maar dat moet de komende tijd allemaal 
wachten.”

Online informatie over golfen
Mette Hageman benut deze rustige tijd daarom om thuis allerlei instructiefilmpjes en inspiratievideo’s te ma-
ken zodat ze mensen online van dienst kan zijn. “Op de baan zullen we de komende tijd niet veel te zien zijn, 
ben ik bang. Al is het natuurlijk zo dat De Scherpenbergh geen sportvereniging is, maar een businessclub. 
Wellicht dat de regels daar toch anders voor zijn dan voor sportverenigingen.” 
Daarbij denkt Mette mee met een plan waarbij De Scherpenbergh meer jeugd bij de club wil betrekken. Ook 
worden er voorzichtige plannen gemaakt om de zogeheten Mette Hageman Invitational (toernooi waarbij 
Scherpenbergh-leden samen met leerlingen en oud-leerlingen de geïnviteerde deelnemers zijn) op te zetten. 
“Dit deed ik 13 jaar achtereen op andere plekken in het land, maar we hopen op 31 oktober een editie in 
Lieren te kunnen organiseren.” 
De Mette Hageman Golf Academy is weliswaar al per 1 april bij de Scherpenbergh ondergebracht, maar dat 
ging vanwege de coronacrisis allemaal wat stilletjes. De enthousiaste initiatiefnemer is vastberaden om 
deze prachtige kans in tweede instantie alsnog een geweldige kickstart mee te geven. “Corona gaat ooit 
natuurlijk voorbij. Wanneer dat zo is, dan ga ik met veel energie écht aan de slag op en voor De Scherpen-
bergh. Daarbij is mijn visie: je bent geen echte sporter als je jouw veerkracht en flexibiliteit niet kan tonen. Ik 
doe er alles aan om de komende periode te starten met diverse cursussen. Verbeter je puttechniek, train like 
a pro, de cursus ‘golf zoals ‘t heurt’ en een strippenkaart waarbij ik trainingen geef, behoren onder meer tot 
de mogelijkheid.” 
Hageman helpt graag golfers die een duidelijke hulpvraag hebben en zoeken naar verbetering. Maar ze kan 
ook les geven, sparren over ontwikkelingen, intervisie aan teaching professionals of bijvoorbeeld semiprofs. 
“Eigenlijk geef ik graag trainingen en coacht spelers op alle niveaus naar de toppen van hun kunnen. Mijn 
idee? Het gaat om vaardigheden, niet om handicaps. Daarom zijn mijn trainingen ook maatwerk. Ieder per-
soon is anders; elk persoon is uniek. Iedereen beweegt anders, iedereen is mentaal anders aangelegd. Wat 
essentieel is: mijn trainingen houden niet op bij het ontwikkelen en verbeteren van techniek. Ik besteed ook 
aandacht aan de mentale en tactische coaching. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je ergens stappen 
maakt, dat je persoonlijke groei ziet, dat je aan talentontwikkeling doet, ongeacht leeftijd.”
Zeer belangrijk om tot slot te melden: Mette is niet bij De Scherpenbergh in dienst gekomen om de con-
currentie aan te gaan met de huidige golftrainers. “Die doen goed werk, daar heb ik absoluut geen op- en 
aanmerkingen over. Ik ben juist een aanvulling op het prima lespakket dat iedereen van hen al kent. Daarbij 
ga ik ook nadrukkelijk meehelpen om nieuwe leden aan te trekken. Dat verdient De Scherpenbergh. Het is 
hier geweldig. De baan is uitdagend, de mensen zijn inspirerend. Daar wil ik graag bij horen.” 
www.mettehageman.nl

(tekst en fotografie: Dennis Dekker, www.mediamagneet.nl)
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Bas Wunderink (40) van Wunderink Verze-
keringen uit Schalkhaar is nu z’n jaar of vier 
verslingerd aan de golfsport. “Het spelletje, 
de entourage, de energie én Golf-en Busines-
sclub De Scherpenbergh pakten me meteen. 
Na een jaar lessen stapte ik over naar het 
business-lidmaatschap en heb ik me inge-
schreven voor de bedrijvencompetitie.”

Sindsdien is Wunderink veel in Lieren te vinden. 
Niet alleen voor de competitie, maar ook voor 
de nodige extra afslagbeurtjes. “Ik wilde graag 
meer buiten zijn. Ik volgde mijn lessen bij golf-
pro Frank Gowen. Zo leerde ik ook mede golf-
beginner Derk van der Mast kennen. Inmiddels 
is Derk de meest recente clubkampioen. Toch 
leuk om te kunnen zeggen dat ik ooit met hem 
begonnen ben. Hahaha…”
Het eerste jaar dat Bas Wunderink meedeed 
met de bedrijvencompetitie, bombardeerde hij 
zijn lesmaatje Derk dus ook meteen maar tot 
zijn maatje voor de zakelijke competitie. “Derek 
was toen 14 à 15 jaar. Dat vonden tegenstan-
ders best wel wat gek. Maar voor mij kleefde er 
een voordeel aan. Mede door het kijken naar zijn 
perfecte spel, ben ik het pas echt gaan leren.” 
Inmiddels staat zijn handicap op 17.4.

‘Prachtige ervaringen delen’
Natuurlijk, voor velen is de golfsport een soort 
van verkapt netwerkevent. Toch is de directeur 
van dit bedrijf uit Schalkhaar daar eigenlijk totaal 
niet mee bezig. “Golfen is een erg leuke bezig-
heid. Je deelt prachtige ervaringen resultaten 
op de baan. Daarnaast maak je verbinding 
in de club door de events en door culinair te 
genieten.” Volgens Wunderink is het dus ook 
niet voor niets dat De Scherpenbergh vorig jaar 
de Apeldoorn Business Award heeft ontvangen 
in de categorie Toerisme en Horeca. “Golf- en 
businessclub De Scherpenbergh is een super 
toegankelijke locatie.”

‘Kick’
Even wat meer over Wunderinks werk. Want dat 
zou je best met golfen kunnen vergelijken. 
“Praten met anderen, meedenken, samen 
spelen, inspireren, inventief en creatief zijn. 
Het past allemaal ook in mijn werkzame 
leven. Zeker sinds ik mijn eigen hypotheek- en 
verzekeringskantoor heb, maar ook toen ik voor 
andere kantoren werkte, was dat al zo. Ik ben 
financieel adviseur sinds z’n 23e. Een beroep 
dat de laatste jaren veel veranderd is. Ik wil altijd 
meegroeien met die veranderingen. Kijken naar 
oplossingen, unieke toepassingen. Dat is voor 
mij en voor mijn collega’s de kick. Wij zullen dus 
ook op weinig vragen ‘kan niet’ of ‘dat weet ik 
niet’ antwoorden. Kennis is macht en uitzoek-
werk is onze passie. We zijn gretig en doen er 
alles aan om het te regelen voor onze relaties.” 

Norbert van Aartrijk
Nu Norbert van Aartrijk (50) sinds een jaar 
bij Wunderink Verzekeringen werkt, is hij de 
tweede speler voor de bedrijvencompetitie van 
De Scherpenbergh geworden. 

Bas Wunderink van Wunderink Verzekeringen: 
‘Wij waarborgen uw golfuitrusting op 

123golfverzekering.nl’
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Van Aartrijk vertelt: “Ik golf al heel wat jaartjes 
(handicap is 19.0, red.). Toen we het in de solli-
citatiegesprekken over deze baan bij Wunderink 
hadden, is ook golfen nadrukkelijk ter sprake 
gekomen. Ik zal niet zeggen dat ik de baan 
daarom gekregen heb, maar mijn voorliefde voor 
deze sport zal bij Bas wellicht best een beetje 
meegeholpen hebben om voor mij te kiezen.”

‘De totaalklant’
Maar er is nog wel een belangrijk detail waarom 
Van Aartrijk nu ruim een jaar in Schalkhaar 
werkzaam is. Wunderink, Van Aartrijk en de 
andere werknemers (Irma Bosman en Geoffrey 
Bosworth) hebben allemaal namelijk een unieke 
visie op de verzekerings- en hypotheekwereld. 
“We gaan voor de totaalklant. Of iemand nu een 
vraag heeft over het financieren van een beleg-
gingspand, bedrijfsfinanciering, hypotheek, 
bedrijfsverzekering, particulieren verzekering 
of golfverzekering; we willen graag overal een 
antwoord op geven. Het gaat niet om de te ver-
kopen polis. Wij adviseren in oplossingen, niet 
in producten. Het draait bij ons om ontzorgen 
van onze relaties.”

‘123golfverzekering’
Neem de golfsport. Daarvoor heeft Wunderink 
Verzekeringen onlangs zelfs een speciale 
golfverzekering in het leven geroepen genaamd 
‘123golfverzekering’. Bas Wunderink vertelt: 
“Wij hebben onze eigen golfervaring gebruikt, de 
behoeftes van de leden van De Scherpenbergh 
gepolst en kritisch gesproken met diverse verze-
keraars. Daaruit is 123golfverzekering ontstaan. 
De verzekering kenmerkt zich voornamelijk als 
een serviceproduct voor de gepassioneerde gol-
fer.” Een voorbeeld. Stel; jouw dure golftas met 
inhoud wordt uit je auto gestolen. Vrijwel iedere 
verzekeringsmaatschappij verzorgt de schade 
aan de auto, maar die dure golftas niet, vertelt 
Wunderink. “Wij hebben samen met een ver-

zekeringsmaatschappij een polis op 
maat gemaakt voor golfers. Voor een 
paar euro per maand hoeven leden van 
De Scherpenbergh zich geen zorgen te 
maken dat die dure golftas bijvoorbeeld 
niet vergoed wordt bij diefstal.”
De polis bestaat natuurlijk nog uit veel 
meer facetten, maar daarover gaan 
Wunderink, Van Aartrijk en de andere 
adviseurs van Wunderink Verzekeringen 
graag in gesprek met de golfers van De 
Scherpenbergh. “We willen dit concept 
eerst uitrollen richting de leden van de 
Lierense golfclub. Uiteraard wordt deze 
verzekering ook landelijk in de markt 

gezet. Kijk maar eens op onze websites 
www.wunderinkverzekeringen.nl en 
www.123golfverzekering.nl voor meer informatie.”

(tekst en fotografie: Dennis Dekker, 
www.mediamagneet.nl)

Bas Wunderink van Wunderink Verzekeringen: 
‘Wij waarborgen uw golfuitrusting op 

123golfverzekering.nl’
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  De afgelopen maanden is er gestreden om diverse sportieve titels. Hieronder de foto’s van de winnaars.

Scherpenbergh Info
GEFELICITEERD!

K(W)ONINGSDAG 2020

Willem Dikker Hupkes Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Scherpenbergh-lid van het eerste uur Willem Dikker Hupkes is een betrokken ondernemer. 
Dat weten we hier, omdat hij jarenlang onze consul voor de Stichting Handicart was, maar 
in Loenen weten ze dit nog beter. De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding, mede 
ondersteunt door Golf- en Businessclub De Scherpenbergh, past hierbij. 

En zo gebeurde het dat de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts als gevolg van de 
lockdown op 24 april telefonisch Willem op de hoogte stelde dat ‘het zijne majesteit onze 
koning had behaagd’ om hem te onderscheiden. Een bericht dat ook in dit magazine hoort 
en toen wij Willem vroegen om een passende foto, kwam ook de vrolijke kant hem naar 
boven. Hieronder de officiële tekst.     

Willem Dikker Hupkes (Loenen, 66) is altijd zeer betrokken bij het lokale bedrijfsleven, onder 
meer als bestuurslid van Industriekern Eerbeek-Loenen. Het is mede aan hem te danken 
dat Loenen een voortrekkersrol heeft op het gebied van verduurzaming. Dikker Hupkes 
is daarnaast voorzitter van de Stichting Vrienden van Groot Schuylenburg, die zorgt voor 
extra’s die het leven van de cliënten wat leuker en zinvoller maken.

Henk Boeve Golfer van het Jaar 2019
Voorafgaand aan het vuurwerk op oudejaarsdag wordt de Golfer van het Jaar 
bekend gemaakt. Ruim 300 aanwezigen waren muisstil, maar dit veran-
derde snel toen Joost Poppe de naam van Henk Boeve uitsprak. 
Het gejuich en applaus zouden bijna het vuurwerk kunnen overstemmen, 
zo instemmend was iedereen met deze keuze. In dit magazine leest u een 
uitgebreid interview met Henk.

André Kemper winnaar President’s Trophy 
De enige clubwedstrijd die dit jaar is verspeeld was de President’s 
Trophy, die traditioneel aansluitend aan de algemene ledenvergadering 
van Golfclub De Scherpenbergh van start gaat. Even traditioneel was 
dat deze vergadering binnen een kwartier werd afgerond.
André Kemper liet met een totaal van 37 punten de rest van de deelne-
mers op een ruime afstand. Met 34 punten werd Bert Klosters twee en 
de derde plaats was voor Robbie de Jong met 33 punten. 

André Kemper ontvangt de President ’s Trophy uit handen van Rinus Konink Henk en Rita Boeve
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Paul de Lange, Intrapec Groep:
‘Passie voor golf én voor golfkarton’

Je hebt golfliefhebbers en Golfliefhebbers. Paul de Lange uit Beemte-Broekland behoort tot het slag liefhebbers met de hoofdletter. 
Zo toverde hij de weilanden naast zijn prachtige boerderij in Beemte-Broekland onlangs zelfs om tot eigen golfterrein: de Beemter 

Golfclub. “Puur voor de lol natuurlijk. We hebben hier zeven holes aangelegd, maar onze schapen lopen er ook nog gewoon tussendoor.” 
Toch zegt dat tegelijkertijd ook iets over z’n passie voor deze sport. En die is er niet alleen bij Paul, maar ook bij zijn vrouw Christine en 

hun twee zonen Björn en Sam.
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Deze vier gezinsleden zijn veel te vinden op de golfbaan in Lieren. 
Maar sinds kort dus ook bij de Beemter Golfclub. Paul lacht: “Ik vind 
het prachtig. Tijdens de coronacrisis waarin we niet veel konden 
en mochten, zijn we dit maar gestart. Dan konden we in ieder 
geval een balletje slaan in onze eigen wei.” Zoals het hoort, wordt 
elke hole ook hier gesponsord. “Met een aantal heren van 
De Scherpenbergh zijn we ooit de ‘Gentlemen of Golf’ begonnen. 
De bedrijven van die heren staan bij onze holes. Grappig toch?”
Deze vier leden van de De Lange-familie vinden het golfen een 
‘gaaf spelletje’. “Dan wil je dus ook veel golfen. Wanneer dat van-
wege bijvoorbeeld het coronavirus even niet kan, dan zoek je dus 
naar creatieve oplossingen.” Zie hier: de Beemter Golfclub.

Plinten
Die passie heeft De Lange overigens niet alleen voor zijn grote 
hobby golf. Ook in zijn werkzame leven staat het woord passie 
centraal. De firma waar Paul al jaren eigenaar van is, heet de 
Intrapec Groep. Maar de veelzeggende onderkop is ‘Passion For 
Packaging’. “Daar is niets aan gelogen. Naast passie voor golf heb 
ik passie voor golfkarton.” Sterker, de passie klotst bij De Lange 
tegen de plinten aan, lacht hij.
Intrapec is in 1983 opgericht door Pauls vader Dick en door diens 
compagnon Nick Lammers. Dat wat eerst een handelsonderne-
ming was voor de in- en verkoop van golfkarton, is uitgegroeid tot 
een ontwerper/producent van verpakkingsoplossingen. “Ik ben 
in 1993 bij Intrapec gaan werken. Ik vond het prachtig om voor 
mijn vader te werken, maar had anderzijds ook heel duidelijk een 
eigen mening waar de firma naartoe moest. Ik wilde meer zijn dan 
handelsonderneming alleen.” 

Veelheid van machines combineren met creatieve ontwerpstudio
In 2005 nam Paul de Lange het bedrijf over. “Toen zijn we met volle 
kracht verder gegaan met het uitbouwen van hypermoderne eigen 
productielijnen.” Inmiddels is het bedrijf van Apeldoorn verhuisd 
naar Spankeren. Voor het ontwerpen en vervaardigen van verpak-
kingen en displays van golfkarton beschikt Intrapec over een uit-
gebreid machinepark. “Naast cacheermachines, stansmachines 
en vouwplakmachines hebben we bijvoorbeeld ook eigen flexo 

drukmachines voor meerkleurendruk.”Remeha, Konink-
lijke Auping, Wasco, Droste, voor dergelijke grote firma’s 
verzorgt Intrapec al jaren de verpakkingen, legt De Lange 
uit. “Dat is allemaal maatwerk. Dat maakt ons werk dus 
steeds weer tot een nieuwe uitdaging. Die diversiteit 
maakt onze firma’s tegelijkertijd zeer dynamisch.” 
Zo is er inmiddels dus ook een productieafdeling (Intrapec 
Display BV),  voor displays bijgekomen. “We hebben zelfs 
een eigen creatieve ontwerpstudio in het leven geroepen 
om dat traject allemaal in eigen huis te kunnen doen. 
Die combinatie is immers geweldig inspirerend.” Verder 
worden er door de Intrapec Groep ook verpakkingsmate-
rialen zoals hoekstukken, omsnoeringsband, folie, tape en 
pallets geleverd (Intrapec Packaging Supplies BV). 
“Centraal staat: inderdaad, de passie voor verpakkingen.”
Vanaf 2005 groeide het bedrijf gecontroleerd tot wat het nu 
is. “Toen ik het bedrijf overnam, werkten er dertig personen 
bij Intrapec. Inmiddels zijn dat er ongeveer 50. Dat lijkt op 
zich niet eens een enorme groei. Toch zorgen we met deze 
groep voor vele malen meer omzet dan voorheen. Dat komt 
door het toevoegen van al die aanvullende taken die stuk 
voor stuk logische linkjes hebben met golfkarton.”

Zonnepanelen
Om de aloude handelsmaatschappij van weleer en de toege-
voegde productielijnen nog beter te positioneren, ontstonden 
er drie aparte, hierboven genoemde, bedrijfstakken. De Intrapec 
Groep bestaat uit Intrapec Verpakkingen BV, Intrapec Packaging 
Supplies BV en Intrapec Displays BV, aldus De Lange. “Daarbij 
hebben we de mogelijkheid om de opslag voor onze klanten te 

verzorgen in ons eigen warehouse (gevestigd in Spankeren).”
Een vierde, bijzondere BV is Intrapec Solar genaamd. “In die BV zit 
onze eigen ‘know how’ en visie in zake energieneutraal onderne-
men. We hebben de afgelopen jaren erg veel tijd en geld gespen-
deerd aan bijvoorbeeld de aanleg van (ruim 1500) zonnepanelen op 
de daken van ons warehouse en onze productielocatie. Die kennis 
willen we ook graag delen met andere grotere bedrijven. Met onze 
Intrapec Solar BV hopen we anderen voort te helpen in het ener-
gieneutraal ondernemen. Dat zorgt voor een betere wereld. Ook 
daar kunnen we met veel passie over vertellen. Neem bij interesse 
gerust eens contact met me op.” 

New Day Impact
Een betere wereld. Het zinnetje valt eigenlijk terloops tijdens dit 
interview. Maar na wat speurwerk op het internet blijkt dat De 
Lange die betere wereld ook op andere manieren wil creëren. 
Een deel van de Intrapec-winst wordt in een stichting gestopt 
die de veelzeggende naam New Day Impact draagt. De Lange 
startte deze organisatie voor ontwikkelingssamenwerking ooit zelf 
met bevlogen vrienden. Hij vertelt: “De stichting initieert diverse 
projecten op het gebied van zorg, welzijn en educatie. Zo hebben 
we scholen, familiecentra en kindercentra gebouwd in Kosovo, 
Albanië en Brazilië.” Hoe hij hiertoe kwam? “Ik ben ooit met een 
stel vrienden naar Albanië geweest om daar de voetbalwedstrijd 
Albanië-Nederland te bekijken. Getroffen door de armoede kon 
ik niet anders dan in actie komen. De mensen zijn zeer arm, we 
konden écht wat voor hen betekenen. Hun waardering was enorm. 
Ik was daar totaal ondersteboven van deze armoede zo dicht bij 
huis. We zijn meteen een stichting gestart.”

New Day Impact Open Golftournament
New Day Impact organiseert nu jaarlijks twee of meer reizen voor 
vrijwilligers naar deze projectlanden. “De groepen zetten zich in 
voor de projecten van onze stichting. We verzorgen programma’s 
voor vrouwen, kinderen, jongeren, gaan in gesprek met mannen en 
voeren klusprojecten uit.” Daarnaast reist de Lange met groepen 
ondernemers naar deze landen om het werk van New Day Impact 
en de impact hiervan, onder de aandacht te brengen.
New Day Impact bestond afgelopen december 10 jaar. “We stre-
ven ernaar om zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bewerk-
stelligen. Het initiatief ligt bij de mensen zelf: lokale organisaties 
leggen een vraag of project aan ons voor. New Day Impact wil 
graag dat zij zoveel mogelijk hun eigen gaven en talenten inzetten 
en ontwikkelen bij het uitvoeren van projecten.”
In Nederland worden er wel diverse projecten gedaan om geld 
in te zamelen voor New Day Impact. Zo vindt er om het jaar een 
benefietgala plaats in Orpheus in Apeldoorn. Eens per twee jaar 
wordt het New Day Impact Open Golftournament georganiseerd. 
“Dat houden we meestal bij De Scherpenbergh. De zesde editie 
staat dit jaar gepland op 17 september op Golfbaan De Scherpen-
bergh, de Engelenburg in Brummen én bij de Veluwse Golfclub in 
Hoog-Soeren. Dus op drie golfbanen tegelijk. Het is natuurlijk nog 
maar zeer de vraag of dit toernooi op deze wijze zo door kan gaan. 
Daarom wordt er ook al hard nagedacht over verschillende mooie al-
ternatieve scenario’s om geld in te zamelen voor New Day Impact.” 
Inderdaad: ook hier blijkt dat De Lange vol zit met passie. Voor zijn 
eigen bedrijf, voor de sport, maar zeker ook voor anderen. 
“Mijn echtgenote Christine maar ook onze zonen Björn en Sam 
zijn overigens minstens zo gepassioneerd. Ze staan klaar voor 
mensen in nood.”
Het is daarbij heerlijk om binnen het bestuur van New Day Impact 
met een inmiddels zeer grote achterban, dezelfde passie te delen, 
aldus De Lange. “Zonder hen zou het in de verste verte niet moge-
lijk zijn om te doen wat we doen.”

(tekst en fotografie: Dennis Dekker, www.mediamagneet.nl)
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Jeu de Boules-baan 
naast het clubhuis
Voorbijgangers zullen zich hebben afgevraagd wat er ging gebeuren 
naast het clubhuis, waar alle beplanting werd verwijderd. 
Ondertussen is het duidelijk: we hebben een mooie jeu de boules-
baan aangelegd. Hiervoor was nog wel het nodige grondverzet 
nodig.

Iedereen heeft wel eens jeu de boules (ook wel pétanque genoemd) 
gespeeld, bijvoorbeeld op vakantie in Frankrijk, waar dit volkssport 
nummer 1 is.  
Dit behendigheidsspel met metalen ballen is ondertussen aan een 
opmars in Nederland bezig en dus ook op De Scherpenbergh.

Jeu de boules kan goed worden gecombineerd met andere activitei-
ten, zoals een vergadering of als onderdeel van een golfclinic. 
Er komt in ieder geval een jeu de boules businesscompetitie. 
Voordeel is dat deze sport, net als golf, goed te combineren is met 
een drankje en bijvoorbeeld bitterballen.

Om iedereen alvast in de stemming te brengen treft u hieronder 
de spelregels aan.       
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In de tweede week van maart ging het ineens 
snel. De geluiden over het verspreiden van het 
coronavirus in Italië en het oplopende sterftecij-
fer waren de eerste tekenen dat het wel eens 
serieus kon worden. Italië in een lockdown, 
snel gevolgd door Oostenrijk en ineens een 
enorme uitbarsting in Spanje. De persconferen-
tie op zondag 15 maart om half zes zal niet snel 
vergeten worden, zeker omdat een half uur later 
alle horeca per direct de deuren moest sluiten 
net als sportclubs.

Dit laatste punt leverde bij ons een misverstand 
op. Ging het hierbij om binnensporten, zoals 
fitness, en contactsporten? De 1,5 meter regel 
werd geïntroduceerd en het was voor ons 
duidelijk dat dit voor de golfsport geen probleem 
zou zijn, mits de juiste voorzorgsmaatregelen 
werden genomen. Dit hebben we twee dagen 
volgehouden, maar het was niet meer houd-
baar. Dit had vooral te maken met het motto 
‘Stay home, stay safe’. En wat moet je dan?

Investeringen
Het onderhoud van de golfbaan mocht gelukkig 
gewoon doorgaan, al was dit niet een van-
zelfsprekend. Per gemeente kon dit worden 
bepaald en gelukkig is Apeldoorn hierin ruim-
denkend gebleken. Voor de greenkeepers was 
dit een onwerkelijke situatie. Aan de ene kant 
geen oponthoud door de golfers, maar aan de 
andere kant misten zij al heel snel de interactie 
op de baan. ‘Een saai gebeuren’. De enige 
dagelijkse activiteit bestond uit een vaste groep 
wandelaars en voor zover het kon, moest het 
personeel vanuit huis gaan werken.

Omdat het clubhuis ineens leeg kwam te staan, 
was dit meteen een goed moment om een aan-
tal onderhoudszaken aan te pakken. De vloer in 
de ruimte waar de golfwagens staan, is al jaren 
een doorn in het oog, met gaten en veel stof. 
Ondertussen ligt er een prachtige nieuwe vloer, 
met een extra coating, zodat deze echt glad is. 
We buigen ons nog over de nieuwe inrichting 
met een alternatief voor de golfwagens, maar 
voorlopig blijven deze hier staan. Dat was het 
begin.

Voor onze horecamedewerkers was er in ieder 
geval geen werk meer, maar dat ging al snel 
kriebelen, dus kwamen de handen uit de mou-
wen. Het terrasmeubilair werd geschuurd en 
gelakt, gevolgd door andere schilderwerkzaam-
heden. Vooral het leeghalen van de eerderge-
noemde buggyruimte was een behoorlijke klus. 
‘Troep’ van vele jaren kwam tevoorschijn en kon 
worden afgevoerd. Tijdens het stofvrij maken 
was in ieder geval niemand meer herkenbaar.  

Onze bar dateert van 1999 en 
is dus gedateerd. Tijd voor een 
nieuwe en deze wordt eind juni 
geplaatst, door Inris Interieurs. 
Een bedrijf dat in Nederland 
de inrichtingen verzorgt van 
Hardrock Café, Soho House, De 
Beren en recent bij Scherpen-
bergh bedrijfslid Café Confetti. 
Het was dan ook eigenaar Joost 
Cales die ons op Inris wees en 
de foto van de nieuwe Confetti 
bar laat zien waarom.  Eiken, 
antraciet en messing worden 
de kleuren, vergelijkbaar met de 
wijnkast in de Hickory Lounge, 
Bij de column van Theo ten Tije 
staat een impressie. 

Tegelijk ook alle tijd om ons te richten op de 
nieuwe holes op het defensieterrein. 
Samen met vaste partner SWECO zijn de plan-
nen verder uitgewerkt en moeten er nog een 
paar hobbels worden genomen, maar dan 
kunnen we aan de slag. Het gaat om een par 
5 en een par 3, die de huidige holes 11 en 12 
gaan vervangen, met een andere nummering 
uiteraard. Hole 11 en 12 worden onderdeel van 
De Berkenbaan. 

Plagen 
Deze winter hebben we 200 
vogelhuisjes opgehangen voor 
mezen en spreeuwen. De mezen 
hebben goed gebruik gemaakt 
van de huisjes, alleen de spreeu-
wen hebben het laten afweten. 
Er hebben zich nog wel een paar 
gemeld, maar niet voldoende om 
de emelten uitbraak in de greens 
te bestrijden. Golfbanen met veel 
loofhoud hebben hier jaarlijks mee 
te maken, alleen dit keer was de 
hoeveelheid groter dan andere 
jaren. Omdat deze larven, die in 
de grond overwinteren, pas in 
maart weer actief worden, valt het 
in eerste instantie niet op, maar 
dat veranderde snel.  

Lockdown op Golf- en Businessclub De Scherpenbergh
Een terugblik op deze bijzondere periode door Joost Poppe
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Het begint met een verkleuring van het gras, ge-
volgd door kale plekken. Chemische bestrijding 
is niet meer toegestaan en heeft als nadeel 
dat hiermee het volledige bodemleven wordt 
verstoord. De biologische oplossing bestaat 
uit aaltjes, die zich nestelen in de larven en 
hier een bacteriële reactie veroorzaken. Het 
was alleen wachten op de juiste temperatuur 
en zonder zonlicht. Medio mei was het zover 
en mocht hoofdgreenkeeper Ralph Balduk een 
nachtje op de spuitmachine. De aaltjes hebben 
hun werk gedaan en de greens zijn hersteld 
naar het gewenste niveau.

Een andere plaag waarmee we te maken heb-
ben, zijn de eikenprocessierupsen, die vorig 
jaar voor veel overlast hebben gezorgd. Ook hier 
bleek Ralph Balduk de man van alle oplossin-
gen. Hij heeft zich ook hierin verdiept, met als 
gevolg dat we de bestrijding zelf in handen ne-
men. Dit doen we eveneens met een biologisch 
middel, waarmee de nesten worden gefixeerd 
en de bekende haartjes niet vrijkomen. Blijft er 
nog een andere grote plaag over en dat is de 
Japanse duizendknoop.

Deze snelgroeiende exoot is het grootste pro-
bleem van dit moment, omdat deze vrijwel niet 
te bestrijden is, zowel chemisch (nog toege-
staan) als mechanisch. We dachten een oplos-
sing te hebben gevonden door een 
samenwerking met Praktijkschool 
Apeldoorn, die iedere vrijdag acht 
leerlingen beschikbaar zou stel-
len, voor handmatige verwijdering, 
tot nu de meest succesvolle 
methode. De plant komt iedere 
keer terug, maar door dit continu 
te doen, raakt deze uitgeput. Maar 

ja, toen kwam de lockdown 
en gingen de scholen dicht. 
Voor de toekomst blijft dit een 
mogelijke oplossing.

En dan was er ook nog de 
droogte. Vanaf de start van de 
lockdown tot in juni is er vrij-
wel geen neerslag geweest. 
Eerst was dit alleen een sof 
voor de golfers, die thuis van 
het mooie weer moesten ge-
nieten, maar tegen het einde 
van mei kreeg de golfbaan het 
behoorlijk te voorduren, met 
droogteschade tot gevolg. 
Het plaatje dat dit oplevert 
is wel weer fraai, met de afslagplaatsen, 

fairways en greens als groene oases, alsof het 
hoog zomer is.   

Versoepelingen
De persconferenties volgen elkaar op en 6 april 
werd 28 april, met een aankondiging naar 
20 mei als datum waarop er versoepelingen 
zouden komen en er misschien weer kon wor-
den gegolfd. Toen ineens de persconferentie 
van 6 mei. Onder strikte voorwaarden mochten 
vanaf 11 mei de golfbanen weer open. Alle hens 

aan dek om nieuwe routes en bepalingen uit te 
voeren en tegelijk onze leden het vertrouwde 
Scherpenbergh gevoel terug te geven. Het 
weerzien was haast emotioneel.

Iedereen was dol van vreugde omdat het weer 
mocht en om de sfeer te verhogen werd de 
Buggybar geïntroduceerd, voor broodjes, bitter-
ballen en meer, zoals het vertrouwde glas wijn 
en bier uit blik. Tegelijk ging onze Take Away 
service van start met een aantal succesnum-
mers uit de keuken van De Scherpenbergh. Tot 
60 pizza’s per dag, poké bowls, gamba’s pil pil 
en carpaccio ’s gingen dagelijks de deur uit. 
Zowel de buggybar als take away service zijn 
blijvers dankzij corona.
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Een andere grote hit, verzonnen door onze chef-
kok Machiel Reuzel, was de hemelvaartdeal. 
Bij de flights op de golfbaan werden broodjes 
warme beenham ‘live’ bereid en vanuit een 
mobiele tap werd er een koud biertje bij 
geschonken. Een echte Scherpenbergh actie, 
die goed in de smaak is gevallen. En verzinnen 
is wat er doorlopend gebeurt. Alle maatregelen, 
versoepelingen, protocollen en noodverorde-
ningen worden op de voet gevolgd, waarna met 
creativiteit keuzes worden gemaakt. Posters, 
hygiënemiddelen, looproutes en pionnen wor-
den zelf gemaakt of handig ingekocht. 

1 juni was de grote dag, waarop onze horeca 
weer open mocht, met de nodige beperkingen 
en wanneer er geen nieuwe uitbraak komt, mo-
gen we vanaf juli 100 personen in het clubhuis 
ontvangen. Daarna wordt 1 september de span-
nende datum, wanneer er weer evenementen 
mogen worden georganiseerd en komen we 
langzaam terug in de vertrouwde modus, zij het 
op 1,5 meter.



Postbus 4161, 7320 AD  Apeldoorn, Watermanstraat 37, 7324 AJ  Apeldoorn
Telefoon: 055-3664679, Telefax: 055-3602014

E-mail: info@vandenbergschilders.nl, Internet: www.vandenbergschilders.nl

Heldere oplossingen 
voor uw probleem 
zijn onze kracht.

Vaar op zeker, 
ga voor kwaliteit.

Zakelijke kleurstelling 
voor de juiste werk-
sfeer.

1908 2008
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Draisma al 80 jaar 
compleet in bouw

Nieuwbouw  Renovatie  Onderhoud  Restauratie  Ontwikkeling

Voor het 
organiseren 

van een gezellig 
golftoernooi

Bel: Kim Poppe-Mulder 
055 - 5051262

hospitality@scherpenbergh.nl



2Maar
AACC Bedrijfsovernames
Aannemingsbedrijf Draisma
ABN AMRO MeesPierson
Achmea Health Center Epe
Activium
Administratie Kantoor Apeldoorn 
Agri Nutrition 
Ahrma Group
Allianz Nederland Levensverzekering 
Ambuizz Uitzendbureau
Anders Consult
Apotheek de Linie
Arntz Expertise & Consultants
Autobedrijf Boks 
Averesch
BAM Techniek 
Banketbakkerij Maassen
Bark Verpakkingen
Bassam
Bax Advocaten
Begrafenisondern. B. Rouwenhorst 
Besaris 
Bisseling Installatietechniek
Bisterbosch Makelaardij
Blanken Controls 
Blankhart & Bronkhorst Netwerk
BOEG Opleidingen
Boks Elektra
Boon Accountants Belastingadviseurs 
Bouwonderneming Veeneman
BR Projekten 
BRAM International Management
Branding Office Furniture
Breev.nl
BSR Agency
Bulder V.O.F.
Bultman Autoverhuur
Burghouwt
Buro Beeld
Buvaplan 
Café Confetti
Calculatiebureau 2MB
Candel Management & Advies
Caseware Nederland
Cavagu Holding
Circle Holding 
Coming Lifestyle
Croonwolter&dros | TBI
CSU
De Flow
De Heus Animal Nutrition
De Roller
De Wit Ventilatoren
Direct Verspreidingen
DIT Bouw en Techniek

DJAM
Dondino
Droomparken
ECAP – Slui
ENGIE Services Zuid
Ensing Autoverhuur
Euroma Participaties
Facility Trade Group
FENK Advocate
First Element Beheer
Fiscalook
Fitnesscentrum Epe
FIZZ | Digital Agency
Frewo Metaal Almelo
Fysiotherapie Zevenhuizen & 
Zuidbroek. 
G & Y Renovatie en Onderhoud
Gelders Isolatiebedrijf 
Golflink
Handelsbanken
Hanskamp Beheer
Heineken Brouwerijen
Heiwegen Mode
Hollander Techniek
Hoornstra Ophof Infra
Hotel et le Café de Paris
Houtkubus
Hoza Beheer
Human Drive
HuninkDorgelo
Hunnink & Holtrigter
IBS Capital Allies
IGH
Indeseyen
ING Private Banking
Internass
Intrapec
ISA Group
Islandbookings.com
J. v.d. Bunte Beheer 
JABO Advies
Jan Zevenhuizen 
JOGRODE Holding
Johnson Health Tech NL
JP Infra Advies
Jumbo Eerbeek
Jura Nederland
Jurobra Beheer
Just Jas
K.I.M. Nederland
Karma Bella
Kokkie Horeca
Kwadrant 4 
Langelaar Beheer
Lautenschutz Keurslager
Le Clercq Planontwikkeling 

Leerkes Elektro
Luke Recruitment
Luminis
Maarten Wolsing Salescoach 
Maegis M & M verlichting
Merida Benelux 
Meridian Performance 
Improvement
Mette Hageman Golf Academy
Midden Nederland Makelaars 
MPL Alarm & Comm. centrale
Mulder Systems
Mijn kennis
Nassau Golf 
Nathan Import Export 
Nauta Group
NED fire & security
N&N Partners
Norel Bouw en Ontwikkeling
Notariskantoor Wille
Novuss Telecom & ICT
Nysingh 
Oosterberg
Oosterhoff Group
Oranje Parck Erfrecht Advocatuur
P.J. Baltus Beheer
Parest Holding
PCH 
Pin’s Passion 
Pluim Beheer 
Ponton
Princeps Management Consultants
Promac Bouw 
PZ Beheer 
Rabobank
Radio & TV Stegeman 
RCS - Winkelinrichting
Real Concepts
Red Stone Management
Reinders Makelaars
Relcos
Remeha 
Robbers Accountants
Rodenburg Makelaars
RolyCom
Routefrance Holding
Royal Reesink
Rucon Systemair
Rudico
Sandd
Saint-Gobain Weber Beamix
Schildersbedrijf van den Berg
Schipper Vloeren 
Schotpoort Logistics
Segerink en Wolbers
Sikkens Grafische Afwerkers 

Bedrijvenlijst
SmartDocuments
Smit Holding
Solarstell
Solid Pack
Solidy
Stenfert Pensioen 
Streng Expeditie
Succes Parken
Suez Environment
Suite 25
SWECO Nederland
Sylryk Projectmanagement
Temmink Bouwprojecten
Ten Tije Sport & Wellness Beleving
Thoma Makelaars Deventer
Timing 
Tomra
Topcon Sokkia Nederland
Transportbedrijf Thomassen
Twentsche Kabelfabriek
Twinpack 
TWS Groep
UBN Uitzendbureau
Uitgeverij Stedendriehoek
Uniechemie 
Univé Stad en Land
UR Projectmanagement
Van Amerongen Holding
Van Berlo Ontwikkeling
Van de Kolk Bouw
Van der Valk Apeldoorn De Cantharel
Van Gerrevink 
Van Rooden Vermogensmanagement
Van Vemde Projectontwikkeling
Van Wijnen Oost 
Veerdent 
Vel Beheer
Veldhuis Advies
Volker Wessels
Vormvisie
Vos Techniek 
Vos Vastgoed Beleggingen
Vrolijke Momenten
W & R Plastics 
Wassink Bestratingen
We Have A Plan
Witsand Management
Witteveen Architecten
Witteveen Mens Shop Arnhem 
Woonboulevard Eijerkamp
Wunderink Verzekeringen
Zakelijk Golf Nederland
Ziut
Zonne Beheer
Zweersbouw

Vormgeving en opmaak: Wim Manuel  Vaassen
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