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Hét golfevent voor iedere graficus!
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Golfen op Lauswolt;  
wat een ervaring!

Wat maakt een dag op de golfbaan van de Golf & Countryclub Lauswolt nu toch 
tot zo’n unieke ervaring? Is het de weldadig rustige sfeer van het Friese land-
schap waar geen enkel verkeersgeluid te horen is? Is het de afwisseling tussen 
bos en open natuurgebied langs het Koningsdiep? Of is het de combinatie van 
het golfspel en die omgeving. Golf & Country Club Lauswolt nodigt u graag uit 
om dit zelf te ervaren!

De golfclub is al 50 jaar in Beetsterzwaag te vinden 
en is een actieve golfvereniging met een prachtige 
accommodatie op een terrein van 100 hectare. En 
golf is al lang geen sport meer voor de elite en 
gepensioneerden. Het is een sport voor jong en oud 

en het is allemaal veel toegankelijker geworden. 
Ook bij Golfclub Lauswolt. De club bruist door 
de verschillende activiteiten en wedstrijden, die er 
worden georganiseerd voor jeugd tot senioren. 

Jeugd en familiegolf 
Golf is een echte familiesport. In geen enkele andere 
sport is het mogelijk dat ouders en kinderen tegelijk 
de baan op gaan en onderling een wedstrijdje spelen, 
ieder op zijn of haar niveau. 
Door het handicapsysteem (dit staat voor speel
sterkte) dat wordt gehanteerd binnen de golfsport 
hoef je je in je spel niet aan te passen aan het niveau 
van je medespeler. Daarom kunnen grootouders of 
ouders met hun kinderen de wedstrijd aangaan. 

En wat is er nu leuker dan met elkaar in com
petitieverband heerlijk door de natuur te lopen, je 
sport te beoefenen en je hoofd leeg te maken? Golf 
is er voor iedereen en kan vanaf jonge leeftijd tot op 
hoge leeftijd worden beoefend.

Info
Naw

Leren golfen
Golfen leer je niet in een weekeindje. 
Hier moet je tijd voor uittrekken en 
naast golflessen vooral lekker trainen 
en spelen. Op Lauswolt kun je dit doen 
in groepsverband of individueel. Je 
krijgt een proeflidmaatschap van 6 
maanden voor € 69,00 per maand. Bij 
dit lidmaatschap kun je alle dagen 
gebruik maken van onze oefenfacili-
teiten, doe je mee aan tien golflessen 
en haal je bij ons het theorie-examen. 
Voor de oefenrondes in de baan staan 
leden voor je klaar om de broodnodige 
golfervaring op te doen en om onze 
fantastische baan te ontdekken.

Lid worden
Kun je al golfen en wilt u bij ons lid 
worden? Dat kan natuurlijk. We hebben 
verschillende lidmaatschapsvormenen. 
Er is altijd wel een vorm die aansluit 
bij jou. Kijk op onze website voor de 
mogelijkheden.

Golfclub Lauswolt 

W. www.golfclublauswolt.nl
E. info@golfclublauswolt.nl
T. 0512 38 35 90
Van Harinxmaweg 8-A 
Beetsterzwaag
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Golfen op Lauswolt;
wat een ervaring!

De golfclub is al 50 jaar in Beetsterzwaag te vinden en 
is een actieve golfvereniging met een prachtige accom-
modatie op een terrein van 100 hectare. En golf is al lang 
geen sport meer voor de elite en gepensioneerden. Het is 

een sport voor jong en oud en het is allemaal veel toegan-
kelijker geworden. Ook bij Golfclub Lauswolt. De club 
bruist door de verschillende activiteiten en wedstrijden, 
die er worden georganiseerd voor jeugd tot senioren.

Jeugd en familiegolf
Golf is een echte familiesport. In geen enkele andere sport 
is het mogelijk dat ouders en kinderen tegelijk de baan 
op gaan en onderling een wedstrijdje spelen, ieder op zijn 
of haar niveau. Door het handicapsysteem (dit staat voor 
speelsterkte) dat wordt gehanteerd binnen de golfsport 
hoef je je in je spel niet aan te passen aan het niveau van 
je medespeler. Daarom kunnen grootouders of ouders met 
hun kinderen de wedstrijd aangaan.

En wat is er nu leuker dan met elkaar in competitieverband 
heerlijk door de natuur te lopen, je sport te beoefenen en 
je hoofd leeg te maken? Golf is er voor iedereen en kan 
vanaf jonge leeftijd tot op hoge leeftijd worden beoefend.

Leren golfen
Golfen leer je niet in een weekeindje.
Hier moet je tijd voor uittrekken en
naast golflessen vooral lekker trainen
en spelen. Op Lauswolt kun je dit doen
in groepsverband of individueel. Je
krijgt een proeflidmaatschap van 6
maanden voor € 69,00 per maand. 
Bijdit lidmaatschap kun je alle dagen
gebruik maken van onze oefenfaciliteiten,
doe je mee aan tien golflessen
en haal je bij ons het theorie-examen.
Voor de oefenrondes in de baan staan
leden voor je klaar om de broodnodige
golfervaring op te doen en om onze
fantastische baan te ontdekken.

Lid worden
Kun je al golfen en wilt u bij ons lid
worden? Dat kan natuurlijk. We hebben
verschillende lidmaatschapsvormenen.
Er is altijd wel een vorm die aansluit
bij jou. Kijk op onze website voor de
mogelijkheden.

Wat maakt een dag op de golfbaan van de Golf & Countryclub Lauswolt nu toch tot 
zo’n unieke ervaring? Is het de weldadig rustige sfeer van het Friese landschap waar 
geen enkel verkeersgeluid te horen is? Is het de afwisseling tussen bos en open na-
tuurgebied langs het Koningsdiep? Of is het de combinatie van het golfspel en die 
omgeving. Golf & Country Club Lauswolt nodigt u graag uit om dit zelf te ervaren!



Zeven edities GrafischGolfen, in wis
selende samenstellingen, op wisselende 
golfbanen, 7 unieke kampioenen, maar 
zeker ook met een harde kern van trou
we en dierbare spelers. Zeven edities 
zonder regen, zonder noemenswaardige 
ongelukken. Waar ik hier boven nog met 
enige weemoed spreek over onafhanke
lijke vak journalistiek, moet ik ruiterlijk 
toegeven dat dit blad nagenoeg alleen 
sponsored content bevat. Behalve het 
stukje van Hans Schoolenberg. Zonder 
de sponsors van GrafischGolfen is het 
toernooi in deze opzet niet mogelijk. 
De organisatie wordt door een aantal 
enthousiastelingen ‘om niet’ gedaan, en 
dat maakt dat we spelen op de mooiste 
banen, dat we kwaliteit polo’s van druh 
kunnen weggeven aan de spelers, dat 
we spelen met GG Titleist ballen, en 
dat als we dreigen geld over te houden, 
we snel nog een Scotty Cameron putter 
kopen om als prijs weg te geven aan de 
kampioen.

Ik ben oprecht trots dat ik namens de 
sponsors en voor de spelers Grafisch

Golfen mag organiseren. Afgaand op de 
vele complimenten en bedankjes die ik 
heb mogen ontvangen is het wederzijds. 
Bijzonder veel plezier met het teruglezen 
van de hoogtepunten van GG17 in deze 
speciale krant. Mocht je je swing er op 
de foto wat apart uit vinden zien, dan is 
dat vaak ook gewoon zo. En ik neem me 
na het zien van de klasse beelden van 
Guiseppe Toppers net als bijkans elke 
maandag maar weer eens voor wat meer 
op de lijn te gaan letten.

Tenslotte, graag tot volgend jaar, op 22 
juni 2018, op ongetwijfeld een droge top 
golfbaan tijdens GG18!

Bedankt!

Jörgen Rietveld
Toernooidirecteur GrafischGolfen

O
ok ik hecht er waarde aan 
om net als Tim verderop 
in deze krant, even te 
refereren aan de legen
darische voorganger van 

GrafischGolfen, het Grafisch Open. Dank
zij het toernooi van wijlen Ruud van der 
Wallen ben ik in 2004 begonnen met golf. 
Indertijd was ik werkzaam bij RAI Lang
fords, de uitgeverij van onder andere het 
laatste echt onafhankelijke vakblad Gra
fisch Weekblad (GW). Tijdens de prijsuit
reiking van Grafisch Open mocht direc
teur uitgever Ron Brokking graag het 
woord voeren. Zijn speeches waren even 
onnavolgbaar als memorabel. Een mooie 
tijd was dat.

Het vakblad GW werd de laatste 4 jaar 
in krantvorm uitgegeven, en deze krant 
werd geproduceerd op dezelfde locatie 
als waar deze door Rodi geproduceerde 
speciale GrafischGolfen krant van de 
pers af is gerold. Voormalig GW journa
list Peter Zwetsloot voerde de redactie 
over deze GG krant en zo is de cirkel 
weer redelijk rond. Ik houd daar van.

Fore!
De sponsorvlaggen liggen weer in de stellingen tussen de vaten huber inkt en de drums met lak. De paar overgebleven 

polo’s liggen in de kast naast de golfballen, die op hun beurt nog wachten Op de sloot waar ze uiteindelijk in zullen 
belanden. Volgend jaar wellicht. GG17 is gespeeld, en de toernooidirecteur zag dat het goed was.

DEZE SPECIALE KRANT IS EEN 
UITGAVE VAN GrafischGolfen

Praatjes: Peter Zwetsloot | PZC
Plaatjes: Giuseppe Toppers | Danto
Opmaak: Ramon de Groot | Rodi Media

Deze GrafischGolfen krant 
is gedrukt door Rodi Rotatiedruk

Papier: 70 grs UPM mat
Inkten: hubergroup

COLOFON

Rodi Media werkt milieuvriendelijk en verantwoord. 

Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Media BV onder gecontroleerde 

omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, 

Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02



bij Dortland en Van Beem

Nieuwsgierig geworden? Geef ons gerust een belletje en vraag naar de mogelijkheden!

010-462 02 22
www.devb.nl

Advertentie DevB Luchtkussen [260x162,5 mm].pdf   1   21-06-17   11:49

De hubergroup is één van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van druk -
inkten, lakken en drukkerij drukkerijchemicaliën. Het succesvolle familie-
bedrijf, met meer dan 250 jaar ervaring en expertise, produceert hoog-
waardige producten voor verpakking-, commercieel- en rotatiedrukwerk.

hubergroup goes green
Kijk voor meer informatie op www.hubergroup.ink

De eerste KBA Cortina pers in Europa werd geïnstalleerd bij onze 
Grafi schGolfen mediapartner Rodi. De hubergroup was ook de eerste 
inktleverancier voor deze revolutionaire machine en dat zijn we nog 
steeds. Het waterloze drukproces is een van de meest duurzame en 
milieuvriendelijke in de industrie.

Duurzaamheid is ook een van de speerpunten in het beleid van de hubergroup. 
Zo zijn veel van onze productlijnen Cradle to Cradle gecertifi ceerd en heeft de 
hubergroup de formulering van alle vellenoffset inkten kobaltvrij gemaakt. 
Kobaltvrij geformuleerde drukinkten maken certifi catie van het drukwerk met 
een Ecolabel mogelijk.

“ Als drukinktfabrikant dragen we een enorme verantwoordelijkheid voor zowel de
 mens als voor de natuur. Deze verantwoordelijkheid proberen we tot uitdrukking
 te brengen door middel van onze producten.” 
 Heiner Klokkers, bestuurslid hubergroup



E
r was nog een nieuwe spel
opzet, maar omdat indivi
duele spelers hier niet in 
voorkwamen, viel er een 
gat. Waar het om ging, was 

de netwerkfunctie. Met de komst van Gra
fisch Volvreten en Grafisch Rennen was 
de term GrafischGolfen al snel geboren 

“Mijn mooiste uit de hand
gelopen projectje...”
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en gekscherend riep ik: ‘Dat pak ik dan 
wel even op…’

Die winter kwamen we met een man of 
tien bij elkaar in Amstelveen bij een indoor 
golfbaan. Gerund door een oud Bührmann
Ubbens verkoper was daar meteen al een 
grafisch fundament gelegd. Na een rondje op 
‘Pebble Beach’ op de simulator, een gemak
kelijke hap en een paar biertjes was Gra
fischGolfen een feit. Zes leveranciers beloof
den een sponsorbijdrage van € 1000,00 en ik 
zou aan de slag gaan om het te organiseren 
samen met de hulp van Jörgen.

Nu 6 jaar later is mijn inbreng vrijwel nihil. 
Tijdens de lustrumeditie mocht ik nog een 
symbolische rol vervullen. Dit jaar zal ik 
niet verder komen dan als trotse vrijwil
liger hier en daar nog een scorekaart uit
delen of misschien een prijs overhandigen. 

Maar hoe trots kun je zijn. Een evenement 
dat inmiddels niet meer is weg te denken 
uit de Grafische Industrie. Waar anekdotes 
hun oorsprong vinden zoals de zeldzame 
vogel die tot birdie gekroond werd en het 
niet overleefde. Of Bert Schelhaas die een 
grap wil uithalen met de beker en deze 
vervolgens compleet ruïneert. En waar 
relaties ontstaan? Ik kijk al uit naar de 
eerste GrafischGolfen Baby’s.

Elk jaar zijn we weer te gast op de mooi
ste banen van de Benelux. De sponsor

borrel vooraf is legendarisch en een eve
nement op zich. Ondanks dat ik een paar 
wilde haren verloren heb, zal ik later aan 
het haardvuur mijn kleinkinderen – met 
een grote glimlach – verhalen vertellen 
over de avonturen van het Grafisch
Golfen…

Tot slot mijn dank aan Jörgen. Want  
zonder die gast werd er al lang niet meer 
Grafisch Gegolft. 

Hartelijke Swing, Tim!

“Hoe trots
kun je zijn?”

Het staat me nog helder voor de 
geest: ‘het Grafisch Open’. Elk jaar 
weer een hoogtepunt, waar ik naar 
uit kon kijken. In Zoetermeer heb ik 
zelfs Ramon ontmoet en twee jaar 

later waren we compagnons. Kijk dat 
zo’n netwerk event van onschatbare 
waarde is, dat weten we allemaal en 

dat was het ook. Het was echt dubbel 
verdrietig dat met het overlijden van 
ruud ook een einde kwam aan het 

tijdperk Grafisch Open.

COLUMN: TIM DE KRAKER



ONTDEK DE 
ONBEGRENSDE 
MOGELIJKHEDEN 
VAN PRINT.

Laat u regelmatig inspireren: canon.nl/innoverenmetprint

Of het nu gaat om het printen op hout, glas, behang, 
magneetfolie of vloermaterialen, Canon biedt u volop inspiratie 
om creatieve waarde toe te voegen aan uw (bestaande) 
producten.

#UNLEASHPRINT
/company/canon-nederland-n.v.

/CanonProPrintNL

WWW.JETMAIL.NL

Onze slagkracht ligt niet 
op de golfbaan.

Wij zijn sterk in direct mail 
& transactiemail.

Advertentie Jetmail B.indd   1 26-06-17   08:58



(vlnr) Bert Schipper (VOB), de latere winnaar
Laurens Vis (MullerVisual), Paul Walberg (Rodi Media) 
en Toernooidirecteur Jörgen Rietveld (hubergroup)

(vlnr) Ramon van Wingerden (Prindustry), 
Harry Buisman (Impress), Sean Ceelen (Amstel 

Graphics) en Mike Verbeek (Rutgers P&PS)

(vlnr) Fred Brouwer (Agfa Graphics), Max van Dijck (DRDV Media Services), 
Fons van Broekhoven (Antalis) en op de voorgrond 
Bob Hoefsloot (HazenbergHoefsloot)

(vlnr) Jan van de Grint (Canon), Thijs Lottman (Sumis), 
Bernard van Stegeren (AtéCé Graphic Products)
en Joep van Maaren (CTO)

(vlnr) Niels van der Sloot (VMS), Dick Ranzijn sr. (Rodi Media), 
Mick Ellerbeck (Telegraaf Media Groep) 
en Menno van der Wal (030 MediaManagement)

(vlnr) Niels Landaal (Pressto), Maarten de Graaf (CEP), 
Herman Walraven (Pul Display) en René Ras (Charterhouse)

GrafischGolfen | 7



Antalis hecht veel waarde aan duurzaam-
heid en geeft voorrang aan producten die 
zijn gemaakt van hergebruikte vezels. An-
talis zorgt ervoor dat alle nieuwe vezels die 
in het papier worden gebruikt 100% tra-
ceerbaar zijn en uit duurzaam beheerd bos 
komt. Om de keuze voor milieuverantwoord 
papier eenvoudiger te maken, heeft Antalis 
het Green Star System opgezet, een waarde-
ringssysteem voor papier. 

“Antalis heeft de ambitie zich te positione-
ren als onbetwiste groene leider van de pa-

pierindustrie”, zegt Business Development 
Manager Fons van Broekhoven. “Wij merken 
dat steeds meer drukkers, ontwerpers en 
communicatieadviseurs bewust kiezen voor 
een milieuvriendelijk papiermerk. Voor hen 
hebben we de Green Tool Box ontwikkeld, 
een handige box met hierin meer informa-
tie over onze milieuvriendelijke producten 
geschikt voor uiteenlopende toepassingen. 
Ook wordt het Green Star System uitgelegd 
en vindt u informatie over onze online Eco-
Calculator waarmee heel simpel is uit te re-
kenen hoeveel milieuwinst wordt geboekt 
door recycled papier te gebruiken.”
Ontdek de kracht van een groen Antalis! 

Bekijk bijvoorbeeld de ‘Wist u dat’-video op 
onze website, over de mythes en feiten van 
de impact van papier op het milieu.

Wilt u meer weten, just ask Antalis! U kunt 
contact met ons opnemen via telefoon (036) 
539 44 44 of kijk op www.antalis.nl.

Antalis: the winner of (the) green

Fons van Broekhoven 

Green Tool Box

Trotse partner Grafisch Golf

Bij golf zijn alle ballen belangrijk. 
Ook de put telt zwaar, die moet perfect zijn. 

Bij het afwerken van drukwerk is dat niet anders. 
Het afgewerkte product, dat moet perfect zijn

Onze tak van sport, ons vak. 
Daarom hebben we bij Amstel Graphics 

mannen (met ballen) die verstand hebben van 
print finishing en u helpen scoren.
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(vlnr) Chef Blancke (CDNZ), Rob Hoogstraaten (Grafisch Lyceum Rotterdam),
Leon Verkerk (LTC) en Hans van Hunnik (Xerox)

(vlnr) Anand Bhagwandas (justminus.nl),
Kris van Geel (Agfa Graphics), 
Sander Muller (MullerVisual) 
en Charles Wanst (Prestotype)

(vlnr) Harold Lepoeter (hubergroup), Oscar de Gier (Janssen Pers), 
Ric van Vugt (Minervum Uitgeverij) en Oscar Pepermans (Rutgers P&PS)

(vlnr) Fred Achtien (Hexis), Feiko Stevens (Drukkerij Feiko Stevens), 
Bert Dortland (Dortland & van Beem) en Leendert van As (Van As)

(vlnr) Enrico Steijn (Steijn Developments), 
Hans Boerkamp (Rainbow Crossmedia),
Bert Schelhaas (AtéCé Graphic Products) 
en Ed Fok (Grafisch Lyceum Rotterdam)



Het GrafischGolfen op de prachtige banen van de Golf & Country Club Lauswolt in Beetsterzwaag in het Friese landschap is – zachtjes uitgedrukt – weer een groot 
succes geweest. Voor herhaling vatbaar. Dat gebeurt ook. Volgend jaar wordt het GG gespeeld op vrijdag 22 juni 2018. Noteer die datum alvast maar. Op welke baan? 

Dat houden we nog even geheim. Terug naar de zevende editie van het GrafischGolfen. Die begon voor de sponsors met het inspelen de dag daarvoor. Daarover 
publiceren we om privacygevoelige redenen niets. Iedereen heeft zich zoals altijd keurig gedragen. Zo hoort het ook. Veruit de meeste golfers melden zich fris en 

fruitig om aan hét golftoernooi waar iedere graficus welkom is, deel te nemen. Omdat beelden meer zeggen dan woorden, een verslag met mooie plaatjes en korte 
praatjes. Veel kijk- en leesplezier!

Niels van der Sloot (links) en Gerben Groen zijn blij met de 
nieuwe topkwaliteit golfpolo. Thuis hebben ze een kast vol GG 
polo’s, maar in deze prachtige paarse kleur nog niet. Niels: 
‘Volgend jaar lijkt een roze me wel leuk, Gerben.’

Wie z’n vrouw lief heeft, neemt haar mee naar de golfbaan. 
Fons van Broekhoven geeft het goede voorbeeld en heeft 
echtgenoot Marie-Louise ook ingeschreven. Er zijn maar weinig 
deelnemers aan het GG die dat goede voorbeeld volgen.

(vlnr) Herman Walraven, Marco van der Ziel en 
Marco Pol aan de thee. Een wat ongewoon beeld, 
maar ja, het was nog vroeg.

Benard van Stegeren wil graag het GG winnen en 
zijn naam in die fraaie beker zien. Hier is hij ruim 
voor de start serieus aan het oefenen en probeert 
de slag te pakken te krijgen.

De GG toernooidirecteur geeft vanaf 
hole 1 het startsein. Zo te zien heeft 
Jörgen er zelf ook zin in.

Rob de Kort zoekt graag de grenzen op. Ook op 
de golfbaan belandt zijn bal weleens aan de rand. 
Maar hij weet zich er hier mooi uit te redden.

Paul van Tol heeft tegenwoordig – samen 
met zijn Bowien – alle tijd om te oefenen. 
Dat is goed te zien aan het spel van de 
DM pensionado. Paul eindige bij het high 
handicaps fraai als tweede.

Peter Zwetsloot feliciteert – als een boer met kiespijn – Oscar Pepermans met het 
kampioenschap van Feyenoord. Eerlijk is eerlijk, Oscar heeft de weddenschap gewonnen en 
kan een mooie fles wijn tegemoet zien. Dat staat nu in de GG krant.

10 | GrafischGolfen
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(vlnr) Bjorn Suierveld, Maico Brandhorst 
en Erik Leemhuis in het prachtige 
achterveld van Lauswolt. Erik oogt nog fris 
en zwaait vrolijk naar de fotograaf.

Knap hoor, zoals 
‘bosjesman’ Patrick 
van den Sigtenhorst de 
bal weer op de fairway 
weet te krijgen.

Met een perfecte swing slaat Niels Landaal 
voor ‘the longest’ af van hole 12. Niels wil 
wel zo’n mooie set Golf Business Cards 
winnen, maar zijn slag was daarvoor (net) 
niet ver genoeg.

Deze foto is in scene gezet. Ian Ceelen 
slaat (bijna) nooit in de bunker, maar 
laat hier zien dat hij zich er toch uit kan 
redden. Volgende keer wel zelf de bunker 
aanharken, Ian.

Wat een talent die Sean Ceelen. Hij heeft voor het GG een 
paar lessen gevolgd en doet nu al met de besten mee. 
Dat belooft wat.

Zo’n begrensde Golf Car is wel even wennen voor 
Leendert van As. Hij en zijn copiloot Ben Dortland kunnen 
er wel om lachen.

(vlnr) Ronald Zweserijn, Sander van Hulssen, Cor Honigh 
en Jeroen Hulshoff zijn veilig op de negentiende hole 
gearriveerd. Daar moet op getoost worden natuurlijk.

Bij Laurens Vis lukte werkelijk alles tijdens het GG. Iedere 
slag of put was raak. Dat bleek aan het einde van het 
toernooi, want Laurens won en mag zich een jaar lang de 
beste golfer van grafisch Nederland noemen.

De GG krant staat al vol 
over Laura, maar dit beeld 
van alweer de zoveelste 
geslaagde afslag zegt 
alles, toch? Dat willen we 
je niet onthouden.

(vlnr) Dat geldt vanzelfsprekend ook voor Will Jol, Patrick 
van den Sigtenhorst, Berend Withaar en Tom Belder. 
Proost mannen, dik verdiend!

SAVE
THE DATE
 
GrafischGolfen 2018
Vrijdag 22 juni 2018
Golfbaan ???

Deelnemers aan eerdere 
edities krijgen voorrang bij 
aanmelden



12 | GrafischGolfen

GrafischGolfen

2017

HET GRAFISCH GOLFEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DEZE FANTASTISCHE SPONSORS

30 juni 2017 | Golf & Country Club Lauswolt | Beetsterzwaag
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SPONSORS

BEDANKT!

HET GRAFISCH GOLFEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DEZE FANTASTISCHE SPONSORS

30 juni 2017 | Golf & Country Club Lauswolt | Beetsterzwaag



The
winner is…

Het grafischgolfen kende alleen maar winnaars. Een top dag op een top 
baan, het kon eigenlijk niet beter. Toch horen er bij een golftoernooi als het 
GrafischGolfen prijzen. Die werden toen iedereen moe maar voldaan op de 
negentiende was aangekomen en na een okselfrisse douche uitgereikt. Dus 

zat iedereen in spanning met klamme handen en op het puntje van z’n stoel te 
wachten om te horen wie de overall winnaar van GG2017 is geworden. Maar voor 
het zover was werden er eerst andere prijzen aan terechte winnaars uitgereikt.

THE 
LONGEST

NEARY

Bij de heren ging ‘The Longest’ naar 
Menno van der Wal. Hij sloeg vanaf de 
afslag op hole 12 de bal het verst de fair-
way op. Prachtig Menno! Hij werd door de 
sponsor van dit onderdeel Chef Blancke 
van CDNZ verrast met een prachtige set 
Golf Business Cards. Ook de dame met 
‘The Longest’ ging met deze prijs naar 
huis, maar over de dame(s) later meer.

Menno van der Wal (links) en 
Chef Blancke van CDNZ

Bijna 
hole in one
De ‘Neary’ op hole 17 ging tot ieders 
en vooral zijn eigen verbazing naar Rob 
de Kort van Amstel Graphics. ‘Het was 
tijdens dit toernooi mijn eerste slag en 
één van m’n weinige goede slagen’, 
verzuchte hij. Zelfs bijna een hole in 
one. Top Rob! En de bijbehorende 
prijs, flessen wijn in een prachtige PUL 
display zijn aan jou wel besteed, toch? 
O’ ja de ‘Neary’ bij de dame(s) komen 
later, nog even geduld. Was ook bijna 
een hole in one.

Rob de Kort en Herman Walraven 
van PUL display

De prijs voor de XXL – gesponsord door 
MullerVisual – ging naar Rogier Diecke, de 
GG toernooiwinnaar van 2015. Hij kwam 
op hole 5 met twee slagen het verst op 
de greenway. Verrassend was dat Rogier 
met twee keer een houten 3 het verste van 
allemaal kwam. Het leverde hem de XXL 
prijs op, een speciaal ontwikkelde trofee 
gevuld met golfballen. Leuk en gefeli-
citeerd Rogier! De XXL van de dame(s) 
ging naar niemand minder dan: … nog ff 
wachten.

Rogier Diecke (rechts) en Sander Muller 
van MullerVisual

XXL
PRIJS

Eerst de hoofdprijzen van het GrafischGolfen. Daar werd in twee klassen 
voor gestreden. De high en de low handicap. De uitslagen zijn:

Categorie high handicap
1. Jan van der Grint (Canon) 31 punten
2 Paul van Tol (Nic. Oud Direct Mail) 29 punten
3. Maico Brandhorst (Lijnco) 25 punten

Categorie low handicap
1. Laurens Vis (MullerVisual) 37 punten
2. Harry Buisman (Impress) 34 punten
3. Fons van Broekhoven (Antalis) 32 punten

Daarmee komt de naam van Laurens Vis in de felbegeerde GG cup. Hij is de waardige 
opvolger van Ben Dortland en bevindt zich in goed gezelschap van zeer goede eerdere 
toernooiwinnaars, zie volgende pagina.

Laurens Vis de 
winnaar van het 
GG2017 met de 

wisseltroffee

14 | GrafischGolfen
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Alle prijswinnaars ontvangen uit handen van GG toernooi directeur
Jörgen Rietveld hun welverdiende prijs. Gefeliciteerd alle winnaars!

HIGH HANDICAP

1
Jan van der Grint

2

HIGH HANDICAP

Paul van Tol

3

HIGH HANDICAP

Maico Brandhorst

LOW HANDICAP

1
Laurens Vis

2

LOW HANDICAP

Harry Buisman

3

LOW HANDICAP

Fons van Broekhoven

Laura Davidson ontvangt hier uit 
handen van Chef Blancke van CDNZ 
een prachtige set Golf Business Cards. 
Daarmee kan zij in het vervolg in de baan 
ook letterlijk haar visitekaartje afgeven.

B
ij de dames gingen alle 
prijzen naar één en dezelf
de winnares en dat was 
Laura Davidson. Zij keer
de net als vorig jaar met 

een ‘volle (koffer)bak’ aan prijzen huis
waarts. Dat Laura uitzonderlijk getalen
teerd is, werd aan alle kanten duidelijk. 
Bij het GG2018 hoopt zij dan ook op meer 
tegenstand. Gefeliciteerd Laura. Je was 
en bent TOP!

Alle prijzen 
naar Laura Davidson

PRIJSWINNAARS 

GRAFISCH
GOLFEN
 
2011   Martin Wermer
2012   Tim de Kraker
2013   Erik de Gier
2014   Rob de Jong
2015   Rogier Diecke
2016   Ben Dortland
2017   Laurens Vis



079 - 362 02 00 of vragen@mailweb.nl

Regel uw mailing voortaan online:
van drukwerk tot deurmat.

Schrijf u nu in voor het partnerprogramma
en krijg voortaan korti ng op uw totale mailingen.

www.mekes.com

Voor gebruikte machines waait bij Mekes 
de wind altijd uit de juiste hoek

Advertentie Mekes.indd   1 26-06-17   14:20



(vlnr) Ronald Zweserijn (Amsterdam Experience), 
Jeroen Hulshoff (Komori), Cor Honigh (Agfa Gevaert)   
en Sander van Hulssen (MullerVisual)

(vlnr) Gerben Groen (hubergroup), Jan Hofsink (HPC) 
en Marco Pol (MullerVisual).

(vlnr) Denis Willemse 
(Solo Logistiek), 
Ruud Vonk (AG), 
Ian Ceelen 
(Amstel Graphics) 
en Harry Vlasveld 
(AtéCé Graphic 
Products)

(vlnr) Tom Belder (Canon), Patrick van den Sigtenhorst (Prestotype), 
Will Jol (Silk Screen Holland) en Berend Withaar (Prindustry)

De ‘damesflight’: (vlnr) Bowien van Rijswijk de Jong (Nic. Oud Direct Mail), 
Erik van Erp (Printmedianieuws), Laura Davidson (VLI) 
en Marie-Louise van Broekhoven (Antalis).
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Het gras kan
altijd groener
Bent u nieuwsgierig geworden? Bel of mail ons over de igen5 samplepage.
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we  to connect
JE EIGEN WEBSHOP
Een miljoen producten. In een dag.

Wij maken bijzondere software. Software die je als gra-
fimedia professional nodig hebt. Onze software verbindt 
oplossingen met problemen. En dat creëert een wereld 
van ongekend gemak. Wij helpen je het maximale uit je-
zelf te halen door te doen waar wij het best in zijn.

De WhiteLabelShop is een volledige geautomatiseerde 
webshop, met een geïntegreerd beheersysteem waar-
mee je toegang hebt tot meer dan een miljoen produc-
ten. De WhiteLabelShop is voor jouw klanten een perfect 
werkende webshop waar ze makkelijk bestellingen kunnen 
plaatsen. Het beheersysteem is er voor jou om je het leven 
makkelijk te maken. 

De WhiteLabelShop is een centraal inkoop- en verkoop-
systeem, geautomatiseerd bestelsysteem en webshop in 
één. 

Niets verandert zo snel als de online wereld. Vandaar dat 
wij ieder moment blijven ontwikkelen. Want als wij voorlo-
pen, dan doe jij dat ook.

Alles wat we doen heeft succes als doel. Succes 
is verbetering. Een verbinding kan immers altijd 

beter, sneller en makkelijker.

Richard Holkade 22 | 2033 PZ Haarlem | +31 (0)20 822 35 36 | www.prindustry.com | info@prindustry.nl

BEKIJK ONZE DEMO »



GrafischGolfen | 19

(vlnr) Maico Brandhorst (Lijnco), Bjorn Suierveld (Silk Screen Holland) 
en Erik Leemhuis (Imago Print Sign Display)

(vlnr) ), Ron de Haan (hubergroup), Harry Boonstra (Royal Hoitsema Labels), 
Rob Meijer (Zeqer) en in de Club Car: Tim de Kraker (Bardoggy)

(vlnr) Rob de Kort (Amstel Graphics), Gerard van Helsdingen (Insad Grafisch), 
Paul van Tol (Nic. Oud Direct Mail) en Marco van der Ziel (Print Support)

(vlnr) Jan Ceelen (Amstel Graphics), Radko ten Hagen (hubergroup), 
Hermen Goedhart (Royal Hoitsema Labels), 
en Stef Krommedijk (Spedo Business Papers)

(vlnr) Leon Lagrand (Mekes Grafische Machinehandel), 
Rogier Diecke (PrintScan), Jan Westerink (Cyberned internet solutions) 
en Marcel Weggeman (MW Businessmedia)



www.sappi.com/sales-office-benelux  
+31 (0)43 3822 433

Sappi&You  
Meer dan alleen papier

Bij Sappi streven wij er continue naar om onze 
kwaliteitsproducten en efficiënte oplossingen die  
uw bedrijf nodig heeft te leveren door ons toegewijde 
lokale verkoopteam.

Onze uitgebreide range gestreken- en ongestreken 
papieren worden volgens de hoogste standaarden in 
Europa gemaakt en zijn betrouwbaar, consistent en 
duurzaam. Wat u ook maar nodig heeft, wij staan klaar 
om de uitdagingen van uw bedrijf samen aan te gaan.

Let’s meet to make paper work

Tijdens de 
vakantie blijven we 

voor je rennen!

PUL display b.v. | Oosterinslag 18 | 

3871 AL Hoevelaken | Tel. 033 - 253 60 14 | 

info@puldisplay.com



HULPLIJN

Peppi & Kokki

DANTO
Creatieve Communicatie

Grafisch ontwerp
     Fotografie & video
          Webdesign

De creatieve partner voor

www.danto.nl

Wie kent ze niet? Het illustere duo 
Peppi & Kokki (toet, toet, boing, 
boing) dat bij menig feestje in de 
grafische industrie opdraaft. Kokkie 
om plaatjes te schieten en Peppi om 
praatjes te maken. Ze zijn inmiddels 
wereldberoemd in de Nederlandse 
drukkerijwereld en niet daar buiten. 
Ze worden meer en meer op steeds 
minder feesten en partijen uitgenodigd. 
Als Peppi & Kokki van de partij zijn, is 
het altijd gelijk een stuk gezelliger. 

Hun optreden is niet zonder gevaar 
overigens, want de beelden duiken in 
verschillende media op. Van serieuze 
vaktijdschriften tot Stan Huygens 
achtige journaals in roddel rubrieken. 
Ook bij het GrafischGolfen traden 
Peppi & Kokki weer als echte paparazzi 
op om deze krant te vullen met plaatjes 
en praatjes. En je weet... als het in de 
krant staat is het waar, alhoewel… 
neem het dit keer met een korreltje of 
20 zout…

SAVE
THE DATE
 
GrafischGolfen 2018
Vrijdag 22 juni 2018
Golfbaan ???

Deelnemers aan eerdere edities 
krijgen voorrang bij aanmelden
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Peppi met een 
biertje. Kokki is de 
BoB zo te zien.

H
et is alsof je je opgeeft 
voor een officiële zwem-
wedstrijd en je vraagt of 
je aangezien je pas in 
‘badje 1’ zit, toch mee 

mag doen en of je dan gelijk wat voor-
deel kan krijgen. ‘Misschien zit je eigen-
lijk al in ‘badje 6’, bijna zonder bandjes, 
zelfs. Of had je altijd al een keer voor je 
A-diploma willen gaan, maar...
 
Geen zijwieltjes of hulpmotor bij een 
wielerwedstrijd, geen 30 meter voor-
sprong op de 100 meter sprint en dus 
driekwart handicap verrekening bij HCP 
0-21,0 en iedereen bij HCP 21,1+ star-
tend met 18 slagen. Al zeven jaar levert 
dit kampioenen op die op een goede 
dag, hun echte handicap lopen. Of net 
iets beter.

Wat je ook weinig ziet bij bijvoorbeeld 
polsstokhoogspringen, dressuur en een 
ringoefening is mensen met een tele-
foon aan hun oor. Daar gaan we komen-
de edities hard tegen optreden. Want je 
flightgenoten en de andere mensen in 
de baan hebben er last van.

Jörgen Rietveld
Toernooidirecteur GG

GrafischGolfen is een golftoernooi. 
Een zin die je eigenlijk niet zou 

hoeven uitschrijven. Toch staat het 
hier. Een veel gehoorde vraag is 

waarom we geen clinic organiseren? 
En waarom de hoge handicappers 
met slechts 18 slagen de baan in 

gaan? Waarom zij niet ook overall 
kampioen kunnen worden?



Veer Motion Solutions

VMS: Partner voor 
perfectie in productie
Veer Motion Solutions beschikt over veel kennis van innovatieve technieken met 
betrekking tot productieprocessen, verpakkingshandelingen en interne logistiek. 
Hierdoor kunnen zij systemen creëren voor vrijwel elke bedrijfssituatie in de brede 
industriële sector, die naadloos aansluiten bij de aard van de onderneming en de 
specifieke vragen en wensen.

Maar liefst tachtig procent van de productie van de kranten in ons land wordt 
via de lijnen van VMS verwerkt. Samen met de tijdschriften en folders gaat het 
dagelijks om miljoenen stuks aan drukwerk.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf, dan nodigt Veer Motion 
Solutions u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Niels van 
der Sloot of projectmanager Frederic van der Schilden.

Daltonstraat 20A  |  3846 BX Harderwijk  |  Tel. 085 - 760 98 60  |  www.vms.nu

WE EMBODY PRINT
WE EMBODY PRINT

Agfa Graphics biedt geïntegreerde 
prepress-oplossingen voor 
de commercieel drukwerk, 
krantendrukkerijen, uitgeverijen, 
beveiligingsdrukwerk, de sign- 
en displaymarkt en industrieel 
inkjetdrukwerk.
Hieronder verstaat men 
verbruiksgoederen, machines, 
software en diensten voor de 
productie workflow, project – en 
kleurenbeheer.

www.agfagraphics.com



I
k moest er aan denken toen mijn buurman zijn 
vaderdagcadeau’s liet zien. Had hij van zijn 
vrouw gekregen. (We gaan er maar niet op in wat 
voor relatie je hebt, als je vrouw je vaderdags
cadeau’s gaat geven? Dit terzijde) de buurman 

liet een paar felkleurige sokken zien – tenminste ik 
dacht dat het sokken waren. “Wat een leuke vrolijke sok
ken,” zei ik. “Sokken??? Dat zijn headcovers Hans!” Ik 
vond ze wel wat klein voor een muts – om niet onbenul
lig over te komen riposteerde ik “headcovers?” “Ja head
covers om je drivers te beschermen.” Ik was duidelijk 
in een ander universum terechtgekomen. Vrouwen die 
hun bedgenoot vaderdaggeschenken gaven die op sok
ken leken maar mutsen bleken te zijn voor de drivers. 

“Te gek,” zei ik. Hij bevroedde kennelijk dat ik als ouder 
iemand niet meer wist waar hij het over had. “Drivers 
– golven” Je weet wel. Erg verduidelijkend was het niet 
aanvankelijk want drijvers en golven kwamen bij mij 
klotsend binnen. Gelijk vervolgde hij, “balletje slaan – 
Tiger Woods – Spaarnwoude.” Dat ik daar zelf niet op 
gekomen was: ik had hem namelijk vaak betrapt op vrij
dagochtend in de garage met zijn rollator met rugzak vol 
met stokken die hij in zijn grijze V70 hondenhok propte. 
Elke vrijdag had hij dan een andere pasteltint aan zijn 
lichaam. Ik snapte het. Alles viel op een rijtje – alleen 
die vrouw die haar mannie vaderdaggeschenken geeft 
– bleef mij boeien.

Ik heb zelf helemaal niets met golven – het credo hoe 
kleiner de bal hoe groter de zak – staat met een mooie 
Bauer Bodoni in mijn hersenen gebeiteld. De grijze man
nen en vrouwen – in hun zilvergrijze of zwarte Volvo’s, 
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GRIJZE MUIZEN
IN ROZE BROEKEN

OFWEL HOE DE GEMIDDELDE VERKOPER ZIJN LEVEN INHOUD TRACHT TE GEVEN

Audi’s, BMW’s en nu dan Tesla’s – die in de werktijd gaan 
hockeyen en daartoe een gele of roze broek aantrekken. 
Dan kan je zien dat ze aan sport doen. Netjes iets met een 
kraagje op het bovenlijf en niets staat een fijne golfdag 
meer in de weg. Toen ik ooit eens bij een waterleiding
golfbaan in een katholiek wingewest in een redelijk duur 
pak met Tshirt kwam om met de exploitant te praten 
kwam er een horecaslaafje bij me met de opmerking dat 
ik niet op het terras mocht zitten zonder kraag. Toen ik 
vermeldde dat ik een Spaanse kraag had droop ze af. Een 
lichte aversie maakte zich van mij meester. Trouwens 
op die golfbaan wint de vrouw van de baas alle seizoen 
wedstrijden – haar naam staat jarenlang in de Teutoonse 
houten wand gekerfd. Op mijn vraag of er ook andere 
mensen meededen verschoot de exploitant van kleur – 
tot zaken zijn we nooit gekomen.

Kortom ik heb niks met golven – ik dacht aanvankelijk 
ook dat GroenLinks een duurzame golfbaan was. Toen 
ik echter al die gekleurde broeken over GroenLinks 
hoorde schuimbekken heb ik het nagezocht: “Klaver is 

slecht voor de green.” Dat de golfbanen in feite reserva
ten voor de wannabe welgestelden zijn op natuurloca
ties, waar anders vele gezinnen kunnen picknicken en 
andere zaken doen is weer wat anders. Dat het exploi
teren van die grasvelden een moeilijke zaak is moge 
blijken uit een aantal faillissementen en doorstarts op 
dat gebied. 

Maar dit alles terzijde. Daar wilde ik het eigenlijk hele
maal niet over hebben. Ik dacht dat meneer Velleman 
van de grootste Grafische uitgeverij deze krant maakte 
en het toernooi organiseerde – dat zou de marktleider 
niet misstaan. Hij is ook van het gilde van advertentie
verkopers, dus laat hij het aan de markt over. Overigens 
aardig om te vermelden: het blad wordt zonder water 
gedrukt – de drukmachine is 100% elektrisch: hoe groen 
wil je het hebben? Het papier is van het resthout van 
keukenkastjes. Mooier ware het geweest als het van het 
snoeiafval van de golfbanen was geweest.

Maar nu eerst even rekenen, even het zesde mantra 
van Schoolenberg: NIET VERKOPEN KAN IEDEREEN. 
Houdt dat in uw achterhoofd. Dan nu het rekenen. 
Aanname: een gemiddelde verkoper inclusief auto kost 
de werkgever € 100.000,–. We zeuren niet over bonus
sen. De functionaris werkt hiervoor 52 min 5 weken 
(vakantie en zo) dus 47 weken = € 2128 per week (ronde 
getallen)= € 426 per dag. Deze verkoper gaat dan 1 dag 
per week naar GroenLinks om met relaties te hockeyen. 
Dat doet hij 15 keer per jaar – ook het Grafisch Golven 
hoort daarbij. Dat maakt € 6390 aan salariskosten die 
daar weggeslagen worden. Bij een toegevoegde waarde 
van 50% moet deze pastelgekleurde sportman dus in de 
baas zijn tijd € 13.000 aan omzet scoren om alleen al 
de golftijd te verdienen – let wel de onderneming heeft 
dan nog niets aan de activiteit. De kraagjes dragende 
roze broek moet sowieso 2 ton omzetten bij die tw om 
zichzelf terug te verdienen. Als deze “ik ben vooral een 
relatiemanager” verkoper dan gaat spelen met andere 
drukkers zoals op dit toernooi bijvoorbeeld, dan zien we 
dat dat netwerken een doodgeboren kind is. Netwerken 
is überhaupt een zwaar overschatte activiteit. Een term 
om het niets doen te verbloemen, het niet verkopen te 
maskeren. 

Wat heb je gedaan: “Ik heb met wat relaties genetwerkt” 
– de advertentieverkopers van golfbladen lulden daar 
ook altijd over. Golven : de beste manier van netwerken. 
Mogen wij lachen – ga gewoon 4 dagen werken – 1 dag 
in je vrije tijd golven – doe je sokken om je stokken – 
doe je lichtgele broek en je roze kraagje aan – petje op, 
bunkertje in, bunkertje uit. Geniet – maar noem het als 
je blieft geen netwerken of verkopen.

Blijft de vraag: “Waarom geven vrouwen hun mannie 
een Vaderdagcadeau?”

“Klaver is slecht
voor de green.”

Egbert kwam een paar weken geleden vrijdags op 
zijn werk – vrijdag is casual – in een grijze pullover. 

Hij kondigde bij de commercieel directeur aan 
dat hij na de lunch ging netwerken – dit als ware 
het een excuus voor zijn frivole kleding. “Wat ga 

je dan doen Egbert?” Vroeg de nooit om woorden 
verlegen zittende commercieel leider. “Ik ga met 
wat prospects een blindsimultaan dammen!” De 
commerciële roerganger trok zijn wenkbrauwen 
over zijn kale schedel: “dat doe je maar in je vrije 

tijd. Ga nog maar wat cold-calling doen.” “Dammen 
– het idee.”. Egbert ging naar zijn stuk kantoortuin 

zonder verder commentaar.



RODI MEDIA
Trotse uitgever van 1 miljoen huis-aan-huisbladen

De flats aan de straat zijn aange-

sloten op warmtenet. W
oensdag 14 

oktober vierden Huisvuilcentrale 

(HVC), woningbouwcorporatie Ken-

nemer Wonen en gemeente offici-

eel dat er 440 woningen aangeslo-

ten zijn op het warmtenet en zo het 

energiegebruik verduurzamen.

Volgens projectleider Robbert Krab-

bendam van HVC levert dit 4 pro-

cent op van het beoogde einddoel. 

“Inmiddels is het warmtenet regio 

Alkmaar in de Oudorperpolder aan-

belandt en volgt straks de nieuw-

bouw in de Vroonermeer, waarna 

we in de toekomst ook Heerhugo-

waard en Langedijk willen verwar-

men.”

Dat de woningen in Oudorp aange-

sloten zijn op het warmtenet, werd 

mogelijk nadat medio februari de 

buizen onder het Noordhollands 

Kanaal door werden getrokken van 

Overdie naar de andere kant van 

Alkmaar. Deze monsterklus levert 

nu de eerste vruchten af om in de 

toekomst nog veel meer woningen 

te kunnen verwarmen uit de duur-

zame warmte verkregen uit de rest-

warmte van de verbrandingsovens 

van HVC. Om de 440 nieuwe aan-

sluitingen op het warmtenet te mar-

keren legden wethouder Jan Nagen-

gast (CDA) en directeur Kennemer 

Wonen Dick Tromp een  specia-

le stoeptegel in de grond in aanwe-

zigheid van leden van de bewoners-

commissies en betrokkenen.

De uitbreiding van Warmtenet 

Alkmaar past volgens wethouder 

Jan Nagengast, portefeuille Duur-

zaamheid, van gemeente Alkmaar 

perfect in het speciale duurzaam-

heidsprogramma wat het college 

van burgemeester en wethouders 

voor ogen heeft. “Warmte is de be-

langrijkste energieverbruiker van 

de mensheid. Dan is het mooi dat 

we de restwarmte van de Huisvuil-

centrale kunnen gebruiken voor het 

warmtenet. Zodoende kunnen we 

het energieprobleem in eigen om-

geving oplossen in plaats van het 

van ver te halen. In de toekomst wil-

len we als college nog meer de na-

druk leggen op het warmtenet. Nu 

zijn we in Alkmaar qua duurzaam-

heid helemaal zo gek nog niet be-

zig, wat mede komt doordat wij 

gebruik kunnen maken van de rest-

warmte van HVC. Maar zelfs gas 

uit Groningen halen is niet nodig, 

omdat we de bron gewoon in eigen 

stad hebben. Daarom wil ik hierbij 

woningbouwverenigingen en HVC 

‘Bron gewoon in eigen stad’

Warmtenet breidt uit met 440 woningen en zet duurzaamheid op de kaart

Bibberen met 

Griezelkabinet
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nie
uws

mel
den

Nieuws te 

melden over 

je regio?

Heksen, spoken, monsters 

en andere duistere zaken die 

het daglicht niet kunnen ver-

dragen, de nieuwe voorstel-

ling van het bonte gezelschap 

Samba Salad in Bergen is niet 

voor watjes.

De durf-spieren worden ge-

traind met gruwelijk geestige 

spannende liedjes, filmfrag-

menten en verhalen voor ie-

dereen vanaf 6 jaar. W
aaghal-

zen die nieuwsgierig zijn naar 

het bibber spektakel, kunnen 

tijdens de kunst10daagse in 

Bergen genieten van een serie 

try-outs van ‚Griezelkabinet’.

De voorstelling gaat over Bart-

Jan. Hij is niet bang zegt hij, 

nergens van. Drie plaaggees-

ten die uit de boekenkast zijn 

gekropen, hebben het op hem 

gemunt en zijn vast beraden 

hem de stuipen op het lijf te 
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Heksen, spoken, monsters 
en andere duistere zaken die 
het daglicht niet kunnen ver-
dragen, de nieuwe voorstel-
ling van het bonte gezelschap 
Samba Salad in Bergen is niet 
voor watjes.

De durf-spieren worden ge-
traind met gruwelijk geestige 

spannende liedjes, filmfrag-
menten en verhalen voor ie-
dereen vanaf 6 jaar. Waaghal-
zen die nieuwsgierig zijn naar 

het bibber spektakel, kunnen 

tijdens de kunst10daagse in 

Bergen genieten van een serie 

try-outs van ‚Griezelkabinet’.
De voorstelling gaat over Bart-
Jan. Hij is niet bang zegt hij, 

nergens van. Drie plaaggees-
ten die uit de boekenkast zijn 

gekropen, hebben het op hem 

gemunt en zijn vast beraden 

hem de stuipen op het lijf te 

jagen.  Maar of het ze zal luk-
ken is nog de vraag. Hij laat 

zich namelijk niet zo snel kis-
ten. Samba Salad heeft de 

stoute schoenen aangetrokken 

en stapt, samen met een jong 
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De flats aan de straat zijn aange-sloten op warmtenet. Woensdag 14 oktober vierden Huisvuilcentrale (HVC), woningbouwcorporatie Ken-nemer Wonen en gemeente offici-eel dat er 440 woningen aangeslo-ten zijn op het warmtenet en zo het energiegebruik verduurzamen.
Volgens projectleider Robbert Krab-bendam van HVC levert dit 4 pro-cent op van het beoogde einddoel. “Inmiddels is het warmtenet regio Alkmaar in de Oudorperpolder aan-belandt en volgt straks de nieuw-bouw in de Vroonermeer, waarna we in de toekomst ook Heerhugo-waard en Langedijk willen verwar-men.”

Dat de woningen in Oudorp aange-sloten zijn op het warmtenet, werd mogelijk nadat medio februari de buizen onder het Noordhollands Kanaal door werden getrokken van Overdie naar de andere kant van Alkmaar. Deze monsterklus levert nu de eerste vruchten af om in de toekomst nog veel meer woningen te kunnen verwarmen uit de duur-zame warmte verkregen uit de rest-warmte van de verbrandingsovens van HVC. Om de 440 nieuwe aan-sluitingen op het warmtenet te mar-keren legden wethouder Jan Nagen-gast (CDA) en directeur Kennemer Wonen Dick Tromp een  specia-le stoeptegel in de grond in aanwe-zigheid van leden van de bewoners-commissies en betrokkenen.

De uitbreiding van Warmtenet Alkmaar past volgens wethouder Jan Nagengast, portefeuille Duur-zaamheid, van gemeente Alkmaar perfect in het speciale duurzaam-heidsprogramma wat het college van burgemeester en wethouders voor ogen heeft. “Warmte is de be-langrijkste energieverbruiker van 

de mensheid. Dan is het mooi dat we de restwarmte van de Huisvuil-centrale kunnen gebruiken voor het warmtenet. Zodoende kunnen we het energieprobleem in eigen om-geving oplossen in plaats van het van ver te halen. In de toekomst wil-len we als college nog meer de na-druk leggen op het warmtenet. Nu 

zijn we in Alkmaar qua duurzaam-heid helemaal zo gek nog niet be-zig, wat mede komt doordat wij gebruik kunnen maken van de rest-warmte van HVC. Maar zelfs gas uit Groningen halen is niet nodig, omdat we de bron gewoon in eigen stad hebben. Daarom wil ik hierbij woningbouwverenigingen en HVC 

‘Bron gewoon in eigen stad’Warmtenet breidt uit met 440 woningen en zet duurzaamheid op de kaart
Bibberen met Griezelkabinet

37e jaargang - 1 januari 2016
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melden over 
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Heksen, spoken, monsters en andere duistere zaken die het daglicht niet kunnen ver-dragen, de nieuwe voorstel-ling van het bonte gezelschap Samba Salad in Bergen is niet voor watjes.

De durf-spieren worden ge-traind met gruwelijk geestige spannende liedjes, filmfrag-menten en verhalen voor ie-dereen vanaf 6 jaar. Waaghal-zen die nieuwsgierig zijn naar het bibber spektakel, kunnen tijdens de kunst10daagse in Bergen genieten van een serie try-outs van ‚Griezelkabinet’.De voorstelling gaat over Bart-Jan. Hij is niet bang zegt hij, nergens van. Drie plaaggees-ten die uit de boekenkast zijn gekropen, hebben het op hem gemunt en zijn vast beraden hem de stuipen op het lijf te jagen.  Maar of het ze zal luk-ken is nog de vraag. Hij laat zich namelijk niet zo snel kis-ten. Samba Salad heeft de stoute schoenen aangetrokken en stapt, samen met een jong en vindingrijk team, in de ma-gische wereld van film. Daar waarin alles mogelijk is zoals een vliegende zeemeermin en een kreeft die kan drummen. In deze voorstelling komen de meest wezens tot leven op het magische doek.  Tijdens de 
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STRENGER VOOR LOBBYISTEN

Eurocommissaris Timmermans  

(betere regelgeving) haalt de teugels 

aan voor lobbyisten bij de organen van 

de Europese Unie. Pagina 3 

PLUIM VOOR NEDERLAND

Nederland heeft de meest concur-

rerende economie van de Europese 

Unie, aldus het World Economic  

Forum. Pagina 7 
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Mediaconcern TMG (Telegraaf) on-

derzoekt sale & leaseback van hoofd-

kantoor en redactievloer; mogelijke 

opbrengst € 80 mln. Pagina 13 

SLOOP KERNCENTRALES 

De sloopverplichting van kerncen-

trales zal Europese nutsbedrijven ten 
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beoordelaar S&P. Pagina 17 

STAAT HEROPENT LENING

De Staat haalt € 1 mrd op met de her-

opening van een lening die een loop-

tijd heeft van 21 jaar. Het effectief ren-

dement komt uit op 0,3%. Pagina 21 

VRIJHANDEL HELPT ARMEN

Volgens het IMF zijn vrijhandel en 

globalisering juist goed voor de armen 

in de wereld. Pagina 7  

 
OLIE WORDT GOEDKOPER

Volgens Goldman Sachs daalt de prijs 

van een vat olie naar een gemiddelde 

prijs van $ 43 in het vierde kwartaal van 

dit jaar. Pagina 21 

Nieuwsoverzicht

Frans Timmermans (EU)  
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STAPELEN   

Bankroet Hanjin 

doet zich in vele 

havenplaatsen 

voelen 
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ADVERTENTIE

Jeroen Segenhout

Brussel

De Europese Unie wil het moei-

lijker maken om digitale spio-

nagetechnologie te exporteren 

naar landen die mensenrechten 

kunnen schenden. Het gaat om 

technologieën die regimes helpen 

het e-mailverkeer van de bevolking 

of gedrag op sociale media in de ga-

ten te houden. 

Het betreft zowel hardware als 

software. Eurocommissaris Ceci-

lia Malmström (handel) komt van-

daag met een voorstel voor wetge-

ving die producenten verplicht een 

vergunning aan te vragen voor uit-

voer van dit soort technologieën.

De wetgeving raakt vooral klei-

nere, gespecialiseerde technolo-

giebedrijven, maar ook grote con-

cerns als Siemens, Alcatel-Lucent, 

Sagem en Ericsson zullen er naar 

verwachting mee te maken krijgen.

Malmström komt daarmee tege-

moet aan een wens in het Europees 

Parlement. Vooral europarlemen-

tariër Marietje Schaake (D66) heeft 

zich hard gemaakt voor een strikte-

re controle van technologieën die 

mensenrechten kunnen schaden. 

Malmström spreekt nu van een di-

mensie van ‘menselijke veiligheid’ 

bij exportcontroles.

De EU hanteert sinds 2009 wel 

een lijst met zogenoemde duale 

goederen die voor militaire doel-

einden kunnen worden gebruikt. 

Daarvoor geldt ook de verplich-

ting een exportvergunning aan te 

vragen. 

MENSENRECHTEN

EU gaat de 

export van 

cybertech 

bemoeilijken

LEES VERDER 
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SNS kan geen staatsbank blijven 

Cor de Horde en Wouter Keuning

Utrecht

SNS Bank kan niet permanent een staats-

bank blijven, omdat afspraken die ten tijde 

van de nationalisatie in 2013 zijn gemaakt 

met de Europese Commissie dat verhinde-

ren. Dat betekent dat de bank hoe dan ook 

op termijn in private handen moet komen.

De afspraak met Brussel kwam naar vo-

ren in de marge van de feestelijke onthul-

ling van de nieuwe naam voor de SNS hol-

ding, die de Volksbank gaat heten. ‘Een 

permanente staatsbank zou in strijd zijn 

met de afspraken met de Commissie’, al-

dus minister Jeroen Dijsselbloem van  

Financiën.

Ook bestuursvoorzitter Maurice Oosten-

dorp van SNS zei dat er harde toezeggingen 

zijn gedaan aan de Commissie. Dat was 

nodig om toestemming te krijgen voor de 

staatssteun die gepaard ging met de nati-

onalisatie. ‘Met de Commissie is afgespro-

ken dat SNS op termijn in private handen 

komt.’ 

De afspraken met Brussel lijken uitvoe-

ring van een motie van de Tweede Kamer 

onmogelijk te maken. Eerder dit jaar steun-

Afspraken met 

Brussel staan wens  

Kamermeerderheid in 

de weg, zegt minister 

van Financiën 

de een Kamermeerderheid een SP-voorstel 

om SNS in handen van de Staat te houden. 

Het heronderhandelen van afspraken die 

met de Commissie zijn gemaakt in het ka-

der van staatssteun is in de praktijk erg las-

tig. Overigens staat in de Brusselse afspra-

ken geen termijn genoemd. 

Dijsselbloem is verklaard tegenstander 

van een permanente staatsbank. ‘Waarom 

zouden rekeninghouders van SNS meer 

bescherming moeten krijgen dan die van 

ING of Rabo?’, aldus de minister.

Hij wil de bank drie jaar de tijd geven 

om zich te bewijzen. Dan moet blijken of 

de strategie van de bank, die vooral de een-

voud gaat benadrukken, voldoende resul-

taat oplevert om interessant te zijn voor 

private partijen. Welke vorm van privati-

sering het beste past, is volgens de minis-

ter iets om later naar te kijken.

De nieuwe naam de Volksbank moet de 

strategie van de bank benadrukken, zei 

topman Oostendorp. Hij wil de komende 

jaren groei realiseren door ‘niet langer van-

uit de balans naar klanten en processen te 

kijken, maar vanuit de klant’. Oostendorp 

wil dat zijn bankmerken minder vaak in-

cassobureaus inschakelen, of wanbetalers 

uit hun huis zetten. ‘Je kunt je als bank in 

deze tijd niet meer op het standpunt stel-

len dat dat allemaal tot het risico van de 

klant behoort. Als er bij de klant iets mis-

gaat, is dat ook ons risico.’

Hoewel de holding een nieuwe naam 

krijgt, blijven de merken SNS, ASN, Regio-

bank, BLG en Zwitserleven Bank gewoon 

bestaan. Wat wel verandert, is dat ASN en 

Regiobank hun aparte bankvergunning in-

leveren. Alle merken werken vanaf volgend 

jaar onder een bankvergunning.

Praktisch gevolg is dat klanten die hun 

vermogen gespreid hebben, nog maar één 

keer profiteren van de spaarbescherming 

van een ton, in plaats van drie keer. Het 

gaat om ongeveer vijfduizend klanten. 

Harde toezeggingen 

aan de Europese 

Commissie waren 

nodig om staatssteun 

te mogen krijgen

INTERVIEW  
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$

Op de gevel van het hoofdkantoor van SNS in Utrecht prijkt de nieuwe 

naam van de holding, de Volksbank.    
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hebben met personeel 

dat elkaar pest, discri-

mineert of intimideert, 
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Het aantal oproepbanen 
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tot 2015 was de toename 

36%. Pagina 6 

EIS SOCIALE MEDIA

De Duitse regering eist 

dat sociale media meer 

werk maken van het ver-

wijderen van haatmail. 
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KRITIEK SALARIS

Het salaris van Hans 

Hoogervorst, de voor-

zitter van de organisa-

tie die internationale 

boekhoudregels opstelt, 

staat ter discussie in het 

Europees Parlement. 
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Toezichthouder DNB wil 

dat Nederlandse ban-

ken hun beleggers niet 

langer rendementen van 

meer dan 10% beloven. 
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De Italiaanse bank 

UniCredit wil door een 

aandelenuitgifte en de 

verkoop van onderdelen 

tot € 16 mrd aan kapitaal 

ophalen. Pagina 15 
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De oppositie in het 

Schotse parlement wil 

beëindiging van het 

contract met NS-dochter 

Abellio. Pagina 17 

AIR BERLIN SNIJDT

Air Berlin zou de helft 

van zijn vliegtuigen gaan 

verkopen en eenzelf-

de deel van de banen 

schrappen. Pagina 19
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ADVERTENTIE

Johan Leupen 

Amsterdam

Het beroepsonderwijs moet een nu-

merus fixus inlassen om een rem te 

zetten op de instroom van studen-

ten bij financieel administratieve 

opleidingen. Studies die opleiden 

tot kantoorwerk bij banken en verze-

keraars zijn onverminderd populair, 

ondanks het feit dat ze in hoog tem-

po overbodig worden gemaakt door 

automatisering en robotisering.

Die oproep doet de koepel van in-

dustriële werkgevers FME. Bestuurs-

lid Ab van der Touw beklaagt zich 

tegelijkertijd over het aanhoudend 

slechte imago van mbo-techniek, en 

de ‘non-existente’ voorlichting op 

veel mbo-scholen ten aanzien van 

beroepsoriëntatie.

De instroom aan de techniekzijde 

blijft in het mbo steken op 20%, ter-

wijl de ambitie van het huidige kabi-

net 40% was. Er worden vele duizen-

den vacatures verwacht in sectoren 

zoals die voor windenergie. 

Ook voorzitter Michael van 

Straalen van MKB-Nederland wil dat 

wordt ingegrepen, via een verplichte 

studiebijsluiter. Onderwijsminister 

Jet Bussemaker heeft het mbo al in 

2014 gemaand om studenten goed 

voor te lichten over de gevolgen van 

hun studiekeuze. Veel scholen ge-

bruiken nog steeds geen bijsluiter 

of volstaan met vage teksten.

De MBO Raad ontkent dat er gro-

te aansluitingsproblemen zijn en 

verklaart dat het aanbod van oplei-

dingen meebeweegt met de vraag 

op de arbeidsmarkt.

SCHOLING

Werkgevers 

bepleiten rem 

op kansloze 

opleidingen

NUMERUS FIXUS 
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RECHTSGANG

Curator stapt vaker de ring in

Jeroen Bos en Richard Smit

Amsterdam

Bewindvoerders en curatoren stappen bij 

een faillissement vaker naar de rechter of 

belanden zelf in het beklaagdenbankje. Het 

gebakkelei komt doordat de rechten van 

schuldeisers onevenwichtig zijn verdeeld 

— in het voordeel van de banken. Dat beeld 

schetsen curatoren en deskundigen tegen-

over het FD.

Een faillissement is een voor de hand lig-

gende bron van conflicten. Zo kwam de cu-

rator van het failliete McGregor dit jaar in 

aanvaring met de financierende banken, 

daagden leveranciers van V&D de curato-

ren voor de rechter en procedeert vakbond 

FNV nog steeds tegen kinderopvangbedrijf 

Smallsteps dat zich via een flitsfaillissement 

goedkoop van personeel ontdeed.

Het valt op dat er veel geruzie is, erkent 

Toni van Hees. Hij was curator van onder 

meer Perry Sport en wilde bij dat faillisse-

ment de banken die zich de verkoopop-

brengsten van de winkels toe-eigenen voor 

de rechter slepen. Van Hees denkt dat een 

aantal factoren een rol speelt. ‘Een faillisse-

ment is een complexe situatie met veel bot-

sende rechten en belangen.’ Er is per defi-

nitie niet genoeg om iedereen te geven wat 

Curatoren en banken treffen 

elkaar in toenemende mate 

voor de rechter. 
 

FOTO: ISTOCK  

BEELDBEWERKING: FD STUDIO

Aantal juridische 

procedures over 

failliete boedels stijgt 

na machtsgreep  

van banken

hem of haar toekomt. ‘En pijn nemen is nu 

eenmaal moeilijk. Zeker als er toch iets te 

verdelen is, maar dat naar een ander gaat.’

Steeds vaker zijn dat de banken, waarvan 

de positie bij een bankroet in de loop van 

de tijd sterk is verbeterd. ‘Vrijwel nergens 

hebben banken zo’n ijzersterke positie als 

in Nederland’, weet Van Hees. ‘En nergens 

anders zijn de rechten van werknemers zo 

zwak als hier.’ Dat voelt aan als onrecht en 

dan proberen partijen hun recht te halen.

Die juridisering wordt verder versterkt 

doordat de afdeling voor probleemgeval-

len bij de bank, de afdeling bijzonder be-

heer, sterk juridisch is. Met name Rabobank 

speelt volgens velen het spel keihard. Ook 

worden banken er nogal eens van beschul-

digd vroegtijdig de stekker uit bedrijven te 

trekken, zoals bij Vion, Oad en MS Mode.

De sterke positie van de banken brengt 

mogelijk ook curatoren er eerder toe een 

zaak te beginnen, zegt Van Hees. Vaak 

maakt de bank aanspraak op vrijwel alles 

wat te verdelen valt. Voor de andere schuld-

eisers blijft er dan niets over. ‘Curatoren 

hebben daar vaak moeite mee en zien de 

bank veelal als hun natuurlijke vijand.’

Het komt eveneens vaker voor dat banken 

een zaak tegen de curator beginnen, zegt 

Frits Kemp, die deze rol speelde bij onder 

meer Mexx en MS Mode. ‘De banken zetten 

curatoren zwaar onder druk.’ Dat kunnen ze 

omdat de Hoge Raad, de hoogste rechter in 

Nederland, vanaf 2008 in een paar ingrijpen-

de arresten de positie van de bank bij een 

faillissement flink heeft versterkt. 

De banken zijn bezig dat voordeel uit 

te winnen en stappen naar de rechter om 

hun recent verworven rechten af te dwin-

gen. Kemp: ‘Er gaat veel meer uit de boedel 

naar de banken dan vroeger. De Hoge Raad 

hier is vriendelijker voor banken dan in welk 

ander beschaafd westers land dan ook. Dat 

is voor andere partijen moeilijk te verteren.’

‘Een faillissement  

is een complexe 

situatie met veel 

botsende rechten  

en belangen’

PANDRECHTEN 
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Morgen bij  het FD

HULP BIJ BESPAREN
Krijgt u de vaste lasten niet 

omlaag? Bel de bespaarhulp VEEL VOLGERS 
Rechter, docent en arts zijn 

populair op sociale media

PROBEREN MAAR  
Lekker experimenteren leidt 

bij Mobgen tot groot succesSTAALINDUSTRIETata Steel houdt R&D in IJmuiden
Carel Grol en Heiko Jessayan 

Velsen-Noord
Tata Steel in IJmuiden behoudt zijn onder-

zoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, ook 

als de Europese tak van het Indiase staal-

bedrijf fuseert met bijvoorbeeld het Duit-

se ThyssenKrupp. Dat zegt Hans Fischer, 

ceo van Tata Steel Europe. Fischer denkt 

zelfs dat de R&D-activiteiten worden ver-

sterkt bij een eventuele fusie.

Fischer reageert hiermee op de oproep 

begin deze maand van de voorzitter van 

werkgeversorganisatie FME, Ineke De-

zentjé Hamming-Bluemink in het FD. De-

zentjé stelde dat de overheid ‘alles op al-

les moet zetten’ om de staalindustrie in 

IJmuiden in volle omvang te behouden. 

Volgens haar zijn de voormalige Hoog-

ovens ‘de ruggengraat van de Nederland-

se technische maakindustrie, cruciaal voor 

de verdienkracht van het land’. Zij vreest 

dat hoogwaardige werkgelegenheid naar 

het buitenland zal verdwijnen bij een sa-

menvoeging van Tata Europe met Thys-

senKrupp. Daarop liet premier Mark Rut-

te weten dat de ontwikkelingen rond Tata 

Productie van plaatstaal in IJmuiden. 
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Topman van Tata 
Europe voorziet bij 

fusie zelfs versterking 
van de onderzoekstak 

‘de volle aandacht hebben’ van minister  

Kamp van Economische Zaken en hemzelf.

Volgens Fischer, die tevens chief tech-

nology officer is van Tata Steel Europe, 

is de vrees ongegrond dat hoogwaardige 

technologie en werkgelegenheid verloren 

gaan. ‘Ik deel die zorg niet. Onze R&D-acti-

viteiten hier in IJmuiden zijn van wereld-

klasse. Dat wordt door iedereen zo gezien 

en erkend. Het zou natuurlijk ontzettend 

stom zijn, als je ze zou opheffen of op het 

spel zou zetten.’Fischer ziet het zelfs gebeuren dat de Ne-

derlandse R&D-activiteiten sterker worden 

bij een fusie. Om industriële processen ver-

der te digitaliseren zijn grote investerin-

gen nodig. ‘We willen naar slimmere fa-

brieken. Als je groter bent, kun je juist dit 

soort dingen oppakken en kennis delen.’

Bij de R&D-afdeling van Tata Steel Eu-

rope werken op dit moment 450 mensen, 

van wie 325 in IJmuiden. Door de aanhou-

dende verliezen in met name het Verenigd 

Koninkrijk besloot het moederconcern in 

maart een aantal Britse bedrijfsonderde-

len te verkopen. Ook bekijkt het concern 

of andere onderdelen kunnen worden sa-

mengevoegd met activiteiten van andere 

Europese staalbedrijven. Daartoe voert het 

moederconcern oriënterende gesprekken 

met diverse financiële en strategische par-

tijen, waaronder het Duitse ThyssenKrupp.

De strategische heroriëntatie van Tata 

Steel heeft in Nederland ook bij de vakbon-

den tot bezorgdheid geleid. Die eisen een 

vernieuwing van het werkgelegenheids-

pact dat op 1 oktober afloopt. Fischer zegt 

dat er een nieuw pact komt en dat die on-

derhandelingen volledig losstaan van de 

strategische evaluatie van het moedercon-

cern.
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Nederlands grootste goudhandelaar 

is veroordeeld tot boete wegens wit-

wassen. Pagina 3 EIGEN RISICO ZORG BEPERKT

Een meerderheid van de Tweede 

Kamer wil dat het kabinet een begin 

maakt met de beperking van het ei-

gen risico in de zorg. Pagina 6 
ECB HELPT OVERHEDEN

De Europese Centrale Bank heeft 

een werkgroep opgericht die overhe-

den moet helpen om hun economie 

te hervormen. Pagina 7 

DE VESTE WAS NALATIG

Vier particuliere beleggers die ruim 

€ 415.000 verloren met een beleg-

ging in een hedgefonds, mogen de 

schade verhalen op de aanbieder 

van het fonds, De Veste. Deze ver-

mogensbeheerder had de beleggers 

beter moeten wijzen op de risico’s. 
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voor olie- en gas. Pagina 13 
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Aanhoudende groei in het koel- en 

vriestransport over zee stimuleert 

investeringen in de Rotterdamse  

haven. Pagina 19  
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De Veste in Breda. 
KEES BEEKMANS

BAHAMA LEAKSEuropese Unie is nog 
niet klaar met Kroes

‘Van zittende  en voormalige commissarissen moet het gedrag voorbeeldig zijn’ 
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Martin Schulz, 
voorzitter van het 

Europees Parlement

‘Research in IJmuiden 

is van wereldklasse; 
het zou ontzettend 

stom zijn als je dit 
zou opheffen’
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AANPAK PESTENBedrijven die te kampen 
hebben met personeel 

dat elkaar pest, discri-
mineert of intimideert, 

kunnen per 2017 de 
hulp inroepen van een 

speciaal team. Pagina 6 MEER OPROEPJOBS
Het aantal oproepbanen 

is de afgelopen jaren 
fors gegroeid. Van 2010 

tot 2015 was de toename 
36%. Pagina 6 

EIS SOCIALE MEDIA
De Duitse regering eist 

dat sociale media meer 
werk maken van het ver-

wijderen van haatmail. 
Pagina 9 

KRITIEK SALARISHet salaris van Hans 
Hoogervorst, de voor-

zitter van de organisa-
tie die internationale 
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RENDEMENT BANK
Toezichthouder DNB wil 
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Johan Leupen Amsterdam
Het beroepsonderwijs moet een nu-

merus fixus inlassen om een rem te 

zetten op de instroom van studen-

ten bij financieel administratieve 

opleidingen. Studies die opleiden 

tot kantoorwerk bij banken en verze-

keraars zijn onverminderd populair, 

ondanks het feit dat ze in hoog tem-

po overbodig worden gemaakt door 

automatisering en robotisering.
Die oproep doet de koepel van in-

dustriële werkgevers FME. Bestuurs-

lid Ab van der Touw beklaagt zich 

tegelijkertijd over het aanhoudend 

slechte imago van mbo-techniek, en 

de ‘non-existente’ voorlichting op 

veel mbo-scholen ten aanzien van 

beroepsoriëntatie.De instroom aan de techniekzijde 

blijft in het mbo steken op 20%, ter-

wijl de ambitie van het huidige kabi-

net 40% was. Er worden vele duizen-

den vacatures verwacht in sectoren 

zoals die voor windenergie. 
Ook voorzitter Michael van 

Straalen van MKB-Nederland wil dat 

wordt ingegrepen, via een verplichte 

studiebijsluiter. Onderwijsminister 

Jet Bussemaker heeft het mbo al in 

2014 gemaand om studenten goed 

voor te lichten over de gevolgen van 

hun studiekeuze. Veel scholen ge-

bruiken nog steeds geen bijsluiter 

of volstaan met vage teksten.
De MBO Raad ontkent dat er gro-

te aansluitingsproblemen zijn en 

verklaart dat het aanbod van oplei-

dingen meebeweegt met de vraag 

op de arbeidsmarkt.

SCHOLING
Werkgevers bepleiten rem op kansloze opleidingen
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Curator stapt vaker de ring in
Jeroen Bos en Richard Smit

Amsterdam
Bewindvoerders en curatoren stappen bij 

een faillissement vaker naar de rechter of 

belanden zelf in het beklaagdenbankje. Het 

gebakkelei komt doordat de rechten van 

schuldeisers onevenwichtig zijn verdeeld 

— in het voordeel van de banken. Dat beeld 

schetsen curatoren en deskundigen tegen-

over het FD.Een faillissement is een voor de hand lig-

gende bron van conflicten. Zo kwam de cu-

rator van het failliete McGregor dit jaar in 

aanvaring met de financierende banken, 

daagden leveranciers van V&D de curato-

ren voor de rechter en procedeert vakbond 

FNV nog steeds tegen kinderopvangbedrijf 

Smallsteps dat zich via een flitsfaillissement 

goedkoop van personeel ontdeed.

Het valt op dat er veel geruzie is, erkent 

Toni van Hees. Hij was curator van onder 

meer Perry Sport en wilde bij dat faillisse-

ment de banken die zich de verkoopop-

brengsten van de winkels toe-eigenen voor 

de rechter slepen. Van Hees denkt dat een 

aantal factoren een rol speelt. ‘Een faillisse-

ment is een complexe situatie met veel bot-

sende rechten en belangen.’ Er is per defi-

nitie niet genoeg om iedereen te geven wat 

Curatoren en banken treffen 
elkaar in toenemende mate 
voor de rechter. 

 

FOTO: ISTOCK  BEELDBEWERKING: FD STUDIO

Aantal juridische procedures over failliete boedels stijgt 
na machtsgreep  van banken

hem of haar toekomt. ‘En pijn nemen is nu 

eenmaal moeilijk. Zeker als er toch iets te 

verdelen is, maar dat naar een ander gaat.’

Steeds vaker zijn dat de banken, waarvan 

de positie bij een bankroet in de loop van 

de tijd sterk is verbeterd. ‘Vrijwel nergens 

hebben banken zo’n ijzersterke positie als 

in Nederland’, weet Van Hees. ‘En nergens 

anders zijn de rechten van werknemers zo 

zwak als hier.’ Dat voelt aan als onrecht en 

dan proberen partijen hun recht te halen.

Die juridisering wordt verder versterkt 

doordat de afdeling voor probleemgeval-

len bij de bank, de afdeling bijzonder be-

heer, sterk juridisch is. Met name Rabobank 

speelt volgens velen het spel keihard. Ook 

worden banken er nogal eens van beschul-

digd vroegtijdig de stekker uit bedrijven te 

trekken, zoals bij Vion, Oad en MS Mode.

De sterke positie van de banken brengt 

mogelijk ook curatoren er eerder toe een 

zaak te beginnen, zegt Van Hees. Vaak 

maakt de bank aanspraak op vrijwel alles 

wat te verdelen valt. Voor de andere schuld-

eisers blijft er dan niets over. ‘Curatoren 

hebben daar vaak moeite mee en zien de 

bank veelal als hun natuurlijke vijand.’

Het komt eveneens vaker voor dat banken 

een zaak tegen de curator beginnen, zegt 

Frits Kemp, die deze rol speelde bij onder 

meer Mexx en MS Mode. ‘De banken zetten 

curatoren zwaar onder druk.’ Dat kunnen ze 

omdat de Hoge Raad, de hoogste rechter in 

Nederland, vanaf 2008 in een paar ingrijpen-

de arresten de positie van de bank bij een 

faillissement flink heeft versterkt. 

De banken zijn bezig dat voordeel uit 

te winnen en stappen naar de rechter om 

hun recent verworven rechten af te dwin-

gen. Kemp: ‘Er gaat veel meer uit de boedel 

naar de banken dan vroeger. De Hoge Raad 

hier is vriendelijker voor banken dan in welk 

ander beschaafd westers land dan ook. Dat 

is voor andere partijen moeilijk te verteren.’

‘Een faillissement  is een complexe situatie met veel botsende rechten  en belangen’

PANDRECHTEN 
Pagina 2&3 $

haar 

al 
len 

eeds

positie 

tijd sterk 

bben b
ederlan

anders

zwak als 

‘Al het geene tot het financieele eenige betrekking heeft’ — sinds 1796

Woensdag 28 september 2016  •  Nummer 232  •  24 pagina’s

8 715537 000011

3 3 9 1 6

Nederland € 2,50

België en Luxemburg € 3,00Nederland € 2,50

België en Luxemburg € 3,00

STRENGER VOOR LOBBYISTEN

Eurocommissaris Timmermans  

(betere regelgeving) haalt de teugels 

aan voor lobbyisten bij de organen van 

de Europese Unie. Pagina 3 

PLUIM VOOR NEDERLAND

Nederland heeft de meest concur-

rerende economie van de Europese 

Unie, aldus het World Economic  

Forum. Pagina 7 

TMG WIL KANTOOR LEASEN

Mediaconcern TMG (Telegraaf) on-

derzoekt sale & leaseback van hoofd-

kantoor en redactievloer; mogelijke 

opbrengst € 80 mln. Pagina 13 

SLOOP KERNCENTRALES 

De sloopverplichting van kerncen-

trales zal Europese nutsbedrijven ten 

minste € 110 mrd kosten, stelt krediet-

beoordelaar S&P. Pagina 17 

STAAT HEROPENT LENING

De Staat haalt € 1 mrd op met de her-

opening van een lening die een loop-

tijd heeft van 21 jaar. Het effectief ren-

dement komt uit op 0,3%. Pagina 21 

VRIJHANDEL HELPT ARMEN

Volgens het IMF zijn vrijhandel en 

globalisering juist goed voor de armen 

in de wereld. Pagina 7  

 
OLIE WORDT GOEDKOPER

Volgens Goldman Sachs daalt de prijs 

van een vat olie naar een gemiddelde 

prijs van $ 43 in het vierde kwartaal van 

dit jaar. Pagina 21 
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Frans Timmermans (EU)  FOTO: HH
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Bankroet Hanjin 

doet zich in vele 

havenplaatsen 

voelen 
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Jeroen Segenhout

Brussel

De Europese Unie wil het moei-

lijker maken om digitale spio-

nagetechnologie te exporteren 

naar landen die mensenrechten 

kunnen schenden. Het gaat om 

technologieën die regimes helpen 

het e-mailverkeer van de bevolking 

of gedrag op sociale media in de ga-

ten te houden. 

Het betreft zowel hardware als 

software. Eurocommissaris Ceci-

lia Malmström (handel) komt van-

daag met een voorstel voor wetge-

ving die producenten verplicht een 

vergunning aan te vragen voor uit-

voer van dit soort technologieën.

De wetgeving raakt vooral klei-

nere, gespecialiseerde technolo-

giebedrijven, maar ook grote con-

cerns als Siemens, Alcatel-Lucent, 

Sagem en Ericsson zullen er naar 

verwachting mee te maken krijgen.

Malmström komt daarmee tege-

moet aan een wens in het Europees 

Parlement. Vooral europarlemen-

tariër Marietje Schaake (D66) heeft 

zich hard gemaakt voor een strikte-

re controle van technologieën die 

mensenrechten kunnen schaden. 

Malmström spreekt nu van een di-

mensie van ‘menselijke veiligheid’ 

bij exportcontroles.

De EU hanteert sinds 2009 wel 

een lijst met zogenoemde duale 

goederen die voor militaire doel-

einden kunnen worden gebruikt. 

Daarvoor geldt ook de verplich-

ting een exportvergunning aan te 

vragen. 

MENSENRECHTEN

EU gaat de 
export van 
cybertech 
bemoeilijken

LEES VERDER 
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SNS kan geen staatsbank blijven 

Cor de Horde en Wouter Keuning

Utrecht

SNS Bank kan niet permanent een staats-

bank blijven, omdat afspraken die ten tijde 

van de nationalisatie in 2013 zijn gemaakt 

met de Europese Commissie dat verhinde-

ren. Dat betekent dat de bank hoe dan ook 

op termijn in private handen moet komen.

De afspraak met Brussel kwam naar vo-

ren in de marge van de feestelijke onthul-

ling van de nieuwe naam voor de SNS hol-

ding, die de Volksbank gaat heten. ‘Een 

permanente staatsbank zou in strijd zijn 

met de afspraken met de Commissie’, al-

dus minister Jeroen Dijsselbloem van  

Financiën.
Ook bestuursvoorzitter Maurice Oosten-

dorp van SNS zei dat er harde toezeggingen 

zijn gedaan aan de Commissie. Dat was 

nodig om toestemming te krijgen voor de 

staatssteun die gepaard ging met de nati-

onalisatie. ‘Met de Commissie is afgespro-

ken dat SNS op termijn in private handen 

komt.’ 
De afspraken met Brussel lijken uitvoe-

ring van een motie van de Tweede Kamer 

onmogelijk te maken. Eerder dit jaar steun-

Afspraken met 

Brussel staan wens  

Kamermeerderheid in 

de weg, zegt minister 

van Financiën 

de een Kamermeerderheid een SP-voorstel 

om SNS in handen van de Staat te houden. 

Het heronderhandelen van afspraken die 

met de Commissie zijn gemaakt in het ka-

der van staatssteun is in de praktijk erg las-

tig. Overigens staat in de Brusselse afspra-

ken geen termijn genoemd. 

Dijsselbloem is verklaard tegenstander 

van een permanente staatsbank. ‘Waarom 

zouden rekeninghouders van SNS meer 

bescherming moeten krijgen dan die van 

ING of Rabo?’, aldus de minister.

Hij wil de bank drie jaar de tijd geven 

om zich te bewijzen. Dan moet blijken of 

de strategie van de bank, die vooral de een-

voud gaat benadrukken, voldoende resul-

taat oplevert om interessant te zijn voor 

private partijen. Welke vorm van privati-

sering het beste past, is volgens de minis-

ter iets om later naar te kijken.

De nieuwe naam de Volksbank moet de 

strategie van de bank benadrukken, zei 

topman Oostendorp. Hij wil de komende 

jaren groei realiseren door ‘niet langer van-

uit de balans naar klanten en processen te 

kijken, maar vanuit de klant’. Oostendorp 

wil dat zijn bankmerken minder vaak in-

cassobureaus inschakelen, of wanbetalers 

uit hun huis zetten. ‘Je kunt je als bank in 

deze tijd niet meer op het standpunt stel-

len dat dat allemaal tot het risico van de 

klant behoort. Als er bij de klant iets mis-

gaat, is dat ook ons risico.’

Hoewel de holding een nieuwe naam 

krijgt, blijven de merken SNS, ASN, Regio-

bank, BLG en Zwitserleven Bank gewoon 

bestaan. Wat wel verandert, is dat ASN en 

Regiobank hun aparte bankvergunning in-

leveren. Alle merken werken vanaf volgend 

jaar onder een bankvergunning.

Praktisch gevolg is dat klanten die hun 

vermogen gespreid hebben, nog maar één 

keer profiteren van de spaarbescherming 

van een ton, in plaats van drie keer. Het 

gaat om ongeveer vijfduizend klanten. 

Harde toezeggingen 

aan de Europese 

Commissie waren 

nodig om staatssteun 

te mogen krijgen

INTERVIEW  
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Op de gevel van het hoofdkantoor van SNS in Utrecht prijkt de nieuwe 

naam van de holding, de Volksbank.    
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jaren groei realiseren door ‘door ‘door niet langer van

uit de balans naar klanten en processen 

kijken, maar vanuit de klant’. Oostendor

wil dat zijn bankmerken minder vaak 

cassobureaus inschakelen, of wanbetalers

uit hun huis zetten. ‘Je  ‘Je  ‘ kunt je als ban

deze tijd niet meer op het standpunt 

len dat ddat ddat at aat aat llemaal tot het risico van 

klant behooklant behooklant rt. Als er bij de klant iets 

gaat, is dat ook ons risico.’

Hoewel de holding een nieuwe 

krijgt, blijven de merken SNS, ASN, 
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ADVERTENTIE

Johan Leupen 
Amsterdam

Het beroepsonderwijs moet een nu-merus fixus inlassen om een rem te zetten op de instroom van studen-ten bij financieel administratieve opleidingen. Studies die opleiden tot kantoorwerk bij banken en verze-keraars zijn onverminderd populair, ondanks het feit dat ze in hoog tem-po overbodig worden gemaakt door automatisering en robotisering.Die oproep doet de koepel van in-dustriële werkgevers FME. Bestuurs-lid Ab van der Touw beklaagt zich tegelijkertijd over het aanhoudend slechte imago van mbo-techniek, en de ‘non-existente’ voorlichting op veel mbo-scholen ten aanzien van beroepsoriëntatie.De instroom aan de techniekzijde blijft in het mbo steken op 20%, ter-wijl de ambitie van het huidige kabi-net 40% was. Er worden vele duizen-den vacatures verwacht in sectoren zoals die voor windenergie. Ook voorzitter Michael van Straalen van MKB-Nederland wil dat wordt ingegrepen, via een verplichte studiebijsluiter. Onderwijsminister Jet Bussemaker heeft het mbo al in 2014 gemaand om studenten goed voor te lichten over de gevolgen van hun studiekeuze. Veel scholen ge-bruiken nog steeds geen bijsluiter of volstaan met vage teksten.De MBO Raad ontkent dat er gro-te aansluitingsproblemen zijn en verklaart dat het aanbod van oplei-dingen meebeweegt met de vraag op de arbeidsmarkt.
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RECHTSGANG

Curator stapt vaker de ring in

Jeroen Bos en Richard SmitAmsterdam

Bewindvoerders en curatoren stappen bij een faillissement vaker naar de rechter of belanden zelf in het beklaagdenbankje. Het gebakkelei komt doordat de rechten van schuldeisers onevenwichtig zijn verdeeld — in het voordeel van de banken. Dat beeld schetsen curatoren en deskundigen tegen-over het FD.
Een faillissement is een voor de hand lig-gende bron van conflicten. Zo kwam de cu-rator van het failliete McGregor dit jaar in aanvaring met de financierende banken, daagden leveranciers van V&D de curato-ren voor de rechter en procedeert vakbond FNV nog steeds tegen kinderopvangbedrijf Smallsteps dat zich via een flitsfaillissement goedkoop van personeel ontdeed.Het valt op dat er veel geruzie is, erkent Toni van Hees. Hij was curator van onder meer Perry Sport en wilde bij dat faillisse-ment de banken die zich de verkoopop-brengsten van de winkels toe-eigenen voor de rechter slepen. Van Hees denkt dat een aantal factoren een rol speelt. ‘Een faillisse-ment is een complexe situatie met veel bot-sende rechten en belangen.’ Er is per defi-nitie niet genoeg om iedereen te geven wat 

Curatoren en banken treffen elkaar in toenemende mate voor de rechter. 
 FOTO: ISTOCK  

BEELDBEWERKING: FD STUDIO

Aantal juridische procedures over failliete boedels stijgt na machtsgreep  van banken

hem of haar toekomt. ‘En pijn nemen is nu eenmaal moeilijk. Zeker als er toch iets te verdelen is, maar dat naar een ander gaat.’Steeds vaker zijn dat de banken, waarvan de positie bij een bankroet in de loop van de tijd sterk is verbeterd. ‘Vrijwel nergens hebben banken zo’n ijzersterke positie als in Nederland’, weet Van Hees. ‘En nergens anders zijn de rechten van werknemers zo zwak als hier.’ Dat voelt aan als onrecht en dan proberen partijen hun recht te halen.Die juridisering wordt verder versterkt doordat de afdeling voor probleemgeval-len bij de bank, de afdeling bijzonder be-heer, sterk juridisch is. Met name Rabobank speelt volgens velen het spel keihard. Ook worden banken er nogal eens van beschul-digd vroegtijdig de stekker uit bedrijven te trekken, zoals bij Vion, Oad en MS Mode.De sterke positie van de banken brengt mogelijk ook curatoren er eerder toe een zaak te beginnen, zegt Van Hees. Vaak 

maakt de bank aanspraak op vrijwel alles wat te verdelen valt. Voor de andere schuld-eisers blijft er dan niets over. ‘Curatoren hebben daar vaak moeite mee en zien de bank veelal als hun natuurlijke vijand.’Het komt eveneens vaker voor dat banken een zaak tegen de curator beginnen, zegt Frits Kemp, die deze rol speelde bij onder meer Mexx en MS Mode. ‘De banken zetten curatoren zwaar onder druk.’ Dat kunnen ze omdat de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, vanaf 2008 in een paar ingrijpen-de arresten de positie van de bank bij een faillissement flink heeft versterkt. De banken zijn bezig dat voordeel uit te winnen en stappen naar de rechter om hun recent verworven rechten af te dwin-gen. Kemp: ‘Er gaat veel meer uit de boedel naar de banken dan vroeger. De Hoge Raad hier is vriendelijker voor banken dan in welk ander beschaafd westers land dan ook. Dat is voor andere partijen moeilijk te verteren.’

‘Een faillissement  is een complexe situatie met veel botsende rechten  en belangen’
PANDRECHTEN Pagina 2&3 $
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van de nationalisatie in 2013 zijn gemaakt 

met dmet dmet e Europese Commissie dat verhinde-
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op termijn in private handen moet k
moet k
moet omen.
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