


Scoor een (w)hole-in-one voor 
uw administratie met MultiPress

Offertes, (na)calculatie, facturatie, orderbeheer, tijdregistratie, logistiek, 
planning, JDF/JMF, e-business,... en vele andere bedrijfsprocessen worden 

volledig geautomatiseerd.  U levert de creativiteit en wij doen de rest!

MultiPress is de MIS/ERP software voor dynamische drukkerijen zowel in 
offset, digitaal als groot formaat. MultiPress integreert alle administratieve, 

commerciële, financiële en logistieke bedrijfsprocessen, samen met 
productie en management in één krachtig management systeem. 

business software for the graphical industry

MultiPress ook in uw bedrijf?  
Vraag een demo op www.multipress.biz/whole-in-one

www.dataline.eu
+31 (0)85 273 79 16

contact.nl@dataline.eu

Grensoverschrijdend golfen 
op De Maastrichtsche

INTERNATIONAL GOLF MAASTRICHT
Dousbergweg 100  |  6216 GC Maastricht  |  +31 (0)43 328 17 40

www.internationalgolfmaastricht.com

Op de Dousberg, op ruim 90 meter boven de zeespiegel, 
is International Golf Maastricht één van de hoogstgelegen 
banen van Nederland. Prachtige vergezichten over Nederland 
en België maken de Championship Course een lust voor 
het oog. Het is één van de zeer weinige banen in Europa 
waar de holes letterlijk ‘grensoverschrijdend’ zijn: 13 holes 
in Nederland en 5 holes in België. Hoogteverschillen, 
waterpartijen en strategisch geplaatste bunkers zorgen voor 
uitdagende en karaktervolle ‘signature’ holes. Na het golfen 
kunt u ontspannen genieten in de brasserie in het clubhuis 
met het groenste terras van Maastricht.



Fore!

DEZE SPECIALE KRANT IS EEN 
UITGAVE VAN GRAFISCH GOLFEN

Praatjes: Peter Zwetsloot | PZC
Plaatjes: Giuseppe Toppers | Danto
Opmaak: Ramon de Groot | Rodi Media
Martin Kooy | Rodi Meda
Met dank aan: Dirk van Harten

Deze GrafischGolfen krant 
is gedrukt door Rodi Rotatiedruk

Papier: 60 grs UPM Matt
Inkten: hubergroup

Rodi Rotatiedruk werkt milieuvriendelijk en verantwoord. 

Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Rotatiedruk BV onder gecontroleerde 

omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, 

Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02

COLOFON
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B ij het vaststellen van de arena 
voor GrafischGolfen wordt reke-
ning gehouden met een aantal 

punten: Is er een leuke stad in de buurt 

zodat we een reden hebben al donderdag 
aan te rijden, is het ver genoeg van huis 
zodat we niet thuis hoeven te slapen en 
uiteraard meest belangrijke, is de baan 

uitdagend genoeg voor ook de ervaren 
golfers en vergevingsgezind genoeg voor 
de hoge handicappers. Uitgaande van de 
scores tijdens de achtste editie van GG 
werd aan al deze criteria voldaan.

De Limburgse vlaai was vrijdag 22 juni 
even verwacht als het glooiende grens-
overschrijdende landschap, de zuidelijke 
gastvrijheid en de zonnestralen. Het is 

redelijk uniek dat werkelijk alle edities 
van GrafischGolfen zonder regen zijn 
gespeeld. Toegegeven, de temperatuur 
was wat laag dit jaar, dus na het nemen 
van de groepsfoto deed, niemand uitge-
zonderd, iedereen weer snel de trui of 
jas aan. Zo ergens rond de 8ste hole kon 
de trui uit, om vervolgens pas op het ter-
ras weer aangedaan te worden. Ook de 
achtste editie van GrafischGolfen kent 
een nieuwe kampioen. Het is nog nooit 
iemand gelukt GG tweemaal te winnen.

Ik ben alle spelers en sponsors dank 
verschuldigd voor hun enthousiasme 
en passie. Zij maken GrafischGolfen tot 
een mooi, gezellig en gedenkwaardig 
evenement in onze prachtige grafische 
branche. Veel plezier met het lezen van 
deze speciale GG krant. Dank voor het 
deelnemen en tot een volgende keer, 
ergens in een drukkerij, op een beurs, of 
op een golfbaan.

Jörgen Rietveld
Toernooidirecteur GrafischGolfen

Een aantal vertrouwde sponsoren en spelers ontbrak deze editie
van GrafischGolfen, oude kwamen weer terug en de nieuwe zorgden voor

frisse gezichten en inzichten. GG18 is gespeeld en de toernooidirecteur zag
dat het zo goed was.



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.mekes.com

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

Advertentie Mekes.indd   1 26-06-17   14:20
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(vlnr) De vrienden van Amstel Graphics flight zoeken letterlijk de 
grens op. (Links) Paul Walberg (Rodi Media) staat in Nederland en 
(rechts) Jan Ceelen (Amstel Graphics) in België. 
Of was het andersom? De andere heren achter de grenspaal (links) 
Hermen Goedhart (Royal Hoitsema) en Harold Lepoeter (hubergroup) 
staan in ieder geval in niemandsland.

(vlnr) Frits Huijgen (Huijgen IT Consulting), Ric van Vugt 
(Minervum Uitgeverij), Niels Schutte (Kodak) en 
Jan Westerink (Cyberned)

(vlnr) Hans van Hunnik (Xerox), Berend Withaar 
(Prindustry), Joop Agterberg (Impress) en pensionado 
Kees Sneek (ex-Unicef)

(vlnr) Sean Ceelen (Amstel Graphics), Erik Leemhuis 
(Imago Print), Herman Walraven (Pul Display en Jürgen 
Kanters ( Markant PP)

(vlnr) Ramon van Wingerden (Prindustry), Peter Boele en 
Piet Smit (Reklam Labels & Durables) en Marc Dijkstra 
(Tonnaer)



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 
GrafischGolfen 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 gecertificeerd en heeft de 
hubergroup de formulering van alle vellenoffset inkten kobaltvrij gemaakt. 
Kobaltvrij geformuleerde drukinkten maken certificatie van het drukwerk met 
een Ecolabel mogelijk.

Communicatieweg 1  -  3641 SG Mijdrecht  -  T: 020 410 61 61 

E: info@mullervisual.nl  -  W: mullervisual.nl  -  Volg ons op:  

Het gras kan
altijd groener
Bent u nieuwsgierig geworden? Bel of mail ons over de igen5 samplepage.

R1832353 MV GRAFISCHE GOLF 260 x 165.indd   1 28-06-18   09:48
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(vlnr) Graddus Pott Hofstede (Ricoh), Paul Bijen (Glue), 
Max van Dijck (DRDV) en Radko ten Hagen (hubergroup)

(vlnr) Leendert van As (Van As), Robert Hartman (Dataline), 
Harry Boonstra (Royal Hoitsema) en Ruud Vonk (Amstel Graphics)

(vlnr) Jan Hofsink (Hofsink Print Consultancy | HPC), 
Marvin de Kort (Ricoh), Fred Brouwer (Agfa Graphics) en 

Sander van Hulssen (MullerVisual)

De hole one flight (vlnr) Harry Buisman (Impress), Stef 
Krommedijk (Spedo Business Papers), mediapartner
Dick Ranzijn Jr. (Rodi Media) en toernooidirecteur
Jörgen Rietveld (hubergroup)

(vlnr) De flight met de latere winnaar (links) Paul Stroes 
(Canon), Marco Pol (MullerVisual), mediapartner
Dick Ranzijn sr. (Rodi Media) en Dennis Willemse
(Solo Logistiek)



1.  DRUKWERK

2.  POSTALE VERWERKING 

3.  VERZENDING 

VAN DRUKWERK TOT DEURMAT.
Maak van iedere par 3 
een HOLE IN ONE!

In één “slag” geregeld 

Regel al uw postale mailingen online, van drukwerk tot deurmat.

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
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(vlnr) De ‘mixed dubbel’ flight (vlnr) Robbert Amse (Wifac), 
Marie-Louise van Broekhoven (Antalis), Annemarie Dekker 
(Remmert Dekker Packaging) en Maarten de Graaf (CEP)

(vlnr) Marcel Weggeman (MW Business Media), Joep van 
Maaren (CTO Mens en Organisatie), Wouter van der Maat 
(Rutgers) en Fred Buijs (Drukkerij Buijs)

(vlnr) Frans Selles (Zalsman), Laurens Vis (MullerVisual), 
Cock Kooiman (Wifac) en Marco van der Ziel (PrintSupport)

(vlnr) Marco Springinhetveld (Reklam Labels & Durables), 
Gerben Groen (hubergroup), Fons van Broekhoven (Antalis) en 

Jan Dozy (Reklam Labels & Durables)

(vlnr) Jeroen Balke (DM+), 
Niels Landaal (Pressto) en 
Ronny van Rossem
(ARE holding)



Na het Friese Beetsterzwaag vorig jaar werd dit jaar het GrafischGolfen gehouden op de Maastrichtsche – international golf – te Maastricht. Een prachtige baan, 
de hoogste van Nederland. Voor veel deelnemers was het de eerste keer op deze hooglandbaan. En dus verrassend. De meeste golfers waren een dag eerder 

gearriveerd om in te spelen en daarna in te drinken. Daarover wordt uit privacy overwegingen niets gepubliceerd. Het was gezellig en iedereen heeft zich keurig 
gedragen. Bijna iedereen stond op vrijdag 22 juni 2018 fris aan de start voor de achtste editie van hét golftoernooi voor iedere graficus. Inderdaad bijna iedereen. 
Een enkeling moest z’n draai nog wel vinden, maar eenmaal in de prachtige baan ging het spel op de wagen. Het GG 2018 gaat net als alle voorgaande edities de 

geschiedenis in als zeer geslaagd. Toernooidirecteur Jörgen Rietveld heeft het met hulp van wat handjes en voetjes weer keurig gefikst. Dat mag wel eens in deze 
speciale GG 2018 krant, toch? Dankjewel man!

(vlnr) Erik Leemhuis, Herman Walraven, Jürgen Kanters en 
Paul Walberg zijn er helemaal klaar voor. Zij kunnen niet 
wachten tot het startsein wordt gegeven en popelen om de 
baan in te gaan.

Max van Dijck wil weten dat hij in Limburg 
is en doet zich te goed aan koffie met vlaai. 
Hoe kan het ook anders?!

De AZ Alkmaar vrienden Dick Ranzijn Jr. (links) en 
toernooidirecteur Jörgen Rietveld hebben alle tijd 
om bij te praten. Zij vertrekken vanaf hole één en 
spelen dus een thuiswedstrijd.

Fred Brouwer (links) en Sander van Hulssen 
vertrekken op tijd. Zij starten op hole vijf en 
hebben nog wel ’n eindje te gaan. Zo te zien 
hebben beide heren er zin in.’

Impress verbroedert!
Alle grote printermerken schuiven gezellig aan tafel bij Impress. Gaat daar binnenkort wat gebeuren? 
Wordt de printcapaciteit in Woerden verder uitgebreid? En met welk merk? 
(vlnr) Marvin de Kort (Ricoh), Tom Belder (Canon), Hans van Hunnink (Xerox), Sander Sondaal (Ricoh), 
Joop Agterberg en collega Harry Buisman van Impress weten wel beter.

10 | GrafischGolfen

Tja… als je door je lieftallige 
echtgenote Joyce zo de baan in wordt 
gestuurd, dan kan het niet anders dan 
dat Tim de Kraker de sterren van de 
hemel gaat spelen en de ene Birdie of 
– zelfs Eagle – na de andere slaat. Na 
afloop konden we Tim’s scorekaart 
niet vinden. Niet ingeleverd, Tim?

Robert Hartman (links) reageert op de publicatie in de rubriek ‘Wat beweegt… Oscar 
Pepermans‘ in Graficus. Robert: ‘Leuk stukkie en vooral een mooie foto, Oscar. Wie heeft die 
gemaakt?’ Oscar: ‘3x raden, Robert, Kokki natuurlijk.’
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Zelfs op de golfbaan doet dit nummer je aan 
iemand denken? Aan wie? ‘Je mot ’t zien, om 
‘t door te hebben.’

Leendert van As (met zonnebril) maakt tempo. Leendert heeft nog 
een Open Huis van de pas geopende vestiging Van As in Amsterdam. 
Robert Hartman en Harry Boonstra kunnen Leendert amper bijbenen.

Marie-Louise van Broekhoven en 
Annemarie Dekker vormen het vrouwelijke 
deelnemersveld aan het GG2018. Maar het 
gaat niet om de kwantiteit, maar om de 
kwaliteit, toch? De drukkerijwereld blijft 
een mannenwereld, ook in de golfbaan.

Is het toeval of niet, dat uitgerekend Dennis Willemse 
in het hoge gras op zoek is naar z’n bal? De latere 
winnaar Paul Stroes maakt fijntjes duidelijk dat dit niet 
de eerste keer is.

Vijf van de achttien holes op de 
Maastrichtsche liggen op Belgisch 
grondgebied. Dit bord maakt duidelijk dat 
de golfers in ons buurland komen. Gelukkig 
is de paspoortcontrole afgeschaft.

De jongste deelnemer, Sean Ceelen, gaat 
ieder jaar beter spelen. Wat een talent! 
Volgend jaar wel eerst even naar de 
kapper, Sean.

(vlnr) Laurens Vis, Cock Kooiman, Frans Selles en Marco 
van der Ziel bij de oesterstop. Tja… en vis (en ook oesters) 
moeten nu eenmaal zwemmen, toch Laurens? Dus even 
tijd voor ’n slokkie.

Het zit er op voor (vlnr) Mick Ellerbeck, Wouter van Korlaar, Niels van der 
Sloot en Ron van Gog. De alcoholhoudende consumptie is dik verdiend, 
proost mannen!

De toeterende marshall Jo Moers geeft 
vanaf het allerhoogste punt van de hoogste 
golfbaan in Nederland het startsein voor de 
achtste editie van hét GrafischGolfen.

Niels Schutte weet dat hij op de foto gaat en levert een 
technisch perfecte swing af. Nu maar hopen dat de bal 
verderop op de fairway ligt…
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GrafischGolfen

2018

HET GRAFISCH GOLFEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DEZE FANTASTISCHE SPONSORS

22 juni 2018 | de Maastrichtsche | Nederland / België
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SPONSORS

BEDANKT!

HET GRAFISCH GOLFEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DEZE FANTASTISCHE SPONSORS

22 juni 2018 | de Maastrichtsche | Nederland / België



The
winner is…

Bij het GrafischGolfen geldt het Olympisch gedachtengoed: ‘Meedoen is belangrijker 
dan winnen.’ Toch, eenmaal in de baan, al dan niet na een zware ‘night before’, wil 
niemand voor elkaar onderdoen. Ook op de prachtige Maastrichtsche, de hoogste 

baan van Nederland, werd weer om de hoogste eer gestreden. Na een zeer geslaagde 
golfdag werden de prijzen verdeeld en bekend gemaakt welke naam er dit keer op 
die felbegeerde GG Cup komt. Saillant detail: niemand heeft het GrafischGolfen 

twee keer gewonnen, ook dit jaar gebeurde dat niet!

THE 
LONGEST

Bij de heren ging ‘The Longest’ naar Emile 
Bosman. Hij sloeg vanaf de afslag op hole 
15 de bal het verst de fairway op. Bij de 
dames ging deze prijs naar de winnares 
van de Neary: Marie-Louise van Broek-
hoven.

Emile Bosman

De ‘Neary’ op hole 17 ging bij de dames 
naar Marie-Louise van Broekhoven en 
bij de heren naar Paul Walberg. Zij 
ontvingen van de sponsor van deze 
prachtige prijs, Herman Walraven van 
Pul Display, de ‘Neary’ prijs. Dat is 
een prijs waar je graag mee thuis wilt 
komen. De mooie wij-
nen verpakt in een 
speciaal bedrukte 
display zijn niet 
bedoeld voor in 
de prijzenkast, 
maar daar weten 
Marie-Louise en Paul 
vast wel raad mee.

Marie-Louise van Broekhoven

De prijs voor de XXL – gesponsord door 
MullerVisual – ging naar Sander Sondaal. 
Hij kwam met twee slagen op hole 5 het 
verst van allemaal op de greenway. Sander 
ontving deze prijs uit handen van de win-
naar van het GG 2017 Laurens Vis.

Sander Sondaal (links)

XXL
PRIJS

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. Hans Boerkamp (Rainbow Solutions) 33 punten
2 Herman Walraven (Pul Display) 31 punten
3. Robert Hartman (Dataline) 30 punten

Categorie low handicap
1. Paul Stroes (Canon) 35 punten
2. Marco Pol (MullerVisual) 33 punten
3. Marco van der Ziel (PrintSupport) 32 punten

14 | GrafischGolfen

Paul Walberg

Marie-Louise van Broekhoven

NEARY
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Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

LOW HANDICAP

1
De trotse en terechte winnaar van het GrafischGolfen 
2018 Paul Stroes ontvangt uit handen van media partner 
Dick Ranzijn sr. de felbegeerde GG cup.

2

LOW HANDICAP

Sander van Hulssen was zo aardig om de tweede prijs 
van collega Marco Pol in ontvangst te nemen. Maar ja, 
wie wil dat nou niet.. als Joyce de Kraker de prijs uitreikt?

3

LOW HANDICAP

Marco van der Ziel werd knap derde en ging met een 
mooie waardecheque naar huis.

HIGH HANDICAP

1
Hans Boerkamp ontvangt uit handen van sponsor 
Robert Hartman, die zelf ook in de prijzen viel, de eerste 
prijs in de categorie high HCP.

2

HIGH HANDICAP

Herman Walraven is blij met zijn tweede prijs en dat ook 
hij met Joyce op de foto mocht, natuurlijk.

3

HIGH HANDICAP

Robert Hartman ontving uit handen van 
toernooidirecteur Jörgen Rietveld de derde prijs.

Belgische 
bonbons

R
obert Hartman van het in 
België gevestigde Dataline – 
leverancier van MultiPress 
administratieve software 
voor grafische bedrijven – 

had voor de één na beste dame en één na 
slechtste heer (in de eindrangschikking) 
een heerlijke verrassing. Hoe kan het ook 
anders: Belgische bonbons. Bij de dames 
ging die verrassing naar Annemarie Dek-
ker en bij de heren naar Harold Lepoeter. 
Welke heer als laatste geëindigd is, wordt 
niet gepubliceerd.

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
2018   Paul Stroes

Paul Stroes de 
winnaar van het 
GG2018 met de 

wisseltroffee



CONNECT 
EVENT

18 oktober 2018 - 10.00 - 17.00 uur - Studio A12 Bunnik

CONNECT JIJ MEE? 
Ontmoet spelers uit 

de grafische en creatieve wereld!

Kom jij ook? Meld je aan via www.prindustry.com
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(vlnr) Ron van Gog (Wesly Printing & Packaging) , Mick Ellerbeck 
(De Telegraaf), Niels van der Sloot (Veer Motion Solutions | VMS) 
en Wouter van Korlaar (Korlaar Recycling)

Deze heren proberen zich te verstoppen voor de fotograaf. 
Dat lukt slechts ten dele. (vlnr) Tim de Kraker (Bardoggy), 
Ian Ceelen (Amstel Graphics), Jeroen Puntman 
(Drukkerij Roelofs) en (achter) Tom Belder (Canon)

(vlnr) Hans Boerkamp (Rainbow Solutions), Sander Sondaal (Ricoh), 
Rob Meijer (Zeqer) en Paul van Tol (Oud-Zelos)

(vlnr) Oscar Pepermans (Rutgers), Emile Bosman (Igepa), 
Rob Hoogstraten (GLR) en Thijs Lottman (Summis)

(vlnr) Patrick van den Sightenhorst (Prestotype), 
Maico Brandhorst (Printelligent Media Support) 
en Ewout Maartense (Kodak)



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

Te gekke acties?
ff samen brainen!

Tel. 033 - 253 60 14 | info@puldisplay.com



DANTO
Creatieve Communicatie

Grafisch ontwerp, Webdesign, 
         Fotografie & Video

De creatieve partner voor

www.danto.nl

Beste Kokki
Weet jij nog dat het vermaarde Grafisch 
weekblad steevast opende met Editor 
Letter(s). Deze hoofdredactionele bijdrage 
van Rien en Cees, zeg maar de Peppi & 
Kokki van het GW, was populair. Toen 
ooit besloten werd deze rubriek, met al 
dan niet prettige prikkels, te stoppen, 
schreeuwde de grafische wereld moord 
en brand. Al snel werd de rubriek voort-
gezet. Dat kun je, je nu niet meer voorstel-
len, toch? Uiteindelijk publiceerden beide 
GW-ers 792 Editors Letter(s). De laatste 
in het GW van 14 december 2012. Toen 
ging de stekker er uit. Het enige week-
blad voor de grafische industrie, dat in 
de laatste jaargang lang niet iedere week 
verscheen, stopte. De (grafische) wereld 

draaide gelukkig gewoon verder, al kon-
den sommigen zich in de donkere dagen 
voor Kerst 2012 een wereld zonder GW 
niet voorstellen. Het gebruikelijke, wee-
moedige gejammer over het verdwijnen 
van een legendarisch vakblad verstomde 
echter rap. Sindsdien veranderende er 
nog veel meer in de grafische wereld en 
dat zal ook nog wel een tijdje doorgaan. 
De drukkerij waar GW gedrukt werd, Dijk-
man Offset in Diemen, ging failliet en werd 
overgenomen door Rodi Rotatie waar deze 
GrafischGolfen krant, als déjà vu aan het 
GW, gedrukt wordt.

Sponsored magazine
Niet veel later gingen ook de zusterbla-
den Compres, Pers en PrintBuyer kopje 

onder. Alleen de titel Graficus, die in 2017 
haar 100-jarig bestaan vierde, bleef fier 
overeind. Het vakmagazine, zonder con-
currentie van andere gedrukte uitgaven, 
is wel veranderd. Voor meer dan de helft 
van de inhoud wordt betaald. Dan heb ik 
het niet zozeer over advertenties, want de 
populariteit van adverteren is drastisch 
afgenomen. Nee, Graficus wordt groten-
deels en geheel eigentijds inhoud gegeven 
met ‘branded content’ en advertorials. 
Laatstgenoemde bladvulling wordt door 
niemand gelezen. Alleen de concurrentie 
spelt de inhoud, om vervolgens tevreden 
vast te stellen dat er weer een deel van 
het marketingbudget zinloos is besteed. 
Hoe lang dit ‘old school businessmodel’ 
nog blijft werken en verschijnt er in de 
grafische industrie periodiek een vakblad, 
of beter: ‘sponsored magazine’? Want laten 
we reëel zijn… steeds minder mensen, 
zelfs in onze branche, zitten op gedrukte 
vakinformatie te wachten…

Bezigheidstherapie
Die parallel kunnen we ook trekken met 
vakbeurzen, een volstrekt achterhaald 
instituut. IPEX is inmiddels voltooid ver-
leden tijd. De vraag is wanneer de beurs-
organisatie van de Grafische Vakbeurs & 
Vakbeurs Sign in Gorinchem hetzelfde 
wijze besluit neemt. Waarschijnlijk duurt 
dat nog wel even, volgend jaar maart is het 
weer drie dagen ‘feest.’ Het concept is vol-
gens de organisatie compleet gerenoveerd 
en de, veel meer sign dan print, beurs heet: 
Sign & Print Expo. Als beursorganisato-
ren het concept gaan veranderen, moet 
je oppassen, is mijn stelling. De markt zit 
niet op dit soort evenementen te wachten. 
De beursexploitant natuurlijk wel, die wil 
zoveel mogelijk vierkante meters verhu-
ren. Eigenlijk is dat een trieste vorm van 

verspilling van tijd, energie en geld. Ik 
noem dat bezigheidstherapie. Slechts voor 
een enkeling geldt dat de investering van 
deelnemen aan deze kleinschalige vak-
beurs wordt terugverdiend, al is het vaak 
maar net hoe je rekent. Nee, de doelgroep 
die echt interessant is, heeft vaak geen tijd 
om dit soort – nauwelijks relevante – eve-
nementen te bezoeken. 

Verademing
Of het ook anders kan? Jazeker, in die zin 
is de Graficus Vakdag, die om een of ande-
re onnavolgbare reden is omgedoopt tot: 
‘Vakdag Print en Sign’, een verademing. In 
één dag doelgericht met beslissers kunnen 
netwerken en afwisselend interessante 
en inspirerende sessies volgen. Dat is van 
deze tijd. Simpel gezegd en de moraal van 
dit verhaal: ‘Mensen niet vermoeien, maar 
vermaken.’ Het GrafschGolfen is daar ook 
een mooi voorbeeld van, toch?

Peppi

Tja Peppi… aan de plaatjes te zien heb-
ben de GrafischGolfers op de Maastricht-
sche zich wel vermaakt en jij weet als 
praatjesmaker: ‘Beelden zeggen, meer dan 
woorden.’

Kokki
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Beeld gemaakt door Mick Ellerbeck

‘Mensen niet vermoeien, 
maar vermaken’

Peppi & Kokki



De mensen · de merken · de mentaliteit

Als de wind aantrekt en de golven hoog worden, wordt het spannend. Niet alleen 
zeilers weten dat. Ondernemers in onze branche ondervinden dat elke dag. Hoe 
moeilijker de reis, des te groter de voldoening bij succes. Wifac zorgt ervoor dat u 
er niet alleen voor staat.

Wifac B.V. · Rendementsweg 20B-1 · 3641 SL Mijdrecht · www.wifac.nl

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



Spieren voor Spieren
Spieren voor Spieren droomt van een wereld 
waarin kinderen niet langer lijden aan of 
onder een spierziekte. Er zijn in Nederland 
ruim 20.000 kinderen met een spierziekte. 
Spierziekten zijn progressief en nog niet te 
genezen. Spieren voor Spieren roept ieder-
een op hun gezonde spieren in te zetten voor 
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kinderen met zieke spieren en werft fondsen 
middels partnerships met bedrijven en het 
organiseren van evenementen. Tevens wor-
den er jaarlijks honderden acties door derden 
georganiseerd in het land van klein tot groot. 
Spieren voor Spieren besteedt de geworven 
fondsen aan wetenschappelijk onderzoek, 
het Spieren voor Spieren Kindercentrum in 
Utrecht, aan concrete hulp, zoals bijvoor-
beeld bijdragen aan rolstoelen en aangepast 
vervoer en de Spieren voor Spieren dag, een 
ontspannen dagje uit voor gezinnen met een 
spierziek kind. Kijk voor meer informatie op 
www.spierenvoorspieren.nl.

Spieren voor Spieren 
ambassadeurs
Spieren voor Spieren weet zich gesteund 
door een groot aantal ambassadeurs uit de 
sportwereld. Dat zijn onder andere: Sven 
kramer, Truus en Louis van Gaal, Frank en 
Ronald de Boer, Daley Blind, Reinder Num-
merdor, Ron Vlaar, Marit Bouwmeester en 
ga zo maar door. Een aantal van de ambassa-

deurs / (ex)topsporters neemt ook deel aan 
de ‘Spieren voor Spieren Golfdag’.

GrafischGolfen flight, wie durft?
Het is mogelijk om op 26 september 2018 
samen met een Spieren voor Spieren ambas-
sadeur aan het benefiet golftoernooi deel te 
nemen. De uitdaging is om onder de deel-

“Golfen met 
een prominent 
voor het goede 

doel. 
Wie durft?”

Op 26 september 2018 wordt voor 
de tweede keer in successie de 
‘Spieren voor Spieren Golfdag’ 

georganiseerd. Dat gebeurt op De 
Hooge Rotterdamsche, één van de 
mooiste en uitdagendste golfbanen 
van Nederland. Deze ‘goede doelen 
dag’ belooft een uiterst informele, 

aangename, goed verzorgde en 
ontspannen dag te worden. De 
opbrengsten van dit benefiet 

golftoernooi gaan naar Spieren voor 
Spieren.

“Mijn grootste wens is  
dat er een pilletje tegen 
spierziekten komt.”

Golfen  
voor  

spieren

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Brenda Ebell  |  T 010 - 52 00 52  |  bc@dehoogerotterdamsche.nl

Inschrijven kan op: www.dehoogerotterdamsche.nl

Omdat kinderen onbezorgd moeten kunnen 
rennen, fietsen, spelen en sporten!
Er zijn 20.000 kinderen met een spierziekte in Nederland en er is nog steeds geen 
medicijn. Ieder kind verdient spierkracht en dus spierballen. Daarom organiseren 
we wederom met elkaar dit golftoernooi! De ervaring leert dat het naast een 
‘goede doelen dag’ vooral een uiterst informele, aangename, goed verzorgde  
en ontspannen dag wordt! De opbrengst in 2017 was al meer dan € 18.000,-! 

Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
  Inslaan op de Driving Range en u ontvangt een lunchpakket
11.30 uur Welkomstwoord
12.30 uur Start golftoernooi (shotgun), versnaperingen in de baan   
17.30 uur Borrel en prijsuitreiking
19.00 uur Diner met bijpassende dranken en veiling met prachtige items

0180301.SVS_Golf Hooge R'damsche.indd   2 13-03-18   12:02

* Vorig jaar deden de olympisch hoc-
key kampioenen Minke Booij, Marjolein 
Bolhuis en Wieke Dijkstra mee. Ook 
andere BN-ers als Marianne & Henk 
Timmer, Leo Beenhakker en de bekende 
GG-er Joop Agterberg gingen voor het 
goede doel de baan in. Op 26 september 
2018 zijn Peppi & Kokki er ook.

Spieren voor 
Spieren Golfdag

nemers van GrafischGolfen één of meer 
flights in te schrijven. Wie durft? Voor de 
kosten hoef je het niet te laten. Een flight 
van 4 personen met een prominent* kost 
€ 1.000,00. Daarmee steun je niet allen het 
goede doel, maar heb je een geweldige en 
goed verzorgde golfdag, gegarandeerd!

Interesse?
Bel Peter Zwetsloot op 06 54 25 48 71 of mail 
info@peterzwetsloot.com.

De mediapartner uit Noord Holland is ook 
partner van het Grafisch Golfen. Helemaal 
toeval is dat niet. Dick Ranzijn: ‘Dit is voor ons 
een ideale gelegenheid om aan grafisch Neder-
land onze kwaliteit in het drukken van en de 

mogelijkheden met onze krantachtige produc-
ten te laten zien. Want de coldset rotatieoffset 
wereld heeft niet stil gestaan. Dat ontdekken 
steeds meer organisaties die met het uitgeven 
van een goed gedrukte en milieuverantwoord 

geproduceerde krant of magazine op een han-
dig formaat hun doelgroep willen bereiken. 
Daarom zeiden wij vorig jaar meteen ‘ja’ toen 
het idee ter tafel kwam om een GrafischGol-
fen krant te maken. Ook dit jaar zijn wij er 

trots op als partner weer te mogen laten zien 
wat wij onder andere kunnen. Natuurlijk kun-
nen we veel meer. Dat laten wij u graag zien. U 
bent van harte welkom bij Rodi Rotatiedruk. 
Bel voor een afspraak met 020 398 08 08.

Een heugelijk moment in 2017, de GrafischGolfen krant rolt van de pers bij Rodi Rotatiedruk. 
(vlnr) De trotse Peter Zwetsloot, Dick Ranzijn en Jörgen Rietveld.

ROdI MEdIA TROTSE 
PARTNER vAN 

GRAFISCHGOLFEN
Rodi Media bestaat 40 jaar en heeft vooral in Noord Holland naam gemaakt als 

uitgever van lokale huis aan huis bladen. In totaal geeft Rodi Media 30 verschillende 
titels uit. Die worden in ‘eigen huis’ gedrukt bij Rodi Rotatiedruk. Die activiteit 

bestaat volgend jaar alweer 30 jaar. Tegenwoordig worden de kranten gedrukt in 
Diemen, waar een moderne KBA Cortina waterloze coldset offsetpers staat. Daar 
drukt Rodi Rotatiedruk naast de eigen uitgaven ook Het Financieele Dagblad, het 

Nederlands Dagblad en tal van andere magazines en commercieel drukwerk.



OLIN DIGITAL
Olin is uitvoerig getest om er 
zeker van te zijn dat de hoge 
kwaliteit tot uiting komt op alle 
digitale  persen. Dit is het eerste 
premium digitaal papier dat zowel 
vlakken met gedempte kleuren 
kan weergeven als felle, levendige 
kleuren. Olin Digital, gecerti� ceerd 
voor HP Indigo en geschikt voor 
dry toner persen, biedt uitzonder-
lijk goede digitale drukresultaten. 
Beschikbaar is 3 afwerkingen: 
Regular, Smooth en Rough.antalis.nl ©
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I
k associeer makkelijk, het ene woord haalt het 

andere los. Veel mensen zijn bang voor woor-

den, grijpen naar de wapenen als de woorden 

hen niet bevallen. Ik zou dat willen nuance-

ren, dat het hierbij dan vooral om bange en/

of domme mensen gaat. Dom niet in de zin van oplei-

ding, dat heeft daar niets mee van doen, maar dom als 

gewoon hersenloos, mensen die vooral een schedel 

hebben om er de oren aan te hangen. Vandaar dat ik 

altijd geïntrigeerd ben door woorden. Ik denk daar over 

na – ik wil hierbij niet suggereren dat ik niet dom ben. 

Ik hoorde dat jullie golfden op de Dousberg – als Arn-

hemmer ken ik die berg. De Dous is namelijk 90 meter 

en onze bult 80. Wat vele mensen echter niet weten, is 

dat de oostzijde van de Dousberg in feite een met vuil-

nis opgevulde grindafgraving is. Over groen gesproken. 

Kijk een verborgen verleden. 

Genoeg. Ik ben opgegroeid in de periferie van Arnhem. 

Prachtig bosrijke en gelukkige protestantse jeugd. Als 

we iets bijzonders deden met zomers weer gingen we 

niet naar Klarenbeek, maar naar het golfslagbad in Door-

werth. Voor ons een vanzelfsprekendheid die naam; een 

zwembad met golven voor gewone mensen. Net zee. 

Niets met golfen te maken. Heet een klap met een golf-

club eigenlijk een golfslag?

Moeilijker werd het als we naar de rand van onze bio-

toop liepen. “Golflinks” stond daar op een bord. Met 

een eigen bushalte ook. We gingen er naar toe met 

schoolkameraadjes naar jongens en meisjes met mooie 

Molukse namen, aardige kinderen. Die mensen hadden 

geen zwembad… ze woonden daar in een barakkenkamp, 

waarom wist ik niet. Mijn ouders spraken er schande van. 

Het barakkenkamp was gevestigd op het terrein van een 

golfbaan – tegenwoordig de Roozendaalsche. Het gekke 

was: daar mochten die Molukse vriendjes en wij niet op. 

Sterker nog je zag er zelden of nooit iemand. Af en toe 
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‘Ik SLOEG EEN vOGELTJE’

een auto die langsreed. Niemand maar dan ook helemaal 

niemand in mijn sociale netwerk van destijds kende in 

de verste verte ook maar iemand die daar wel op mocht. 

Een soort geheim genootschap met in de achtertuin een 

Moluks barakkenkamp. Mijn ouders zeiden dat daar 

alleen maar kaklui kwamen. Daarmee was niets opgelost, 

maar had het een handvat gekregen. Voor mij werd golf 

daarmee voorgoed getypeerd. 

In Ierland leerde ik veel later pas dat het een volkssport 

was… tenminste daar. Leerde men mij ook dat zo’n baan 

in een Arnhems bos ook geen echte golflinks kon zijn. 

Het stoorde mij te leven met drie groepen mensen in een 

mooi bos: mijn vriendjes van school, de Molukse kinde-

ren en de mensen die we nooit zagen en niet kenden, die 

wel de baas waren van het bos. Het is de basis geweest 

voor mijn politieke vorming vrees ik. Golflinks bleek een 

verkapte schuilnaam voor een Molukkenkamp – destijds 

kien omgedoopt tot woonoord… golflinks was boven-

dien ook geen echte golflinks, maar gewoon een bos van 

een geheim genootschap voor golfballen… een sub-ras 

van de elkaar mishandelende en baantjes toespelende 

corpsballen. 

Dat was de basis, met de massale opkomst van de witte 

gvb’er, de vleesgeworden wannabee, van de voornoemde 

ballen verwaterde een en ander snel. Maar de regels blij-

ven streng alsof de Nunspeetse, Roozendaalsche, Eindho-

vense nog steeds de toonaangevende reservaten zijn voor 

dividend verdelende Shell-aandeelhouders. Zo werd ik 

ooit eens weggestuurd op het terras van een golfbaan in 

het Gooische omdat ik ’s morgens daar een zakengesprek 

had over software en me aandiende in een keurig Boss-

pak met donker T-shirt. “U heeft geen kraagje meneer”, 

ik had mijn jasje over een stoel hangen. Ik antwoordde 

dat T-shirts nooit kraagjes hebben. Dat antwoord was 

niet voldoende… toen ik vroeg of een Spaanse kraag 

ook voldoende was… werd ik tot genoegen van het oude 

damesclubje van het terras verwijderd. Dit terzijde. 

Mijn vooroordelen bevestigen zich makkelijk. Wat me 

vooral verbaast is dat deze mensen – en hoe rijker je pre-

tendeert te zijn hoe erger dat wordt – zoveel ruimte voor 

hun hobby opeisen. De gemiddelde amateur-voetbalclub 

moet hemel en aarde bewegen om er een veldje bij te 

krijgen. Een golfcompleks wordt makkelijk in het plano-

logisch groen neergepleurd daarbij het planologisch rood 

oprekkend. Bij de Dousberg zie je ‘t gebeuren – golfbaan-

tje erbij, camping ernaast zwembad. Zwembad loopt niet 

en nu komen er villa’s. En zo ritselt de corpsbal via de 

golfbal de oprekking van het stedelijk gebied. Kijk naar 

de ligging van deerniswekkende banen als Bentwoud – 

duurt niet zo lang of dit blijkt niet exploitabel en dan 

afbreken en huizen erop. Landje kaap door de ballen. Ik 

leerde op 10-jarige leeftijd dus dat Golflinks een naam 

was om de molukkenbarakken taalkundig te verbergen, 

een truc van het geheime genootschap. Echt waar! En dat 

golflinks in feite golfrechts was. Een geheim genootschap 

van een corpsballenvariant. Dat wist ik al toen ik nog op 

de Talmaschool zat. 

‘Heet een 
klap met 

een golfclub 
eigenlijk een 

golfslag?’

Volwassen kerels op een terras in Schotland. Ik 

zakte zo’n beetje in mijn Guiness. De volgende 

er overheen: ‘Ik sloeg een adeIaar.’ Blij dat ik 

geen honkbalknuppel bij me had. Ben maar 

weggegaan. Thuis hoorde ik van een buurman 

dat dat golfers moesten zijn geweest daar op dat 

terras – die schijnen hun resultaten in termen van 

dierenmishandeling te uiten. Toch een leuke voor 

Thieme. 



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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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 

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 

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 

‘Bron gewoon in eigen stad’

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

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 

De uitbreiding van Warmtenet 
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Jan Nagengast, portefeuille Duur
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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 

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 

Nieuwsoverzicht

Frans Timmermans (EU)  
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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 

Pagina 3 
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PRIVATISERING

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  

Pagina 2 & 3 

$

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

naam van de holding, de Volksbank.    
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AANPAK PESTEN

Bedrijven 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. 
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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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RENDEMENT BANK

Toezichthouder DNB wil 

dat Nederlandse ban-

ken hun beleggers niet 

langer rendementen van 

meer dan 10% beloven. 
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AANVAL TOMTOM

Navigatiebedrijf Here 

hoopt met het toevoegen 

van info over de actuele 

verkeersituatie TomTom 

in te halen. Pagina 15 

ACTIE UNICREDIT

De Italiaanse bank 

UniCredit wil door een 

aandelenuitgifte en de 

verkoop van onderdelen 

tot € 16 mrd aan kapitaal 

ophalen. Pagina 15 

ABELLIO IN DE KNEL

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
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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’
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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. 

FOTO: ROB VAN ESCH/HH

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.

INTERVIEW 
Pagina 2 & 3 

$

GOUDHANDEL WASTE WIT

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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‘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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dat elkaar pest, discri-
mineert of intimideert, 

kunnen per 2017 de 
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speciaal team. Pagina 6 MEER OPROEPJOBS
Het aantal oproepbanen 

is de afgelopen jaren 
fors gegroeid. Van 2010 
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EIS SOCIALE MEDIA
De Duitse regering eist 

dat sociale media meer 
werk maken van het ver-

wijderen van haatmail. 
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KRITIEK SALARISHet salaris van Hans 
Hoogervorst, de voor-

zitter van de organisa-
tie die internationale 
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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 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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ren voor de rechter en procedeert vakbond 

FNV nog steeds tegen kinderopvangbedrijf
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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 

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

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
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PRIVATISERING

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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Johan LeupenAmsterdam
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 ktot ktot antoorwerk bij banken en verze-

keraars zijn onveronveron minderd populair,

ondanks het feit dat ze in hoog tem-

po overbodig worden gemaakt door

automatisering esering esering n robotisering.
Die oproep doet de koepel van in-

dustriële werkgevers FME. Bestuurs-

lid Ab van der Touw beklaagt zich

tegelijkertijd 
tegelijkertijd 
tegeli

over het aanhoude

slechte imag
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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’
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