
 
 
Ferney Insperience Dag 2021: een warm weerzien! 

 
Op een van de mooiste zomerdagen van 2021 vond de Ferney Insperience Dag op Landgoed 
Welderen in Elst plaats. Een dag voor leden van Ferney, leveranciers en relaties om inspiratie op te 
doen en daarnaast op informele wijze met elkaar in contact te komen. De temperatuur in De Bilt 
tikte de 26,9 graden aan, een heerlijke dag voor een buitenevenement! 
 
De sfeer tijdens de ontvangst zat er al snel in. Voor bijna alle 98 deelnemers was het de eerste keer, 
dat ze weer in zo’n groep bij elkaar waren. Fantastisch om elkaar op deze manier weer persoonlijk, 
gezond in de buitenlucht, te kunnen ontmoeten! Extra bijzonder na de lange corona periode die 
achter ons ligt en waarin het contact voornamelijk via digitale wegen verliep. 
 
De dag was opgedeeld in twee delen; een presentatie in de ochtend en een activiteit in de middag. 
 
 



Inspiratie door Onno Dwars – Verduurzaming van de bouw 
Dankzij het mooie weer kon de presentatie buiten op het 
overdekte terras worden gehouden. Onno Dwars, directeur 
van Ballast Nedam Development, deelde zijn bevlogen visie 
op het thema verduurzaming van de bouw en daagde de 
aanwezigen uit om doelen te stellen om 100% duurzaam te 
zijn. “Een beetje duurzaam is niet duurzaam en weet dat wij 
Ballast Nedam en onze collega’s het van u zullen gaan 
verlangen”. 

 
Middagactiviteiten 
Na de aansluitende lunch verzamelden de deelnemers zich bij de middagactiviteiten. De leden en 
leveranciers van Ferney konden zich van tevoren aanmelden voor de golfclinic/masterclass, het 9 
holes golftoernooi of  een workshop schapendrijven en kleiduiven schieten.  
 
Kleiduiven schieten & schapendrijven 
Na een korte uitleg werden de kleiduiven afgeschoten met een 
katapult, waarna de deelnemers deze in verschillende 
spelvormen met een lasergeweer probeerden te raken. Ook 
voor de deelnemers die vaker kleiduiven hadden geschoten 
een geheel nieuwe ervaring! Marco Koopman van Kyocera 
Senco bleek een bijzondere scherpschutter en won de prijs; 
een Italiaans pakket en een bos bloemen. 
 
 

De workshop schapendrijven werd gegeven door 
Ellen van der Zweep, die zelf de honden fokt en 
deelneemt aan de wereldkampioenschappen 
schapendrijven. Na de uitleg over de honden werd 
de groep gesplitst in twee groepen. De eerste 
groep probeerde de schapen op te drijven, waarna 
de tweede groep de schapen opving en deze in de 
kooi begeleidde. Dit alles zonder dat er schapen 
ontsnapten, een hele uitdaging. Het gezegde ‘als 
er 1 schaap over de dam is, dan volgen er meer’ 
was hier goed terug te zien in de praktijk!  

  
Golftoernooi  
Maarten Delfortrie van Artitec Wallebroek eindigde op de eerste 
plaats met zijn team. Als individuele speler won hij de 
legendarische Ferney Golfcup en de daarbij behorende 
hoofdprijs van 200 golfballen met zijn karikatuur erop. Absoluut 
geen ‘duikboot’ met zijn handicap 3! Hij tekende ook voor de 
verste slag (Longest Drive) van de dag. Bert van Lieshout van 
Themans won de neary door het dichtst bij de vlag te slaan op 
de daarvoor aangewezen hole.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Clinic/Masterclass 
De clinic/masterclass vond plaats in een gemoedelijke sfeer. 
Ongeveer 45 deelnemers probeerden  
zich onder begeleiding van een instructeur de beginselen van 
het golfen eigen te maken, waarbij natuurlijk veel gelachen 
werd. Mark Schipper: ‘…en dan denk je….nu komt die 
wereldslag….en eindig je met je club in de prut!’ De drie 
onderdelen putten, de swing en chippen passeerden de revue. 
Hierna werden enkele holes gelopen met de pro, waarbij het 
verrassingselement sterk aanwezig was in de vorm van 
toevalstreffers! Joost Riemsdijk van Allshoes werd de topper 
van de clinic/masterclass. 
 

Bij deze temperaturen was het was natuurlijk GENIETEN(!) in goed gezelschap tijdens de gezellige 
borrel en afsluitende barbecue op het terras.  
 
 
Reacties van de deelnemers: 
 

‘Prachtige Insperience dag gehad. Nuttig en gezellig om weer met relaties en vrienden 
 onder elkaar te kunnen zijn in een beproefd concept.’ 

Maarten Delfortrie – Artitec Wallebroek 
 

‘Het is mooi om te zien hoe iemand zijn passie om het leefmilieu voor de volgende generatie te 
verbeteren, verwezenlijkt. Niet alleen met praatjes, maar door het gewoon te doen.’ 

Peter Smit – Smit Maassluis over de presentatie van Onno Dwars 
 

‘Persoonlijk heb ik genoten van een prachtige dag met Ferney en al haar leden. Fijn om weer  
in zo’n setting bij elkaar te komen. Elkaar inspireren door nieuwe topics te bespreken is mijns 

 inziens erg waardevol. Daarnaast is het altijd leuk om verborgen talenten te ontdekken.’ 
Joost Riemsdijk – Allshoes 

 
‘Het schapen drijven heeft mij aangenaam verrast. Om schapen op de juiste wijze te drijven 

 met een team is goede communicatie en samenwerking bijzonder belangrijk. 
 Kortom wat mij betreft een leuke en originele suggestie voor een team building event!’  

Dirk Vermeulen – Bostik Benelux 
 

‘Poep onder m’n schoen, maar wel echt leuk om een keer te doen!’ 
Bart Knol – Ferney over het schapen drijven 

 


