
 
 
Ferney Insperience Dag 2022 

 
De jaarlijkse Ferney Insperience Dag is een dag voor leden, leveranciers en relaties van Ferney om 
inspiratie op te doen en daarnaast op informele wijze met elkaar in contact te komen. Dit jaar werd 
deze dag samen met E/D/E georganiseerd op Golfbaan Landgoed Bleijenbeek in Afferden, Noord-
Limburg.  
 
Na de buitengewoon warme en droge zomer leek de Insperience Dag in het water te gaan vallen. 
Ondanks de 100% regen voorspelling lieten de deelnemers het echter niet afweten, chapeau! 
Traditiegetrouw brak het zonnetje tijdens de ochtend door, gevolgd door een prachtige middag met 
sportieve activiteiten.  
 
Gert Rademaker, de nieuwe algemeen directeur van Ferney, heette de deelnemers samen met 
Annegret Franzen, CEO van E/D/E International, van harte welkom.   



 
 
 
 
Inspirerende 
gesprekken onder 
leiding van Marjet 
Rutten 
In de ochtend leidde 
Marjet Rutten, aanjager 
van vernieuwing van de 
bouw, de inspirerende 
gesprekken over de 
thema’s recente 
ontwikkelingen, 
duurzaamheid, 
digitalisering en 
industrialisering.  

 
 

 
‘Ik vond het bijzonder nuttig, weer een hoop collega’s en leveranciers ontmoet. Daar komt dan altijd 

weer wat uit voort als je op zo’n ontspannen dag met elkaar praat en dat is toch wel bijzonder’. 
Frencis Veldmans - Technische Groothandel Veldmans uit Tynaarlo 

Deelnemer aan discussie over recente ontwikkelingen 
 
 
Middagactiviteiten 
Na de lunch konden de deelnemers kiezen uit verschillende activiteiten; een golfclinic/masterclass, 
het 9 holes golftoernooi of een e-chopper tour en kanovaren over het riviertje de ‘Niers’.  
 
 

 
 
Golfclinic en masterclass 
Er was opnieuw veel 
belangstelling voor de golfclinic 
en masterclass. 31 deelnemers 
kregen in drie groepen de basis 
van het golfen uitgelegd, waarna 
een 9 holes wedstrijd op de pitch 
en putt baan volgde. Annegret 
Franzen (E/D/E International), 
Ken Leysen (Stanley Black & 
Dekker) en Michael van Herk 

(VSA Van Spijk) bleken de toppers binnen hun groep. Diegenen die al eerder aan golfclinics hadden 
deelgenomen konden zich inschrijven voor de masterclass, welke afgesloten werd met een wedstrijd 
op de par 3-4 baan. Remco Witteveen (Isero) won deze met glans!  



 
 
E-chopper tour en kanotocht over de ‘Niers’ 
Na het downloaden van de route gingen de 36 
deelnemers op de e-chopper onderweg naar het 
verzamelpunt bij het dorpscafé. Vanaf daar wandelde 
de groep naar het riviertje de ‘Niers’, waar de kano’s 
klaar lagen. Het kanovaren ging gepaard met de nodige 
hilariteit door enige natte pakken en meerdere koeien, 
die slalommend in de rivier ontweken moesten 
worden. De terugweg naar het dorpscafé werd 
afgelegd met trapskelters. Twee gezellige borrelstops 
op de weg terug naar Landgoed Bleijenbeek maakten 
de rit compleet.  
 
 

‘De interactieve opzet van de ochtend, waarbij Marjet Rutten het gesprek voerde met leden en 
leveranciers door elkaar, vond ik heel gaaf. ’s Middags waren de weergoden ons gunstig gezind en 

reden we in ’t zonnetje met de e-chopper door de prachtige omgeving, Ik had best wel een snel 

exemplaar wat voor extra plezier zorgde      . Het kanovaren was waanzinnig leuk en ik denk met 
genoegen terug aan de onverwachte pitstop daarna bij het ouderwetse kroegje, waar het vers 

getapte biertje wel héél goed smaakte! Al met al een topdag!’ 
Ard Keller – Keller’s IJzerhandel  

 
 
 
 
Golftoernooi  
Gideon Koens (Zandvoort Draadindustrie) bleek in 
topvorm. Ondanks zijn golfhandicap van 4,7, waarbij 
hij zich geen foutje kon veroorloven, won hij na elf 
jaar opnieuw de legendarische Ferney Golfcup.. 
Peter Smit (Smit Maassluis) en Laurens 
Goedegebure  (Allshoes Safety Footwear) tekenden 
voor respectievelijk de 2e en 3e prijs. 
 

 
 

‘De Ferney Insperience Dag was wat mij betreft een hole in one! De gespreksonderwerpen, gasten,  
activiteiten en de BBQ, beter wordt het niet! De vraag:” hoe kun je winnaar worden:  “Grip it, rip it 
and dip it!” Tenminste, die gedachte heeft mij geholpen en natuurlijk de ondersteuning van mijn 

flightgenoten, Jeroen, Rob en Gert, waarvoor nogmaals dank’. 
Gideon Koens – Zandvoort Draadindustrie 

 
 
Na afloop van de activiteiten verzamelden alle deelnemers zich op het terras voor een gezellige 
borrel en afsluitende BBQ. Alle deelnemers bedankt voor jullie bijdrage aan deze dag! 
 
 

 
 

 


