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Vooraf
MARKER is een uitgave van De Woeste 
Kop. Na het verschijnen van de 
1e MARKER in januari 2019 is dit 
de 2e versie.

De hoofdsponsoren leggen uit waarom 
zij voor onze club kiezen en we
besteden aandacht aan onze partners,
vaste medewerkers en vele vrijwilligers.

MARKER is bestemd voor onze leden, 
medewerkers, partners en sponsoren, 
business netwerkgroepen, toekomstige 
leden en ieder die geïnteresseerd is in 
De Woeste Kop. 
 
Axel, juni 2022

Golfbaan De Woeste Kop ligt in natuurgebied de
Smitsschorre aan de rand van Axel. De 18-holes baan
met A-status en GEO-certificatie is aangelegd tussen
kreken en bossen. Smalle fairways en strategisch gelegen 
bunkers, vijvers en doglegs zorgen voor een extra uitdaging.

De watertoren van Axel is gesitueerd aan een van de holes.
De toren is met zijn hoogte van 60.60 meter een niet te missen 
herkenningspunt.
Golfvereniging De Woeste Kop heeft ruim 1000 leden, een mix 
van jong en minder jong, m/v/ hoge en lage handicappers. 
Door de ruime baanopenstelling is er veel gelegenheid om te 
spelen of mee te doen aan wedstrijden, damesdagen, heren-
avonden, competities, gezelligheids- en businessevenementen. 
Ook wordt er ieder jaar een ‘Open-Week’ georganiseerd.

Faciliteiten
Er kan onbeperkt geoefend worden op onze driving range. 
Daarnaast zijn er 3 ruim opgezette oefengreens waar men
uitstekend kan trainen. De puttinggreen voor het oefenen 
van korte en lange putts. Deze green is geonduleerd zoals 
men ook in de baan zal tegenkomen. De pitching green is
uitstekend geschikt voor het oefenen van korte slagen
naar de green.  Tot slot is er een bunker green voor het oefenen 
van de slagen vanuit het zand direct naar de green.

Daarnaast beschikt De Woeste Kop over een stokkenloods, 
handicarts en trolleys. In het clubhuis zijn Restaurant The Loft 
en Lowe’s store en golfacademy gevestigd.
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Midden 2021 trad een nieuw verenigingsbestuur aan. Samen met het oude bestuur en de 
stichting Golf Zeeuwsch Vlaanderen hebben we het beleidsplan uit 2017 geactualiseerd.
De komende jaren zullen we sterk inzetten op het verder verbeteren van de baan en 
faciliteiten, professionalisering van de organisatie en service, ledengroei, behoud van het 
verenigingskarakter, ledentevredenheid en het financieel gezond houden van vereniging 
en stichting. Natuurlijk zijn hierbij de relaties met onze sponsoren van eminent belang!

2020 en 2021 waren “vreemde” jaren. Het Covid19 virus bepaalde voor een groot deel het 
openbare leven en ook het reilen en zeilen binnen de golfvereniging. We mochten blijven 
golfen maar de vele beperkingen trokken een behoorlijke wissel op het verenigingsleven.
Wij hopen dan ook dat in 2022 de situatie verder normaliseert zodat wij alle gebruikelijke 
activiteiten en wedstrijden kunnen organiseren en dat we bij deze activiteiten weer een 
hoge deelname van alle geledingen binnen onze vereniging gaan zien.

Belangrijk blijft dat onze leden, sponsoren en alle anderen zich thuis blijven voelen bij de 
vereniging. Wij blijven afhankelijk van de inzet van onze vele vrijwilligers en de steun van 
onze sponsoren.

De inzet van het beleid van de vereniging is dat leden, vrijwilligers, sponsoren, medewer-
kers en partners zich verbonden en betrokken voelen en dat respect voor elkaar, de baan 
en de omgeving hoog in het vaandel blijven staan.

Frans Kempenaars, voorzitter.

Van het bestuur

Op de foto van links naar rechts: Aafko Schanssema; Theo Pieters; Harry van Ommen;Frans Kempenaars;
Marion Menu; Luc Missiaen. Op de foto ontbreekt: Ingrid Picavet.
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Wat is een vereniging zonder vrijwilligers?

Een golfclub wordt pas een vereniging als het meer is dan een club
met alleen maar leden. De meerwaarde wordt mede bepaald door leden 
die meer willen dan alleen een balletje slaan en meer voor de club willen
betekenen.

Ook bij De Woeste Kop zijn er gelukkig vrijwilligers. Hier weten de beide 
besturen (ook vrijwilligers) zich gesteund door ongeveer 100 leden, 
die binnen diverse  commissies, een of meerdere taken op zich nemen.
In hun eigen vrije tijd, onbezoldigd maar allemaal met hetzelfde doel:
‘iets willen betekenen voor De Woeste Kop’. 

Ieder jaar worden deze vrijwilligers uitgenodigd voor een wedstrijd met 
een hapje en een drankje. Er wordt dan gespeeld om de ‘Presidentscup’.
Op deze manier wil het bestuur van de vereniging hen bedanken
voor hun inzet.

Honderd vrijwilligers klinkt veel maar extra mensen zijn natuurlijk altijd 
welkom. Bent u bereid om een stapje meer te zetten voor onze vereniging? 
Neem dan contact op met een bestuurslid of iemand van de commissie
waarbij u zich aan zou willen sluiten.

Zonder vrijwilligers geen golf.
Vrijwilligers zijn goud waard!

Vrijwilligers

Ik, Patty Smit, mag mij aan jullie voorstellen als clubmanager
van jullie mooie Golfvereniging De Woeste Kop. 

Sinds 2008 ben ik werkzaam in de golfbranche. Golfbaan Spaarnwoude
waar velen golf hebben geleerd, Prise d’Eau Golf, vele jaren Koninklijke
Nederlandse Golf Federatie en Golfcentrum Roosendaal. Ik verbind mensen,
ik faciliteer de verschillende doelgroepen die er in elke vereniging
en op elke golfbaan zijn, ik geloof in samenwerken en niet onbelangrijk
ik geniet van werken. 

Ik ben voor de liefde voor een Belg -ook werkzaam in de golfbranche-
van Amsterdam naar het Zuiden verhuisd en we wonen deels in Kapellen
en deels in Bergen op Zoom. Als je op een golfbaan werkt, ga je helaas
minder golfen, maar ook ik heb net als u de passie voor onze sport.
Dus in mijn vrije tijd speel ik graag. Net als alle golfers geniet ik van het
samen met vrienden spelen in de mooie natuur. Waarbij het woord
‘samen’ de essentie aangeeft. Hole 19 heb ik nog nooit over geslagen.

Ik wil graag met jullie mijn kwaliteiten inzetten om gezamenlijk de
beleidsplannen van het bestuur en de Stichting ten uitvoer te brengen 
en om met ‘onze’ mooie Golfvereniging De Woeste Kop de stappen te nemen 
om voor de toekomst de vereniging te blijven waar sportiviteit,
professionaliteit en plezier de sleutelwoorden zijn.

Ik kijk ernaar uit om persoonlijk kennis te kunnen maken met jullie.

Clubmanager
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Coosje Jonkman en Anne van Kruijssen staan maandag t/m vrijdag
voor u klaar van:

08.30 -12.30 uur en 13.00 -15.00 uur (nov t/m febr)
08.30 -12.30 uur en 13.00 -17.00 uur (mrt t/m okt) 

Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor leden en gasten en helpen u bij
vragen over o.a.: 

•  Uw lidmaatschap
•  Informatie over toelating tot lidmaatschap en voorwaarden
• Greenfee-boekingen en groepsreserveringen etc etc

 Tevens zijn wij de steun en toeverlaat voor:
•  Bestuur Vereniging
•  Bestuur Stichting
•  Commissies 
• Onze partners The Loft; Lowe Golf Academy en H4A

Contact:
Tel. (+31) 0115-564467 (keuzetoets 1)
E-mail: info@dewoestekop.nl

Secretariaat
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Golfbaan De Woeste Kop, al sinds jaar en dag beheerd door de stichting
Golf Zeeuwsch-Vlaanderen heeft in de loop der jaren al menig investeringen 
gedaan om de totale beleving van sport en horeca te bevorderen. 

Als eerste vernoemen we hier het behalen van het GEO certificaat wat
weergeeft hoe wij binnen de golfsport omgaan met de natuur, de resources 
en de gemeenschap op een duurzame wijze. In de afgelopen jaren zijn
we ook aan de slag gegaan met de verbetering van de niet onbelangrijke wa-
terhuishouding in de baan waardoor greens, tees en delen van de fairways op 
een betere wijze beregend kunnen worden en door de installatie van twee 
additionele bronnen voorzien we daarmee ook in de beschikbaarheid van 
voldoende beregenings-water.

Op dit moment is er ook een start gemaakt met de renovatie van holes 15 
en 16, wat zal resulteren in bespeelbaarheid het hele jaar door maar wat ook 
voor een nieuwe uitstraling/beleving van beide holes zal zorgen.
Tevens zijn ook buiten de baan niet onbelangrijke aanpassingen uitgevoerd 
zoals de verbouwing van clubhuis/horeca, bouw van een nieuwe stokken- 
en buggy-loods en niet te vergeten de aanleg van geheel nieuwe en
verlichte oefenfaciliteiten om het ”korte-werk” nog beter te kunnen oefenen.
Ook de machineloods, waar tevens de greenkeepers zijn gestationeerd, heeft 
een verbouwing ondergaan waardoor aan de huidige eisen t.a.v. werkom-
standigheden is voldaan. Naar de nabije toekomst toe staan er nog een aantal 
investeringen op de planning zoals een aanpassing van de driving-range om 
het “lange-werk” nog beter te kunnen oefenen.

Ook een uitbreiding van het clubhuis staat op de planning om te voorzien
in adequate werkruimtes voor de verschillende huidige en toekomstige 
disciplines die werkzaam zijn in het clubhuis. 

Golfbaan De Woeste Kop

Met ingang van juni 
heeft Gert Post de 
taken overgenomen 
van Adri Pieters die na 
vele jaren als 
baancommissaris
met pensioen gaat. Adri Pieters
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Lowe Golf Academy & Store
Bij Lowe Golf Academy & Store kunt u terecht voor alles wat maar met golf te maken heeft.
Wij bieden lessen, clinics en businessdagen gegeven door PGA erkende golfprofessionals.
Voor een beginnende golfer of een competitie speler, wij maken uw programma op maat.
Zo is golfen voor iedereen een plezier! Houd onze website in de gaten, er zijn geregeld
aanvullingen op het lesaanbod. 
 
Daarnaast hebben wij een compleet assortiment golfartikelen van kleding tot schoenen,
van tees tot ballen. De materialen in onze winkel zijn volledig gericht op onze leden
en wij verzorgen met veel plezier de uitrusting van iedere golfer. 

De golfprofessionals verzorgen ook clubfitting op afspraak. 
Voor ons is service en een goed gevoel bij de aankoop het belangrijkst.
Maak verder kennis met ons via onze website www.lowegolfacademy.nl

Matthew en Marielle Lowe
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The Loft.

Wie zijn wij ???  
Eric en Bianca van Bochove. 

inds 2005 zijn wij de trotse eigenaren van restaurant ’t Vlasbloemeken te Koewacht,
bekroond met een Michelin-ster. Ook zijn wij al 10 jaar lid van De Woeste Kop.

Ons golfavontuur is begonnen met een paar lessen die we cadeau hadden gekregen van leden
die ons vertegenwoordigden op een golfwedstrijd van de restaurateursvereniging de JRE.
Zo zijn we eigenlijk in aanraking gekomen met dit vreselijk mooie spelletje
en op sommige momenten o zo frustrerend.

Wat een super idee was dat, sindsdien zit golf in ons hart, ondanks de ups en downs blijft het
een heerlijke invulling van een ochtend of middag om een ronde te spelen met goede vrienden
en daarna even lekker in het clubhuis te verpozen.
Toen het bestuur ons vroeg om een profielschets te maken van een nieuwe uitbater,
Patrick ging ons na vele mooie en heerlijke jaren verlaten, ging bij ons  een gevoel borrelen.
Waarom niet zelf aan de slag met een goede brasserie?
Heerlijk eten, een glimlach en een goed verhaal van die birdie chip van 10 mtr of de drive van 300 .

Zo zijn we gestart in een moeilijke tijd, open en dicht door corona beperkende maatregelen.
Dit alles zorgde, en ook nu nog voor de nodige uitdagingen maar deze gaan wij niet uit de weg 
en werken er keihard aan om voor u klaar te staan.

Eten | Drinken | Genieten.
Dat is waar we voor gaan.
Met een schitterend team staan we dagelijks voor u klaar.
Graag tot binnenkort in The Loft, tot snel!

Met de culinaire groet Eric en Bianca

THE LOFT
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Greenkeepers
Het team van greenkeepers van H4A is ervoor verantwoordelijk dat de baan er altijd zo 
goed mogelijk bij ligt. Hoofd greenkeeper Paul Mannaert en zijn mannen zijn dagelijks 
in de weer om de baan en de natuur er omheen optimaal te onderhouden.
Het rollen, maaien, zaaien, prikken en sproeien gaat het hele jaar door.
Daarbij heeft natuurlijk elk seizoen zijn eigen uitdagingen.

Een bijzondere uitdaging daarbij is de GEO certificering. GEO is gericht op duurzaam 
golfbaan beheer. Dit betekent onder andere dat er geen pesticides gebruikt worden
maar ook dat duurzame technieken gebruikt worden bij het baan onderhoud.
Ontwikkeling van natuur rond de golfbaan speelt hierbij een belangrijke rol.

Spelplezier op De Woeste Kop begint natuurlijk bij
een baan die er tiptop bij ligt.
Deze opdracht is bij onze greenkeepers in goede handen!

Paul Mannaert, hoofdgreenkeeper.
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AZM Brandensteyn levert tijdelijke ondersteuning aan bedrijven op gebied van management
en bedrijfsadministratie. Jan Mathijssen is al meer dan 25 jaar actief als interimmanager en werkte
in heel West-Europa, Verenigd Koninkrijk/Ierland en Noord-Amerika (van Canada tot Mexico). 

Vaak neemt hij tijdelijke functies op als CFO of Finance Manager om bedrijven door een
veranderingstraject te loodsen. Dat kan gaan om vervanger van de functiehouder wegens ziekte of 
vertrek, maar ook bij de implementatie van nieuwe systemen op gebied van rapportering en analyse.
Vaak heeft een bedrijf tijdelijk nood aan een externe expertise waarbij Jan Mathijssen ook operationeel 
meedraait en verantwoordelijkheid neemt. Referenties zijn Oracle, FedEx, ArcelorMittal, Cordeel,
Thomas Cook, PepsiCo, Chevrolet, SD Worx, VAB, Galapagos en momenteel is hij tijdelijk aan de slag
bij Facilicom in België. Hij is beschikbaar voor expertise op gebied van ERP, Business Intelligence,
algemeen financieel management en projectmanagement.

Nathalie Van den Branden is naast echtgenote van Jan Mathijssen actief in project- en
bedrijfsadministratie. Referenties zijn Balliauw, Bulo, Egemin en BKMS Bouwbedrijf in Antwerpen.
In hun vrije tijd beoefenen ze allebei de golfsport vanwege de gezonde omgeving, de lichamelijke
beweging en de fijne sociale interactie. Golf is vooruitdenken, je doel bepalen en daarna de stappen
hiertoe terug berekenen, wat ze ook herkennen in hun dagelijkse werkzaamheden.
Het is een heerlijke sportieve ontspanning.

Ze wonen in Sinaai-Waas (België) en zijn al jaren trouwe clubsponsors omdat ze de vereniging naar 
waarde schatten: veel gezellige mensen op een uitdagende en goed onderhouden golfbaan, vlakbij huis. 
Uiteraard waarderen ze ook de geneugten van hole 19 en hopen u daar bij volgend bezoek te kunnen 
begroeten. 
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Kärcher Van Mol is reeds meer dan 40 jaar een gevestigde waarde
in de wereld van reinigingsoplossingen. Voor elk probleem is er een oplossing!

Naast het aanbieden van een premium-merk zit onze grootste troef in het team van ervaren,
gemotiveerde mensen, met een servicedienst die de goede werking en continuïteit van jouw
toestellen garandeert. Deze succesformule zorgt voor  een goed geoliede machine 
en laat ons toe jaar na jaar groei te mogen noteren.             

Waar we bijzonder trots op zijn is dat we dit alles kunnen doen mét het behoud
van het familiale karakter van Kärcher Van Mol. Momenteel opereren we vanuit 3 vestigingen 
in Oost- en West-Vlaanderen, waardoor er een groot gebied in België en ook Nederland 
bediend kan worden.

Zaakvoerders, Ludo & Marina, zijn in de eerste plaats zelf fervent golfers: Je vindt ze nagenoeg wekelijks 
terug op ‘the green’.  Het enthousiasme voor de sport sloeg recent ook door naar onze medewerkers.
Zo werd laatst een heuse teambuilding georganiseerd op De Woest Kop.
Op de baan leg je vaak de juiste contacten. Als je dit kunt doen in ontspannen sfeer
op een mooie locatie heb je ‘best of both worlds’
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H4A is specialist in groenbeheer van onder andere golfbanen en sportterreinen.
Het groen in de meest optimale conditie krijgen én houden vraagt veel kennis, kunde en aandacht. 
Greenkeeping is een vak apart. Ons team van professionele greenkeepers weet precies wat de grasmat 
nodig heeft aan verzorging. Wij doen dit op een duurzame en verantwoorde manier én beschikken
over een goed uitgerust eigen machinepark. We voeren zowel het reguliere als het groot onderhoud
uit en stellen eventueel onderhouds- en renovatieplannen op.
 
Al vele jaren is H4A verantwoordelijk voor het onderhoud van de golfbaan van De Woeste Kop.
Een vast team van H4A-medewerkers zorgt ervoor dat de golfbaan er voor u uitmuntend bij ligt.
Een mooie opdracht die ons dag in en dag uit verbindt met de vereniging én de leden.
Als hoofdsponsor kunnen wij dan natuurlijk niet ontbreken. Wij zijn er trots op dat we al jaren
met raad en daad een bijdrage mogen leveren aan deze voor de regio unieke vereniging! 
 
Wim Deveneyns
Directeur H4A
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De Schipper Groep; passie voor ondernemen en golf!

De historie van Schipper gaat terug naar 1938. In dat jaar werd Schipper Accountants opgericht.
Inmiddels hebben wij 10 vestigingen in Zuidwest-Nederland. Met circa 350 medewerkers bieden we
ondernemers een full-service dienstverlening op het gebied van accountancy, belastingadvies, 
accountantscontrole, pensioenadvies, corporate finance en personeelsdiensten. Onze sterke regionale 
binding zorgt dat we de branche, afzetmarkt en concurrenten van onze klanten kennen. Door de korte 
lijnen in onze organisatie zijn we wendbaar; we anticiperen snel en slim op elke vraag die we krijgen.

Naast de ondernemer
Bij Schipper staat de adviseur naast de ondernemer. We zullen nooit op de stoel van de ondernemer gaan 
zitten, maar er wel pal naast om samen aan een succesvolle toekomst te werken. Door de inzet van onze 
kennis, inzet en creativiteit, komen we samen tot concrete en overzichtelijke oplossingen. Belangrijk is dat 
we altijd dichtbij zijn en dat er een ‘gezicht’ bij Schipper hoort. Dit is tevens de reden dat we onszelf laten 
zien in relevante netwerken zoals De Woeste Kop. Regelmatig kom je hier Ronald Dekker, Joeri Zoon of 
Marloes Janse-Baart op de baan, in het clubhuis of tijdens de wedstrijden van de Businessclub tegen!
 
Schipper Online
Naast de genoemde diensten is Schipper Online een belangrijke tak van sport geworden. Wij bieden tal 
van prachtige online mogelijkheden waarbij u in korte tijd uw administratieve zaken altijd op orde heeft. 
Zo heeft u meer tijd om te doen wat u het liefst doet: ondernemen! Alle online toepassingen komen 
uiteindelijk samen in een dashboard als managementinformatie, waardoor u up-to-date inzicht heeft en 
tijdig uw bedrijf kunt bijsturen. 

Bent u op zoek een sparringpartner of heeft u vragen op het gebied van online boekhouden? Neem dan 
gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek op één van onze kantoren, bij u op het bedrijf
of gewoon tijdens een rondje golf! 

R.G.I. (Ronald) Dekker 
Commercieel Manager 

T 0115 64 15 55 
M 06 27 08 44 47 
rdekker@schipperaccountants.nl
www.SchipperAccountants.nl 
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SPIE Nederland
“Het zakelijke randje is er af”
 
SPIE Nederland is een dochteronderneming van de SPIE Groep, dé onafhankelijke Europese leider in
Multi-Technische dienstverlening op de gebieden van energie en communicatie. Wij begeleiden onze 
klanten in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van netwerksystemen 
en energie-, infrastructurele-, industriële- en gebouwinstallaties.
SPIE Nederland behoort tot de top van technische dienstverleners in Nederland.
Wij zetten plannen en ambities in beweging. De vraag is nooit of dat lukt, maar welke
van de mogelijke wegen we samen nemen. Daarover denken we graag mee, vanaf het begin.
Wat gisteren niet kon, kan vandaag misschien wel. 

Theo Pieters is Project Manager bij SPIE Nederland en ziet de overeenkomsten tussen de visie van SPIE
en die van De Woeste Kop. “Ik leer mijn klanten graag echt kennen tijdens golfwedstrijden,
het zakelijke randje is er dan af. De sfeer op De Woeste Kop biedt kansen en creëert een prettige
atmosfeer, wat de juiste setting is om te netwerken.  Door dit sponsorschap is onze organisatie
nog meer zichtbaar. Daarnaast is er een prettige samenwerking met de vereniging en met de stichting.”
 
Theo Pieters
Project Manager
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Woeste Business Club
De Woeste Business Club is het zakelijke netwerk waarin alle sponsoren van De Woeste Kop elkaar 
treffen. Rode draad vormt de bedrijvencompetitie bestaande uit 1 openingswedstrijd en 5 competitie 
avonden. Hierbij telt niet alleen het competitieve element, maar vooral ook de sociale ontmoeting en 
netwerkgelegenheid na de wedstrijd. Geïnteresseerde leden van De Woeste Kop die geen sponsor
willen worden, maar toch mee willen doen aan De Woeste Business Club en de bijbehorende
bedrijvencompetitie, kunnen tegen betaling WBC-lid worden. Op deze manier kunnen ook niet
zakelijke leden aansluiten bij deze club. De Woeste Business Club telt momenteel bijna 60 leden.
Wanneer deze leden een introducee meenemen naar de clubavonden loopt het aantal deelnemers 
soms op tot boven de 100. Dit mag je met recht een sterk netwerk noemen!

Naast de bedrijvencompetitie wordt er jaarlijks een sponsordag georganiseerd.
Deze dag is exclusief voor sponsoren als dank voor hun (financiële) steun aan onze vereniging. 

De organisatie van De Woeste Business Club is in handen van de sponsorcommissie.
Deze commissie bestaat uit Gert Post (voorzitter), Karine van den Mooter, Joeri Zoon, Carl de Booij
en Patricia van Damme. Naast de organisatie van de bedrijvencompetitie en de sponsordag,
onderhouden zij de contacten met de sponsoren, regelen het contractbeheer en zorgen zij
voor de communicatie.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd om sponsor dan wel WBC-lid te worden? Neem gerust contact 
op met een van de commissieleden of stuur een mail naar sponsoring@dewoestekop.nl.



31

Hoofdsponsoren
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Zeeuwse Verwarmings Uni

WWW.PEARLE.NL
HULST

Beheer en verkoop agrarisch onroerend goed

SAP project management
& consultancy
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MARKER is een uitgave
van Golfvereniging De Woeste Kop

Juni 2022

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Golfvereniging De Woeste Kop
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door 
middel van druk, fotokopie of microfilm of in enige digitale, 
elektronische, optische of welke vorm dan ook.

Colofon



Golfvereniging De Woeste Kop
Justaasweg 4 - 4571 NB Axel 

T  (0031) (0)115-56 44 67 
E  info@dewoestekop.nl

www.dewoestekop.nl


