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“Onze vrouwen zijn krachtig en stoer. Die zeuren niet dat het allemaal
zo zwaar is, nee, ze regelen het gewoon. Punt”

Zakengolfsters
putten inspiratie
uit elkaar

Op het jaarlijkse evenement RSMZakenGolfster ontmoeten en inspireren tussen
de 150 en 200 zakenvrouwen elkaar.
Wat is er, los van een rondje golf, zo leuk aan dit
evenement? En wat zijn de belangrijkste onder
werpen die ter tafel komen? Een gesprek met
initiatiefneemster Ariane Struyvenberg en twee
deelneemsters: Hester Bruijninckx (Sales Director
bij KLM) en Dorrie Eilers (Director van Neptunus
Structures). “Niet voor niets spreken we altijd over
het old boys network. Mijn streven is een young
girls community te bouwen.”
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Ariane Struyvenberg

Club: “De Soroptimisten in Zeist.
De Soroptimisten is een wereldwijde
club van vakvrouwen die elkaar onder
steunen. Ik voel daar veel warmte.”
Put inspiratie uit: “Buiten zijn in
de natuur. Aan zee, in het bos en op
de golfbaan.”
Handicap: “Ik dram soms een beetje te
veel. Dan wordt de terriër een pitbull.”
Slaat graag af naar: “De Zwitserse
bergen.”
Hole-in-one-moment: “Als ik aan het
einde van een Zakengolfster-dag naar
voren wordt geroepen, iedereen blij
kijkt en voor me applaudisseert
omdat de dag goed is verlopen.”

Hester Bruijninckx

Club: “AC Milan, ik heb naast het
stadion gewoond.”
Put inspiratie uit: “Thuis, bij mijn
man en dochter. Samen kunnen
we problemen weglachen en het
leven relativeren.”
Handicap: “Gebrek aan de creativiteit
die mijn man, die architect is, wel heeft.”
Slaat graag af naar: ‘Griekenland en
dan de plek waar ik gewoond heb,
zo’n 40 kilometer onder Athene,
een prachtplek aan zee.”
Hole-in-one-moment: “Na mijn studie
heb ik een reis van een halfjaar gemaakt
door onder andere India, Australië,
Thailand en Israël. Een gevoel van
ultieme vrijheid.”

Dorrie Eilers

Club: “The Young Entrepeneur-compe
titie. Dit jaar zit ik in de jury. Een mooie
club, waar ik graag tijd voor vrijmaak.”
Put inspiratie uit: “Werken in mijn tuin
en winkelen met vriendinnen.”
Handicap: “Ik vind het jammer dat
ik geen Frans spreek.”
Slaat graag af naar: “Vorarlberg in
Oostenrijk. Om te skiën.”
Hole-in-one-moment: “Het moment
dat wij het bedrijf overnamen van onze
ouders. Maar eigenlijk is ieder mooi
project wat je binnenhaalt, een hole-
in-one-moment.”

O

Op haar visitekaartje staat ‘match
maker’. Het is dus niet verwonderlijk
dat we dankzij Ariane Struyvenberg
(handicap 7 en 25 jaar actief in de
hoofdklasse) plaatsnemen op het
zonovergoten terras van de Goyer
Golf & Country Club in Eemnes.
Struyvenberg is bedenker en initia
tiefnemer van Zakengolfster.nl, een
jaarlijks netwerkevenement, waarbij
tussen de 150 en 200 zakenvrouwen
elkaar kunnen ontmoeten en in
spireren. “Vrouwen doen dat soort
dingen te weinig, die voelen zich al
snel schuldig dat ze niet aan het werk
zijn. Mannen golfen voortdurend met
elkaar, ook zakelijk. Niet voor niets
was ‘zichtbaarheid’ het thema van
mijn eerste Zakengolfster-evenement, nu drie jaar geleden.”
Op initiatief van Struyvenberg nemen
nog twee zakenvrouwen annex
golfsters deel aan het gesprek. Hester
Bruijninckx (“Net mijn GVB gehaald
en hard op weg naar een handicap”)
is Sales Director Leisure Market bij
KLM Nederland. “KLM en golf zijn
nauw met elkaar verbonden, onder
meer vanwege de KLM Open. Daarom
ben ik eind vorig jaar ook begonnen
met golfen. Ik vind het heerlijk om te
doen. Als we met het MT ergens op
de hei zitten, proberen we altijd iets te
regelen in de buurt van een golfbaan,
zodat we ter ontspanning nog even
een balletje kunnen slaan.”

De derde vrouw die aanschuift is
Dorrie Eilers: “Handicap? Ik zeg altijd
36, haha.” Samen met haar broer
en zus runt Eilers het familiebedrijf
Neptunus Structures. De opa van
Eilers begon ooit met huurtenten,
inmiddels is Neptunus uitgegroeid tot
een florerende firma met 225 mede
werkers dat overal ter wereld tijdelijke
accommodaties neerzet. Dat varieert
van de tent waarin het RTL4-wieler
programma Tour du Jour werd uit
gezonden tot sporthallen, distributie
centra en verschillende gebouwen in
het Olympisch Dorp in Londen, onder
andere het gebouw waar sporters zich
prepareren voor hun wedstrijden. “Dit
jaar bestaan we 75 jaar, een prachtige
mijlpaal. We vieren dat eigenlijk het
hele jaar door. Mijn vader is nu 66 en
loopt nog lekker mee in het bedrijf.”

Bescheidenheid
We praten over bescheidenheid.
Bij de Zakengolfster-bijeenkomsten
komt naar voren dat bescheidenheid
één van de issues is waarmee vrouwen
worstelen, zegt Struyvenberg. “Je ziet
dat vrouwen het moeilijk vinden om
over drempels te stappen. Ze krijgen
een bestuursfunctie aangeboden en
vragen zich vervolgens af: kan ik het
wel? Na eindeloos wikken en wegen
besluiten ze de functie toch maar
niet te accepteren.”

“Als we met het MT ergens
op de hei zitten, proberen
we altijd iets te regelen
in de buurt van een golfbaan”
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Hester Bruijninckx: “Vrouwen kijken eerst naar zichzelf en pas daarna naar anderen. Ik vind het ergens ook wel iets
hebben, zo van: laat eerst maar eens zien wat je kunt, voordat je overal rondbazuint hoe goed je bent.”

Bruijninckx herkent wel iets van
het beeld dat Struyvenberg schetst.
“Vrouwen kijken eerst naar zichzelf
en pas daarna naar anderen. Ik vind
het ergens ook wel iets hebben, zo
van: laat eerst maar eens zien wat je
kunt, voordat je overal rondbazuint
hoe goed je bent.”
“Het is een thema waar je eigenlijk
niet zo bij stilstaat,” zegt Eilers. “Je
doet gewoon je ding.”
Natuurlijk is bescheidenheid ook een
deugd, beaamt Struyvenberg. Maar er
zijn ook nadelen. “Vrouwen zien vaak
niet waar ze werkelijk staan. Daarom
breng ik ze ook bij elkaar, ze hebben
een klein zetje in de rug nodig. Mannen
spelen elkaar veel makkelijker de bal
toe, die zijn voortdurend met elkaar
bezig. Als man A man B iets gunt, zal
man B dat onthouden zodat hij de
volgende keer iets kan terugdoen. Niet
voor niets spreken we altijd over het
old boys network. Mijn streven is een
young girls community te bouwen.”

Bruijninckx: “Daarom vind ik RSM
ZakenGolfster ook een waardevolle
dag. Het is heel leuk om van gedach
ten te wisselen met vrouwen die min
of meer in dezelfde situatie zitten.
Het zijn stuk voor stuk leuke vrouwen,
er is een natuurlijke klik.”

RSMZakenGolfster
Clinics of masterclasses,
18 holes om de ZakenGolfster
Trofee, teamcompetities 9 of
18 holes, workshops, gast
sprekers een als afsluiting
een gezond buffet. Dat zijn
enkele ingrediënten van RSM
Zakengolfster, een jaarlijks
evenement georganiseerd
door ‘matchmaker’ Ariane
Struyvenberg, bedoeld om
ambitieuze zakenvrouwen
aan elkaar te koppelen.

Eindelijk geen mannen
Er is nog een andere reden waarom
de gesprekspartners het leuk vinden
om mee te doen aan RSMZakenGolf
ster: eindelijk eens geen m
 annen.
Want zowel Bruijninckx als Eilers
opereren in een echte mannenwereld.
Eilers: “Ik was met vijftig relaties naar
de Olympische Spelen in Londen,
onder wie ‘slechts’ twee vrouwen.”
Ook Bruijninckx kijkt wel eens
verwonderd om zich heen als ze
aanschuift bij een vergadering met
een man of twintig en daar soms
de enige vrouw blijkt te zijn. Wat
omgaan met de machocultuur betreft

61

Meer weten?
www.zakengolfster.nl

»

De arts
zei:
‘Mevrouw,
wat
denkt
u dat u
hier komt
doen?!”
Dorrie Eilers (midden): “In Engeland zie ik in mijn branche meer vrouwen aan de top staan.”
»

is Bruijninckx inmiddels gepokt en
gemazeld, want voor KLM was ze
eerder commercieel directeur in Italië
en general manager voor Griekenland,
Turkije en Cyprus. “Ja, onderhande
lingen in die landen gaan er soms
bijzonder aan toe, tot aan deuren smij
ten toe. Ik heb wel wat meegemaakt.
De man-vrouwverhoudingen zijn daar
veel klassieker dan hier. Vaak zat ik in
die rol alleen met mannen aan tafel.
En de meesten ook nog eens ouder
dan 45. Een mooie uitdaging dus.”
“Ik werk veel in Engeland en daar zie
ik in mijn branche meer vrouwen
aan de top staan,” zegt Eilers. “Maar
ook voor mij geldt dat ik vrijwel altijd
zaken moet doen met mannen. Echt
erg vind ik dat niet, ik ben het inmid
dels wel gewend.”

organiseren, zeggen Bruijninckx en
Eilers, die beiden meer dan 60 uur per
week werken. Eilers: “Natuurlijk heb ik
vriendinnen die me voor gek verklaren
dat ik zoveel werk. Maar weet je wat
het is: voor mij voelt het niet als werk,
ik krijg er juist energie van. En ja, soms
heb je van die dilemma’s. Laatst had ik
het bijvoorbeeld zo druk gehad dat ik
nog niet eens bij Tour du Jour was ge
weest. Maar ik moest ook hoog nodig
weer eens aandacht besteden aan mijn
gezin. Dus heb ik de kinderen gezellig
meegenomen.”
“Toch stelt Dorrie wel grenzen,”
zegt Struyvenberg. “Ik had haar eens
uitgenodigd voor de KLM Oefenronde
Zakengolfster, wat een soort spin-off
is van Zakengolfster, en toen kwam

Kraambedkorting
De onvermijdelijke vraag borrelt op
hoe topvrouwen als Bruijninckx, Eilers
en Struyvenberg hun werk combineren
met hun gezin. Al vindt Struyvenberg
dat we ook weer niet te lang bij die
vraag moeten stilstaan. “De vrouwen
die zich aansluiten bij RSMZaken
Golfster hebben een bepaald soort
kracht en stoerheid. Die zeuren niet
dat het allemaal zo zwaar is, nee,
ze regelen het gewoon. Punt.”
Het is inderdaad een kwestie van
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Dorrie niet omdat haar zoon jarig was.
Ik heb haar nog geprobeerd over te
halen, maar ze was niet te vermurwen.”
Eilers, lachend: “Ik wilde heel graag naar
jouw evenement komen en toen heb ik
het mijn zoon voorgelegd. Nou, hij was
heel fel en wilde per se dat ik bij zijn
verjaardag was.”
Bruijninckx: “Natuurlijk vraagt het best
wat organisatievermogen, zowel van
mijn man als van mij. Maar ik ervaar
het niet als een strijd. Ik zou een veel
ongelukkiger iemand zijn als ik niet
zou werken en de hele week thuis
zou zitten. Dus ik ben er misschien
wat minder, maar als ik ’s avonds thuis
kom, ben ik wel een gezellige, vrolijke
moeder.”
Uit de anekdotes die vervolgens ter
tafel komen, blijkt hoe verknocht de
dames aan hun werk zijn. Toen Bruij
ninckx in Athene moest bevallen van
haar dochtertje, is ze er welgeteld vijf
weken tussenuit geweest. “Ik was gene
ral manager, dus dan moet je toch het
goede voorbeeld geven. Vandaar dat ik
zo kort mogelijk met verlof ben gegaan,
een heel bewuste keuze. Ik weet nog dat
ik moest bevallen en met mijn laptop
het ziekenhuis binnenkwam.
De arts zei: ‘Mevrouw, wat denkt u
dat u hier komt doen?!’”
Struyvenberg: “Ik vind het goed dat
Hester dit soort keuzes maakt. Dat
kenmerkt ook de vrouwen die deel
nemen aan RSMZakenGolfster: ze
werken keihard, durven keuzes te
maken en hebben veel ambitie.”

