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Vergelegen in De Beukenhof

■ De initiatiefnemers van de pro-am golfdag op
landgoed Lauswolt, v.l.n.r.: Michel Alofs van
vermogensbeheerder Lombard Odier, wijnkoper Otto Lenselink, Bilderberg-bestuursvoorzitter Dries van der Vossen en Pim Baljet, managing partner bij Bank Oyens & Van Eeghen.

Restaurant de Beukenhof in Oegstgeest bestaat dit jaar 65
jaar en dat is voor eigenaar
aanleiding om
meerdere festiviteiten te organiseren. De eerste was een diner in samenwerking met L’Exception-Lenselink Wijnen.
Bij de heerlijke gerechten werden buitengewone wijnen geschonken.
De Zuid-Afrikaanse wijnmaker
en zijn directeur
van het schiterende landgoed
Vergelegen nabij Stellenbosch waren speciaal voor
het jubileumdiner overgekomen.
Met veel grappen gaf Van
Rensburg uitleg aan de gasten, die hij ’kaaskopjes’
noemde. Na de frisse witte
sauvignon blanc 2008 volgden
■ Wijnmakers Don Tooth (l.) en de Vergelegen Witte 2007,
André van Rensburg.
met 75% semillon
en 25% sauvignon
blanc, en de rode
2003 en de Vergelegen V 2004. Wijnen met een lange nasmaak.
De belofte van
Rozendal dat de
gasten iets moois
zouden beleven,
werd waargemaakt. „Onze
■ Max
koks
en
Hermers
, respectieve…nieuwe
lijk 20 en 30 jaar in dienst,
directeur
hebben de gerechten aangeParkhopast aan de wijnen.” En dat
tel…
was uitstekend gedaan!
Om de hoek van het sfeer-

■ Uitgever Yves Gyrath (l.), Deloitte-partner Jan Gerben Smallenbroek en Henk Scheffers, commissaris bij
diverse bedrijven.
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Golfers
bijgepraat over euro
De jaarlijkse pro-am golfdag op landgoed Lauswolt in het
Friese Beetsterzwaag is zo’n evenement waar meteen na afloop alweer naar de volgende editie wordt verlangd. Het was
weer golfen en culinair genieten op hoog niveau. Maar ook
werd een serieuze ’tour d’horizon’ gegeven over het beleggingsklimaat en de euro. Dit keer door
,
president van de Energy Business School, die ook adviseur is
van de Zwitserse vermogensbeheerder Lombard Odier.
Hij stelde dat de Europese
eurolanden de munteenheid
als symbool van eenheid die-
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nen te zien. „Ons zelfbewustzijn in de wereld is daardoor
gegroeid. We laten ons alleen
teveel inpakken door de Angelsaksische landen met hun
retoriek over een zwakke euro”, aldus Jepma.
De professor vindt dat de
eurolanden en het IMF doortastend hebben opgetreden
bij de Griekse crisis. „Er is
720 miljard euro om de ZuidEuropese landen indien nodig bij te springen. Dat
neemt de speculanten flink
wind uit de zeilen. De eurolanden hebben laten zien dat
ze de euro willen verdedigen”, zei Jepma. Hij meldde
dat het Bakkers pensioenfonds, waarbij 200.000 mensen zijn aangesloten, onlangs
is overgestapt van Robeco
naar Lombard Odier. „Robeco is zijn grootste klant kwijtgeraakt en zag 2,2 miljard euro verdwijnen.”
Het selecte gezelschap vermogende heren en een paar
dames genoten na zijn financiële beschouwing van een
prima diner van chef-kok
. We aten
steak tartare met peer en oester, gerookte paling uit het
Sneekermeer, zeebaars, reebok en een soufflé van suikerbrood met watermeloen.
Dit zal de Michelinster hopelijk terugbrengen! De wijnen
waren al even bijzonder:
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volle restaurant/hotel heeft
Rozendal al geruime tijd een
moderne bistro, Koetjes en
Kalfjes. Noordwijk, Naarden, Amsterdam-Zuid, Den
Haag volgden. Onlangs is er
een in Zoetermeer geopend
en eind juni wordt een Koetje in Leiden geopend. „Nu
hebben onze kinderen gevraagd even te stoppen met
het openen van bistro’s,
want ze willen ook wel eens
wat anders eten!”

presenteert:

■ Directeur Hein Jens (l.)
van Koninklijk Theater
Carré en ’mr. Golf’ Robbie van Erven Dorens.
Rully Premier Cru 2007
Rabource van
, de superrosé Whispering Angel 2009 van Château d’Esclans en de rode
Merlot 2004 van Vergelegen.

■ Hans Vianen (l.) en Ad van
der Wiel. Op de voorgrond Erwin Rozendal en partner Jacky Weeber. FOTO’S: DE TELEGRAAF

Het evenement op Lauswolt is zo uniek dat er amper
afzeggingen zijn. „Wie afzegt,
ligt er meteen uit”, waarschuwde Bilderberg-topman
die het
nieuwtje had dat
de nieuwe directeur
van het Bilderberg Parkhotel
in Rotterdam wordt.
Van der Vossen was met
wijnkoper
en
, managing partner bij Bank Oyens & Van
Eeghen, vijf jaar geleden de
initiatiefnemer van dit fraaie
tweedaagse gebeuren. Akzo
Nobel-directeur
, ooit young captain
van ons land, was helaas afwezig omdat hij zijn enkelbanden had gescheurd. Zijn
bestuursvoorzitter
was wel in het hotel,
maar die was druk bezig met
een vergadering van zijn
managementteam. Tenslotte
moeten eerst de centjes worden verdiend voordat je kunt
genieten!

■ De toppers van
Bilderberghotel Landgoed
Lauswolt met de
exclusieve Whispering
Angel 2009 rosé, v.l.n.r.:
sommelier Martin
Wolvers, directeur Marc van
Gulick en Bertjan Stadman.

11, 12, 13 juni 2010
■ Robeco vicepresident
Willem van Someren Gréve (l.)
en prof. Catrinus Jepma.

Amstel Hotel, Amsterdam
juweleninhetamstel.nl

Bestel nu kaarten met korting via www.telegraaftickets.nl

Zakenvrouwen aan slag
Zo’n 145 vrouwen kwamen af op het golfevenement Zakengolfster 2010 op de golfclub Rijk
van Nunspeet. „Het eerste grote zakelijke golftoernooi voor vrouwelijke ondernemers en toppers uit het bedrijfsleven”, stelde organisatrice
van Match & Mentor.
Voor en na het golfen konden de vrouwen
workshops volgen, zoals een lesje over non-verbale communicatie van oud-tophockeyster en tvpresentatrice
. Het resultaat
was een „enorme boost van vrouwelijke energie”,
aldus Struyvenberg. Winnares
ging naar huis met een trofee en een roze
jasje van kostuummaker Annamanouck, een
knipoog naar het groene jasje voor de winnaars
van de Amerikaanse Masters.
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■ V.l.n.r. Antje Melissen van Yente, organisatrice Ariane Struyvenberg,
Lutgarde Liezenberg van merkenbureau Novagraaf; tv-presentatrice Elsemiek Havenga, Marjan Rintel van de KLM en topvrouw Dorrie Eilers van
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tentenbouwer Neptunus.

