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Het is net ‘werken’ op  
De Hooge Rotterdamsche

Als het AtéCé Dortland Open georganiseerd wordt, is het mooi weer. 

In ieder geval op De Hooge Rotterdamsche, waar het toernooi dit jaar 

voor de vierde keer op rij georganiseerd werd. Aan het golftoernooi 

deden relaties mee van enveloppenspecialist Dortland en van Beem 

en AtéCé Graphic Products. Opvallend was dat veel deelnemers aan 

het Grafisch Golfen ook hier weer van de partij waren. ‘Het is net een 

rondreizend golfcircus met een hoog knuffelgehalte’, grapte één van 

de deelnemers. Ook dit keer konden de golfliefhebbers hun borst nat 

maken, want De Hooge Rotterdamsche doet z’n naam eer aan. De 

banen golven heen en weer. Het is net ‘werken’ in de baan en voor 

sommigen een ware uitputtingsslag. Dat geeft niet, want onderweg is 

alles tot in de puntjes verzorgd en ook op de negentiende hole, waar 

het ‘netwerken’ vrolijk verder ging. Tot in de kleine uurtjes zelfs.

Voor Tim de Kraker (l) was het AtéCé 

Dortland Open zijn laatste werkdag in de 

Grafische Industrie. Tim gaat als CEO van 

BarPlanet.com zakelijk het kroegleven in. 

Remco Smit van AtéCé tegen hem: ‘Het zal 

zonder jou wel rustig worden in onze branche, 

Tim’.

De Schiedamse drukker Bert Romer (l) 

had het zwaar met z’n Amsterdamse 

flight-genoten. Marco Pol van MullerVisual 

stelt hem op z’n gemak: ‘In golfen doet 010 

niet onder voor 020, Bert’. En inderdaad: 

Bert werd mooi overall-winnaar.

AtéCé Dortland Open 2014

Bert Schelhaas had 

het maar druk met de 

catering. Gelukkig had 

hij prima hulp. Hier is 

hij met zijn assisten-

ten onderweg naar de 

volgende hole om de 

dorst bij de golfers te 

lessen. 

Harry Vlasveld (l) van AteCé overlegt met 

Dennis van der Hagen (m) en Camilo 

Kleinekoort (r) van Bek: ‘Heren, ik weet 

een kortere weg naar de negentiende hole, 

zullen we die nemen?’

Ben Dortland (l) van Dortland en van Beem tegen 

Eric Leemhuis van Imago printing: ‘Nog één zo’n 

afzwaaier, Eric, en ik stop er mee. We raken zo 

door onze ballen heen.’

Bernard van 

Stegeren van 

AtéCé (l) tegen 

Patrick van den 

Sigtenhorst van 

Prestotype:  

‘Met zo’n Radler 

waan je je toch 

in de Alpen-

landen Patrick, 

nu nog jodel  - 

muziek’.
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