
 

 

EDITIE 6 ZOMER 2018 

Beste golfvrienden, in navolging van de kranten van algemene 

berichtgeving brengen we in deze zomerperiode een verkorte 

versie van De Perel. We laten onze voorzitter van een 

welverdiende rust genieten en in plaats van groot nieuws, gaan 

we het in deze editie houden bij wat wetenswaardigheden. 

De stand van zaken in het groeiende, maar door de droogte 

gegeselde vernieuwde terrein, heeft ieder van ons al aan den 

golflijve kunnen ondervinden. Het heeft ook de clubs die we te 

gast hebben gehad echter niet tegengehouden om er een mooie dag van te maken. 

Het kan de naam en de faam van de club alleen maar ten goede komen en haar verder 

op de kaart zetten van de ultieme golfbeleving in Vlaanderen. 

Ook via andere kanalen is Golfclub Beveren trouwens wat meer in beeld gekomen. Zo 

is ze opgenomen als één van de bezienswaardigheden in de zeer succesvolle fiets- 

en autorally ‘Vossen’. Deze zeer aanbevelenswaardige tocht vangt aan in het 

Singelbergcomplex van Katoen Natie aan de overkant van de sluis. Onze club staat 

op het parcours aangegeven als ‘Ecogolf Kallo’. 

Dat de beschermde fauna en flora op ons 

terrein goed gedijen blijkt onder meer uit 

het verschijnen van de rugstreeppad 

tijdens een begeleide natuurwandeling.  

Zoals gewoonlijk besteedt onze 

huisbioloog Erik Willems in deze editie 

ook weer aandacht aan ons 

natuurpatrimonium, deze keer zelfs met 2 

verhalen. 

Golfclub Beveren haalde ook de 

weekendbijlage van De Morgen. 

Daarover vinden jullie op p.2 wat meer tekst en uitleg. (Marcel Schoeters) 
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OP ZOEK NAAR DE GRONDSTROOM 
IN BEVEREN 

 
De Morgen-journalist Stef Selfslagh  
trekt in de aanloop naar de 
verkiezingen doorheen het Vlaamse 
land ‘op zoek naar de grondstroom, 
naar wat de Vlaming écht denkt’. In 
de editie van 3 augustus bracht hij 
verlag uit van zijn bezoek aan 
Golfclub Beveren. 
 

Uit zijn ervaring komt naar voren dat 

onze club er een zeer open 

communicatiebeleid op na houdt en 

zich ook op dat vlak van andere 

clubs onderscheidt. “Toestemming 

krijgen om in een golfclub met ondernemers te gaan praten: het is qua 

moeilijkheidsgraad wellicht te vergelijken met binnen geraken op een statusmeeting 

van de Mossad.  

Vijftien golfclubs belde ik. Bij de twaalf eerste kreeg ik te horen dat hun leden tijdens 

het putten niet gestoord willen worden door een lid van het journaille. Bij clubs dertien 

en veertien zeiden ze zoveel als: “Zet uw verzoek even op mail, dan kunnen wij het 

makkelijker negeren”. Alleen de communicatieman van de vijftiende club zei: “Met 

onze ondernemers babbelen? Geen probleem, kom maar af”. 

Die laatste club was Golfclub Beveren: een nog relatief jonge vereniging die zich 

schuilhoudt op een lap poldergrond tussen het Antwerpse havengebied en de 

gemeente Kallo.” 

Waar Selfslagh echter naar op zoek is gegaan, was de mening van de ondernemers 

en die maken blijkbaar de helft (400 op de 800) uit van ons ledenaantal. De 

geïnterviewde leden nemen geen blad voor de mond.  

Voor de vaste klanten van de club zullen de geciteerde namen zeker geen 

onbekenden zijn. Wie het volledige artikel in PDF-versie wil lezen, mag een mailtje 

sturen naar: communicate@golfclubbeveren.be. (tekst: Marcel Schoeters, foto: Sigrid 

Lemmens) 
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FAUNA EN FLORA 1 
 
 

Je hebt ongetwijfeld de 
Scholekster 
(haematopus  
ostralegus) al bezig 
gezien op ons terrein.  
 
Je ziet ze het meest op 
hole 7 en de green van 
hole 9. Ze vertoefden ook 
veel op het ven aan hole 
8 en het clubhuis. 
Jammer staat het riet 
daar veel te hoog.Van ver 
lijkt hij op een ekster met 
zijn zwart/wit vederkleed. 
Maar de Scholekster is 
beduidend groter. Hij 

meet wel 40 à 45 cm en weegt rond de 500 gram. Het is een steltloper met hoge oranje 
poten, dito scherpe snavel en rondom zijn gitzwarte ogen heeft hij een oranje ring. 
 
Vertoeft met laag getij op de oevers van de Schelde, en leeft van mossels, kokkels en 
andere schelpdieren. Sedert de jaren 1960 heeft het grootste gedeelte van de 
populatie de stranden aan de kust en de oevers van waterlopen ingeruild voor akkers 
en weilanden waar hij leeft van regenwormen, engerlingen en kleine insecten. Met de 
grote droogte zie je hem niet meer zoveel op ons golfterrein. Zijn voedsel zit nu te diep 
in de grond.  
 
Het is een zeer sociale vogel die meestal met 3 à 4 foerageren op onze golf. Ongewoon 
is dat het vederkleed van mannetjes en vrouwtjes hetzelfde zijn. Een soort unisex kledij 
avant la lettre! De roep van de scholekster is gemakkelijk te onderscheiden van andere 
weidevogels. Het klinkt heel schel als piet, piet, de piet, piet,piet. Aan de kust en in 
Zeeland noemt men hem daarom de bonte piet. 
 
De bek van de scholekster  slijt heel hard, maar groeit ook hard terug. Hij verandert 
zelfs van vorm naargelang het voedsel dat hij verorbert. Zo wordt de snavel puntiger 
als hij in de zomer op grasland naar regenwormen en engerlingen jaagt. In de winter 
eten ze veel meer schelpdieren en wordt de snavel stomper omdat ze hem dan 
gebruiken als een beitel voor het openen van mosselen en kokkels. (Tekst: Erik 
Willems, foto: natuurlkieker) 
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FAUNA EN FLORA 2 
 

De uitbundig bloeiende Stalkaars 
(Verbascum densiflorum)  is een 
buitenbeentje op onze golf. Hij groeit net 
buiten de omlijning van ons terrein, 
namelijk aan het weggetje aan de afslag 
van hole 3. Dit weggetje loopt verder 
neerwaarts door naar de ingang van het  
10 hectaren groot natuurgebied de 
Lisdodde. 
 
In de maanden juli, augustus en 
september ziet voornoemd weggetje er  
uit als een prachtige boulevard 

omzoomd met tientallen statige Stalkaarsen . Vergis  u niet. Stalkaarsen kunnen tot 3 
meter hoog groeien. Het is een alleenstaande plant die tijdens de bloei een rijk 
bloeiende aar of soms meerdere aren hebben met tamelijk grote bloemen. De bloemen 
zijn  3 à 5 centimeter groot. Een plant kan wel tot 200 bloemen dragen. De bloemen 
ruiken heerlijk zoet en daarom komen zoveel verschillende insectensoorten op de 
Stalkaars af. De zoete geur is te danken aan het ongewone hoge suikergehalte van 
de bloemblaadjes. De plant produceert met al die bloemen een grote hoeveelheid 
zaden (wel 60.000) die zich na de bloei in een bruine vruchtendoos bevinden. 
 
De Stalkaars is een tweejarige plant die in het eerste jaar een rozet van bladeren vormt  
en niet hoog boven de grond uitkomt. In het tweede jaar ontstaat een rechtopstaande 
stengel die in het onderste deel niet vertakt is. In het bovenste gedeelte, waar zich de 
aarvormige bloeiwijze bevindt, treedt vaak een aantal vertakkingen op waardoor de 
plant op een meervoudige kandelaar lijkt.  
 
De stevige stengel  is verhaard en kan zelfs verhouten. Daardoor blijft de plant ook in 
de herfst en de winter rechtop staan. Regen en wind schudden dan de stengel, 
waardoor zaadjes uit de vruchtendoos meegevoerd worden en voor de volgende 
generaties zorgen. 
 
De viltig behaarde bladeren lopen rondom de stengel waardoor alle regenwater naar 
de penwortel geleid wordt. Helaas is deze mooie plant door de aanhoudende droogte 
wel wat geteisterd. (Tekst en foto: Erik Willems) 
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