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‘Golf is voor mij
eerder een spel
dan een sport’
Een ‘lastig’ spelletje, zo typeert Gerben van
Ginkel de edele golfsport. “Elke beweging
die je maakt vereist absolute perfectie.
Want in een fractie van een seconde moet
alles kloppen. Van je houding tot je grip op
de club. Het moment dat je je zwaai maakt,
is het cruciaal dat alles tot in de finesses
samen komt.”

De aandacht voor details. De bedachtzame speelstijl. Het
is erg verleidelijk om uit deze observatie een parallel te
trekken met de functie van Van Ginkel. Als mede-eigenaar
van financieel advieskantoor DBA advies in Barneveld houdt
hij zich dagelijks bezig met verzekeringen, hypotheken en
bankzaken. Een beroep waar zorgvuldigheid, oog voor kleine
dingen en het indammen van risico’s onderdeel zijn van de
dagelijkse praktijk.
Minder tussen de krijtstrepen
Daar moet overigens wel de kanttekening bij worden geplaatst dat hij pas sinds vier jaar zijn golfvaardigheidsbewijs
heeft gehaald. “Als ik heel eerlijk ben: de eerste twee jaar
heb ik bijna geen golfclub vastgehouden.” Tijdgebrek heeft
hem altijd parten gespeeld, vertelt hij “Ik sport veel. Maar
de enige bal waar ik tot voor kort achter aan liep, was geen
golf-, maar een voetbal. Drie dagen per week begaf ik me
naar het sportveld. Wielrennen is ook zo’n fanatieke hobby
van me. Maar goed, in mijn zaterdagploeg bij de Barneveldse
voetbalclub SDVB worden we allemaal een dagje ouder. Met
als gevolg dat we steeds minder vaak tussen de krijtstrepen
staan.” Voor een kort moment overwoog hij nog de overstap
te maken naar zaalvoetbal. “Maar ik ben een buitenmens.

Vanwege mijn beroep breng ik veel tijd door in de kantoortuin. Voor mijn vrijetijdsbesteding begeef ik me daarom
graag in de buitenlucht. De laatste 2 jaar ben ik dus steeds
meer op de golfbaan te vinden.”
Niet met stokken smijten
Waar hij op het voetbalveld vol genoegen met een zelotische
ijver over het gras spurtte, geniet hij bij het golfen vooral
van de rust die uitgaat van het spel. “Persoonlijk beschouw
ik golfen daarom meer als spel in plaats van een sport. De
lichamelijke inspanning is praktisch nihil. Je total loss lopen
is er niet bij.” Ondanks dat kritieke puntje is hij verknocht geraakt aan het golfen. “Als ik van jongs af aan op de golfbaan
had gestaan, dan had ik waarschijnlijk hetzelfde fanatisme
getoond als bij voetbal. Ik ben echter op mijn 56e begonnen.
Dus de illusie om uit te groeien tot topsporter heb ik niet
meer, ha ha.” Ontspanning is nu voor hem het belangrijkste
doe. Het competitieve geldt in deze tak van sport bij hem
minder. “Geen punt als ik vijf of zes keer mis sla. Boos worden of met stokken smijten; dat zie je mij niet doen. Lekker
buiten lopen en genieten, daar doe ik het voor. De spanning
van het spelletje schuilt voor mij in de uitdaging om elke slag
tot een goed einde te brengen. Als dat lukt, dan gaat mijn
golfclub de lucht in.”
75-jarig bestaan
Sinds 2013 mag DBA advies zich een trotse bedrijfssponsor
noemen van Edda Huzid. Tijdens golftoernooien en golfcafés
bevinden Van Ginkel en de zijnen zich regelmatig in het deelnemersveld. Het advieskantoor heeft dit jaar zelfs een eigen
golftoernooi georganiseerd. “Dit in verband met ons 75-jarig
bestaan. Deze mijlpaal hebben samen met 40 zakenrelaties
gevierd tussen het bosrijke groen. Ontzettend leuk om in die
setting iets terug te kunnen doen voor onze zakenpartners
en vrienden. Je praat weer eens over andere dingen dan over
het werk. Ontspannen en relaxt bezig zijn, prachtig weer,
mooie faciliteiten; wat wil je nog meer? Wellicht doen we het
volgend jaar nog eens dunnetjes over.”
BUSINESSMAGAZINE EDDA HUZID

9

Fluitend naar het werk
Praat je over DBA advies, dan praat je overigens over de trots
van Van Ginkel. Zelf werkt hij er inmiddels alweer bijna 30
jaar. In 1987 kwam hij bij het kantoor binnen als vierde medewerker. Sinds 2004 vormt hij samen met compagnon Roel
de Jong de voltallige directie van het middelgrote bedrijf, dat
zich vooral kenmerkt door de ijzersterke teamgeest onder
haar 12 medewerkers. “Onze mensen hebben een oprechte
passie voor hun vak. Een eensgezinde en standvastige groep
die werkt als een goed geoliede machine die alles uit het
vuur sleept voor hun klanten. Het is dé reden waarom Roel
en ik elke dag fluitend naar ons werk gaan.”
Start in moeilijke tijden
Betrokkenheid, kennis van zaken en vertrouwdheid. Het zijn
de ideologische pijlers waarop B. de Boer’s Assurantiebedrijf,
voorloper van DBA, in 1940 werd opgericht. “Onze grondlegger, de heer De Boer, startte zijn verzekeringsonderneming in
moeilijke tijden: aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Met het vooruitzicht op de onzekerheid in die dagen, was
er veel vraag naar allrisk polissen. Het werd de basis voor
wat later zou uitgroeien tot DBA, dat de dienstverlening in
de daaropvolgende jaren zou uitbreiden met hypotheken en
bankzaken. Wat echter al die jaren hetzelfde is gebleven, zijn
die in steen gebeitelde kernwaarden, die tot op de dag van
vandaag tot uiting komen in de huidige dienstverlening.

Samenspel
Verzekeringen, banken en hypotheken. Het zijn onderwerpen
waar de gemiddelde mens weinig belangstelling voor wil
tonen. Hetzij vanwege de complexiteit of vanwege het droge
karakter. Dus wat triggert het vak precies bij Van Ginkel?
“Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat ik een toegevoegde
waarde kan leveren. Zelf ben ik veel betrokken bij technische
schadeverzekeringen van bedrijven. Vooral onze grotere
relaties dealen met een omvangrijk productieproces en een
uitgebreid machinepark. Bedrijfsmatig is het inbouwen van
enkele zekerheden in dat geval essentieel om de continuïteit
van de onderneming te waarborgen. Daar komt veel research bij kijken. Je moet bedrijfsprocessen uitpluizen,
de risico’s inventariseren. En vooral sparren met directie
en medewerkers over welke keuzes je maakt. Dat gehele
samenspel is echt mijn ding. Dan ontstaat er bij mij het
gevoel dat ik iets wezenlijks bijdraag.”
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