Case study: Air Treatment
Droogkamer golfzakken bij Rinkven
International Golf Club

Voordelen
• Geen schimmelvorming
• Droog golfmateriaal
• Energiekosten omlaag
• Vochtigheidsgraad onder controle
• Tevreden leden

Tevreden leden dankzij luchtdrogers van Munters in caddyhuis
Rinkven International Golf Club is een golfclub
tussen de Antwerpse bossen te Schilde.
Met hun twee volwaardige golfbanen van
18 holes en 1500 leden, zijn ze ook meteen
een van de grootste clubs van België.

In 1981 zijn ze opgestart als een
internationale golfclub waar iedereen
welkom was. Dit is nog steeds een van de
hoofdwaarden waar Rinkven voor staat.
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Na de recente bouw van een centraal
gelegen nieuw club- en caddyhuis dat aansluit
op de driving range, stootten ze op een
probleem waar veel golfclubs mee kampen.

“In het caddyhuis is er stockageplaats voor
750 golfzakken, 250 trolleys met golfzakken
op en 25 buggies. Nu is golf een sport dat
heel het jaar rond wordt gespeeld. Dus ook
door weer en wind. Als de golfzakken na een
golfpartij in de regen binnenkomen, was er
kans op schimmelvorming. Verder ontstonden
er ook plassen op de grond en bleef het
materiaal een lange periode vochtig.

Luchtdrogers en ventilatoren in de
ruimte waar trolleys en golfzakken
gecombineerd worden.

De leden die betaalden voor hun stockage
deden hier natuurlijk hun beklag over bij
de caddy masters. Dus Rinkven ging op
zoek naar een oplossing. Een voor de hand
liggende is natuurlijke ventilatie (ramen af en
toe open zetten) combineren met verwarming.
Na een eenvoudige rekensom werd het al
snel duidelijk dat dit een kostelijke affaire zou
worden. Daarom waren we ook zeer blij toen
het voorstel van Munters binnenkwam,“ vertelt
caddy master Danny Matthyssens.
De ideale oplossing
“Zij stelden voor om een natuurlijk klimaat na
te bootsen zoals was dat snel droogt op een
mooie, winderige droge dag.
De adsorptiedrogers drogen de lucht en
voeren het vocht af naar buiten, waar
de ventilatoren zorgen voor een goede
turbulentie van de droge lucht. Op die manier
krijgt schimmel in de stockagehal geen kans en
wordt het golfmateriaal droog.
Zo kunnen mensen die elke dag komen golfen
toch met droog materiaal spelen.
Twee vliegen in één klap dus. Nu 3 maanden
na de installatie gaan we een ledenenquête
uitsturen om naar de tevredenheid te polsen.

We hebben er alvast een goed gevoel bij
en hebben sindsdien geen klachten meer
gekregen.”
European PGA Tour
In mei zijn we de host voor de Europese PGA
Tour. Dit is een van de grootste golftornooien
over heel Europa en enkele landen
daarbuiten. Deze is sinds 2000 al niet meer in
België gepasseerd, en brengt veel interessante
en belangrijke personen uit het milieu met zich

mee. Dus des te meer reden dat alles pico
bello in orde moet zijn. We kijken er erg naar
uit en dankzij Munters hebben we alvast een
puntje meer op de i kunnen zetten.
Benieuwd of Munters ook oplossingen te
bieden heeft voor uw bedrijf? Bezoek onze
website: www.munters.com of contacteer ons
via info@muntersbelgium.be

Bestuurslid Ben Ooms met caddy
masters Ben Raymaekers en Danny
Matthyssens (vlnr).
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