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‘Je waant je op Ibiza,
maar dit is in Panheel’
Griekse wijngod op
Vrakelberg
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Luc van Engelen

Ondernemen op
intuïtie en met lef

‘Event creators’, staat als
titel op de website van zijn
evenementenbureau Organice. Nou, een creator kun
je hem wel noemen. Naast
al de uitzonderlijke events
die hij de laatste dertig jaar
organiseerde, maakte Luc
van Engelen (50) van Leerke
Ven in Panheel een waar
leisureparadijs.

Dames in zomerse jurken met bijpassende
hoeden en heren in chique pakken betreden
via brede houten treden de veranda van
de beachclub. Bij de entree worden zij
door heuse butlers hartelijk ontvangen
met een glaasje cava. De sfeer is zomers
in Beachclub Degreez. Een idyllisch aan
het water gelegen withouten paviljoen,
gebouwd op palen, omringd door zilverzand
en helmgras. Je waant je op Ibiza, maar het
ligt ‘gewoon’ aan Leerke Ven in Panheel.
De dames en heren komen hier op deze
donderdag genieten van een lifestylevent.
En om te netwerken, natuurlijk. Onder het
genot van exquise hapjes, heerlijke drankjes
en een modeshow van couturier Addy van
den Krommenacker. Twee Maserati’s op de
steiger en een sloep in het water ernaast,
maken het plaatje compleet.
Tekst: Gabi de Graaf-Weerts | Beeld: Laurens Eggen

Dit event is maar een van de vele soorten
activiteiten die hier aan de plas worden
georganiseerd. Een dag eerder nog was
er een teambuildingdag. Collega’s die
eerst een training volgden in de sfeervolle
Degreez Lodge van de beachclub en zich
vervolgens samen uitleefden tijdens allerlei
outdoor-activiteiten. Je kunt het zo gek
niet bedenken, zowat alles is mogelijk. Van
sumoworstelen en kanovaren tot ouderwets
trouwtrekken en vlottenbouwen. Het kan
ook spectaculairder; bijvoorbeeld op een
‘plank’ over het water scheren in de wakeboardbaan of meters de lucht in gespoten
worden op een ﬂyboard. Organisator van
al deze events en activiteiten is Luc van
Engelen, eigenaar van dagstrand Fun Beach,
Beachclub Degreez en strandpaviljoen
Wakers Lounge. Hij bouwde Leerke Ven in
twintig jaar om tot een waar leisurepark.
Strandje erbij?
Op zoek naar een woonhuis, met kantoor
en loods voor zijn evenementenbureau
Organice, streek Luc van Engelen ruim
een kwart eeuw geleden neer in Panheel.
Toen de burgemeester van de voormalige
gemeente Heel uiteindelijk zijn gerenoveerde hoeve kwam openen, vroeg hij aan Van
Engelen: ‘Moet je niet een strandje hebben?’
De gemeente zat namelijk een beetje met
Leerke Ven in haar maag. Diverse beheerders volgden elkaar op maar konden stuk
voor stuk de recreatieplas niet vlottrekken.
Luc van Engelen ging ermee aan de slag
en maakte van Leerke Ven niet zomaar
een dagstrand maar een fun beach. Een
aquapark met zandstrand, ligweides, drijvende klim- en glijkussens en een keur aan
outdoor-activiteiten. Fun Beach werd in tien
jaar een succes. Het vertrouwen was gewekt
en dat maakte dat Van Engelen met de
gemeente Maasgouw vaste afspraken kon
maken voor de toekomst. “Dat was voor mij
het signaal dat ik echt kon gaan investeren.”
Nou, en dat deed hij. Nu weer tien jaar later
staat er de fraaie Beachclub Degreez en ligt
aan de overkant van de plas het gezellige

“Je waant je op Ibiza,
maar het ligt ‘gewoon’
aan Leerke Ven in
Panheel”
strandpaviljoen Wakers Lounge. “We leven
toch in een land waar het zo nu en dan
regent. Met de beachclub kan ik ook in het
voorjaar en het najaar bedrijfsevenementen, teamuitjes en familiebijeenkomsten
organiseren. Dus niet één kwartaal maar
drie kwartalen in het jaar ondernemen.”
Blauwe vlag
De beachclub is een multifunctionele eventlocatie, die voor elke gelegenheid apart
kan worden ingericht. Zelfs in de winter is
het er tegenwoordig goed vertoeven. Dan
wordt Beachclub Degreez omgetoverd tot
Zero Degreez; met knisperende haardvuren,
schapenvellen, dennenbomen, sneeuwvlokken en zo meer. Beachclub Degreez is
puur voor besloten evenementen. Voor de
recreanten en voorbijgangers ligt aan de

overkant van de plas strandpaviljoen Wakers Lounge. Genieten van een hapje en een
drankje met uitzicht over Leerke Ven, waar
vaak wat te beleven valt; zijn het niet de
skills van de wakeboarders, dan zijn het wel
de kapriolen van de ﬂyboarders. “Heerlijk
toch. Je zit op een terrasje en er gebeurt
wat op het water”, zegt Van Engelen.
Leerke Ven is een voormalige Maasplas, ligt
nu dus afgesloten van de Maas en bestaat
volledig uit grondwater. “De kwaliteit van
het water is altijd zeer hoog. Wij hebben ook
nog nooit last van blauwalg gehad”, vertelt
Van Engelen. Dagstrand Fun Beach heeft
dit jaar dan ook voor het zesde jaar op rij de
Blauwe Vlag gekregen, het internationale
milieumerk voor veilige en schone stranden.
Event creator
Alles wat Luc van Engelen aanpakt lijkt te
veranderen in goud. Hoe doet hij dat toch?
“Ik zit al dertig jaar in de leisure. Ik heb altijd
gekeken: wat willen mensen? Hoe kan ik
daarop inspelen? Ik doe alles op ervaring en
intuïtie. En, ik ben niet bang aangelegd. Ik
heb ook geen bedrijfsplan. Als ik wat zie en
ik denk: dat is wat voor mijn bedrijf, dan ga
ik dat opzetten.” In twintig jaar heeft hij veel
gerealiseerd, maar het houdt niet op. “Ik wil
graag dat Fun Beach een event- en leisurepark voor het hele jaar wordt. Met nog meer
mogelijkheden voor bedrijven en families.
Als het nu regent, moeten ze boogschieten
onder een overkapping, bijvoorbeeld. Voor
dit soort activiteiten zou ik nog wel een
grote indoorlocatie willen bouwen.” En zo is
de ‘event creator’ uit Panheel altijd vooruit
aan het denken. “Ik ben nog met wat groots
bezig. Het wordt een echte publiekstrekker.
Wat het is, wordt op een later moment
bekendgemaakt”, zegt Luc van Engelen
geheimzinnig.

