
Golf Weekly: Waarom ben je lid 

geworden van SingleGolfers.nl?

Annemarie: ‘Omdat ik het een 

fantastisch initiatief vind. De com-

binatie is erg goed, lekker golfen en 

tegelijkertijd leuke nieuwe mensen 

ontmoeten, heel ongedwongen. Ik 

heb vorige week meegedaan aan de 

eerste wedstrijd van SingleGolfers.

nl op Golfclub de Dorpswaard en dat 

was erg leuk. De volgende wedstrijd 

ben ik zeker weer van de partij.’

Een levenspartner ontmoet tijdens 

die eerste wedstrijd?

‘Ik heb leuke mensen ontmoet, er 

komt een goed publiek op af, mensen 

met inhoud en een leuk verhaal,  

maar mijn ideale man zat er niet bij. 

De gemiddelde leeftijd was ook wat 

aan de hoge kant wat mij betreft. Het 

zou leuk zijn als meer mensen van 

mijn leeftijd zich aanmelden.’  

Waar moet jouw ideale man aan 

voldoen?

‘Hij moet stoer zijn, een mannelij-

ke man die zelfstandig is en positief 

in het leven staat en lekker actief is. 

Dat ben ik zelf ook, ik heb een heel 

leuk leven met veel vrienden. Een 

partner zou leuk zijn maar alleen heb 

ik het ook erg naar m’n zin.’ 

Moet een eventuele partner ver-

plicht golfen?

‘Ha, nee hoor, maar denk dat ik 

hem wel zo gek kan krijgen met golf 

te gaan beginnen.’

Wanneer ben je zelf met golf begon-

nen?

Een jaar of veertien geleden. 

Toen had ik nog geen kind en tijd 

voor golf. Sinds ik een kind heb en 

co-ouder ben, is dat een stuk minder 

maar nu ik lid ben geworden van 

SingleGolfers.nl ga ik het golfen weer 

oppakken.’

Van welke handicap speel je nu?

‘36. Ik ben al tevreden met een 

paar goede slagen in een ronde. Mijn 

pro zegt trouwens wel dat ik moge-

lijkheden heb om een stuk beter te 

spelen dus dat neem ik graag van 

hem aan.’ 

Wat doe je voor werk?

‘Ik ben verzekeringsadviseur, voor 

particulieren en bedrijven.’ 

Je houdt van koken, lekker eten 

en een goed glas wijn. Typisch 

geval van Brabants Bourgondisch 

genieten?

‘Daar komt het wel op neer. 

Vanmiddag (zondag, red) heb ik in 

Den Bosch met een vriendin heerlijk 

uitgebreid geluncht bij een fijn res-

taurant. Je leeft maar één keer, dan 

kun je er beter van genieten.’ 

 Naast golf nog andere hobbies?

‘Ik ga in oktober de halve mara-

thon van Parijs lopen, daar train ik 

nu voor samen met een loopmaatje. 

Als er gezellige mensen zijn die dat 

ook leuk vinden, altijd welkom om 

mee te lopen. Ik ga regelmatig naar 

de sportschool en de sauna en ik ga 

graag naar de betere films in het 

filmhuis.’ 

Wat is je favoriete tv-programma?

‘Dat was Divorced maar dat is nu 

helaas afgelopen. Van Boer zoekt 

Vrouw hebben mijn vriendinnen en 

ik ook erg genoten. Pauw & Witte-

man kijk ik ook bijna altijd.’ 

Favoriete vakantiebestemming?

‘Italië. Ik heb nog een tip voor de 

lezers. Vorig jaar ben ik op aanraden 

van een vriendin naar een camping 

geweest voor alleenstaande ouders. 

Ik vond dat nogal sneu klinken maar 

het was een groot succes. De kin-

deren hebben heel snel contact met 

andere kinderen en de volwassenen 

zoeken elkaar ook op. Ik heb tijdens 

die vakantie erg leuke mensen leren 

kennen.’
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Een mensen mens en houd van de goede dingen 

van het leven. Ik geniet van samen koken en 

daarbij een lekker wijntje drinken. 

Een maatje om lekker mee te gaan golfen of hard-

lopen, hapje eten, filmpje pakken, lekker wandelen 

en uitwaaien en daarna een glaasje wijn drinken.

‘BEN’ ‘ZOEK’

‘Je leeft maar één keer’
In samenwerking met SingleGolfers.nl stelt Golf Weekly ze aan golfend Nederland 

voor: golfende singles (m/v) die op zoek zijn naar iemand om mee te golfen en wellicht 

het leven mee te delen. Als eerste: Annemarie, 44 jaar uit Vught.

In contact komen met Annema-

rie? Dat kan via www.singlegolfers.

nl. Contact: info@singlegolfers.nl; 

Lid worden van SingleGolfers, 

een online community die golfwed-

strijden en golfreizen organiseert 

voor haar leden, kan natuurlijk ook. 

De eerstvolgende wedstrijd van 

SingelGolfers is op 4 mei op Best 

Golf & Country Club.   

Contact met 
Annemarie? 

VOLGENDE KEER
De volgende single golfer die we in Golf Weekly 

aan u voorstellen is Marcel, 41 jaar oud. 
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