
 15V A R I AGOLF Weekly   |  donderdag 4 juli 2013  |  www.golfweekly.nl

Golf Weekly: Waarom ben je lid 

geworden van SingleGolfers.nl?

Paul: ‘Ik golf graag maar in mijn 

familie- en vriendenkring zijn weinig 

golfers. Bij Singlegolfers speel je 

leuke wedstrijden en je ontmoet al-

lerlei mensen, mannen en vrouwen,  

met wie je ook buiten Singlegolfers 

om kunt golfen. Ik heb nu aan twee 

wedstrijden meegedaan en het is 

echt erg gezellig.’ 

Hoop je bij Singlegolfers.nl een 

nieuwe partner te ontmoeten?

‘Dat zou heel leuk zijn. Ik zoek, 

nou ja, zoek zoek is wat overdreven, 

maar zeven jaar na mijn scheiding 

zou ik het nu wel heel leuk vinden 

als ik een leuke, onafhankelijke en 

zelfstandige vrouw zou ontmoeten, 

bij Singlegolfers of ergens anders 

natuurlijk.’ 

Woon je alleen?

‘Nee, mijn zoon van 20 woont bij 

mij in huis. Ik heb ook een dochter 

van 22 die op zichzelf woont en 

al twee kinderen heeft. Ik ben een 

jonge opa. Ik heb ook een hond, Scar, 

van Scarface. Ik heb Scar nu zeven 

jaar, het is net een kind van me, zo’n 

hond kun je op een gegeven moment 

niet meer missen.’

Een eventuele partner moet Scar er 

dus bij nemen?

‘Absoluut! Scar gaat er niet uit 

voor een vrouw. Het is een package 

deal, als je mij neemt krijg je Scar er 

bij! Het is een schat van een hond, 

een bordercollie.’

Moet een eventuele partner ver-

plicht golfen?

‘Nee, uiteraard niet, maar het  zou 

wel leuk zijn want golf is heerlijk. 

Vooral ’s ochtends vroeg vind ik het 

mooi om te spelen. Golf geeft een 

heerlijk vrij gevoel. Na een ronde 

voel ik me vaak als herboren.’

Golf je al lang?

‘Ik heb een jaar of tien terug mijn 

GVB gehaald. Na de scheiding heb ik 

voor de kinderen gezorgd en ontbrak 

het aan tijd om te spelen. Nu mijn 

kinderen ouder zijn heb ik het golf 

weer opgepakt. Ik neem ook af en 

toe weer les op Delfland.’ 

Wat is je handicap?

‘Ik ben een tijdje terug lid 

geworden van ANWB Golf voor de 

handicapregistratie. Ik heb nu club-

handicap 45 op mijn kaartje staan. 

Clubhandicap 45, ik vind het eigen-

lijk maar raar staan, die handicap 

moet dus echt naar beneden. ‘

Dat gaat lukken?

‘Ik heb onlangs de wedstrijd van 

Singlegolfers op Bentwoud gewon-

nen dus ik ga er van uit dat er moge-

lijkheden zijn.’

Wat doe je voor werk?

‘Ik werk bij een scheepvaartkan-

toor in Rotterdam. Ik koop alles in 

voor de 24 gastankers die voor het 

bedrijf varen.’ 

Heb je naast golf andere hobbies?

‘Ik wandel veel met Scar, een 

bordercollie heeft veel beweging 

Iemand die in eerste instantie een beetje 

de kat uit de boom kijkt maar ik ben iemand 

die graag mensen om zich heen heeft

‘BEN’ ‘ZOEK’

‘Bij mij krijg je Scar er bij!’
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. 

Dit keer: Paul, 48 jaar, uit Pijnacker.

Dat kan via www.singlegolfers.

nl. Contact: info@singlegolfers.nl; 

tel: 06 20634987. Lid worden van 

SingleGolfers, een online commu-

nity die golfwedstrijden en -reizen 

organiseert voor haar leden, kan 

natuurlijk ook. De eerstvolgende 

wedstrijd van Singelgolfers is op op 

26 juli op Almkreek. Eind oktober 

is er een reis van Singlegolfers.

nl naar de Costa de la Luz (Zuid- 

Spanje). Meer info: singlegolfers.nl/

kalender.

Contact met 
Paul? 

IK Leuke mensen om mee te golfen en een leuke 

zelfstandige vrouw om het leven mee te delen

BurgGolf Purmerend is dit jaar 

opnieuw gastheer van het ABN AMRO 

Disabled Open. Het toernooi voor spe-

lers met een lichamelijke beperking 

wordt gehouden op 9 en 10 juli. Er 

doen spelers mee uit de hele wereld. 

Een van de Nederlandse deelnemers is 

Monique Kalkman, paralympisch kam-

pioen in rolstoeltennis en tafeltennis. 

In 2012 won de eenbenige Manuel 

de Los Santos van de Dominicaanse 

Republiek (foto).  

Meer infomatie: www.gehandicaptengolf.nl.

/JULI

Onze personal trainers vertellen je graag meer over ViPR™, TRX, Kettle Bells of elke 
andere fi tness oefening waar je meer over wil weten. Of ontspan in ons zwembad, de 
sauna en de steam room. Van jong tot oud, we hebben voor ieder wat wils. 

JE BENT AL LID VANAF € 39,95 PER MAAND*, DUS KOM SNEL ONZE VERNIEUWDE 
CLUB BEKIJKEN EN GENIET OF KIJK OP DAVIDLLOYD.NL/JULI.

HET IS ZOMER EN DE FEEL GOOD FACTOR 
BEGINT BIJ DE VERNIEUWDE EN VERBETERDE 
DAVID LLOYD AMSTERDAM!

David Lloyd Amsterdam . Overtoom 557  088-020 21 01  (lokaal tarief)

* De algemene voorwaarden zijn van toepassing. Faciliteiten, kosten, lessen en lidmaatschapscontracten verschillen per club. 
Voor bepaalde activiteiten kan een toeslag gelden.

GENIET HET HELE JAAR DOOR VAN ONZE VERNIEUWDE SPORTS & HEALTH CLUB

nodig. Ik hou van wandelen en van 

fietsen. Ik heb vorig jaar de vier-

daagse van Nijmegen gelopen. Ja, 50 

kilometer per dag, 40 mag je alleen 

lopen als je 50 jaar of ouder bent. Ik 

ga 7 september met vijftien collega’s 

de Mont Ventoux op fietsen voor het 

hersenkankerfonds. En ik ga af en 

toe uit met vrienden, naar jaren ’70- 

en ’80-feesten en naar concerten.’ 

Wat is je favoriete tv-programma?

‘De Wereld Draait Door en Studio 

Sport.’

Favoriete vakantiebestemming?

‘Ik geef de voorkeur aan actieve 

vakanties, ik ben niet iemand die 

twee weken op een strand gaat lig-

gen. Stedentrips vind ik leuk, dingen 

bezichtigen. Rome is mijn favoriete 

stad.’ 

ABN AMRO
Disabled Open


