
 15V A R I AGOLF Weekly   |  donderdag 18 juli 2013  |  www.golfweekly.nl

 COLOFON Golf Weekly is een 

uitgave van Weekly Media en 

TIG Sports, o.a. organisator 

van het KLM Open, Deloitte 

Ladies Open en Transavia 

Grand Slam Beachvolleybal. 

CONTACT: Valschermkade 30, 1059 CD Am-

sterdam, tel: 020 570 9060, fax: 020 570 90 61, 

redactie@golfweekly.nl, www.golfweekly.

nl. DIRECTIE: Norbert Chevalier en Martijn 

van der Meulen. REDACTIE: Gerard Louter 

(hoofdredacteur), Chris Veldkamp (adjunct), 

Edwin Alblas, Paul Steens. VORMGEVING: 

Danielle Grondman. FOTOGRAFIE: Action 

Images, Golfsupport.nl. ADVERTENTIE 

EXPLOITATIE: 020 570 90 60. DRUK: BDUprint. 

Auteursrechten voorbehouden: Alle auteurs-

rechten en databankrechten ten aanzien 

van deze uitgave worden uitdrukkelijk 

voorbehouden. Deze rechten berusten bij 

Weekly Media en TIG Sports c.q. de betref-

fende auteur. BEZORGING: Golf Weekly ligt 

op de meeste golfclubs, golfshops, driving 

ranges en bij een selectief aantal bedrijven 

en is gratis verkrijgbaar. Indien u Golf Weekly 

ook op uw locatie wilt plaatsen, mail dan 

naar redactie@golfweekly.nl. Aan de levering 

zijn geen kosten verbonden.

Golf Weekly: Je woont en Duitsland 

en bent toch lid geworden van 

SingleGolfers.nl?

Petri: ‘Ik kom ook geregeld in 

Nederland en dan vind ik het leuk 

aan wedstrijden mee te doen. Bij 

SingleGolfers.nl ontmoet je andere 

golfers en dat spreekt me aan. Ik ga 

ook zeker een keer mee met een van 

de buitenlandse tripjes van Single-

Golfers.nl.’ 

‘Ik ben hier vanwege de liefde 

naar toe gegaan. Ik woon in Markto-

berdorf, een klein plaatsje op een uur 

van München. De levenskwaliteit is 

hier heel hoog. Het landklimaat is 

heerlijk, veel zon en mooie winters. 

Ik ben dol op skiën en vanuit mijn 

woonplaats sta ik zo op de piste. 

Zwitserland is een uur rijden, Italië is 

niet ver weg, het is hier heerlijk.’
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‘Die kans is niet heel groot nee. 

Na dertien jaar is de liefde die me 

naar deze plek bracht voorbij gegaan 

maar ik woon hier nu al 21 jaar.’

ook niet naar Nederland verhuizen?

‘Ha, nou misschien dat ik een deel 

van het jaar in Nederland zou willen 

wonen  maar dan moet het wel een 

heel bijzondere man zijn.’

Spontaan, actief,

hou er van nieuwe mensen te ontmoeten. 

‘BEN’ ‘ZOEK’

‘Geen mannen met baarden!’

IK Een leuke golfpartner die overal met me wil 

golfen.

NGF-leden die 

het KLM Open gaan 

bezoeken kunnen dit 

jaar profiteren van een 

aantrekkelijke korting. 

Bij aankoop van twee toegangs-

kaarten hoeft men er maar één af te 

rekenen. Je moet er wel snel bij zijn 

want de actie eindigt 

op 1 augustus. Het KLM 

Open wordt gespeeld 

van 12 tot en met 15 

september op de Ken-

nemer Golf & Country Club.

Kaartjes kunnen besteld worden op 

www.klmopen.nl.

De website van de organisatie 

Golf-Plus is vanaf nu actief. Iedere 

golfer van 55 jaar en ou-

der kan zich inschrijven. 

Iedere tiende aanmel-

ding wordt beloond met 

een dagkaart voor het 

KLM Open. Voor 10 euro is men lid 

van Golf-Plus tot eind 2014 en kan 

men gebruik maken van aanbiedin-

gen en meedoen aan wedstrijden. 

Golf-Plus wil leuke en aantrekkelijke 

aanbiedingen realiseren voor leden 

van de club. Nog dit jaar 

realiseert Golf-Plus een 

foursome-toernooi met 

voorronden een finale. In 

de nabije toekomst zullen 

er ook clinics en trainin-

gen georganiseerd worden in samen-

werking met Golf-Plus-ambassadeur 

John Woof. Info www.golf-plus.nl.
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‘Hij moet slank zijn en geen baard 

hebben, een baard vind ik niks. Hij 

moet actief zijn, gevoel voor humor 

hebben, van dieren houden, een ge-

zellige prater zijn en het zou natuur-

lijk heel leuk zijn als hij golft. Ik ben 

zelf namelijk redelijk golfverslaafd, ik 

speel drie of vier keer in de week.’

Een aardig eisenpakket…

‘Ja, de man mag trouwens ook 

best iets jonger zijn dan ik hoor, dat 

vind ik geen bezwaar. Ach, als man-

nen mijn leeftijd zien bij dit stukje 

haken ze al af. Mannen willen een 

jongere vrouw en dat snap ik ook 

wel. Veel wat oudere vrouwen zijn 

van die oma-types met sandalen.’

Dat ben jij duidelijk niet …

‘Nee, ik ben heel erg actief en heb 

het erg naar mijn zin. Als ik bij toeval 

een leuke man ontmoet is dat fijn, 

maar ik ben zeker niet op zoek. Ik 

heb veel vrienden, ik fiets ook veel, 

mountainbiken vooral, en ik ga in 

de winter als  hier sneeuw ligt ook 

graag een paar keer naar plekken in 

Zuid-Europa waar het lekker warm 

is.’ 

2 voor 1 (tot eind juli)

Site voor 55-plussers actief

Dat kan via www.singlegol-

fers.nl. Contact: info@single-

golfers.nl; tel: 06 20634987. Lid 

worden van SingleGolfers, een 

online community die golfwed-

strijden 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 Petri? 

/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


