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Golf Weekly: Je bent sportief?

Marina: ‘Ja. Ik ben nu in training 

voor de halve marathon van Etten-

Leur op 27 oktober. Ik heb ook hele 

marathons gelopen en wedstrijden 

over kortere afstanden. Ik heb on-

langs een wedstrijd over 5 kilometer 

gewonnen, overall, dus bij de man-

nen en de vrouwen.’ 

Met welke tijd?

Dat was in 22.28, maar het was een 

zwaar parcours met heuvels en deels 

zand. Mijn snelste tijd op de weg 

over vijf kilometer is 17 minuten.’

Indrukwekkend.

‘Ik ben best fanatiek. Ik leef gezond, 

ga niet in de kroeg zitten, dat trekt 

me niet. Een gezond lijf vind ik 

belangrijk. Ik rijd ook paard op wed-

strijdniveau.’

En ook nog eens golfen?

‘In 2007 ben ik met golf begon-

nen. Ik werd meteen geboeid door 

de moeilijkheidsgraad van golf. Ik 

ben iemand die wil presteren, maar 

omdat ik fanatiek ben met hardlopen 

en paardrijden had ik me voorgeno-

men golf puur voor de ontspanning 

te doen. In 2010 heb ik pas mijn GVB 

gehaald. Sinds kort heb ik wel de 

drive om beter te worden en speel ik 

ook wedstrijdjes.’ 

Bij SingleGolfers.nl?

‘Ja. Ik heb drie keer meegedaan en 

ga aan het einde van de maand ook 

het SingleGolfers Open spelen. Ik ben 

niet iemand die zo maar op anderen 

afstapt met de vraag of ze met me 

willen golfen. Zeker mannen kunnen 

daar snel iets achter zoeken. Bij Sin-

gleGolfers gaat het heel ontspannen. 

Iedereen komt om een leuke golfdag 

te hebben, er is niets geforceerds 

aan. Het concept werkt drempelver-

lagend. In het verleden heb ik me 

ingeschreven bij datingsites maar 

dat vond ik koehandel, daar ben ik 

snel weer mee gestopt.’

Ben je nog op zoek naar een part-

ner?

‘Op zoek zeker niet, ik heb een heel 

fijn en druk leven met drie zonen. Ik 

vind veel dingen leuk en kan nu zelf 

mijn tijd indelen. Maar als ik toeval-

lig een leuke man tegenkom, sta ik er 

wel voor open.’

‘Toch wel. Een man moet onderne-

mend en daadkrachtig zijn en ook 

sportief. Een man die ongezond leeft, 

is niets voor mij. Roken vind ik al 

helemaal onbespreekbaar.’

hardlopen, paardrijden en golf?

‘Koken. Ik vind het heerlijk om men-

sen uit te nodigen voor het eten en 

dan de hele dag lekker te koken en 

’s avonds met elkaar te genieten. Ik 

ben sportief en ik leef gezond, maar 

ik hou ook van het goede leven hoor.’

Wat is je favoriete vakantiebestem-

ming?

‘Italië. De mensen, de entourage, het 

lekkere eten, het goede leven.’
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Nieuws 
over je club?

Mail Golf Weekly:
redactie@golfweekly.nl

Sportief, zelfstandig en ondernemend  

‘BEN’ ‘ZOEK’

‘Roken is niet bespreekbaar!’
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: Marina, 48 jaar uit Utrecht. 

In contact komen met Marina? 

Dat kan via www.singlegolfers.

nl. Contact: info@singlegolfers.

nl; tel: 06 20634987. 

Lid worden van SingleGolfers, 

een online community die 

golfwedstrijden en golfreizen 

organiseert voor haar leden, kan 

natuurlijk ook. De eerstvolgende 

wedstrijd is het SingleGolfers 

Open op 27 oktober op Golfbaan 

Regthuys.

Contact 
met Marina? 

IK Een sportief iemand die zeker niet rookt

SingleGolfers Open op Regthuys
Op 27 oktober 2013 organiseert 

SingleGolfers.nl de eerste editie van 

het ‘SingleGolfers Open’. Het toer-

nooi wordt gespeeld op de baan 

van Golf & Countryclub Regthuys 

in het Noord-Hollandse plaatsje 

Winkel. 

Deelname staat open voor alle 

golf spelende singles (alleenstaan-

den) en ‘sportsingles’ (golfers van 

wie de partner geen golf speelt). 

Niet alleen leden van SingleGol-

fers.nl kunnen deelnemen, ook 

niet-leden zijn van harte welkom. 

Zij ontvangen bij inschrijving voor 

dit evenement vrijblijvend twee 

maanden het lidmaatschap van 

SingleGolfers.nl. De wedstrijd zal 

worden gespeeld in twee handicap-

categorieën en is daarom geschikt 

voor golfers van alle niveaus. 

Het motto van SingleGolfers.nl 

is ‘Golf speel je tegen jezelf maar 

is veel leuker in goed gezelschap.’ 

SingleGolfers.nl is in het eerste jaar 

van haar bestaan hard gegroeid en 

wil met dit eerste open golftoer-

nooi zoveel mogelijk single golfers 

op de baan bij elkaar brengen. Het 

SingleGolfers Open wordt een jaar-

lijks terugkerend evenement. 

De baan waar dit jaar gespeeld 

wordt, Regthuys, heeft sinds 1 juni 

achttien holes. Er zijn twee opmer-

kelijke holes. Eén heeft de contou-

ren van de Westfriese Omringdijk 

en de ander de vorm van een tulp.

Voor het SingleGolfers Open is 

een beperkt aantal startplaatsen 

beschikbaar. Voor inschrijvingen 

en informatie, bezoek de website 

www.SingleGolfers.nl.


