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wie de partner niet golft, kunnen 

lid worden. Niemand  vindt het leuk 

om alleen te golfen, dat is ook een 

gedachte achter SingleGolfers.nl.’

Bent u zelf op zoek naar een levens-

partner?

‘Nee hoor, ik heb al een heel leuke 

man.’

Heeft u een single handicap?

‘Ha, nog niet, maar ik werk er 

hard aan! Ik ben twaalf jaar geleden 

met golf begonnen en helemaal 

gegrepen door de sport.’

Zijn er afgelopen zaterdag tijdens 

de eerste wedstrijd van SingleGol-

fers.nl relaties ontstaan?

‘Zo snel gaat dat meestal niet, 

maar ik heb wel gezien dat som-

mige mensen het heel gezellig met 

elkaar hadden en in contact zijn 

gebleven. Dat is ook het idee achter 

SingleGolfers.nl. Je ontmoet leuke 

golfers tijdens onze evenementen en 

als het klikt kun je met elkaar gaan 

afspreken.’ 

Het zou leuk zijn  als er snel een 

eerste huwelijk voortkomt uit 

SingleGolfers.nl …

‘Ja, dat zou ik zeker leuk vinden. 

Dat tweetal krijgt een gratis mem-

bership voor het leven.’

LAAT JE 
VERRASSEN

27 holes, droge voeten en vrijwel altijd zomergreens. 
Kijk voor onze lopende arrangementen onder www.gcheelsum.nl/arrangementen of bel 0317 31 31 36.

Golfen op één van de meest avontuurlijke banen in 

Nederland. Diepe graskuilen, ruige bunkers, heide en 

zanddalen. Een schitterend landschap, gevormd in de  

ijstijd. Steeds weer die uitdaging. Daarna genieten van de 

gastvrijheid en informele sfeer in en rond het  clubhuis. 

Golf zoals het bedoeld is.

Golfsingle (m/v) zoekt (golf)partner

 V
ier maanden terug lanceerde 

Jolanda van Uijtert SingleGol-

fers.nl. Afgelopen weekend 

vond de eerste wedstrijd plaats op 

Golfclub de Dorpswaard in Kerkdriel. 

Golf Weekly: Was het een succes-

volle dag?

Jolanda van Uijtert, oprichter 

SingleGolfers.nl: ‘Het was absoluut 

een succes, ik heb veel enthousiaste 

reacties gekregen. We hebben heer-

lijk gegolft en na afloop met de hele 

groep gegeten. Het was ontspannen 

en vrolijk, precies zoals de bedoeling 

is bij SingeGolfers.nl. Het gaat niet 

om winnen en ook golfers die nog 

maar net begonnen zijn en nog niet 

zo goed spelen moeten zich bij ons 

op hun gemak voelen.’ 

Is SingleGolfers.nl een datingclub 

voor golfers?

‘Ja en nee. Leden zijn wel verplicht 

een profiel in te vullen. Wie zijn ze? 

Wat voor (golf)partner zoeken ze? 

Traditionele datingbureaus gaan 

vervolgens aan matchmaking doen, 

dat doet SingleGolfers.nl niet. Single-

Golfers.nl is een online community. 

Voor de leden worden golftoernooien 

georganiseerd en in samenwerking 

met reisbureau Golftime Travel va-

kanties naar bijvoorbeeld de Algarve. 

Tijdens onze golfwedstrijden komen 

de leden op een ongedwongen ma-

nier met elkaar in contact want het 

gaat in eerste instantie om golf. Heel 

leuk als daar vervolgens relaties uit 

voortkomen en dat zal ook zeker ge-

beuren maar er zit geen enkele druk 

op. Als je als single in contact komt 

met iemand via een datingbureau 

gaat het al heel snel om de vraag of 

er een klik is. Bij ons ga je gewoon 

lekker golfen met andere golfers. 

Golf staat centraal maar er is altijd 

een kans is dat je een leuk iemand 

ontmoet met wie je meer wilt. In het 

“slechtste” geval heb je gewoon een 

leuke golfdag gehad.’

Waarom heeft u SingleGolfers.nl 

opgericht?

‘Omdat ik een ondernemer ben, 

heel erg geloof in dit concept en 

omdat ik golf een prachtige sport 

vind. Er zijn meer dan 380.000 

golfers in Nederland en flink wat 

van die golfers zijn alleenstaand en 

willen graag een partner ontmoeten. 

De doelgroep is er, daar ben ik zeker 

van. Aan het einde van dit jaar reken 

ik op 300 tot 500 leden en daarna 

kunnen we doorgroeien.’

Wat kost een lidmaatschap?

‘De introductieprijs is 72 euro 

vanwege de par van 72 op de meeste 

golfbanen.’

Moet je per se single zijn om lid te 

kunnen worden?

‘Ook sportsingles, mensen van 

Golf Weekly gaat ze in samen-

werking met SingleGolfers.nl aan 

golfend Nederland voorstellen, 

de single golfers (m/v) die op 

zoek zijn naar een golfmaatje om 

golf meet te spelen en wellicht 

het leven mee te delen. Volgende 

week: Annemarie (foto onder), 44 

jaar uit Noord-Brabant. 

Meer informatie of lid worden 

van SingleGolfers.nl? Kijk op de 

website. De eerstvolgende wed-

strijd van SingleGolfers.nl is op 4 

mei op Best Golf & Country Club. 

Golfsingles in Golf Weekly  

Jolanda van Uijtert: ‘Het gaat in eerste instantie om golf.’


