
Golf Weekly: Waarom ben je lid 

Marcel: ‘A, omdat ik single ben en 

B, omdat ik mensen wil ontmoeten 

die net als ik golf erg leuk vinden. 

Ik heb meegedaan aan de eerste 

wedstrijd van SingleGolfers.nl  op 

Golfclub De Dorpswaard en dat 

beviel heel goed. De sfeer was lekker 

ongedwongen. Met conventionele 

datingsites heb ik niet zo veel, het is 

allemaal zo onpersoonlijk. Bij Singel-

Golfers.nl  staat het golfen voorop, 

er zit geen enkele druk op. Ik doe 

in eerste instantie mee om andere 

golfers te ontmoeten.’

Maar je hoopt toch wel een partner 

te ontmoeten?

‘Zeker. Als de ware er tussen zit 

schroom ik niet om die uitdaging aan 

te gaan.’ 

Verlegen ook?

‘Nee, dat zeker niet. Ik ben een 

heel open persoon, extravert, ik durf 

mijn mening te geven. Maar ik ga 

niet meer alleen naar een kroeg, die 

tijd heb ik wel gehad. Ik doe liever 

andere dingen, zoals golfen bijvoor-

beeld en daarna lekker iets eten en 

drinken.’ 

Wanneer ben je met golf begonnen?

‘Vorig jaar juli pas. Ik had al 

diverse clinics gedaan, maar echt 

beginnen met golf kwam er maar 

niet van. Afgelopen zomer dus wel. 

Ik heb mijn GVB gehaald en wil nu 

meer spelen en beter worden.’ 

Waar moet jouw ideale vrouw aan 

voldoen?

‘Ik heb geen eisenpakket.  Ik heb 

wel een hekel aan achterbaksheid. Ik 

wil iemand die een open boek is, dat 

ben ik zelf namelijk ook.’ 

Moet een eventuele partner ver-

plicht golfen?

‘Tuurlijk niet. Ik ben een verwoed 

skiër, ik ga ook niet zeggen dat een 

eventuele partner verplicht moet 

gaan skiën. Maar ik zou het natuur-

lijk wel erg leuk vinden om samen 

te golfen en te skiën. Ik zit trouwens 

nu in Oostenrijk (afgelopen zondag 

belden we Marcel, red). Ik begeleid 

een vierde klas van mijn oude mid-

delbare school tijdens een skivakan-

tie. De school heeft me dat gevraagd 

en dat doe ik ieder jaar met veel 

plezier. Ik ben geen gecertificeerd 

golfleraar maar ik kan wel een beetje 

les geven.’ 

Wat doe je voor werk?

‘Ik ben manager op een ICT-

afdeling.’ 

Naast golf en skiën nog andere 

hobbies?

‘Zeilen. Net als golf en skiën heer-

lijk in de buitenlucht.’ 

Wat is je favoriete tv-programma?

‘Heb ik niet. Ik kijk heel gefrag-

menteerd, ik ben een zapper.’ 

Favoriete vakantiebestemming?

‘Oostenrijk en Frankrijk om te 

skiën en Griekenland voor het zeilen. 

De kleine minder bekende eilandjes 

in Griekenland zijn vaak prachtig en 

heel idyllisch.’ 
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Een gevoelsmens. Luisteren en  observeren zijn 

eigenschappen die mensen in mij kunnen waar-

deren. En droge humor op zijn tijd is voor mij 

heel belangrijk. 

‘BEN’ ‘ZOEK’

‘Wie weet de ware vinden’
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 le-

ven mee te delen. Deze week: Marcel, 41 jaar uit Etten-Leur. 

In contact komen met Marcel? 

Dat kan via www.singlegolfers.nl. 

Contact: info@singlegolfers.nl; tel: 

06 20634987. Lid worden van Sin-

gleGolfers, een online community 

die golfwedstrijden 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 
Marcel? 

IK

Onze zusterkrant Hockey Weekly bereikte afgelopen 

week een mijlpaal: precies vijf jaar geleden verscheen het 

eerste nummer.  Wat Golf Weekly is voor golf, is Hockey 

Weekly voor hockey, dé gratis hockeykrant van Nederland, 

met al het hockeynieuws en mooie specials over de Euro 

Hockey League, het WK in 2010 en natuurlijk de Olym-

pische Spelen van 2012. Net als Golf Weekly is Hockey 

Weekly een uitgave van Weekly Media. Hockey Weekly ligt 

op alle hockeyclubs in Nederland  en de krant is ook te 

lezen op hockeyweekly.nl  

‘Oudjes’ met 
ambities
Er is zeker nog een hockeyleven 
na je veertigste. De Dutch 
Hockey Masters willen dat 
bewijzen op het EK.
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Zenuwen 
voor de DOD
De laatste Volvo DOD van het 
jaar komt er weer aan. Dat 
maakt veel hockeytalent in 
Nederland onrustig.
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Amsterdam heeft de hand-
doek in de ring gegooid. De 
landskampioen verloor van 
Bloemendaal en mist hoogst-
waarschijnlijk de play-o! s.
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Amsterdam 
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5 jaar Hockey 
Weekly!

Tweede editie 
Golfpaspoort

Vorig jaar is het Golfpaspoort geïntroduceerd, een ge-

zamenlijk initiatief van een aantal Nederlandse golfbanen 

met het doel golfers beter aan de sport te binden. Ruim 

4.000 golfers hebben inmiddels met behulp van het Golf-

paspoort met golf kennis gemaakt. Nu is er een tweede, 

verbeterde  editie van het Golfpaspoort. Door een nieuwe 

cover is het Golfpaspoort beter bestand tegen slijtage en 

voelt het als een echt paspoort. De inhoud van het nieuwe 

Golfpaspoort is krachtiger en bondiger. Ook is er meer aan-

dacht voor de EGA-handicap. www.mijngolfpaspoort.nl. 

Een sociaal, ambitieus en extravert golfmaatje 

met brede interesse.


