
Golf Weekly: Waarom ben je lid 

geworden van SingleGolfers.nl?

Jeanette: ‘Omdat ik single ben en 

golf mijn grote passie is. Ik vind het 

leuk om op andere banen te spelen 

en andere golfers te ontmoeten en 

dat gaat via singlegolfers op een heel 

ontspannen manier.’ 

Hoop je bij singlegolfers.nl een 

nieuwe partner te ontmoeten?

‘Nee, zo denk ik niet. Het gaat mij 

er om dat ik mensen leer kennen die 

golf ook leuk vinden. Een nieuwe 

partner ontmoeten moet je over-

komen, speciaal op je doel af gaan 

heeft geen zin, dat werkt volgens mij 

niet.’

Je bent spontaan, vrolijk en het glas 

is bij jou altijd halfvol. Een positief 

ingesteld mens dus?

‘Absoluut. Ik heb twee echtge-

noten verloren, de een is overleden 

-

lijk. Maar het leven gaat door en ik 

probeer zo veel mogelijk te genieten. 

Dat doe ik zeker op de golfbaan. Als 

je onverwacht alleen komt te staan 

moet je niet thuis gaan zitten af-

wachten maar op dingen afstappen. 

Een goede vriend zei een jaar of vier 

geleden: “Jeanette, jij moet een keer 

gaan golfen.” Golf leek me helemaal 

niets maar ik ben wel gegaan en ik 

was al snel verkocht. Door het golfen 

ben ik een hele nieuwe weg ingesla-

gen. Ik speel op Golfclub De Gulber-

gen (in Mierlo). Een prachtige baan 

en het is er heel gezellig, iedereen 

kent iedereen, heel open en amicaal.’

Hoe vaak ben je op De Gulbergen?

‘Bijna iedere dag. Op de club zeg-

gen ze wel eens: “Verdien jij er geld 

mee Jeanette, je bent hier zo vaak.” 

Een dag in de week ben ik marshal, 

de meeste andere dagen speel ik zelf. 

Na het golfen een lekker glaasje in de 

19de hole hoort er natuurlijk ook bij.’ 

Wat is je handicap?

golf. Ik kijk veel golf op televisie, dan 

let ik op de houding van de spelers. 

Als ik dan hun doorzwaai zie dan 

heb ik nog wel iets te doen, maar ja, 

die topgolfers zijn zo soepel, dat red 

ik helaas niet meer.’ 

Moet een eventuele partner ver-

plicht golfen?

‘Nee, natuurlijk niet! Als het maar 

een gezellige man is die vrolijk in het 

leven staat en ’s morgens bij het op-

staan zin heeft om aan de dag te be-

ginnen. Als een man niet golft heeft 

hij misschien andere kwaliteiten, 

goed kunnen koken bijvoorbeeld. Als 

ik terugkom van het golfen en het 

eten is klaargemaakt door een leuke 

man dan vind ik dat ook goed hoor, 

haha. Ik heb een heerlijk leven met 

veel mensen om me heen. Als het me 

overkomt dat ik een gezellige man 

tegenkom is dat leuk, maar zonder 

partner is het leven ook heel fijn. Op 

mijn leeftijd en met mijn achter-

grond word je natuurlijk ook steeds 

kritischer. Ik zal voor een man in 

ieder geval niet minder gaan golfen, 

je moet elkaar vooral vrij laten.’ 

Naast golf nog andere hobbies?

‘Ik schilder en werk met klei, 

maak sculpturen. Dat laatste doe ik 

op koude en natte dagen als de golf-

baan dicht is.’ 

Wat is je favoriete tv-programma?

‘Ik kijk heel weinig televisie. Ja 

naar golf en  verder  alleen wat 

actualiteitenprogramma’s. Televisie 

kijken brengt zo weinig vind ik.’ 

Favoriete vakantiebestemming?

‘Spanje, Griekenland, overal waar 

de zon schijnt eigenlijk. Ik ga graag 

af en toe een week weg. Ik heb de 

tijd, dus waarom zou ik het niet 

doen.’
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‘Spontaan, vrolijk, gevoel voor humor, goed ver-

zorgd, het glas is altijd halfvol.’

‘BEN’

‘Glas altijd halfvol’
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. Deze keer: Jeanette, 62 jaar uit Eindhoven.  

In contact komen met Jeanette? 

Dat kan via www.singlegolfers.nl. 

-

gleGolfers, een online community 

die golfwedstrijden en golfreizen 

organiseert voor haar leden, kan 

natuurlijk ook. De eerstvolgende 

juni op golfbaan Bentwoud.   

Contact met 
Jeanette? 

IK

Op de website Leadingcourses.com en de bijbehorende 

app kan je op steeds meer Nederlandse banen online een 

teetime boeken. Het enige dat je nodig hebt is een account 

bij de online golfbanengids en zo’n account is gratis. 

Marokko en Groot-Brittannië was eerder al mogelijk. 

Op de website Leadingcourses.com vind je informatie 

en foto’s van alle banen in Europa en een aantal landen 

daarbuiten. De banen zijn beoordeeld door golfers van alle 

niveaus. 

Handig online 
teetimes boeken

Maison van den 
Boer en KLM Open

Maison van den Boer en het KLM Open hebben het con-

den Boer Official Sponsor van het KLM Open. De cateraar 

-

den van het toernooi voorzien op hospitality gebied. Het 

op de Kennemer Golf & Country Club in Zandvoort. Op de 

foto vlnr Maarten van Rossum (operationeel manager Mai-

son van den Boer, Daan Slooter, Jeroen Enzerink en Niels 

Markensteijn (managing partner TIG Sports).

‘Een goed verzorgd golfmaatje, jong van hart en 

geest. Iemand die graag golft. Open staat voor een 

goed gesprek. Gevoel voor humor.’


