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Zoals bekend zit de groei in het 

Nederlandse golf bij wat ik voor het 

gemak toch maar ‘de vrije golfers’ 

blijf noemen, golfers die als lid van 

een bij de NGF aangesloten D-club 

(zonder eigen golfbaan) tegen een 

jaarcontributie van gemiddeld een 

paar tientjes op meerdere banen hun 

rondjes en wedstrijden spelen. Zelf 

ben ik al jaren lid van wat tegen-

woordig zo mooi heet ‘een traditi-

onele golfclub met een eigen baan’. 

Lid worden/blijven van zo’n club 

en aan het begin van het jaar een 

eurootje of duizend neertellen voor 

onbeperkt speelrecht verliest aan 

populariteit. Volgens Wim Rijkaart 

van Cappellen, oprichter van GolfVer-

eniging Nederland, de eerste D-Club 

(zonder eigen baan) van Nederland 

met nu ongeveer 10.000 leden, is dat 

volkomen begrijpelijk. In zijn ogen 

is het traditionele lidmaatschap vol-

strekt achterhaald. Lees zijn columns 

op gvn.nl en kijk naar deze tweets 

die Rijkaart, erkend luis in de pels 

van de Nederlandse Golf Federatie, 

vorige week de wereld instuurde: 

Wim Rijkaart v. C. @golfrijk In NL 

met zoveel holes/km², is de homecourse 

gedachte van de NGF weinig relevant 

meer. Het gaat om golfers, golfbanen en 

het spelen van golf.

Wim Rijkaart v. C. @golfrijk  20 

kilometer rondom mijn huis heb ik in 

totaal 12 homecourses waar ik graag 

speel. Wat moet je met de door de NGF 

gepropageerde homecourse gedachte.

Ik heb in een paar kilometer rond-

om mijn huis minstens twaalf prima 

cafés. Toch ga ik bijna altijd naar 

dat ene café waar ik al jaren kom. 

Waarom? Ik ken er ‘iedereen’, kom er 

gegarandeerd bekenden tegen, voel 

me er thuis. Ik heb dus een homepub 

en een homecourse. Ik moet bekennen 

dat ik de laatste jaren vaker in mijn 

homepub kom dan op mijn home-

course, vooral omdat ik beroepsmatig 

altijd al met golf bezig ben. Maar de 

keren dát ik op mijn homecourse kom, 

prijs ik me altijd weer gelukkig dat 

ik lid ben. Bardame W., al jaren beho-

rend tot het meubilair van de club, 

roept als ik het clubhuis betreed: ‘Hé 

Loutertje, leef je nog!’ Ik verbeeld 

me dat ze blij is om me te zien. Met 

onze horeca-uitbater F., import uit 

Brabant en al meer dan 25 jaar trouw 

aan de club, gaat het onvermijdelijk 

over zijn provinciaalse voelbalclubje 

uit Eindhoven en mijn prachtclub 

‘daar aan de Maas bij Brienenoord’. 

Het heeft allemaal heel weinig om 

het lijf, ik geef het onmiddellijk toe, 

maar ik geniet er toch van, net als 

van het spelen op onze baan die 

me vertrouwd  is en nooit verveelt. 

Wim Rijkaart verfoeit de homecourse 

gedachte van de NGF, ik koester mijn 

homecourse. Ik snap ook dat anderen 

zich absoluut niet willen binden aan 

één baan, ‘vrije golfers’ willen zijn. 

Het mooie is dat golf in Nederland 

inmiddels zo is georganiseerd dat je 

van alles te kiezen hebt. Je kunt een 

aandeel van 25.000 euro aanschaffen 

en lid worden van topbaan The Inter-

national en je kunt – aan de andere 

kant van het spectrum – ‘vrije golfer’ 

blijven en voor een paar tientjes 

greenfee spelen op talrijke prima 

golfbanen (niet op The International 

helaas, die club blijft graag exclusief 

en ook dat vind ik prima). Sommige 

leden van traditionele golfclubs vin-

den ‘vrije golfers’ minderwaardige 

golfers. Dat is dom. Ik zal niet zeggen 

dat het dom is om het traditionele 

lidmaatschap van een golfclub af te 

doen als volstrekt achterhaald maar 

veel te voorbarig is het wel. 

Voorlopig koester ik mijn homecourse
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Golf Weekly: Waarom ben je lid 

Hans: ‘Omdat ik single ben en 

graag maar niet in mijn eentje golf 

en omdat ik het altijd prettig vind 

om nieuwe mensen te leren kennen. 

Als dat laatste samen gaat met lekker 

golfen is dat heel erg leuk.’

‘Het gaat mij in eerste instantie 

om golfen met leuke mensen en het 

zou een aangename bijkomstigheid 

zijn als ik daar een nieuwe partner 

zou treffen. Mijn ex-vrouw en ik zijn 

nu ongeveer een jaar uit elkaar en 

daardoor heb ik een minder fijne 

periode achter de rug. Die periode 

wil ik afsluiten en weer meer van het 

leven gaan genieten. Golfen hoort 

daar ook bij en mocht ik tijdens het 

golfen een leuke vrouw ontmoeten 

met wie het klikt, dan sta ik zeker 

weer open voor een relatie.’ 

Je noemt jezelf ‘sportief en onder-

‘Ondernemend ben ik zeker want 

ik heb een eigen bedrijf: Habru. Ha-

bru is gespecialiseerd in aluminium 

lastechniek en brengt tevens een 

aantal eigen producten op de markt. 

Als ondernemer ben ik flink druk, ik 

zou graag vaker willen golfen maar 

dat zit er even niet in. Wel nodig ik af 

en toe klanten uit om een rondje te 

spelen. Ik ben acht jaar geleden met 

golf begonnen en ben nog steeds een 

simpele golfer met handicap 36. “Als 

ik later groot ben” en meer tijd heb, 

wil ik zeker vaker gaan golfen en de 

handicap naar beneden brengen.’

’Ik geniet van het buiten zijn, op 

de golfbaan lukt het me te ontspan-

nen en als ik dan af en toe ook nog 

een mooie bal sla, heb ik het erg 

naar mijn zin. Ik zou het erg leuk 

vinden als ik mijn dochters van 5 en 

7 jaar ook op een ontspannen manier 

kan leren golfen. In de toekomst 

met mijn dochters golfen lijkt  me 

geweldig.’

‘Een vrouw die van wanten weet, 

niet introvert is, iemand die net als ik 

ondernemend en spontaan is en een 

lief karakter heeft. Nu ga je natuur-

lijk vragen of een nieuwe partner 

per se moet golfen want ik ken deze 

rubriek en mijn antwoord is “nee” 

natuurlijk. Het zou toch heel raar 

zijn om een leuke vrouw tegen te 

komen met wie het klikt en dan niet 

met elkaar verder gaan omdat ze golf 

niet zo ziet zitten!’ 

‘Ik ben dol op skiën. Dat hoeft een 

nieuwe partner trouwens ook niet 

verplicht te doen hoor …’

‘Ik kijk graag naar films, vooral 

thrillers, Boer zoekt Vouw vind ik 

leuk en ik kijk Studio Sport, vooral 

voetbal. Feyenoord is (af en toe he-

laas) mijn club.’  

‘Oostenrijk voor het skiën en 

Spanje met mijn twee meiden, lekker 

zon en zee, dan zijn zij gelukkig en 

dan ben ik het ook. Verre reizen zijn 

natuurlijk ook leuk zodra mijn doch-

ters iets ouder zijn.’

‘Sportief en ondernemend  en ik vind het 

leuk om mensen te leren kennen, bijvoor-

beeld op de golfbaan.’

‘BEN’ ‘ZOEK’

‘Een vrouw die van wanten weet’
 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: Hans, 49 jaar, uit Doesburg.  

In contact komen met Hans? 

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 

wedstrijden van SingleGolfers zijn 

op 15 juni op golfbaan Bentwoud 

en 6 juli op Almeerderhout. In het 

weekend van 12 en 13 juni organi-

seert Singlegolfers een golfweek-

end in België.

Contact met 

IK Allereerst single golfers om samen een baantje te 

kunnen lopen en daarnaast leuke contacten op 

doen om regelmatig een gezellige tijd mee door te 

brengen. Mocht dit klikken, wie weet wat er dan 

nog verder uit voort zou kunnen komen.’


