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Vrijdag 21 juni beginnen de ‘Crazy 

Days’ van Pin High Golftravel. Tot 

en met zondag 30 juni 2013 biedt 

Pin High scherp geprijsde golfreizen 

aan, waarbij de kortingen kunnen 

oplopen tot € 342 per persoon. 

Bovendien ontvangt men bij elke 

Crazy Days-boeking gratis 12 Nike-

golfballen per persoon en men maakt 

tien dagen lang kans op een uniek 

verrassingspakket ter waarde van € 

175. 

Het aanbod van golfbestemmin-

gen tijdens de Crazy Days is divers: 

van shortbreaks in Nederland, België, 

Duitsland en Frankrijk tot zonnige 

arrangementen in Italië en Spanje. 

Pin High houdt de actiedagen voor 

het tiende jaar op rij.  

Meer informatie: www.pinhigh.nl.

Kortingen bij Pin High Kolfambassadeurs promoten kolf
Kolven is een oude Hollandse sport die al 

bestaat sinds de dertiende eeuw. Kolfvereni-

ging Het Vechthuis houdt met behulp van 

een aantal kolfambassadeurs een actie om de 

sport bij meer mensen onder de aandacht te 

brengen. Nico Blok is een van de kolfambas-

sadeurs. Hij heeft drie keer meegedaan aan de 

Paralympics op het onderdeel tafeltennis. Op 

31 augustus van dit jaar wordt een combina-

tie-clinic gehouden in samenwerking met Nico 

Blok. De clinic bestaat uit 1,5 uur kolven en 1,5 

uur tafeltennissen. Meer informatie: www.

kolfvereniginghetvechthuis.nl.

Een kolfbaan

Golf Weekly: Waarom ben je lid 

geworden van SingleGolfers.nl?

Bertine: ‘Omdat ik het leuk vind 

op allerlei banen door het hele land 

te spelen en andere leuke mensen te 

ontmoeten.’

Niet om een nieuwe partner te 

ontmoeten?

‘Nee hoor. Ik woon sinds kort 

alleen na een heel leven te hebben 

samengewoond en single zijn bevalt 

me heel erg goed. Ik wil nu alles 

gaan doen wat je als single kunt 

doen. Ik barst van de energie, dat is 

trouwens altijd zo geweest.’

Wat doe je zoal?

‘Ik studeer kunstgeschiedenis in 

Utrecht. Ik zit tussen allemaal jonge 

mensen van een jaar of twintig, 

ontzettend leuk. Ik ben nu met een 

scriptie bezig. Ik hou van kunst, 

schilder en teken zelf ook een beetje 

en het is heerlijk om al die kennis op 

te doen.’ 

Wel tijd om te golfen?

‘Daar maak ik tijd voor. Ik ben 

Loyaltee-lid bij Burggolf en speel vast 

één keer per week met een vriendin 

op een baan ergens in Nederland. 

Een rondje spelen, wat drinken 

en daarna ergens lekker eten. De 

wedstrijden van Singlegolfers.nl 

vind ik leuk omdat je andere mensen 

ontmoet met wie je kunt spelen.’

Wat is je handicap?

‘Tijdens de singlegolfers.nl wed-

strijd op Best had ik 56 stableford-

punten, dat werd niet echt gewaar-

deerd. Als mensen die er die dag bij 

waren de foto van mij zien zullen ze 

wen roepen: “Dat is die duikboot!” Ik 

ben helemaal niet bezig met punten 

of prijzen winnen, ik wil alleen het 

concentratiespelletje golf onder de 

knie krijgen. Na de 56 punten heb ik 

wel een handicap gekregen van 30,5. 

Dat speel ik niet, maar dat interes-

seert me ook geen bal.’

Je bent en blijft dus single?

‘Je weet nooit hoe het loopt in het 

leven, maar het bevalt mij veel te 

goed zo. Weet je dat er twee miljoen 

singles zijn in Nederland. Ik wil die 

wereld van de singles verkennen en 

er deel van uit maken. Ik zit ook op 

een datingsite, niet om een nieuwe 

partner te ontmoeten, wel om een 

netwerk op te bouwen als single. Ik 

heb via die datingsite een man leren 

kennen met wie ik naar een museum 

ben geweest. Waarschijnlijk spreken 

we binnenkort nog een keer af maar 

een relatie hoeft van mij niet. Ik kan 

heel goed met iemand samenwo-

nen hoor, maar ik wil er vooral zelf 

veel op uit met allerlei interessante 

mensen.’ 

Heb je een favoriete vakantiebe-

stemming?

‘Ik ben dol op Italië. Rondrijden 

door Umbrië, al die middeleeuwse 

stadjes bekijken, heerlijk.’

Favoriete tv-programma?

‘Borgen, die Deense serie vind ik 

geweldig. Engelse detectives vind ik 

ook mooi, prachtige landschappen 

en vaak mooi gespeeld. Verder kijk 

ik niet veel tv. Ik ben meer van het 

lezen al is dat nu vooral studeren 

geworden.’ 

een vrije geest, avontuurlijk, ik hou van 

nieuwe uitdagingen.

‘BEN’ ‘ZOEK’

‘Dat is die duikboot!’
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: Bertine, 60 jaar uit ’s-Hertogenbosch. 

In contact komen met Bertine? 

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 

6 juli op Almeerderhout. Kijk voor 

alle wedstrijden op singlegolfers.nl

Contact met 
Bertine? 

IK een gezellige club mensen met wie ik spontaan 

kan afspreken om te gaan golfen of andere activi-

teiten te ondernemen.


