
Golfbaan Naarderbos heeft sinds 

medio juli 2013 een nieuwe start ge-

maakt onder leiding van een nieuwe 

eigenaar, een groep investeerders 

onder leiding van TransMatch Realty 

Advisors. Het nieuwe management 

van de baan in Naarden werkt weer 

samen met ANWB Golf. Dat bete-

kent onder meer dat Naarderbos, 

naast Golfbaan Bentwoud, een home 

course is voor ANWB Golfers. Voor 

leden van ANWB Golf worden er 

wedstrijden en andere evenementen 

georganiseerd. ANWB Golfers kun-

nen bovendien op Naarderbos spelen 

tegen een gereduceerd tarief. Voor 

ANWB Golf-leden is er in augustus 

een openingsactie: twee personen 

spelen voor de prijs van één. Wie wil 

profiteren van deze actie moet een 

voucher meenemen die te vinden is 

op de website www.anwbgolf.nl.
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De baan van Golfclub Kleiburg 

in Brielle wordt gerenoveerd onder 

leiding van architect Bruno Steensels, 

ook de ontwerper van The Interna-

tional in Amsterdam. De eerste fase 

is achter de rug en twee vernieuwde 

holes zijn vorige week geopend. 

De renovatie wordt in zes clusters 

van één jaar uitgevoerd. Golfclub 

Kleiburg speelt sinds 1974 op de 

golfbaan in Brielle. In het begin was 

het een openbare baan met zes holes 

en daarna werd de baan uitgebreid 

naar achttien holes. De holes zijn 

ontworpen door Frank Pennink en 

Gerard Jol. Vanaf 1998 exploiteert de 

golfclub het perceel in eigen beheer. 

Meer informatie op Golfclub-kleiburg.

nl.

Kleiburg renoveert ‘Nieuwe’ ANWB home course

 G
olf Weekly: Waarom ben je lid 

geworden van SingleGolfers.

nl?

Marrit: ‘Vier jaar geleden heb ik 

mijn GVB gehaald maar heb vervol-

gens niet veel gespeeld. In april heb 

ik het golfen weer opgepakt. Omdat 

ik niet veel mensen ken die golfen, 

ben ik bij SingleGolfers.nl uitgeko-

men.’ 

En?

‘Heel leuk. Ik heb aan drie wed-

strijden meegedaan en dat is erg 

goed bevallen. Je speelt steeds met 

andere mensen en de sfeer is erg ont-

spannen. Ik speelde van handicap 54, 

dat gaf een “duikboot-gevoel”. Maar 

ik heb nu wat kaarten ingeleverd dus 

mijn handicap gaat snel omlaag.’ 

Zoek je een partner?

‘Dat is niet de reden dat ik lid ben 

geworden van Singlegolfers, ik zocht 

gewoon mensen om mee te kun-

nen golfen. De gemiddelde leeftijd 

bij SingleGolfers is ook aan de hoge 

kant. Ik ben pas 30, veruit de jong-

ste, een man van een jaar of 50 past 

niet echt.’

Waar moet een jongere man voor 

jou aan voldoen?

‘Het zou wel erg leuk zijn als hij 

van golf houdt. Eisen wat betreft 

uiterlijk heb ik niet maar ik ben zelf 

1,80 meter dus misschien niet te 

klein, al maakt dat ook niet echt uit. 

Ik ben zelf flexibel ingesteld, doe 

veel dingen tegelijk. Een man die ook 

flexibel is zou leuk zijn maar niet 

té flexibel want twee keer flexibel 

wordt waarschijnlijk een beetje 

chaotisch …’

Wat vind je mooi aan golf?

‘Je bent heerlijk buiten en toch 

ben je bezig. Ik werk hard, kom flink 

wat ellende tegen in mijn werk; 

dan is het heerlijk om een paar uur 

met een balletje bezig te zijn in een 

mooie omgeving.’ 

Je komt ellende tegen in je werk?

‘Ja, ik ben nu basisarts dus ik kom 

veel zieke mensen tegen. Ik ga nu 

door met een 3-jarige opleiding in 

Leiden tot huisarts.’

Andere hobbies naast golf?

‘Ik tennis ook graag.’

Heb je een favoriete vakantiebe-

stemming?

‘Ik wil tijdens een vakantie niet 

alleen op het strand liggen, maar 

ook dingen doen, nieuwe plekken 

ontdekken. Ik ben na mijn afstuderen 

een half jaar in India geweest, daar 

heb ik vrijwilligerswerk gedaan in 

ziekenhuizen. Indrukwekkend en 

mooi werk om te doen. Hoe arm ook, 

iedereen moet in India zelf de ge-

zondheidszorg maar zien te betalen.’

 

Favoriete tv-programma?

‘Ik kijk heel weinig tv. In dat half 

jaar India heb ik geen minuut televi-

sie gekeken en ik had niet het gevoel 

dat ik ook maar iets miste.’ 

Bescheiden, vriendelijk en heel erg flexibel 

‘BEN’ ‘ZOEK’

Twee keer flexibel is chaotisch
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: Marrit, 30 jaar uit Voorhout.

In contact komen met Marrit? 

Dat kan via www.singlegolfers.

nl. Lid worden van SingleGol-

fers, een online community die 

golfwedstrijden en golfreizen 

organiseert voor haar leden, kan 

natuurlijk ook. De eerstvolgende 

wedstrijd van SingelGolfers is 

op 1 september op de Scherpen-

bergh. Eind oktober is er een 

golfreis naar Zuid-Spanje. 

Contact 
met 
Marrit? 

IK Iemand die ook vriendelijk en bescheiden is maar 

wat minder flexibel anders wordt het een chaos …

Nieuws over 
je club?
Stuur het naar:
redactie@golfweekly.nl.


