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Je bent een romanticus?

Jelle: ‘Ja. Ik vind het leuk om voor 

een vrouw een bos bloemen mee te 

brengen of haar met andere dingen 

te verrassen.’

Moet een eventuele nieuwe partner 

ook romantisch zijn?

‘Een vrouw hoeft niet heel roman-

tisch te zijn, maar het is wel leuk als 

een vrouw het waardeert als je als 

man romantisch bent, anders is het 

toch een beetje jammer.’

Waar moet een vrouw voor jou aan 

voldoen?

‘Pfff, dat vind ik echt een lastige 

vraag. Ik vind wel dat een vrouw 

zich moet weten te kleden. Een 

vrouw met een goed postuur die 

er verzorgd uitziet, dat vind ik wel 

belangrijk. Zelf besteed ik ook veel 

aandacht aan mijn kleding, af en toe 

iets aparts dragen vind ik leuk. Ik 

ben 1,71 meter, dus met een vrouw 

van 1,80 meter die van hoge hakken 

houdt wordt het verschil misschien 

een beetje te groot.’ 

Je woont in het Friese Goutum. Ben 

je een volbloed Fries?

‘Nee, helemaal niet. Ik ben geboren 

in Athene. Ik ben met mijn donkere 

haren ook niet bepaald de blonde 

Fries met de blauwe ogen. Ik heb 

inmiddels wel iets van de nuchtere 

Fries in me, maar ik ben ook een 

emotioneel iemand. Ik was de laatste 

ronde bij het KLM Open en vond het 

prachtig toen Joost (Luiten) brak bij 

zijn speech. Hij komt over als een 

koele kikker, een beetje arrogant 

zelfs, maar dan zie je hoe hij echt is. 

Dat vind ik prachtig.’ 

Golf je zelf veel?

‘Een tijdje wat minder maar ik speel 

nu weer meer. Ik golf al een jaar of 

twaalf, ik heb nu handicap 9,5.’

En je bent lid van SingleGolfers.nl?

‘Ja, voor het geld hoef je het niet 

te laten en het is erg leuk. Ik heb 

meegedaan aan de wedstrijd op 

de Scherpenbergh en dat was een 

erg geslaagde dag. Alle mensen bij 

SingleGolfers hebben hetzelfde doel: 

lekker golfen en leuke mensen ont-

moeten. Dan kan het eigenlijk alleen 

maar een mooie dag worden.’ 

Wat doe je voor werk?

‘Ik heb een eigen bedrijf in het 

verwijderen van allerlei soorten 

vloerbedekking. Dat kan bij bedrijven 

zijn of bij particulieren. Overdag loop 

ik altijd in vuile werkkleding, daarom 

vind ik het leuk om me ’s avonds 

goed te kleden.’

Andere hobby’s naast golf?

‘Een dagje shoppen vind ik in 

tegenstelling tot veel andere man-

nen helemaal geen straf. Ik hou van 

watersporten, heb binnenkort een 

eerste les kitesurfen. En lekker eten 

met vrienden en vriendinnen doe ik 

graag.’

Heb je een favoriete vakantiebe-

stemming?

‘Spanje. Vrienden hebben daar een 

huis. Mijn golftas staat er altijd 

klaar.’

Je favoriete tv-programma?

‘Ik kijk graag comedy’s en verder 

heel veel golf op Sport1.’

Een romanticus met het hart op de tong

‘BEN’ ‘ZOEK’

‘Ik ben een romanticus’
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: Jelle, 42 jaar uit Goutum (bij Leeuwarden).

In contact komen met Jelle? 

Dat kan via www.singlegol-

fers.nl, info@singlegolfers.nl, 

06-20634987. Lid worden van 

SingleGolfers, een online com-

munity die golfwedstrijden en 

golfreizen organiseert voor haar 

leden, kan natuurlijk ook. 

De eerstvolgende wedstrijd van 

SingleGolfers is op 13 oktober 

op Het Rijk van Nijmegen. Op 

27 oktober wordt het eerste 

SingleGolfers.nl Open gespeeld 

op Golfbaan Regthuys. 

Contact 
met 
Jelle? 

IK Een spontane vrouw die er goed uitziet en zich 

weet te kleden

Nieuws 
over je club?

Mail Golf Weekly:
redactie@golfweekly.nl

Afgelopen weekend is de vernieuwde 

9-holes baan van Green Meet*s geopend. 

De baan heeft meteen de A-status gekre-

gen. Ook is het nieuwe restaurant van 

Hampshire Hotel Zuid Drenthe Erica in 

BurgGolf Emmen organiseert op 

zondag 20 oktober een 18-holes 

wedstrijd voor studenten van zestien 

tot en met 26 jaar. 

Leden van BurgGolf Emmen kunnen 

meespelen voor €5. Niet-leden beta-

len maar €10. Dit bedrag is inclusief 

greenfee, een prijs voor de winnaar 

en een borrelhap bij binnenkomst. 

Wil je meedoen aan de studenten-

wedstrijd op de 9-holes baan in 

Emmen? Schrijf je dan in voor 12 

oktober door een mail te sturen naar 

emmen@burggolf.nl.

StudentenwedstrijdGreen 
Meet*s 

geopend
gebruik genomen. Beide faciliteiten 

behoren tot het Green Meet*s Resort. 

De eerste afslag werd gedaan door 

Jan Albert Westenbrink, directeur van 

Marketing Drenthe (foto).


