
H
et belangrijkste wat de Gar-

min Approach S4 doet is me-

ten hoeveel meter je over hebt 

naar het midden, de voorkant en de 

achterkant van de green. Je kijkt op 

je pols en je weet de te overbruggen 

afstand. Ook bij nat weer, want het 

horloge kan tegen regen.

De S4 heeft vier knoppen aan de 

zijkant en een ‘touchscreen display’ 

(voor bepaalde functies tik je met je 

vinger op het scherm). Heel ingewik-

keld is het niet, na één ronde weet je 

hoe het werkt. Toch kan de S4 heel 

veel. Het horloge geeft afstanden 

op meer dan 30.000 interna-

tionale banen. Updates van 

nieuwe banen en aanpassin-

gen zijn gratis. Op het hor-

loge is de precieze afstand te 

zien naar het begin, midden 

en einde van de green, maar 

desgewenst geeft het horloge 

aan wat de afstand naar de 

hoek op een dogleg is. Je kan 

verder op de S4 je score intik-

ken, je scorekaarten delen met 

anderen of printen, en enkele 

statistieken bijhouden.

De S4 heeft ook een knop met de 

naam ‘green view’. Je ziet dan de 

vorm van de green. Een ervaren gol-

fer die de baan kent, kan de vlag op 

het horloge verschuiven naar de pin-

positie van de dag waarop je speelt. 

Dan weet je nog preciezer hoe ver 

je moet slaan. Tot slot heeft de S4 

een odometer, die een afgelegde 

afstand meet. Zo kan je bijvoorbeeld 

na een ronde kijken hoeveel meter je 

gewandeld hebt.  

Wie een iPhone heeft kan zijn 

mobiele telefoon koppelen aan de S4. 

Dat betekent dat je je e-mails en sms-

berichten ook op het Garmin-horloge 

ziet verschijnen. Niet essentieel bij 

een ronde golf maar je kan dus je be-

richten in de gaten houden en toch 

je iPhone in de tas laten. 

De Garmin geeft natuurlijk ook 

de tijd, zoals een oerhorloge. Als je 

de S4 goed gebruikt, win je veel tijd. 

Maar dat geldt natuurlijk niet als je 

mails gaat lezen in de baan …

De S4 lijkt op een dagelijks 

horloge, weegt 58 gram en er is een 

witte en zwarte uitvoering. Er zijn 

geen abonnementskosten of kosten 

voor ‘roaming’.
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Horloge wint tijd
-

de, zeker als je de baan niet kent.

-
formatie: www.garmin.
nl. 
forforfor
nl.

Rogier: ‘Ik golf doorgaans met fami-

lieleden, mijn ouders, mijn broer en 

een neefje. Het leek me leuk ook eens 

met anderen te golfen en verschillen-

de banen te spelen. Ik ben in oktober 

lid geworden van SingleGolfers en 

heb twee wedstrijden meegedaan.’

‘Erg leuk. En tot mijn verbazing won 

ik meteen de eerste wedstrijd op De 

Scherpenberg!’

‘Ik speel van 16,1. Ik golf al een jaar 

of twintig. Ik heb op het hoogste 

amateurniveau getennist. Ik tennis 

nog steeds, ben een redelijke 3, maar 

je merkt wel dat je iets ouder wordt. 

Golf vind ik steeds leuker worden. 

Met golf kan ik nog veel progressie 

maken. Ik heb een goede wedstrijd-

mentaliteit en hoop over een jaar of 

twee een single handicap te hebben.’

Je bent single. Ben je op zoek naar 

‘Dat is zeker niet de reden dat ik lid 

ben geworden van Singlegolfers.nl. 

Als ik een leuk iemand tegenkom 

zou dat erg leuk zijn, en als iemand 

golft is dat zeker een bonus, maar 

ik kan net zo goed op de tennisbaan 

of ergens anders met een vrouw in 

contact komen. Ik ben niet op zoek 

naar een partner maar ik ga het ook 

niet ontwijken. Ik kom heel makke-

lijk met mensen in gesprek.’ 

-

‘Komt dit allemaal in de krant?’

bedoeld.

‘Ik ga vooraf niet allerlei dingen 

bedenken waaraan iemand moet vol-

doen, dat lijkt me onzin en het haalt 

de spanning ook meteen een beetje 

weg. Ik merk het vanzelf wel als ik 

een leuk iemand tegenkom.’ 

‘Ik ben gek van sport. Mijn ouders 

Iemand die makkelijk in gesprek komt met 

mensen

‘BEN’ ‘ZOEK’

‘Komt dit allemaal in de krant?’
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: Rogier, 45 jaar, uit Nieuw-Vennep. 

Ik ben niet op zoek maar als ik een leuk iemand 

tegenkom ga ik het niet ontwijken

In contact komen met Rogier? Dat kan 

via www.singlegolfers.nl. Lid worden van 

SingleGolfers, een online community die 

golfwedstrijden en golfreizen organiseert 

voor haar leden, kan natuurlijk ook. De 

eerstvolgende wedstrijd van SingelGolfers 

is op 14 december op Prise d’eau. 

Contact met Rogier

Golf  Wouwse Plantage is een van de mooiste golfbanen in 

Nederland, op een prachtige locatie bij Bergen op Zoom. Naast 

de uitdagende 18 holes baan beschikt GWP over uitstekende 

oefenfaciliteiten.  

De vereniging heeft ca. 800 actief spelende leden. 

(voor 2 a 3 dagen per week) 

Wij zoeken een kandidaat die: 

-Minimaal B Professional is, bereid is tot bijscholing 

-Affiniteit heeft met jeugd; het les geven (op zondagen)  

aan jeugd zal tot het takenpakket behoren 

-Bij voorkeur woonachtig is in Zuid/West Nederland 

-Een echte teamplayer is; uitstekende samenwerking met onze 

head professional Folkert Haak is een must 

-Lid is van de PGA Holland, ervaring met clubrepair heeft 

-Op basis van zelfstandigheid met ons wil samenwerken 

Geïnteresseerden kunnen hun gemotiveerde sollicitatie 

mailen naar: secretaris@golfwouwseplantage.nl 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze 

clubmanager dhr. R.W. van de Pol 

Golf Wouwse Plantage, Zoomvlietweg 66,  

4624 RP Bergen op Zoom, 0165-377100 

Wij zoeken een: 

komen uit Rotterdam en ik ben als 

kind meegegaan naar Sparta en ben 

aangestoken door het virus. Sinds 

mijn achtste mis ik geen wedstrijd 

van Sparta al woon ik niet in de 

buurt van Rotterdam. Zelf voetbal 

ik ook, bij Black Devils in de leukste 

veteranencompetitie van Nederland.’

‘Ik kijk heel veel sport. Niet alleen 

golf, ook voetbal en tennis. Ik heb 

een abonnement op Sport1. Vanaf 

donderdag tot en met zondag kijk 

ik golf. Mijn vrienden verklaren me 

voor gek, maar ik vind het heerlijk. 

Het heeft zo z’n voordelen als je 

vrijgezel bent.’ 

Heb je een favoriete vakantiebe-

‘Zuid-Frankrijk. In eerste instantie 

trok het me niet, al die Hollanders 

daar dacht ik. Inmiddels ben ik hele-

maal om. Het lekkere weer, het eten 

en natuurlijk de golfbanen, ik kom er 

heel graag.’ 


