
Flight4You, gezellige en sportieve 
golftrips voor alleengaanden.
In 2002 begonnen als een uit de 
hand gelopen hobby van Anique 
van Waardt bestaat Flight4You 
inmiddels al weer 12 jaar en is zij 
uitgegroeid tot dè specialist in 
golfreizen voor alleengaanden in 
Nederland.

Zoals zoveel goede ideeën, ontstond 
ook dit idee boven een goed glas wijn 
met vrienden die er over klaagden dat 
er geen georganiseerde golfreizen 
voor alleengaanden aangeboden 
werden. Gewoon volledig verzorgde 
groepsreizen waar je niet als het 
bekende vijfde wiel in de groep 
tussen de stelletjes er bij hangt, maar 
een volledig verzorgde groepsreis 
met gelijkgestemde reisgenoten die 
om wat voor reden dan ook alleen op 
reis gaan.

Ondernemend als Anique is, 
organiseerde zij daarop voor haar 
golfvrienden en vriendinnen een 
volledig door haar verzorgde golfreis 
wat alle partijen zo goed beviel dat zij 
er vervolgens op professionele basis 
verder mee aan de slag is gegaan en 
inmiddels 7 tot 8 golfreizen per jaar 
organiseert. Voor wie er slechts even 
kort of een weekendje tussen uit wil, 
worden er jaarlijks ook twee korte 

tripjes naar bijvoorbeeld Duitsland, 
België of Frankrijk georganiseerd.
Omdat Anique zelf niet als 
touroperator opereert maar wel alle 
bijbehorende garanties voor haar 
klanten wil, is zij op zoek gegaan naar 
een partner die paste bij de inzichten 
en wensen van haarzelf en haar 
klanten en die ze al snel vond in Bert 
Trommelen van het gerenommeerde 
3D Golfvakanties met wie zij sindsdien 
exclusief samenwerkt.

De reizen gaan naar bekende en minder 
bekende golfbestemmingen in Europa 
waarbij betaalbare luxe en comfort 
voorop staan. Geen gezeur met extra 
dure kamers ter grootte van de bekende 
“bezemkast” omdat die door één 
persoon worden bezet, maar gewoon 
de normale luxe kamers en service voor 
alleengebruik zonder toeslag. 

De groepen zijn meestal tussen 
de 20 en 28 personen varierend in 
de leeftijd van 40+ tot 60+ waarbij 
altijd geprobeerd wordt om een 
evenwichtige balans tussen mannen 
en vrouwen te hebben. Doordat 
de deelnemers allen in dezelfde 
levensfase zitten, veel gedeelde 
interesses hebben en vooral een 
passie voor golf delen, heerst er 
altijd een amicale stemming in de 
groep. De fijne ontspannen sfeer 
tijdens deze reizen komt onder 
andere ook doordat de deelnemers 
niet op zoek zijn naar een partner 
maar een gezellige en sportieve 
week met gelijkgestemden willen 
hebben  waardoor de vaak beladen 
sfeer van een “dating” trip ontbreekt. 
Wel ontstaan er regelmatig mooie 

golfvriendschappen die zich na 
terugkomst voortzetten op de 
golfbanen in Nederland en volgende 
Flight4You reizen.

Een enthousiaste begeleider van 
Flight4You is tijdens elk arrangement 
aanwezig zodat de deelnemers 
zorgeloos kunnen genieten in de 
wetenschap dat alles tot in de puntjes 
verzorgd en geregeld is.

Tijdens een reis van 7 dagen wordt er 
minstens 4 keer gegolfd en bij kortere 
reizen minimaal 3 keer. Tijdens de 
“vrije” dagen is er gelegenheid om 
op eigen initiatief of met anderen aan 
een culturele of andere (eventueel 
georganiseerde) activiteit deel te 
nemen of gewoon lekker aan het 
zwembad te hangen.

Dat er behoefte is aan dit soort 
georganiseerde reizen blijkt wel uit 

het feit dat er inmiddels voor bijna 
iedere reis een wachtlijst bestaat en 
dat er heel veel “repeaters” op de 
reizen meegaan die vaak zelf nieuwe 
reisgenoten aanbrengen.

De prijs van deze aantrekkelijke 
arrangementen ligt tussen de Euro  
1.100,00 en 1.500,00 per persoon 
(voor een 7 daagse golfreis), een 
mooie prijs voor deze zeer complete 
reizen,  waardoor deze voor veel 
geïnteresseerden bereikbaar zijn.

Wie meer wil weten over deze 
golfreizen is van harte uitgenodigd 
om Anique en Bert tijdens het KLM 
OPEN te bezoeken op de stand van 
3D Golfvakanties en Flight4You of kijk 
op de website www.flight4you.nl voor 
alle uitgebreide informatie over de 
arrangementen.

Tekst: Eric Veenhuyzen

Flight4You: 
als u alleen het beste wilt!

� Luxe golfreizen voor sportieve en enthousiaste alleengaanden

� Kom kennismaken met Flight4You op het KLM Open.

�  Bestemmingen Spanje, Portugal, Ierland, Cyprus, Turkije, Duitsland, Frankrijk 

� U speelt altijd op Top golfbanen!

Flight4You • Aardheuvel 18, 5685 AC BEST 

info@fl ight4you.nl • 0499310038 • 0652321517

* O.b.v. All-inclusive, 4 greenfees, transfers, vlucht, kamer voor alleengebruik. Informeer naar de voorwaarden.

www.fl ight4you.nl

   Reizen in 2014:
� 3 – 10 oktober   Alcaidesa, Spanje

� 3 – 10 november   Turkije, Belek 

� 28 december – 3 januari  Jaarwisseling Golfreis Spanje, Marbella

Zie de website voor alle 
informatie over onze reizen!

Lezersaanbieding:
Boek de Golfreis Turkije tijdens 

de KLM Open (11 – 14 sept.)
en ontvang

€ 50,- korting!*
( € 1449,- i.p.v. € 1499,- )

�

Uniek?
Tijdens een rondje golf, op Congressional Country Club, vond Larry Doherty na weer een mislukte drive, 
ipv zijn eigen bal een wel erg unieke golfbal.

Die Titleist had het nummer 44 en de gedrukte vermelding “POTUS”. En laat dit nu net staan voor “President Of 
The United States”. 

Het ging hier dan ook om een bal die Barack Obama, de 44ste president van de USA vandaar die 44, verloren 
geslagen had toen hij met golfmaat Marvin Nicholson en twee ESPN-bazen een rondje liep. Het legertje agenten 
van de “Secret Service” die steevast met “POTUS” meelopen hadden die bal blijkbaar niet kunnen vinden.
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