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Voor Stefan Schmid, de beste golfspeler die ik ken

Wat is golf?
Golf is geen sport. Golf, dat zijn mannen die wandelen in lelijke
pantalons.
Ro sie O’Donnel l (1962)
Amerikaans actrice

Golf is een dure manier van knikkeren.
G .K . Che s t er t on (18 74-1936)
Engels dichter en romanschrijver

Golf is biljarten op een grotere tafel.
S a ndy Pa r r (195 2)
Brits golfspeelster

Golf is alleen maar een dure manier om te wandelen.
Mich a el Pa r k ins on (1935 )
Engels journalist
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Golfen, dat is voor mij paaseieren zelf wegslaan en ze daarna
gaan opzoeken.
Fr i t s We s t er (1962)
Nederlands journalist

Golf is het plezierigste wat je kan meemaken zonder dat je je
hoeft uit te kleden.
Chi Chi Rodr igue z (1935 )
Puerto Ricaans golfspeler

Een partijtje golf begint met het plaatsen van een bal van 2,5 cm
doorsnee op een andere bal van ongeveer 12.000 km doorsnee.
De kunst is met een stok de kleinste bal te raken en de grote te
laten voor wat hij is.
John Cunningh a m (1915-2001)
Amerikaans romanschrijver

Golf is enige sport waar de bal niet beweegt tot je hem raakt.
Ted Wil l i a ms (1918-2002)
Amerikaans baseballspeler

Golf is een manier om een goeie wandeling te verknallen.
M a r k Twa in (1835-1910)
Amerikaans romanschrijver, geboren Samuel Langhorne Clemens
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Golf is iets tussen de liefde bedrijven en een gedicht schrijven.
John Up dik e (1932-2009)
Amerikaans romanschrijver

Golf is een leuk spelletje als je precies weet waar de ballen naartoe
gaan.
Rory S a bb at ini (1976)
Zuid-Afrikaans golfspeler

Golf is een spel dat je speelt tussen cricket en doodgaan.
Col in Ingl eb y-McK en z ie (1933-2006)
Brits cricketspeler

Golf is voor mij iets wat je met je handen doet terwijl je een
praatje maakt. Behalve als je rookt – in dat geval hoef je het
clubhuis niet uit.
Er m a Bombeck (1927-1996)
Amerikaans journaliste

Golf is een vervelend spel. De spelers zijn saaie robotten die
sticks dragen. Ze spuwen niet op de grond en ze krabben zelfs
niet aan hun ballen zoals andere sportmensen.
L e wis G r i z z a r d (1946 -1994 )
Amerikaans columnist
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Golfen is knikkeren voor jongens die niet willen bukken.
Youp va n ‘t Hek (195 4 )
Nederlands cabaretier

Golf is het enige spel ter wereld waarbij een goede kennis van de
regels je de reputatie oplevert van onsportiviteit.
Pat r ick C a mp bel l (1913-1980)
Brits humoristisch schrijver

Golf is het spel dat mannen doet vergeten dat ze getrouwd zijn.
Cy DeBoer (1949)
Amerikaans essayiste

Golf is een spel dat werd uitgevonden om mannen die met
vervroegd pensioen gaan te straffen.
Pe t er Da r b o (194 4 )
Vlaams aforist

Golf is als een liefdesaffaire: als je het niet ernstig neemt, is het
saai; doe je dat wel, dan breekt het je hart.
Breek je hart niet, maar flirt wel met de mogelijkheid.
L ouise Suggs (1923 )
Amerikaans golfspeelster
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Een andere naam voor golf is “teleurstelling” .
Chr is Pl umr id ge
Brits essayist

Golf is een stom spelletje. Er wordt van je verwacht dat je het
voor je plezier speelt, maar hoe minder je de bal raakt, hoe meer
plezier je hebt.
L ou G r a h a m (1938 )
Amerikaans golfspeler

Golf is het enige spel waarin je 99 keer van de 100 niét wint.
Chr is Pl umr id ge
Brits essayist

Golf is een spel dat nodeloos het leven van sommige, meestal
nutteloze, burgers verlengt.
Bob Hop e (1903-2003 )
Brits-Amerikaans komiek

Golf is het beste spel van de wereld waarin je slecht mag zijn.
Het is de slechtste speler die de meeste punten krijgt.
A . A . Mil ne (1882-1957 )
Schots schrijver
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Golfen is knikkeren voor de grote jongens.
Wiel Oehl en (1950)
Nederlands dichter en aforist

Zijn vrienden noemen het waanzin, maar hij noemt het golf.
L eop ol d Fech t ner (1911)
Amerikaans editor

Golf is een plaag, uitgevonden door Schotse Calvinisten als een
straf voor de zonden van de mensen.
J a me s R e s t on (1909 -1995 )
Amerikaans journalist

Golf en wielrennen zijn totaal verschillende sporten. Wiel
renners moeten zien om te gaan met de pijn, golfers moeten le
ren omgaan met gedachtes.
Jo o s t L ui t en (1986)
Nederlands golfspeler

Golf lijkt mij een lastige manier om een wandelingetje te maken.
Ik verkies mijn honden uit te laten.
Pr inse s A nne (1950)
Engels prinses
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Golf is stilstaande hockey.
A r t hur M a r sh a l l (1910 -1989)
Engels journalist

Golf. Je kan het moeilijk een sport noemen. Je hoeft niet te lopen,
niet te schieten, niemand te ontwijken. Het enige wat je hoeft te
doen is een stel kleren kopen die niet bij elkaar passen.
St e v e S a x (1960)
Amerikaans baseballspeler

Golf is van allemaal het gemakkelijkste spel om slecht te spelen.
K e v in Fl a n ag a n (1962-2003 )
Amerikaans computerspecialist

Golf is een dag doorgebracht in een cirkel van energieke luiheid.
Wil l i a m Wor dswor t h (17 70 -1850)
Engels dichter

Golf is een vreedzaam spel dat van binnenuit agressief gespeeld
wordt.
Bob Tosk i (1926)
Amerikaans golfspeler, geboren Robert John Algustoski
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Golf is een tijdelijke gekte die toeslaat op een wei waar normaal
koeien grazen.
Dav e K indr ed (c a .1940)
Amerikaans sportschrijver

Golf is het eenvoudigste spel ter wereld. Je slaat gewoon tegen de
bal en vervolgens vloek je.
Sid C a e s a r (192 2-2000)
Amerikaans komiek

Golf is heel veel wandelen, onderbroken door teleurstellingen en
een verkeerde manier van punten tellen.
Pe t er Da r b o (194 4 )
Vlaams aforist

Golf is een spel waarbij de langzaamste mensen ter wereld voor
je staan en de snelste achter je.
K e v in Mc C a r t h y (1914-2010)
Amerikaans acteur

Golf is in wezen een oefening in masochisme in de buitenlucht.
Paul O’Neil (1953 )
Amerikaans hockeyspeler
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Golf is een spel waarbij durf en blinde toewijding je altijd alleen
maar een maagzweer opleveren.
Tomm y Bolt (1916 -2008 )
Amerikaans golfspeler

Golf is een spel waarbij je hard tegen de bal mept en dan een
meter verder wandelt.
Her ber t V. Pro chnow (1897-1998 )
Amerikaans bankier en publicist

Golf is niet zozeer een sport als wel een belediging voor de
grasvelden.
Dav e Ba r ry (1947 )
Amerikaans humorist en columnist

Golf is een fantastische lichaamsbeweging. Je staat uren op je
voeten om te kijken hoe iemand anders put.
Wil l Ro ger s (18 79 -1935 )
Amerikaans acteur, geboren William Penn Adair Rogers

Golfen is zoiets als een vreemde taal leren.
Henry L onghur s t (1909 -1979)
Brits sportjournalist
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Golfen is een spel van hard slaan, op zoek gaan naar de bal en
nog eens hard slaan.
A r nol d Pa l mer (1929)
Amerikaans golfspeler

Hockey is een sport voor blanken. Basketbal is een sport voor
zwarten. Golf is een sport voor blanken gekleed als zwarte pooiers.
Tiger Wo ods (197 5 )
Amerikaans golfspeler

Petanque is de sport van de gemoedelijke schouderklopjes. Golf
is de sport van de gereserveerde glimlachjes.
M a rc Pa iron (1959)
Vlaams dichter en kunstexpert

Golf is als het leven zelf, de belangrijkste competitie is die tegen
jezelf.
Bil l Cl in t on (1946)
Amerikaans president

Bowling heeft dat voor op golf dat je zelden een bowlingbal
kwijtraakt.
Don C a r t er (1926)
Amerikaans bowler
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Golf is voor Fiji wat cricket is voor Amerika.
Vij ay Singh (1963 )
Golfspeler uit Fiji

Voetbal is een eenvoudig spel voor eenvoudige mensen. Golf is
eerder een dure manier om weg van huis te zijn.
Mich a el Pa r k ins on (1935 )
Engels journalist

Golf is het eenzaamste spel ter wereld, schaken per brief niet
uitgezonderd.
Pe t er Dober einer (1925-1997 )
Brits sportjournalist

Golf is als de liefde of de mazelen. Je kunt het maar beter zo vlug
mogelijk achter de rug hebben.
G .K . Che s t er t on (18 74-1936)
Engels dichter en romanschrijver

Golf is plezieriger dan naakt wandelen in een vreemde stad,
maar echt niet zoveel plezieriger.
Buddy H ack e t t (192 4-2003 )
Amerikaans acteur, geboren Leonard Hacker
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Tennis is een sport, golfen een spel.
Paul H a a r huis (1966)
Nederlands tennisser

Golfen doe je in je eentje met een club.
Fr eek de Jonge (194 4 )
Nederlands cabaretier

Golf is een spel en daarom bedoeld om je te amuseren.
G a ry Pl ay er (1935 )
Zuid-Afrikaans golfspeler

Golf is een hole in de markt.
Huub M a r t ron (1923-2005 )
Nederlands acteur, conferencier en componist

Golf is een markt in een gat.
Dav id Po t t er (1940)
Brits linguïst

Golf is geen ontspanning. Golf is een religie.
Bob R eid (188 7-1998 )
Schots voetballer
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