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Beste leden van de Aanname- en Ballotage Advies Commissie,  

Graag wil ik hierbij de heer Carl Vehmeijer aanbevelen voor het aspirant lidmaatschap van de 

Noordwijkse Golfclub. 

Carl en ik kennen elkaar sinds 2014. Naast golf delen wij beiden ook nog een voorliefde voor 

vliegvissen. We hebben elkaar ook niet ontmoet via de golfclub, maar op een vliegvis reis naar 

Slovenië met twee broers waarmee wij langdurig zijn bevriend. Sindsdien hebben we geregeld 

contact en herhalen we onze trip om de zoveel jaar.  

Nu is vliegvissen uiteraard heel iets anders dan golf. Maar toch kent deze hobby enige gedeelde 

kenmerken met golf. Ieder maakt gebruik van hetzelfde terrein (in dit geval een rivier in plaats van 

een fairway), hetgeen deze activiteit ook een heel sociaal gebeuren maakt. Je levert echter, net als 

golf, wel individuele prestatie door op een tamelijk ingewikkelde manier een vis te vangen. Net als bij 

golf zijn hierbij momenten van stilte en concentratie belangrijk. En ook sta je, soms in weer en wind, 

midden in de natuur.  

Niets verbroedert zo als gezamenlijk tot je nek in een ijskoude rivier staan. Gedurende onze trips de 

afgelopen jaren heb ik Carl dan ook heel goed leren kennen. Ondanks dat hij een  betere golfer dan 

visser is, gaat hij met heel passie en enthousiasme te werk. Ik ken hem als een heel sociale persoon 

met veel zelfspot en als iemand die altijd bereid is een ander te helpen.  

We kwamen er op een goed moment achter dat we ook nog een sport deelden en beiden lid waren 

van de Noordwijkse. Zijn familie is al sinds de jaren zeventig lid en actief op de club. Carl is zo 

ongeveer opgegroeid op de club en kent de baan op zijn duimpje. De afspraak was er al snel om eens 

een rondje te spelen. Het is er helaas, mede door zijn vertrek in 2016, nog niet van gekomen. Nu hij, 

na een hectische persoonlijke periode, de tijd en passie voor het golfen weer heeft gevonden gaan 

we binnenkort eindelijk dat rondje spelen. Ik hoop dat we daarna, als Carl weer lid mag worden in 

2023, nog lang met elkaar kunnen spelen op de Noordwijkse.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Johan van Baarle 

Langendijkstraat 34 

2013 EN Haarlem 


