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Geacht bestuur, 

 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het navolgende. 

 

In de periode 1992 – 2015 ben ik lid geweest van de Noordwijkse Golfclub. Ik was een actieve golfer en 

ben tijdens mijn studententijd in Leiden lid geworden van de club. Ik speelde competitie voor de 

Noordwijkse en had een groep leeftijdsgenoten met wie ik veel speelde (Sebastiaan De Rooij, Eelco 

Ockers, Robert Smelt, Meike Aghina, Thomas van Zijl en Martijn van der Meulen). Mijn laatste handicap 

was hcp 8 (2015).  

 

In de periode 2010 – 2013 kwam het golfen er steeds minder van vanwege de tijdrovende combinatie 

van werk en gezin. Ik woonde met mijn vrouw en vier kinderen in Amsterdam en had in 2008 mijn eigen 

advocatenkantoor in Amsterdam opgericht. Het was in die periode niet haalbaar meerdere keren per 

maand te spelen, en in de laatste 4 / 5 jaar van mijn lidmaatschap was ik al blij wanneer ik een paar keer 

per jaar kon spelen. Mijn lidmaatschap heb ik in die jaren nooit willen opzeggen omdat ik altijd dacht er 

later wel weer meer gebruik van te zullen gaan maken als de kinderen groter zouden zijn. Dat liep 

uiteindelijk echter anders vanwege het volgende.  

 

Ik heb een periode in New York gewerkt en in die periode heb ik Ernst Barten leren kennen. Wij zijn 

vrienden geworden en golfden met elkaar. Toen Ernst terugkeerde naar Nederland is hij via mij lid 

geworden van de Noordwijkse Golfclub. Via hem leerde ik Gideon Jurgens kennen die vervolgens ook via 

mij lid werd van de Noordwijkse Golfclub. Helaas hebben wij niet lang kunnen genieten van ons 

gezamenlijke lidmaatschap. Gideon werd ziek in 2013 en is in 2015 overleden aan kanker. Ernst was 

eerder al getroffen door kanker en overleed in 2017. Toen Gideon ziek was heeft hij een fonds opgericht 

voor de financiering van zijn genezing en hij vroeg in zijn omgeving om donaties. Zijn situatie was ernstig 

en zijn ziekte complex. Omdat ik zo weinig speelde op de Noordwijkse maar wel elk jaar een substantieel 

bedrag aan de club overmaakte, heb ik er toen voor gekozen mijn lidmaatschap op te zeggen en mijn 

lidmaatschapsgeld in het vervolg te doneren aan het fonds van Gideon (bijgaand mijn opzeggingsmail 

aan het bestuur in 2015, waarin ik ook uitleg gegeven heb over mijn opzegging). Het heeft Gideon helaas 

niet kunnen redden, maar ik heb er geen spijt van; het geld is goed besteed en ik zou het zo weer doen.  

 



Ca. 20 jaar heb ik in Amsterdam gewoond en ik heb er eigenlijk nooit rekening mee gehouden dat ik ooit 

naar Noordwijk zou verhuizen. Maar dit is echter wel gebeurd, door een samenloop van 

omstandigheden binnen mijn gezin. In augustus 2018 ben ik met mijn gezin verhuisd naar Noordwijk, en 

inmiddels voelen we ons helemaal thuis. Ik heb er voor gekozen eerst wegwijs te geraken binnen 

Noordwijk, een sociale kring op te bouwen en de kinderen te laten landen in de nieuwe omgeving. Dat 

gaat nu goed. Mijn sociale omgeving is inmiddels (weer) omringd met leden van de Noordwijkse 

Golfclub, de kinderen worden ouder en ik heb het golfen weer opgepakt. Mijn buren in Noordwijk Pieter 

en Ank van Alderwerelt, mijn overbuurman Alex Schmidt, mijn andere buurman Eelco Ockers, mijn 

goede vrienden en jaarclubgenoten Robert Smelt en Klaas Evelein, en andere vrienden die ik inmiddels 

in Noordwijk heb gemaakt waaronder Marcel Menger en Alexander Goad zijn allemaal lid van de 

Noordwijkse Golfclub. Ik zou het geweldig vinden met hen weer te kunnen genieten van mijn oude 

golfclub.  

 

Ik ben mij er natuurlijk van bewust dat ik zelf mijn lidmaatschap in 2015 heb opgezegd en ik accepteer 

de consequenties daarvan. Ik ben echter gemotiveerd de komende jaren weer een actief lid te worden. 

Mijn kinderen Lise, Suze, Tess en Olav zijn inmiddels ouder (9, 11, 13 en 15) waardoor ik meer tijd voor 

mezelf heb en ik woon nu om de hoek bij de Noordwijkse Golf. Ik zou het leuk vinden als ik hen – samen 

met mijn vrouw Quirine – kan enthousiasmeren voor golf. Ik heb gehoord dat er een actieve groep jeugd 

is op de club, hetgeen mij doet denken aan mijn eigen jeugd waar ik als jonge fanatieke golfer veel 

plezier heb beleefd op de Zuid-Limburgse Golf & Country Club (Wittem).  

 

Ik kijk er dan ook naar uit weer onderdeel te worden van de hechte club die de Noordwijkse is.  

 

Ik geef u graag een nadere toelichting en verneem graag van u.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Lars Bakers  

 

Bijlage: opzeggingsmail 2015 en steunbetuigingen 
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