
Aanname & Ballotage Advies Commissie Noordwijkse Golfclub 
Randweg 25 
2204 AL Noordwijk 
 
 
Betreft: Aanmelding lidmaatschap Maarten Slootmaekers 
 
Amsterdam , 27 April 2022 
 
Geachte Commissie, 
 
Graag zou ik met deze brief de aanmelding van Maarten Slootmaekers als toekomstig lid 
van de Noordwijkse Golfclub willen ondersteunen. 
 
Maarten en ik leerden elkaar bijna 30 jaar geleden kennen via een wederzijdse vriend in 
Den Haag.  In die tijd kwamen we elkaar voornamelijk op het hockeyveld als 
tegenstanders tegen. Hoewel hij eigenlijk altijd een pak slaag van ons kreeg ontstond er 
een goede vriendschap en gingen we regelmatig met elkaar op stap in Den Haag. 
Maarten werd ‘Slootje’, een bijnaam die hij later ook in de golfwereld kreeg. 
 
Zelf was ik in die tijd nog helemaal niet bekend met golf, Maarten was al behoorlijk 
fanatiek. Wat ik me uit die periode nog het beste kan herinneren is dat we als vrienden 
bij hem gingen kijken toen hij meedeed aan het Dutch Open op de Hilversumsche 
Golfclub in 2001. 
 
Daarna duurde het nog even voordat het golfvirus mij te pakken kreeg, dat was in 2008 
toen ik bij TIG Sports aan het werk ging. Maarten werkte destijds ook nog in de 
golfwereld en in die periode gingen we zowel zakelijk als privé regelmatig met elkaar de 
baan in. 
 
Hoewel Maarten altijd lid was van de Haagsche en ik nooit gedacht had dat hij een 
overstap naar Noordwijk zou overwegen belde hij me recent met de vraag of ik een 
lidmaatschapsaanvraag van hem zou willen ondersteunen. Hier hoefde ik niet lang over 
na te denken.  
 
Inmiddels filosoferen wij al hardop hoe het zou zijn om een kleine 30 jaar na onze eerste 
kennismaking niet in de kroeg in Den Haag maar in het clubhuis op Noordwijk weer met 
elkaar aan de bar te zitten na het spelen van 9 of 18 holes. 
 
Ik weet zeker dat we er met Maarten een actief lid bij krijgen die zowel op sportief als 
sociaal gebied zijn steentje aan het clubleven zal bijdragen. Ik hoop dan ook van harte 
dat zijn aanvraag succesvol zal zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Diederick Camphuysen  


