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Geachte leden van de Aanname- en Ballotage Advies Commissie, 
 
Middels dit schrijven wil ik graag Derk Roodhuyzen de Vries van harte aanbevelen voor het 
seniorlidmaatschap van de Noordwijkse Golfclub. 
 
Ik heb Derk ongeveer 15 jaar geleden leren kennen, via mijn zoon Nick Koch (is tevens de 
aanvraagprocedure voor lidmaatschap gestart). Derk en Nick zijn zeer goede vrienden en 
zien zij elkaar zeer regelmatig, sindsdien zijn ook wij en zijn familie elkaar steeds frequenter 
gaan zien en is er een hechte band ontstaan. Zo hebben beide families een vakantiehuis in 
hetzelfde dorp in Zuid – Frankrijk, hebben wij regelmatig zeer gezellige diners samen en 
delen we de liefde voor sport en specifiek golf.   
 
Dit heeft geresulteerd in jaarlijks terugkomende ‘golftoernooitjes’ in Zuid Frankrijk, bij onze 
mooie club en bij de ‘DAC competitie’ op de Hilversumsche (georganiseerd door de vader 
van Derk).  
 
Derk is een enorm gedreven en ambitieus persoon in alles wat hij doet; een sportief, 
competitief en sociale ingestelde jongen en tevens een echte ‘familieman’.  
 
Derk heeft sport zeer hoog in het vandaal en doet dit altijd met veel toewijding. Hij    
heeft altijd op hoog niveau gehockeyd, en vele andere sporten op bovengemiddeld niveau 
beoefend. Het competitieve element komt daar altijd in terug (hier kunnen beide families 
elkaar goed in vinden), of het een potje pingpongen, tennissen of een andere sport is, dit 
gaat bij Derk altijd met volle overgave en toewijding.    
 
Dit zie je ook terug bij zijn golfen. Derk heeft twee jaar geleden besloten golfen echt op te 
pakken wat in een korte tijd geresulteerd heeft in een HCP van 11. Met Derk’s drive en 
passie voor het spelletje is het een kwestie van tijd voordat hij een consistente 
single hcp’er wordt. Het is daarbij leuk om te zien dat hij niet alleen met zijn 
leeftijdsgenoten de baan in gaat, maar dat er regelmatig met een mix van oud en jong wordt 
gespeeld.  
 
Naast de sportieve en competitieve instelling die Derk heeft, is hij ook een enorm sociale 
jongen en zeer begaan met zijn vrienden en familie. Ondanks zijn drukke zakelijke leven, hij 
is oprichter en CEO van het zeer snelgroeiende Technologie bedrijf Fixico, is hij een persoon 
waarop je altijd kan bouwen en degene die voorop gaat als er iets geregeld dient te 
worden.  
  



Op basis van bovenstaande denk ik dat Derk zeer goed past bij onze club en een zeer 
enthousiast en actief lid zal zijn! 
  
Bij vragen over Derk of bovenstaande ben ik uiteraard bereikbaar. 
  
Met vriendelijke groet,  
 
Richard Koch 
 


