
Noordwijkse Golfclub 
t.a.v. het Bestuur en
de Aanname- en Ballotage Advies Commissie
Randweg 25
2204 AL  Noordwijk

Noordwijk, 24 april 2022 

Geacht bestuur, 
Geachte Aanname- en Ballotage Advies Commissie, 

Betreft: Aanbevelingsbrief ter ondersteuning van de aanvraag van het 
lidmaatschap van de Noordwijkse Golfclub van Peter Jan Troost 

Met veel genoegen wil ik de aanvraag ondersteunen van Peter Jan Troost voor het 
lidmaatschap van onze club. 

Wij hebben elkaar leren kennen vanaf 2011 bij NHC toen mijn zoon Sil en Zeger de oudste 
zoon van Peter Jan bij elkaar in het hockey team ingedeeld werden. Sindsdien en tot het 
moment dat Sil gestopt is met hockeyen om zich volledig op het golfen toe te leggen hebben 
we de sportieve successen en teleurstellingen van onze jongens wekelijks kunnen 
meemaken en delen. 

Peter Jan en ik heb enkele seizoen het coachen en het managen van het hockey team 
afgewisseld. Peter Jan is behoorlijk fanatiek en enthousiast. Als hij iets moet regelen of 
organiseren dan weet je dat het goed zat.  

Vanuit het hockeyen hebben mijn vrouw Anneliek en ik, Peter Jan en zijn vrouw Gerlinde 
verder leren kennen als leuke, enthousiaste en betrokken mensen die zich thuis voelen in 
Noordwijkerhout waar ze wonen en in de bollenstreek. 

Ondanks dat de jongens niet meer met elkaar in het team zitten treffen we elkaar 
regelmatig, een goede borrel, lekker eten. Ik hoop dat verder te kunnen uitbreiden door 
vanaf volgend jaar met Peter Jan te kunnen golfen op onze club. 

Ik ken Peter Jan ruim 10 jaar. Hij heeft al eerder te kennen gegeven meer te willen golfen. 
Maar zijn andere hobby het zeilen had nog lang de overhand. Ik weet dat hij zijn zeilboot 
heel bewust verkocht heeft om meer te kunnen golfen. Ik ben ervan overtuigd dat hij 
fanatiek zal gaan spelen om zijn handicap te verlagen. Verder verwacht ik dat hij actief zal 
worden binnen de club door te deel te nemen aan commissies en of andere zaken te 
regelen.  

Peter Jan is een attente, betrokken en enthousiaste persoon die snel zal aarden op de club 
en die zijn steentje zal bijdragen. Wat mij betreft een aanwinst voor de club. 

Met vriendelijke groet 

Ardy Thoonsen 




