
Noordwijkse Golfclub 
t.a.v. het Bestuur en 
de Aanname- en Ballotage Advies Commissie 
Randweg 25 
2204 AL  Noordwijk 
 
Noordwijk, 23 april 2022 
 
 
Geacht bestuur, 
Geachte Aanname- en Ballotage Advies Commissie, 
 
Peter Jan heeft mij gevraagd zijn aanvraag voor het lidmaatschap van de 
Noordwijkse Golfclub te ondersteunen en als zijn mentor op te willen treden. Dat doe 
ik hierbij graag. 
 
Wij kennen elkaar van de zaterdagen langs de hockeyvelden bij NHC, waar Peter 
Jan actief betrokken is geweest bij het hockeyen van de jongens. Ons contact is 
intensiever geworden toen bleek dat onze zoons Cees en Cedric niet alleen op het 
hockeyveld maar ook op school en daarbuiten intensief met elkaar omgaan. 
 
Sindsdien spreken we en zien we Peter Jan en zijn vrouw Gerlinde regelmatig. Ik 
heb met Peter Jan in de loop der jaren al enkele keren gespeeld op onze mooie 
baan. Ik weet al geruime tijd dat hij het lidmaatschap van de Noordwijkse Golfclub 
ambieert. Door zijn drukke professioneel leven met veel buitenlandse reizen en zijn 
actieve betrokkenheid met het hockeyen van zijn beide jongens in het weekend heeft 
hij de stap niet eerder genomen. Hij wilde het pas doen als hij voldoende tijd had om 
serieus en frequent te golfen. Ik weet dat hij ook daarom zijn zeilboot verkocht heeft. 
 
Hij is enthousiast en behoorlijk fanatiek hetgeen ik ook gemerkt heb tijdens het 
golfen. Over zijn aanwezigheid op de golfbaan maak ik mij geen zorgen. Het gaat 
hem zeker lukken zijn handicap onder de 20 te krijgen. 
 
Deze zomer treffen we elkaar voor onze vakanties twee weken in Spanje en zullen 
daarbij gaan golfen met onze zonen, die nu ook al regelmatig met elkaar 9 holes 
lopen bij het Golfcentrum Noordwijk of op Golfbaan Tespelduyn. We kijken uit naar 
de onderlinge competities die er gespeeld gaan worden. 
 
Peter Jan is een ervaren manager met een breed zakelijk netwerk. Ik verwacht dat 
hij zich actief zal inzetten binnen de club. Mijn rol als mentor is eenvoudig. Peter Jan 
is een bijzonder prettige persoon. Hij is sociaal, altijd in voor een goed gesprek en 
legt makkelijk contact. Ik zie hem zo in het clubhuis met velen een praatje maken 
onder het genot van een glas wijn. 
 
Ik vind Peter Jan een aanwinst voor onze club en verheug me erop regelmatig met 
hem te kunnen golfen 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Floris Alkemade 


