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Geacht bestuur, 
 
Al een aantal jaren lonkt de Noordwijkse golf. De reden dat ik mij nu (wederom) aanmeld als 
potentieel lid, heeft te maken met mijn grootste wens om ooit lid te worden van de 
Noordwijkse Golfclub. Ik ben een long hitter en mis soms de uitdaging op Groendael. De 
laatste jaren heb ik de eerste singel gespeeld op zondag. Ik zou het erg leuk vinden om 
competitie te blijven spelen in de toekomst. 
 
Verleden 
Ik ben de jongste van drie kinderen en opgegroeid in Drenthe. Op 7 april ben ik 59 
geworden. Mijn oudere zusje Nienke woont in Noordwijk en is sinds vorig jaar lid van de 
Noordwijkse golf, mijn broer Hans woont en golft in Amsterdam. Mijn ouders waren vervend 
sporters. Mijn vader speelde bij Victoria 1 en mijn moeder bij BDHC Bloemendaal in het 
eerste. Op latere leeftijd zijn zij beiden gaan golfen, mijn moeder met iets meer geduld en 
enthousiasme dan mijn vader. Mijn moeder, helaas overleden op 30 januari dit jaar, heeft 
tot haar 85st nog competitie gespeeld op de Semslanden. Zij heeft mij geadviseerd om lid te 
worden op een “echte”’ baan. Mijn grootvader was lid op de Kennemer Golf. 
 
Sport is mij met de paplepel ingegoten. Vroeger was ik elke dag te vinden op de tennisbaan 
en schopte het tot nationaal kampioen t/m 12. Omdat hockey meer mijn voorkeur had 
moest ik op jonge leeftijd kiezen tussen twee sporten. Met ontzettend veel plezier heb ik 
van mijn 12e t/m mijn 18e elk weekend getraind op Papendal met het Nederlands Jeugd. Op 
mijn 17e werd ik gevraagd voor het Nederlands elftal zaalhockey. Na mijn middelbare school 
heb ik een jaar gehockeyd in Amerika op een beurs. Op het veld heb ik naast Jong Oranje 
een geweldige tijd gehad in Amsterdam Dames 1.  
 
Nu onze dochter Charlotte ouder is heb ik meer mijn handen vrij. Ik ben de laatste jaren 
actief geweest op Hockeyclub Klein Zwitserland. Naast coaching van Charlotte een aantal 
jaren, heb ik in 2014 de “WKZ” opgericht. Dit is een groep oud hockeyers die geen 
competitie willen spelen, te sterk zijn voor trim hockey, maar wel soms weer op het veld 
willen staan. Op het hoogte punt waren er 40 WKZ’ers lid, die ook allemaal nog steeds actief 
zijn op de club. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vanaf 1998 ben ik zelfstandig ondernemer geweest en heb ik de hele wereld afgereisd voor 
mijn werk. In 2000 heb ik in Australië gewoond en gewerkt als projectmanager voor het 
Holland Heineken House. Met mijn gezin heb ik 3 jaar in het buitenland gewoond.  
 
Heden  
Ik hou van avontuur, reizen en sporten. Familie en vrienden zijn heel erg belangrijk voor mij. 
Wandelen langs het strand met de hond geeft mij de rust in een druk bestaan.  
 
Sinds november 2019 ben ik Directeur Bestuurder van Buddy Netwerk. Een organisatie die 
zich inzet voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij. Ik geef leiding aan een team 
van 14 mensen. Het is een uitdagende baan waar ik gelukkig de vrijheid heb om mijn eigen 
tijd in te delen. Dit geeft mij de mogelijkheid om ook door te week te golfen. 
 
Waarom nu de wens om lid te worden? Elke keer als ik speel op Noordwijk (net competitie 
gespeeld) kom ik intens gelukkig van de baan af. Het is nu of nooit! Ik wil mijn handicap  
verbeteren, competitie te spelen en mij in zetten voor de club. Daarnaast verheug ik mij om 
te spelen met veel oude bekenden die lid zijn op de Noordwijkse.  
 
 
Toekomst 
Ik kijk enorm uit naar een gezellige tijd op de Noordwijkse golf, als speler en actief lid.  
 
Graag ben ik bereid om mijn brief toe te lichten. Ik kijk uit naar een mogelijke kennismaking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
Else A. Kodde 


