
         Den Haag, 21 april 2022 
 
Beste leden van de ABAC,      
 
 
Hierbij mijn aanbeveling om Anouk Sterk als nieuw lid van de Noordwijkse te verwelkomen. 
 
Ik ken Anouk al enige jaren, oorspronkelijk via mijn vrouw Françoise met wie Anouk regelmatig 
tenniste en later ook ging golfen. Ik denk dat woorden mij te kort schieten omdat ik Anouk zó 
uitermate geschikt vind voor onze club! Zij was vroeger een tennisster op de WTA tour, dus sowieso 
‘ademt’ zij sport. Gek genoeg golfte zij als tiener al, en moest zij een keuze maken tussen de 2 
sporten. Haar huidige handicap is dan ook nog niet echt representatief van haar kunnen….(zij speelt 
nog veel te weinig) - ik geloof niet dat ik iemand ken die de bal zó puur raakt als zij. Ik was dan ook 
best gepikeerd toen zij laatst afsloeg op de dog-leg 7e en vrolijk de hoek afsneed en 20m voor de 
green lag….! Ook Iwan heeft haar al een paar keer ge-coached en was diep onder de indruk. 
 
Maar behalve haar kwaliteiten als sporter is Anouk ook een prachtig warm, spontaan mens en een 
trouwe, hechte vriendin. Ook was zij getuige van Françoise op ons huwelijk vorig jaar in Frankrijk. Zij 
spelen samen ook nog dubbels op de ITF 35+ tour. 
 
Ik ben er van overtuigd dat - nu dat zij meer tijd voor het spelletje heeft in haar leven, haar handicap 
binnen de kortste keren ver onder de 10 zal droppen. Het is iemand die niet alleen een enorme 
bijdrage zou kunnen leveren als persoon, maar ook als ex top-sporter voor onze hogere teams. 
Kortom…wat een aanwinst zou zij zijn voor onze club en wat een leuke eer voor mij om haar mentor 
te mogen zijn! 
 
Veel sterkte dit jaar met de aanname van de nieuwe leden. 
 
Hartelijke groet, 
 
Monique 
Monique Nooy (lidnummer: Nooy5) 
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