
Heemstede 25 April 2022.

Geachte leden van de ABAC,

Met dit schrijven wil ik mijn steun betuigen aan het voornemen van Derk Lutgert lid te

worden van onze golfclub.

Recent heb ik kennis genomen van de wens van Derk lid te worden van de Noordwijkse. We

kennen elkaar al wat langer via een gezamelijke (niet golfende) vriend. Maar Derk is net met

zijn jonge gezin naar Heemstede verhuist, woont naast mij en zo hebben we elkaar de

laatste tijd weer wat vaker gezien en gesproken. Hij heeft recent zijn ook zijn huiswerk

gedaan en besloten dat Noordwijk zijn volgende honk moet worden om zich verder te

ontwikkelen op de golfbaan.

Ik heb vorige week voor het eerst met Derk een 18 holes ronde gelopen op Noordwijk en

was echt onder de indruk. Nooit eerder had hij mij verteld dat hij zo lekker kan ballen. Het

gebeurt niet vaak dat iemand met een handicap van rond de 8 zomaar zijn handicap

verlaagt tijdens een eerste kennismaking op de club. Hij heeft met echt op een heel

positieve wijze verrast.

Tot 2 jaar terug zou een lidmaatschap Derk weinig gebracht hebben, hij had ivm zijn werk als

trader weinig tijd maar sindsdien is hij het wat rustiger aan gaan doen. Zijn vrijdag staat

tegenwoordig in het teken van het ontdekken van de mooie golfplekken in Nederland en hij

neemt het spelletje nu heel serieus. Volgend jaar staat er zelfs een bezoek aan de Masters

op de planning waar ik natuurlijk MEGA jaloers op ben.

Derk is bij uitstek iemand die prima past in het plaatje van leden waar we naar op zoek zijn.

Gezellige en sportive lage handicappers. Eigenschappen die passen bij het karakter van

onze vereniging.

Zonder twijfel denk ik dat het een goed plan is om Derk lid te maken van onze club. Mocht u

nog vragen hebben dan ben ik altijd beschikbaar om deze te beantwoorden!

Hartelijke groet,

Pieter de Haas


