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Geacht leden van de Aanname en Ballotagecommissie, 

Vriendelijk verzoek ik u om mij als kandidaat-lid van de Noordwijkse Golfclub te overwegen. 

Ter motivatie heb ik de onderstaande punten waarom ik heel graag lid zou willen worden (dat maakt 

het overzichtelijker, er zullen heel wat aanvragen zijn). Ik heb geprobeerd om het aantal ronkende 

bijvoeglijke naamwoorden enigszins te beperken maar dat was zeker niet makkelijk: 

1. De hoffelijkheid en aardigheid van de leden die ik tot nu toe heb ontmoet bij de competitie 

en bij golfweekwedstrijden.  

2. De prachtige secret garden-achtige ligging, de half verscholen weg naar de club, het kleine 

stukje door het bos en dan opeens de ruimte van de duinen en de holes op rechts. 

3. De mooi gelegen holes in de duinen en de gladde greens, en het feit dat 18 holes op de 

Noordwijkse met een draagtas echt voelt als een flinke inspanning; 

4. De absolute stilte, die zo opvalt als ik uit Amsterdam aankom.  

5. De natuur, van de kudde schapen die er af en toe staan en de reeën die in een halve tel van 

rust naar ongekende snelheid kunnen gaan. 

6. Het fenomeen zeevlam, dat ik daar heb leren kennen. 

7. Sowieso de aanwezigheid van de zee en de zilte lucht. 

8. De golfweek en daarna de sfeer in het clubhuis. 

9. De mogelijkheid dat mijn tweelingdochters (net 6 jaar) op termijn op de Noordwijkse les 

zouden kunnen krijgen en dat ze ook lid zouden kunnen worden. 

10. De mogelijkheid nog meer leden te leren kennen door middel van het spelen van wedstrijden 

en het meedoen aan de competitie (al begrijp dat ik moeite zal moeten doen om in 

aanmerking te komen voor een zondags damesteam) en het participeren in commissies of 

andere zaken waar ik bij zou kunnen helpen. 

Ik denk dat Abbe van Osnabrugge het goed samenvatte toen ze zei dat aankomen op de Noordwijkse 

altijd voelt als een kleine vakantie met een goed gezelschap.  

Hopelijk heb ik met deze brief mijn motivatie goed kunnen overbrengen. Mocht u nog aanvullende 

informatie nodig hebben dan verneem ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

 

Siti Strijbosch 



Valeriusstraat 12-iii 

1071 MH Amsterdam 

 


