
Oegstgeest, 25 april 2022 

 

Geachte leden van de Aanname- en Ballotage Advies commissie, 

 

“The road to success is always under construction”, volgens Arnold Palmer. Bij deze doe ik 

heel graag een tweede poging om lid te worden van de Noordwijkse Golfclub. 

 

Dat doe ik ook heel graag weer met dezelfde ondersteuners. Met de familie van den Bosch 

zijn we dikke vrienden, de dochter van Diana is de beste vriendin van die van mij. Cyriel is 

een goede maat uit Oegstgeest, met hem zit ik o.a. in een gezellige Herenclub en Robert is 

één van mijn beste vrienden, ontstaan tijdens de studententijd in Leiden, waar we in dezelfde 

jaarclub zaten en in hetzelfde huis woonden. Met dat studentenhuis speelden we regelmatig 

op Noordwijk, o.a. met Sebastiaan de Rooij, Olivier van Boven, Jeroen Dijkman en Eelco 

Ockers. Met oud-huisgenoten spelen we nu eens in de zoveel tijd een toernooitje op de 

Noordwijkse. Het is altijd een groot feest. Natuurlijk zie ik er naar uit om met hen te spelen, 

maar er zijn ook nog zoveel andere bekenden die lid zijn en waar ik graag rondjes mee loop.  

 

In mijn brief van vorig jaar schreef ik over mijn eerste keer op de Noordwijkse Golfclub met 

mijn vader, als toeschouwer van de Dutch Open, over de onwaarschijnlijke schoonheid van 

de natuur, over mijn drive goed te worden in het spel en ook over het ‘mindfullness’ effect 

van het spelen op Noordwijk. Eén ding was ik alleen nog vergeten, dat is dat ik het ook heel 

leuk zou vinden weer onderdeel van een vereniging en van het verenigingsleven te zijn.  

Als ik ergens mijn steentje daaraan kan bijdragen ben ik meer dan bereid dat te doen. 

Bijvoorbeeld op het gebied van redactie en sponsoring.   

 

Het lijkt mij ook fantastisch om wellicht straks - en tot op late leeftijd - met mijn vrouw te 

spelen. En wie weet ook wel met mijn kinderen. Maar goed, eerst maar eens wens 1 J.   

 

Het is een droom om lid te worden van de Noordwijkse Golfclub. Wat een magische plek.  

En dat in mijn geliefde Noordwijk. De plek waar ik zó vaak en zo graag kom. Op het strand 

en bij vrienden. Het zou echt een enorm voorrecht zijn.  

 

Hopende op een positief bericht, met vriendelijke en sportieve groet, 

 

 

Hubert van Wensen  


