
C. Dirkzwager 
Zeewijck 5 
2202 BT Noordwijk 

Aan de secretaris van het Bestuur 
Van de Noordwijkse Golf Club 
Postbus 70 
2200 AB Noordwijk 

Geacht Bestuur, 

Noordwijk, 4 april 2022 

Middels deze brief ondersteun ik van harte de aanvraag van mijn vriend Robert-Jan 
Schampers, om lid te mogen worden van de Noordwijkse Golf Club. 

Robert-Jan ken ik sinds een aantal jaren en is een fervent golfer, maar naast golf is hij ook 
een actief beoefenaar van tennis, Padel, hardlopen, zwemmen en skiën. Hij bezit ook een 
chalet in de Valais (Zwitserland) dicht bij ons. 
Robert-Jan is sinds 2011, samen met zijn vrouw, lid van de Rosendaelsche Golf Club, spelend 
van handicap 10.4. 

Naast het feit dat Robert-Jan een zeer actief sporter is, heeft hij het zakelijk niet 
onverdienstelijk gedaan. Hij is onder andere oprichter van Fit For Free en heeft dit tot een 
gezonde en solide onderneming opgebouwd. Hij heeft Fit For Free in 2009 verkocht en is 
daarna als ondernemer, investeerder/belegger actief gebleven. 
Robert-Jan is onder meer (mede) eigenaar van een tennis- en een padel school, de Fitness 
Lounge te Berkel en Rodenrijs, een restaurant in Rotterdam (de 'Lake House') en nog tal van 
andere bedrijven. Dit kan hij wellicht in een gesprek beter zelf toelichten. 

Bestuurlijk heeft Robert-Jan ook de nodige ervaring. Bij de tennisvereniging in Oosterbeek is 
hij 8 jaar als bestuurslid actief geweest en heeft hij zich met name beziggehouden met de 
nieuw- en verbouw van het tennispark. Tevens was hij waarnemend voorzitter. 

De reden dat Robert-Jan graag lid van de Noordwijkse Golf Club wil worden is dat hij en zijn 
vrouw eind 2022 hun nieuwgebouwde appartement aan de Rembrandtweg 12D te 
Noordwijk zullen gaan betrekken om zich definitief te vestigen in Noordwijk. 

Ik ben ervan overtuigd dat Robert-Jan absoluut een aanwinst zal zijn van de Noordwijkse 
Golf Club en hoop dat wij hem kunnen verwelkomen als nieuw lid van onze prachtige Golf 

Club. 


