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Betreft: aanvraag aspirant lidmaatschap 2023  

 

Geachte leden van de Aanname- en Ballotage Advies Commissie, geacht bestuur, 

 

Na vorig jaar een eerste aanvraag voor lidmaatschap ingediend te hebben, doe ik graag voor 2023 wederom 

een poging. Inmiddels zijn we weer een jaar verder en is het golfenthousiasme alleen maar toegenomen en is 

mijn handicap weer verder verlaagd.  

 

Mijn motivatie om lid te worden van de Noordwijkse Golfclub is dan ook zeker niet minder geworden. Net als 

wat ik vorig jaar als schreef, zou ik het geweldig vinden om, als getogen Noordwijker, lid te kunnen worden van 

de Noordwijkse Golfclub. En ook dit jaar is Daan Slooter weer bereid mijn mentor te worden en mij te 

begeleiden bij het inschrijfproces en het vervolgtraject. Ook de twee ander ondersteuners van vorig jaar, Marc 

Voogd en Sander van Duin, willen mijn kandidatuur wederom van harte ondersteunen.  

 

Ook heb ik de baan en de club inmiddels nog beter leren kennen. Sinds vorig jaar zomer hebben mijn vrouw en 

ik praktisch iedere twee a drie weken privéles bij Marcel Honsbeek en hebben zodoende we de nodige uren in 

de baan en oefenfaciliteiten doorgebracht. Hiermee is het beeld dat ik al had van de club, zoals de schitterende 

ligging, de uitdagende holes en de prettige sfeer, alleen maar verder bevestigd.  

 

Daarnaast zijn het ook de lange historie en het professionele karakter van de club die mij aanspreken. In die zin 

is de golfsport zeker vergelijkbaar met de watersport, waarin een groot deel van mijn leven zich heeft 

afgespeeld. Niet alleen qua sfeer, maar ook in beleving en mentaliteit; doorzetten als het even tegen zit, elkaar 

helpen als het kan en mag en een grote mate van sportiviteit en gezelligheid. 

 

Naast ikzelf, zijn ook mijn vrouw en onze zoon (13) inmiddels fervente golfers en spelen wij praktisch wekelijks 

een 9 of 18 holes ronde op een baan ergens in Nederland. Ook zij kijken er naar uit om geregeld op de 

Noordwijkse te kunnen spelen.  Zeker voor onze zoon geldt dat hij, als bijna ‘single handicapper’, veel 

progressie heeft geboekt de afgelopen 2 jaar.  

 

Als sportief lid, verwacht ik daarom zeker dat ik mij snel thuis zal voelen bij uw club en dat wij als gezin of met 

vrienden die al langer lid zijn, nog vele jaren actief kunnen spelen op een van de mooiste golfbanen van 

Europa. En dat alles op nog geen 5 minuten van ons huis. Hoe luxe is dat?  

 

Naast actief lid, heb ik altijd ‘iets’ extra’s voor de clubs waarvan ik lid ben, gedaan. Hetgeen ook vanuit mijn 

werkgever, Rabobank, altijd wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt. Zo ben ik bijvoorbeeld penningmeester 

geweest van de overkoepelde associatie van de klasse waarin ik zeilde en heb ik verschillende bestuurs- en 

toezichthoudende functies vervuld.  

 

Ondanks dat het aantal inschrijvingen, net als vorig jaar, ongetwijfeld meer zal zijn dan het aantal beschikbare 

plaatsen, zie ik uit naar een positieve reactie en hoop dat ik volgend jaar als aspirant lid van de Noordwijkse het 

jaar mag beginnen. Tenslotte merk ik graag op dat ik als begin 50-er zeer fit en vitaal ben, meerdere keren per 

week min 10 km hardloop en geregeld op de racefiets of mountainbike stap.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Maarten Duijndam 


