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Geachte leden van de Aanname- en Ballotage Advies Commissie, 
 
Middels deze brief wil ik graag mijn interesse kenbaar maken en hoop ik in aanmerking te 
komen voor het Senior Lidmaatschap van de Noordwijkse Golfclub.  
 
Ondanks dat ik eigenlijk pas enkele jaren zeer actief golf, is golf iets wat er vanuit huis uit ‘met 
de paplepel is ingegoten’. Het merendeel van mijn familie zijn actieve golfers en daardoor al 
vroeg in aanraking kwam met de sport. Dit begon als klein jongetje mee in de buggy in Zuid- 
Frankrijk, op Royal Mougins, waar mijn oom Kick lid is. En later mocht als invite meedoen aan 
de familietoernooien op de Hilversumsche Golfclub, waar mijn familie lid is. Ondanks dat dit 
ik hier altijd veel plezier uit haalde, duurde het relatief lang voordat ik het Golf echt ging 
oppakken. Dit kwam doordat ik altijd zeer actief en op behoorlijk niveau gehockeyd en 
getennist heb, naast nog wat andere sporten. Uiteraard moest er op een gegeven moment 
keuzes in worden gemaakt en heb toen gekozen om hockey prioriteit te geven. Daardoor heb 
vele mooie jaren gehad in alle lijnteams van de Gooische Hockey club.  
 
In het laatste jaar van mijn studie aan de Nyenrode Business Universiteit in 2012 koos ik 
voor een ‘exchange year’ in London, wat ervoor zorgde dat ik het hockey ophoog niveau 
vaarwel heb gezegd en voor de zoveelste maal in aanraking kwam met Golfen. Bij 
terugkomst, kwam er op sportief gebied meer tijd ‘vrij’, maar dit werd meer dan ingenomen 
door een andere passie en een andere uitdaging, wat de komst van actief golfen nog even 
uitstelde, namelijk ondernemen.  
 
Na afronding van mijn studie, ben ik Fixico begonnen, een online platform voor autoherstel. 
In de jaren daarna hebben wij Fixico weten uit te rollen in 10+ landen en behoren tot de 
snelgroeiende Tech bedrijven in Europa. Een waanzinnig uitdaging en naar mijns inziens 
vergelijkbaar met ‘topsport’. Hierdoor bleef er wel relatief weinig tijd over voor sport, naast 
wat hardlopen en sporten in de Gym om op conditie te blijven. Ik heb toentertijd wel mijn 
GVB behaald, maar vervolgens relatief weinig gespeeld, mede doordat ‘als ik iets doe, zeker 
wat betreft sport, ik het ook met volle overgave wil doen’.     
 
Ondanks dat we met Fixico nog steeds zeer snelgroeiend zijn, en de ambitie hebben omdat 
nog lang vol te houden er zeker is, is het bedrijf in een volgende fase wat mij ook meer 
ruimte geeft voor andere activiteiten. 
 



Daarom heb ik toen besloten om het golfen echt op te gaan pakken. Samen met een groep 
vrienden (deze hebben zich ook aangemeld voor de lidmaatschap procedure) zijn wij lid 
geworden op de Houtrak Golfclub en spelen we nu voor het tweede jaar, zeer regelmatig en 
hebben onder andere een woensdagavond competitie opgezet en organiseren we jaarlijkse 
golftoernooien. Zoals aangegeven, als ik ergens voor ga, dan doe ik dat ook met volle 
toewijding, vandaar dat ik mijzelf toentertijd heb voorgenomen om het serieus aan te 
pakken, regelmatig te spelen, om binnen enkele jaren naar een single HCP toe te gaan. Op 
dit moment zitten we op 11 HCP dus heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.  
 
Het spelletje heeft mij zogezegd nu echt te pakken nu, speel veel op andere banen en merk 
dat ik de lat graag wat hoger wil gaan leggen. Ik heb het afgelopen jaar een aantal keren op 
jullie prachtige baan mogen spelen. Sindsdien wil ik erg graag lid worden, niet alleen door 
de mooie baan, naar mijns inziens dè mooiste van Nederland, maar ook door het 
clubgevoel. Iets wat ik duidelijk herken van de Hilversumsche Golfclub en wat mij zeer 
aanspreekt uit mijn hockeytijd, die ik nu mis.   
 
Daarnaast spreken de verhalen wat betreft de vele toernooien en competities mij zeer aan, 
en zou ik eventueel mij daar zelf ook graag op organisatorisch vlak, voor inzetten. Iets wat ik 
door mijn hele leven altijd heb gedaan in vele commissies en besturen.  
 
Al met al, lijkt het mij fantastisch om lid te kunnen worden van de Noordwijkse Golfclub, 
een prachtige (familie) club, met de mooiste baan van Nederland, waar ik graag deel van uit 
wil maken. Mocht ik in aanmerking komen voor het lidmaatschap, dan zal ik mijn uiterste 
best doen een verdienstelijk lid te worden en te zijn, door mij zowel op, als naast de baan, 
voor de volle honderd procent in te zetten. 
   
Mocht u nog aanvullende informatie willen hebben, dan hoor ik dat graag van u. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Derk Roodhuyzen de Vries.        


