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Betreft ondersteuningsbrief kandidatuur lidmaatschap van de heer Raffy Koopmans

Geachte heer/mevrouw,

Bij het altijd gezellige Zaterdag team AVV-Swift waar mijn zoon Nick speelde, ontmoette ik Raffy voor het eerst. Regelmatig dronken wij
samen een versnapering onder veel poe-ha van de andere teamgenoten. De gesprekken die wij voerden verliepen meestal op dezelfde
manier, van voetbal naar wijn vervolgens van reizen naar golf. En eenmaal aangekomen op het onderwerp golf, “ wie de overwinning
mee naar huis sleepte “, alcohol speelde een rol in deze spierbal gesprekken.

Niet veel later speelden wij een scramble toernooi waarbij ik het tegen mijn zoon en Raffy opnam. Het voelde aan als jong versus oud
maar beide met hetzelfde fanatisme voor het spelletje. Nick met laser achtige drives en Raffy met puts alsof er een magneet in de holes
zat lieten ons aan het kortste eind trekken. Achteraf besefte ik hoe veel ik genoten had van deze verloren pot. Door het fanatisme van
met name Raffy bleef iedereen in het golfspel, niemand was bezig met randzaken. Er werd niet gesproken over de auto van de
buurman, de missers van politici maar over hoe krachtig de wind was en of het een volle 8 of een rustige 7 was. Dit vind ik geweldig aan
deze jongelui, bezig zijn met het spelletje en daar het uiterste uit proberen te halen.

Raffy staat altijd klaar om te helpen en verlangt hier nooit iets voor terug. Naar mijn inziens brengt hij met een grote glimlach veel
positiviteit op de plekken waar hij komt. Hij vind het ook leuk om een bijdrage aan commissies te leveren bij onze Golfclub. Uiteraard wil
ik Raffy’s kandidatuur bij de Noordwijkse Golfclub ondersteunen middels deze brief, en zeker niet alleen door zijn golfspel. Hij is
inmiddels al geruime tijd goede vrienden met mijn zoon, en bij mij kind aan huis. Een uiterst vriendelijk en behulpzame heer beschouw
ik als een aanwinst voor onze Golfclub.

Hoogachtend

Dr. Richard Koch


