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Bloemendaal, 11 april 2022 

 

Geachte mevrouw,  

 

Per email ontving ik van u advies over de aanmeldingsprocedure van de 
Noordwijkse Golfclub, hartelijk dank hiervoor. De transparantie van uw 
aannamebeleid en -procedure is prijzenswaardig. Ondanks het feit dat er meer 
aanvragen dan plaatsen zijn, zou ik me hierbij wel heel graag aanmelden met 
volgende motivatie. 

Samen met mijn echtgenote Judith Tempelman-Sassen en onze kinderen Kate 
(13), Rijk (12), Emily (10) en Oliver (9) ben ik woonachtig in Kennemerland, niet 
ver van Noordwijk. We zijn recent na 12 jaren in het buitenland te hebben 
gewoond en gewerkt nu voorgoed teruggekeerd naar Nederland.  

Mijn passie voor de golfsport is ontstaan toen ik als jonge jongen met mijn 
ouders ging spelen op de Sallandsche, vlakbij het mooie dorp Gorssel aan de 
oevers van de IJssel waar ik een leuke jeugd heb genoten. Op latere leeftijd 
werd ik als Rotterdams econoom werkzaam bij Shell en tijdens mijn 
internationale carrière heb ik genoten van de prachtige golfbanen in het 
Verenigd Koninkrijk en Zuidoost-Azië. Mijn grote wens is om nu en in de 



toekomst te mogen spelen op de Noordwijkse, naar mijn mening de mooiste 
golfbaan van Nederland. Mijn huidige NGF HCP is 18.  

Naast de schoonheid van de baan is voor mij deelname aan en participatie in 
het clubleven van de Noordwijkse Golfclub minstens zo belangrijk. Velen van 
onze vrienden zijn al voor langere tijd lid en vorige zomer heb ik op invitatie al 
een aantal keren gespeeld.  De heer Max Speur heeft aangeboden om mijn 
aanbrenger te zijn en ook de heren Kees van Meeuwen en Chris Lakens zijn 
graag bereid om voor mij ‘te schrijven’.  

Omdat 2 van mijn kinderen ook reeds enthousiast golfen, zou ik ze indien 
mogelijk graag aanmelden voor het jeugdprogramma. Het zou fantastisch zijn 
als ze hun talent kunnen benutten en hun golfspel op de Noordwijkse verder 
kunnen ontwikkelen. 

Met 24 jaar ervaring in de energiesector ben ik sinds 1 juli 2021 voorzitter van 
de Raad van Bestuur van NV Eneco. Vanuit deze rol werk ik iedere dag met 
grote betrokkenheid aan de energietransitie in West-Europa. Op termijn 
verwacht ik actief te blijven in het Nederlandse bedrijfsleven.     

Met een passie voor golf, grote interesse in de club en waardevolle 
vriendschappen, hoop ik dat mijn interesse in een lidmaatschap van 
Noordwijkse Golfclub positief ontvangen zal worden.  

In afwachting van uw reactie,  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Asje Christiaan Tempelman 


