
Noordwijkse Golf Club 

t.a.v. De Aanname en Ballotagecommissie 

2200 AB  NOORDWIJK 

         

 

Amsterdam, 10 april 2022 

 

Geacht leden van de  Aanname en Ballotagecommissie, 

Graag wil ik mijn vriendin Siti Strijbosch bij u aanbevelen voor het lidmaatschap van de Noordwijkse. 

Siti en ik kennen elkaar al sinds onze studententijd, waar we beide lid waren van de Utrechtsche 

Studenten Roeivereeniging ‘Triton’. Onze vriendschap is gebleven en later zijn we allebei lid 

geworden van de Amsterdam Old Course (“AOC”).  

Zowel tijdens het roeien als tijdens golf blijkt dat onze sportieve mindset en niveau zich goed met 

elkaar verenigen, zoals wij dit ook op sociaal en vriendinnenvlak als zodanig beleven. 

Tijdens onze jaren op de AOC hebben we veel samen gegolft en ook twee jaar competitie gespeeld in 

Dames 2. Siti’s inzet voor het team en ook haar actieve bijdrage aan de AOC en het verenigingsleven 

verbaasden mij niet, omdat het precies is zoals ik haar ken. Haar sportieve, enigszins competitieve 

inslag gecombineerd met een prettige en toegankelijke persoonlijkheid maken Siti tot een aanwinst.  

Toen Siti lid werd van de AOC was zij reeds in bezit van het GVB en vrij snel haalde zij haar handicap. 

Deze zakte vlot en gestaag naar onder de twintig. Dit is naar mijn idee passend bij Siti’s gevoel voor 

balsport, gecombineerd met focus. Als ze iets wil, dan gaat ze ervoor, wat zich in haar geval vertaalde 

in deelname aan zoveel mogelijk clubwedstrijden, golfweek-activiteiten, dinsdagavond-instuiven. 

Regelmatig aanwezig, enthousiasme en actief betrokken bij het clubleven, dat is Siti ten voeten uit. 

Bij de AOC heeft Siti zich onder meer ingezet voor de wedstijdcommissie (2 jaar) en de Commissie 

van Beroep (3 jaar). Ook verzet ze graag op zondagochtend werk voor de kluscommissie, ze is 

(zelfbenoemd) specialist in het onderhoud van de ijsvogelnestjes. Laatst stond ze daar nog met een 

leuk artikel over in het vakblad Greenkeeper. 

Siti en ik brengen onze tijd samen niet uitsluitend op de golfbaan door. Beiden wonend in 

Amsterdam en gek op lekker eten en lange wandelingen zoeken we elkaar graag op, vaak samen met 

haar 5-jarige tweeling Lieve en Fientje. 

Ik ben ervan overtuigd dat Siti snel zal integreren in het Noordwijkse clubleven; zij is een  sportieve, 

vriendelijke, spontane persoonlijkheid, die openstaat voor nieuwe ideeën en contacten. Ik draag Siti 

dan ook van harte voor als nieuw lid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Abbe van Osnabrugge 

Tolstraat 115HS 



1074 VH  AMSTERDAM 


