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Noordwijk, 23 maart 2014 
 
 
Geacht bestuur, 
Geachte Aanname- en Ballotage Advies Commissie, 
 
 
Betreft: Mijn aanvraag van het lidmaatschap van de Noordwijkse 

Golfclub 
 
Mijn naam is Peter Jan Troost. Ik ben 51 jaar. In deze brief zet ik uiteen waarom ik 
graag vanaf 2023 lid wil worden van de Noordwijkse Golfclub.  
 
Ik zal beginnen met u wat meer informatie te geven over mijn persoon en 
achtergrond.  
 
Ik ben al 27 jaar samen met mijn vrouw Gerlinde de Vries en wij hebben twee 
zonen, Zeger 18 jaar en Cedric bijna 17. Ik ben Nederlander maar heb mijn 
volledige jeugd in Frankrijk doorgebracht in de omgeving van Parijs. Als kind heb ik 
handbal gespeeld, veel gezeild en geskied.  
 
Op mijn 18e heb ik besloten in mijn eentje terug te gaan naar Nederland om in 
Rotterdam bedrijfskunde te studeren aan de Erasmus Universiteit. In die periode 
ben ik actief lid geweest van de studentenvereniging Sanctus Laurentius. Ik ben 
tijdens mijn studententijd voor het eerst in aanraking gekomen met het golfen in 
navolging van mijn toenmalige vriendin.  
 
Nadat Gerlinde en ik  zijn gaan samenwonen in Rotterdam hebben we 
achtereenvolgend in Eindhoven en Den Haag gewoond. Sinds 2009 zijn we 
woonachtig in Noordwijkerhout niet ver weg van het ouderlijke huis van mijn 
vrouw aan de Gooweg.  
 
Ik heb mijn lokaal sociaal netwerk grotendeels opgebouwd vanuit de contacten die 
ik heb opgedaan bij NHC de hockeyclub van onze jongens. Ik ben altijd actief 
betrokken geweest met het hockeyen als team manager, als sponsor en als 
supporter. Tot op de dag van vandaag probeer ik bij zo veel mogelijk wedstrijden 
langs de lijn te staan. Dat is een van de redenen waarom ik niet eerder de stap 
genomen heb om het lidmaatschap van de golfclub aan te vragen. Echter de jongens 
worden groter. Zeger onze oudste zoon gaat volgend jaar studeren en op kamers 
wonen. Het seizoen 2022-2023 is het laatste jeugd hockey seizoen voor zijn broer 
Cedric die ondertussen landelijk speelt bij Rood-Wit in Aerdenhout.  
 
In mijn zakelijke carrière heb ik verschillende posities mogen bekleden die zeer 



intensief zijn geweest o.a. doordat ik meer dan frequent op zakenreis moest. De 
vele buitenlandse reizen met de bijbehorende afwezigheid maakte het onmogelijk 
om naast het gezinsleven ook nog actief lid te worden. Sinds vorig jaar ben weer in 
dienst bij de firma TIP Trailers als General Manager voor de Benelux. TIP Trailers 
heeft in het verleden (1999-2000?) een bedrijfslidmaatschap gehad op de club. In 
deze nieuwe functie beperkt het reizen zich tot de Benelux. 
 
Als ik iets doe dan doe ik het goed. Ik ben met enige afwisseling qua frequentie en 
intensiviteit altijd blijven golfen. In Nederland en daarbuiten en heb op het moment 
van dit schrijven een handicap van 25,6. Ik wil de komende jaren veel actiever en 
frequenter golfen zeker omdat ik er de tijd voor heb. 
 
Ik vind het golfen een hele mooie sport waar je tegen jezelf speelt maar toch met 
anderen. Die combinatie en het feit dat je het overal ter wereld met heel veel 
verschillende mensen met diverse spelniveaus kunt spelen maakt het aantrekkelijk.  
 
Ik heb al diverse keren de kans gehad om 18 holes te kunnen spelen als introducé 
van Floris, Ardy en Marcel Menger. De Noordwijkse is een prachtige baan met een 
fantastische ligging net achter de duinen. Ik zou graag zelf lid willen worden en ik 
hoop in de toekomst ook mijn vrouw lid te kunnen laten worden.  
  
Van wat ik heb gezien en gehoord heb van de Noordwijkse Golfclub, komt de club 
op mij over als gezellig, waar het ook na de prestaties op de baan leuk toeven is.  
Lid zijn van de Noordwijkse Golfclub betekent voor mij dat ik ook graag bereid ben 
om mij op organisatorisch of bestuurlijk vlak voor de club in te zetten, en wie weet 
-als ik mijn golfvaardigheden naar een hoger plan kan tillen- mee te doen aan 
clubcompetities. 
 
Graag licht ik mijn beweegredenen in een persoonlijk onderhoud nader toe.     
 
Hoogachtend, 
 
 
Peter Jan Troost 


