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Afgelopen week w8'd Ik benaderd door -ons voormalig liet. Lars Bakers met de vraag of ik zijn 
aanvraag voor ldmaatschap van de Noordwijkse wilde ondersteunen met een handtekening. Dat 
doe ik met zeer veel plezier middels deze brief. 

Ik ken Lars. Quirine en hun vier kinderen al vele jaren vla gezellige samenkomsten bij mijn 
stiefzusje en haar man. Klaas Eveleln (die zelf vorig jaar lid is geworden). In 2018 Is Lars met zijn 
gezin In Noordwijk komen wonen waardoor onze dochters bij elkaar in de klas kwamen. 
Zodoende hebben we elkaar zeer geregeld ontmoet en beter leren kennen. 

Lars is al op Jonge leeftijd begonnen met golf spelen doordat zij belde ouders speelden op 
Golfclub Wittem. nu de Zuid Limburgse Golf en Country Club. Hij speelde mee met toernooien. 
competitie- en trainde op hoog niveau. Want als Lars Iets oppakt, dan doet hij dat goed. Zijn 
handicap is rond de 8, dus dat past erg goed bij het niveau van de Noordwijkse zou Ik zeggen! 

Toen Lars rechten ging studeren In Leiden is hij studentenlid geworden samen met Robert Smelt. 
Vanuit daar werd hij senior lid en zo heeft hij jaren actief gespeeld op de Noordwijkse, In de 
periode tussen student zijn en het stichten van een gezin. Vervolgens kwamen er andere 
belangrijke dingen In zijn leven die tijdelijk meer aandacht vroegen zoals de verhuizing met Quirine 
naar Amsterdam, hun vier kinderen en het opzetten van een eigen advocaten kantoor. 

Toch heeft hij golf weer opgepakt. Maar toen twee dierbare maten van hem overleden met wie hij 
regelmatig speelde, heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Tot zijn enorme spijt. want vlak daarna 
verhuisden ze dus naar Noordwijk. werden de kinderen ouder en ontstond er meer ruimte voor 
golfen. 

Ook ziet Lars steeds meer In hoe leuk hij het zou vinden om nu met zijn kinderen te gaan golfen, 
net zoals hij zelf vroeger deed met zijn ouders op Wittem. Bovendien zijn zijn sportieve kinderen 
zeer goed bevriend met de ldnderen van Robert Smelt en Klaas Eveleln, dus wie weet stroomt die 
groep jeugd ook weer mooi door als Noordwijkse Jeugd! 

De redenen dat Ik Lars z'n aanvraag voor lidmaatschap ondersteun, zijn talloos. Lars past als 
persoon en goed goffer heel goed bij onze club; hij Is een oude bekende van de Noordwijkse; hij 
woont nu met zijn gezin in Noordwijk en werkt een deel vanuit huls voor z'n eigen bedrijf en kan 
dus makkelijk tijd vrij maken voor golf. En tot slot wil hij heel erg graag de mooie traditie van goed 
golfen met kinderen doorgeven aan zijn eigen kinderen, zoals hij het zelf ook heeft geleerd. Ik zou 
Lars dus echt dolgraag willen terug-verwelkomen op onze club! 

Met vriendelijke groet. 

Diana van den Bosch 
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