
Aan de leden van de Aanname en Ballotage Commissie 

Noordwijkse Golfclub 

Randweg 25 

2204 AL Noordwijk 

Betreft: mentor Renée Cohen 

Datum: 18 april 2022 

Geachte leden van de Aanname en Ballotage Commissie, 

Met veel genoegen schrijf ik, net als vorig jaar, deze brief ter ondersteuning van de 

lidmaatschapsaanvraag van Renée Cohen. De aanhouder wint, hoop ik. Niet alleen voor Renee 

zelf, omdat ze dan op de mooiste club van Nederland kan spelen; of alleen voor mezelf, zodat ik 

met haar kan spelen; maar ook voor de club zelf. Renee is een clubmens en houdt haar club 

draaiende, door actief deel te nemen in de verschillende commissies en besturen. 

Renée en ik kennen elkaar nu ruim 11 jaar. Samen met haar partner Fiona en mijn vriendin Leslie 

d'Huy zijn we gestart met lessen en we speelden veel. Met als doel uiteraard onze handicap 

omlaag. Renée was en is dedicated. Als ze iets doet, doet ze het goed. Binnen no time wist ze te 

zakken van boven in de twintig naar laag in de tien. Een sportvrouw in hart en nieren met fair play 

hoog in het vaandel. Dat zal vast met haar verleden als hockey scheidsrechter te maken hebben. 

Ik vind het super stoer dat ze heeft gefloten op de Olympische Spelen in Sydney en in Athene, en 

dat ze in Londen, in 2012 de umpires manager was. 

Renée is ook steun en toeverlaat in moeilijke tijden. Leslie d'Huy en ik werden in 2013 lid van de 

Noordwijkse. Leslie had al eerder kanker gehad, maar in 2016 kwam het in alle hevigheid terug. In 

2017 is ze overleden. Renée stond in die periode altijd voor haar klaar, en ook daarna voor haar 

zus, familie en vrienden. Sinds haar overlijden organiseren we jaarlijks een memorial golf 

wedstrijd. Renée is daarbij een onmisbare drijvende kracht. 

Met pijn in ons hart hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van een andere vriend. Sebastiaan 

Nielen. Ook fervent lid van de Noordwijkse. Renee en Fiona hebben hem bijgestaan, in huis 

genomen, getroost en zijn laatste maanden dragelijk gemaakt. Hoe mooi zou het zijn als Renee op 

onze club met de herinneringen aan deze fijne mensen in haar hart, haar rondjes kan lopen. 



Sebastiaan zou haar mentor zijn vorig jaar. Dat is hem niet gegeven. Renee heeft gevraagd of ik 

dat dit jaar voor haar zou willen zijn. Daar hoefde ik geen seconde over na te denken. 

Renée is mij dierbaar, en ik hoop van harte dat u haar toelaat. 

Bij vragen uiteraard altijd bereid tot een verdere toelichting. 

Hoogachtend, 

Hester Somsen 

Minervaplein 21-3 

1077T3 Amsterdam 

06 525 03 796 
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