
  
 
Beste Pitch en Putters, 
 
Zoals jullie recentelijk op onze website konden lezen is de PPBN sinds 2 maart aangesloten 
bij de IPPA. Met deze nieuwsbrief willen we jullie uitgebreid informeren over deze 
internationale aansluiting. 
 
De IPPA (International Pitch and Putt Association) is de “nieuwe” overkoepelende 
wereldbond welke de internationale belangen behartigt van 27 landelijke Pitch en Putt 
organisaties. 
 
Waarom internationale aansluiting? 
 
Vanaf de start van de NPPF zijn wij aan de slag gegaan om internationale aansluiting te 
realiseren. Dit om: 

• Internationale erkenning te krijgen 

• Op termijn aansluiting met NOC-NSF te realiseren 

• Grotere sponsoren en partners te binden 

• Spelers naar internationale toernooien te kunnen afvaardigen 
 
FIPPA 
 
Gezien het feit dat Nederland onder de NPPB jaren lid was van de FIPPA (de reeds bestaande 
wereldbond), zijn we in eerste instantie aan de slag gegaan om lid te worden van de FIPPA. 
 
In de visie van de PPBN wilden wij vanuit een aansluiting met de FIPPA kijken of deze 
aansluiting voor de verdere toekomst de juiste is. Mogelijk dat we vanuit die positie binnen 2 
jaar konden concluderen om eventueel over te stappen naar een andere partij. 
 
In de relatie met de FIPPA hebben wij vanaf dag 1 het gevoel niet welkom te zijn. Al met al is 
aansluiting zoeken met de FIPPA een zeer bureaucratisch geheel en is de communicatie 
slecht. 
Als we juridisch kijken voldoen wij aan alle eisen om FIPPA-lid te worden. De afgelopen 
periode toont aan dat de FIPPA iedere keer met aanvullende eisen komt, die we niet 
terugvinden in hun eigen constitutie, sterker nog, hun eigen constitutie tegenspreken. 
 
Kort een aantal dingen die wij aanvullend naast de eisen van constitutie voor de FIPPA 
gedaan hebben: 
 

• Naam NPPF statutair aangepast naar PPBN 

• Statuten en inschrijving kamer van koophandel naar Engels vertaald 

• Samenwerking coöperatiebanen gezocht 

• Meer dan 15 briefwisselingen al dan niet getoetst door een jurist voor aanvullende 
informatie 



  
 

Na de afspraken met de coöperatie in oktober jl. hadden wij goede hoop dat de FIPPA-
aansluiting een formaliteit zou zijn. Niets bleek minder waar. 
 
FIPPA versus IPPA 
 
Tijdens het “FIPPA-proces” werd de PPBN in november benaderd door het bestuur van de 
IPPA. Na voorzichtig aftasten, werden we tijdens de vervolggesprekken steeds 
enthousiaster. Al snel kregen we een uitnodiging om als besturen met elkaar kennis te 
maken tijdens een toernooi in Italië april aanstaande. 
 
Al met al is de benadering van de IPPA 180 graden anders. Men is zeer geïnteresseerd in 
Nederland. Er zijn geen verborgen addertjes onder het gras en men communiceert snel en 
duidelijk. 
Daarnaast doorgaat de IPPA een snelle ontwikkeling en past hun visie beter bij de PPBN, dan 
de visie van de FIPPA. 
 
Verschillen FIPPA / IPPA 
 

FIPPA IPPA 

Pitch en Putt is een onafhankelijk sport. 
Associatie met golf verboden 

Pitch en Putt is een afgeleide van golf met 
eigen regels. Samenwerking met Golf is 
nadrukkelijk aanwezig. IPPA ooit ontstaan 
door onvrede van anti-golf beleid FIPPA 

Communicatie verloopt moeizaam. Veel 
bureaucratie om aan te sluiten 

Communicatie verloopt soepel en men is 
enthousiast over Nederland. Weinig 
bureaucratie om aan te sluiten 

Besloten geheel van landen. Topland 
Ierland aangesloten. Totaal 16 landen en 3 
autonome regio’s van Spanje 

Ieder land is welkom. Totaal 27 
aangesloten landen o.a. Italië, Spanje, 
Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, 
Portugal, China en Nederland 

Oudere organisatie met bestaande 
structuur en goede marketing en reclame 
voor de Pitch en Putt sport naar buiten toe 

Nieuwe organisatie die aan de weg 
timmert met samenwerkingen met R&A en 
projecten als “Peace and sport”. Moet nog 
goede structuur worden neergezet. 
Reclame en marketing kan beter 

Toernooien alleen toegankelijk voor FIPPA 
leden 

Iedereen mag meedoen  

Meer informatie: www.fippa.org Meer informatie: ww.i-pp-a.org 

 
 
 
 

http://www.fippa.org/


  
 
De belangrijkste reden om voor de IPPA te kiezen is de samenwerking met Golf. De IPPA 
heeft onder andere een samenwerking met de R&A (de overkoepelende organisatie van de 
Golfregels). De IPPA heeft de overtuiging dat Pitch en Putt nationaal en mondiaal alleen kan 
groeien in een samenwerking met Golf. 
 
De PPBN deelt deze mening en ziet in haar toekomst ook een dergelijke samenwerking met 
de NGF. Eén van de pijlers van de samenwerking PPBN / NGF is onder andere het project 
RAAK!  
 
De FIPPA daarentegen verbiedt iedere associatie met Golf. Dit gaat zelfs zover dat wij 
gesommeerd worden om geen reclame te maken voor baaninitiatieven waarin golfers 
welkom zijn. 
 
Uiteindelijk besluit 
 
Na weken radiostilte kreeg de PPBN rond de jaarwisseling opeens een felicitatiebericht van 
de FIPPA, dat we aangesloten waren bij diezelfde FIPPA. Dit veraste ons, gezien het formele 
besluit pas in april 2017, tijdens hun generale vergadering, zou kunnen vallen. 
 
De PPBN vermoedt dat de FIPPA lucht gekregen heeft van de gesprekken met de IPPA. 
 
Bij het doorvragen omtrent onze “FIPPA-aansluiting” bleken er wederom aanvullende eisen 
te zijn die nergens terug te vinden zijn in de FIPPA-constitutie. 
 
In een laatste poging ons aan onze visie te houden (aansluiten FIPPA en dan verder kijken) 
hebben we getracht hierover opheldering te vragen en aan te tonen dat wat men eist 
nergens op papier staat. Na vele mails, appjes en telefoontjes over en weer kregen we 
hierop geen inhoudelijke reactie. 
 
Alle ervaringen meegenomen, waaronder de reacties op de landelijke WTC-dag, maar vooral 
alle inhoudelijk punten waar IPPA voor staat, heeft ons doen besluiten aan te sluiten bij de 
IPPA. De IPPA is op zijn zacht gezegd zeer enthousiast. 
 
  



  
 
IPPA Dutch Open 
 
Om de samenwerking met de IPPA te bekrachtigen kunnen wij met trots melden dat 
augustus aanstaande op Pitch&Putt Koudum het eerste IPPA Dutch Open zal worden 
gespeeld. Ook zal het IPPA-bestuur zich datzelfde weekend aan ons allen voorstellen, 
wanneer zij op Koudum hun jaarlijkse vergadering zullen houden. 
 
Om de relatie met de IPPA verder te versterken, is met de baaneigenaar van Koudum 
afgesproken om ook in 2018 het IPPA Dutch Open op Koudum te houden. 
 
We hopen dat de aankomende IPPA Dutch Opens een groot internationaal succes worden 
en moedigen iedereen aan om mee te doen! 
 
Gevolgen deelname leden aan FIPPA-toernooien 
 
Het gevolg van de aansluiting bij de IPPA, is dat de PPBN officieel geen leden mag 
afvaardigen naar FIPPA-toernooien. Wel biedt de PPBN de leden diverse opties om via een 
andere manier toch mee te doen aan de open FIPPA-toernooien. Indien je hier meer 
informatie over wilt, stuur dan een mail naar bondsbureau@ppbn.nl. Op ditzelfde mailadres 
kun je uiteraard ook al je andere vragen kwijt. 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur PPBN 
Maurice Stuyvers, Ed Janssen, Peter Kats, Saskia van Dierendonck 
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