
 

 

 

27-01-2018 

 
Beste Spelers, 
 
Zoals jullie al op onze site konden lezen is de wedstrijdkalender 2018 bekend. Over ongeveer 2 maanden gaat het 
nieuwe seizoen van start met het NK Teams op Strand Horst. Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over 
de start van het nieuwe seizoen.  

Wedstrijdkalender 2018   
NK Teams za 17 maart Strand Horst 
NRT1  za 31 maart Zeumeren 
NRT2  zo 15 april Papendal 
NRT3  za 19 mei ‘t Lohr - Voorst 
NRT4  zo 10 juni Diepenheim 
NRT5  za 23 juni Orvelte 
NK Matchplay zo 08 juli  Oostwold 
Dutch Open vr 03 augustus Koudum 
Dutch Open za 04 augustus Koudum 
Dutch Open zo 05 augustus Koudum 
NRT6  zo 02 september Koekange 
NK Strokeplay za 22 september Oirschot 
NK Clubteams zo 07 oktober Heerde 
 
Wijziging PPBN-bestuur: 
Na ruim 1,5 jaar heeft Saskia van Dierendonck besloten zich terug te trekken uit het PPBN-bestuur. We danken 
Saskia voor haar inzet en met name in de opbouw van de PPBN vanuit de projectgroep. Het huidige bestuur heeft 
besloten vooralsnog met zijn vieren door te gaan en niet actief op zoek te gaan naar vervanging. Indien iemand zich 
geroepen voelt en/of graag deel wil uitmaken van het PPBN-bestuur kan hij/zij een mail sturen naar 
bondsbureau@ppbn.nl. 
 
Ontmoedigen roken tijdens bondstoernooien 
N.a.v. meerdere ingekomen stukken en de ontwikkelingen in de maatschappij is binnen het bestuur gesproken over 
de vraag: past het beeld van een rokende Pitch en Putt speler tijdens een bondstoernooi, binnen de ambitie van de 
PPBN om Pitch en Putt nationaal en internationaal groter te maken en met name jezelf als serieuze sport te 
presenteren? Het bestuur is van mening dat dit niet past. 
 
Ook weet het bestuur dat een grote groep van de actieve toernooispelers rookt en een eventueel op korte termijn 
rookverbod, gevoelig ligt. Daarnaast zou het roken bij een eventueel verbod niet 100% te controleren zijn en wil de 
PPBN hierin geen scheidsrechter gaan spelen. 
 
In plaats van een verbod willen wij het komende jaar op een positieve manier een demotivatie beleid gaan hanteren. 
Denk hierbij aan: voorafgaande aan een bondstoernooi verzoeken: 

o om tijdens de ronde niet te roken 
o indien je tijdens een ronde per se wil roken, vragen of de rest van de flight er eventueel last van 

heeft 
 
Tijdens de aankomende WTC-dag zal er bij dit punt worden stilgestaan en besproken worden als één van de doelen 
van 2018. 
 
 
 
 



 

 
 
Aansluiten partnerbanen 
Naast Strand Horst, Oirschot, Rhoon, Heerde, Koekange, Orvelte en Papendal heeft Golfclub t Lohr in Voorst zich 
verbonden aan de PPBN. ’t Lohr zal dit jaar op 19 mei ook als NRT-locatie dienen en de vereniging/WTC zal gebruik 
gaan maken van het PPBN handicap- en registratiesysteem. Mede door het PPBN handicap- en registratiesysteem 
is de PPBN een aantrekkelijke partner voor banen. De PPBN is met meerdere banen in gesprek om dit jaar aan te 
sluiten. Zodra hierover meer bekend is lezen jullie dit op onze mediaplatforms. 
 
PPBN handicap- en registratiesysteem 
Rond 17 december jl. hebben de leden die hun contributie voor 2018 al voldaan hadden, inloggegevens gekregen 
voor het nieuwe PPBN handicap- en registratiesysteem. Inmiddels is er door meerderen van jullie op verscheidene 
banen een q-card gelopen en krijgen we proactief zeer leuke en nuttige feedback. 
 
Op dit moment wordt door de ontwikkelaar nog aan een stukje maatwerk gewerkt welke naar verwachting eind 
januari/ begin februari zal worden opgeleverd. Dit stukje maatwerk is nodig voor het goed verwerken van zowel 
strokeplay als stableford klassementen binnen de meerronden. Zodra dit af is zullen de bij ons bekende WTC-
vertegenwoordigers, die uiteraard lid zijn van de PPBN, extra rechten krijgen om wedstrijden en competities 
(meerronden) aan te maken en te verwerken. 
Zoals eerder aangekondigd zal tijdens de WTC-dag een korte workshop worden gegeven omtrent het werken met 
het PPBN handicap- en registratiesysteem. 
 
Hieronder de roadmap: 

 
WTC-dag 2018 
Op zaterdag 3 maart a.s. zal op Strand Horst de jaarlijkse WTC-dag worden gehouden. Hieronder het programma: 
 

• 11:00 - 11:05  Voorstelronde 
• 11:05 - 11:15  Terugblik 2017 
• 11:15 - 11:45  Doelen 2018 
• 11:45 - 12:00  Rondvraag 
• 12:00 - 12:15  Pauze 
• 12:15 - 13:00  Workshop PPBN handicap- en registratiesysteem voor WTC’s 
• 13:00 - 13:30  Lunch 
• 13:30 - 15:30  WTC Texas Scramble Wedstrijd 

 
WTC’s kunnen zich met maximaal 2 leden per WTC aanmelden bij bondsbureau@ppbn.nl. 
 
 
Van 23-25 maart zal in Las Palmas, Gran Canaria, het WK Koppels worden gespeeld. Er is nog plek voor één 
koppel. Mocht je interesse hebben om mee te doen stuur dan (snel) een mail naar het bondsbureau. Mochten er 
meer dan 1 koppels inschrijven gaat het koppel met de laagst gemiddelde handicap. 
 
 

Fase Datum/ periode Status 
1. Systeem inrichten/testen. Rapporten 
ontwikkelen voor verwerking 
bondstoernooien. Koppelingen 
uitslagen, ranking ontwikkelen t.b.v. 
PPBN-website. Handleidingen schrijven. 

Maart t/m december 2017 Afgerond 

2. Inloggegevens individuele spelers 
mailen Rond 17 december Actief 

3. WTC’s rechten geven om competities 
aan te maken Eind januari/ Begin februari In afwachting maatwerk 

softwareleverancier 
4. Gegevens koppelen aan PPBN-
website voor verenigingen/WTC’s Maart 2018 t/m december 2018 In afwachting fase 3 



 

 
 
 
Deze nieuwsbrief is verstuurd naar alle bekende leden; óók aan diegenen welke hun lidmaatschap voor 2018 nog 
niet hebben voldaan. Mocht jij dit nog zijn vergeten verzoeken wij je dit alsnog te doen. Dit kan via 
http://www.ppbn.nl/verlengen-bondslidmaatschap . 
 
 
Wij wensen iedereen een sportief nieuw seizoen toe! 
 
Bestuur PPBN  
 
Maurice Stuyvers, Peter Kats, Ed Janssen, Wilfred Smidt 


