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WTC DAG 2018
03-03-2018, Strand Horst

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 Presentatie/workshop PPBN handicap- en 

registratiesysteem
• 13:00 - 13:30 Lunch
• 13:30 - 15:30 WTC Texas Scramble Wedstrijd
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Voorstelronde
• PPBN:

o Ed Janssen
oPeter Kats
oMaurice Stuyvers
oWilfred Smidt

Commissies
PPBN Bondsbestuur

Communicatie & ICT

Maurice Stuyvers
Bernard Oldenhof

Ed Janssen
Arti van Mastrigt

Regel- en handicap

Ed Janssen
Saskia van Dierendonck

Patrick Ockhuizen

Wedstrijd- en toernooi

Peter Kats
Wilfred Smidt

Vacature

Topsport

Wilfred Smidt
Maurice Möller

Maurits Rangkouw
Marcel Ahuis

Kascommissie

Esther de Schiffart
Paul Jacobi
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Terugblik seizoen 2017
• Doelen PPBN WTC-dag 2017:
• Internationale erkenning 
• Nieuw handicap-registratiesysteem 
• Inrichten diverse commissies 
• Samenwerking WTC’s/ Verenigingen 
• Samenwerking NGF 
• Topsport 

Terugblik seizoen 2017
• Toernooien

• 7 NRT’s (Gemiddeld 61 deelnemers)
• 3 Topklasse wedstrijden (Gemiddeld 17 deelnemers)
• 4 NK’s (Vol met uitzondering van NK Teams / NK Clubteams)
• Diverse baaninitiatieven
• Nieuw record dames: Suzanne Bosch alle NRT’s gewonnen

• IPPA
• Aansluiting sinds maart 2017. Kennismaking op toernooi WSC Milaan
• IPPA Dutch Open, General Assembly op Koudum in augustus en in Rome op 28 oktober jl.
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Terugblik seizoen 2017
• Handicap – en registratiesysteem

• In februari contract gesloten met Proware / IntoGolf

• NL-Selectie
• NL-selectie 2018 a.d.h.v. Topklasse ranking + Captain’s choice
• In oktober jl. is Vhari Eerdmans-Carruthers

aangesteld als Bondscoach
• Overeenkomst met Papendal als trainingslocatie NL-Selectie

Terugblik seizoen 2017
• Oktober 2017 Enquête / 1 november 2017 algemene ledenvergadering
• Samenvatting:

• Aantal toernooien goed
• PPBN blijft ondersteunend voor baaninitiatieven en gaat zelf geen funtoernooien 

organiseren (wordt door de WTC’s gedaan)
• Opteeplicht vervalt
• Leeftijdsgrens senioren blijft 55
• Bekers NRT’s vervallen / worden geldprijzen
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Doelen 2018
• Verbinden clubspelers met toernooispelers / meerwaarde PPBN voor 

de reguliere clubspeler
• Samenwerking WTC’s versterken
• Aansluiten van (nieuwe) Pitch en Putt banen
• Ontmoedigingsbeleid roken op bondstoernooien
• Nieuw format NRT, Ranking, procedure selectiebeleid 2019
• PPBN handicap- en registratiesysteem presentatie/workshop

Verbinden clubspelers / toernooispelers
• Twee lidmaatschappen:

• Volledig bondslid € 30,-
• HCR-lid (Handicapregistratie) € 5,-

• HCR-leden:
• Handicap registreren in PPBN handicap- en registratiesysteem
• O.b.v. een surplus van € 12,50 deelnemen aan bondstoernooien
• Meedoen in de clubcompetitie in het PPBN handicap- en registratiesysteem

Meer informatie op: http://www.ppbn.nl/bondzaken/lidmaatschap/
Inschrijfformulier per mail om leden collectief aan te melden

http://www.ppbn.nl/bondzaken/lidmaatschap/
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Samenwerking WTC’s versterken
• PPBN blijft vraagbaak voor formats competities / toernooien
• Aanmelden baaninitiatieven voor evenementenkalender
• WTC weer verantwoordelijk voor het verloop van een bondstoernooi:

• Inschrijving
• Welkomstwoord
• Scoreverwerking
• Organiseren finaleronde
• Prijsuitreiking
• Voorwaarden:

• Goede instructies en middelen
• PPBN-bestuurslid of afgevaardigde aanwezig voor vragen

• Toernooi moet “feest” van de WTC/ baan zijn

Verbinden clubspelers / toernooispelers
• Competitiestanden op diverse digitale platforms te volgen
• Persoonlijke statistieken op diverse digitale platforms te vergelijken
• Voorwaarde is deelname aan PPBN handicap- en registratiesysteem
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Aansluiten van (nieuwe) Pitch en Putt banen
• NRT’s op Zeumeren en ‘t Lohr
• Golfclub ‘t Lohr aangesloten als nieuwe partnerbaan
• Aangesloten partnerbanen: Oirschot, Rhoon, Koekange, Strand Horst, 

Papendal, Orvelte, Heerde, ‘t Lohr
• PPBN in gesprek met meerdere “nieuwe” partnerbanen
• Doel is om ieder jaar 1 of 2 nieuwe banen aan te laten sluiten
• PPBN handicap- en registratiesysteem hierin ook belangrijk
• Doel in partnership: wederzijds enthousiasme om Pitch en Putt als sport uit 

te dragen
• Partnerbanen eerste keuze voor toernooikalender

Ontmoedigingsbeleid roken op bondstoernooien
• Doel: Pitch en Putt als serieuze sport neerzetten en hierbij de beeldvorming 

naar buiten toe vormen dat sport en gezondheid hand in hand gaan
• Bij inschrijven wedstrijd in PPBN handicap- en registratiesysteem genoemd 

als voorwaarde. Voor de start van een bondstoernooi genoemd in de 
briefing.
• Aandacht op de website
• Doel is bewustwording dat roken tijdens een ronde op termijn als 

ongewenst gedrag gezien wordt
• Aankomend seizoen wenselijk, indien niet anders kan, rookgedrag met 

flight genoten afstemmen
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Nieuw format NRT, Ranking
• NRT:

Ø Cut blijft gehandhaafd

Ø Gecategoriseerde ranking punten alleen voor spelers die de cut halen

Ø 50% heren, 55% senioren, 4 dames naar finale, bij 10 of meer dames ook 50%

• Ongecategorsieerde ranking:

Ø Ongecategoriseerde “ranking punten” (gemiddelde strokes) voor de beste (maximaal) 25 

scores over 3 ronden op een NRT en 4 ronden op het NK Strokeplay

Ø Voorbeeld: loop je op een NRT-finale totaal 156 slagen en zit je bij de beste 25, krijg je 52 

punten. Indien je geen “heel” gemiddelde loopt, wordt er afgerond op 2 decimalen.

Ø Minimale deelname is 4 van de 7 Strokeplay toernooien. Beste 4 scores / punten tellen

• Gecategoriseerde ranking:

Ø De beste 5 NRT’s tellen voor eindstand ranking en plaatsing NK Strokeplay

Ø Alles NRT’s die gespeeld zijn tellen mee voor plaatsing NK Matchplay: Laatste 4 heren, nr. 1 

en 2 dames en nr. 1 en 2 senioren afgelopen jaar zijn geplaatst
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Selectiebeleid 2019

NL-selectie bestaat uit 10 spelers:
• Top 8 ongecategoriseerde

ranking
• Overal winnaar NK 

Strokeplay + 1 wildcard
• Indien overal winnaar NK 

Strokeplay ook via ranking 
geplaatst is, is nr. 9 
geplaatst

Vragen?

bondsbureau@ppbn.nl
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Pauze

PPBN handicap- en registratiesysteem presentatie/workshop

• Voorwaarden gebruik PPBN handicap- en registratiesysteem:
• WTC-leden kunnen gedurende het seizoen alleen wedstrijden van hun eigen 

“groep” aanmaken, aanpassen en scores invoeren
• *Tot eind maart heeft (een delegatie van) een WTC wedstrijdrechten. Dit is 

nodig om de wedstrijden aan meerronden (competitiestructuur) te koppelen
• Verwijderen van wedstrijden / meerronden is met een wachtwoord beveiligd 

en kan alleen door iemand van de PPBN worden uitgevoerd
• Aanmaken van gastspelers kan niet. Knop bestaat wel, maar er gebeurt niets 

bij het aanklikken hiervan
• Indien er vragen zijn, mail dan naar bondsbureau@ppbn.nl

mailto:bondsbureau@ppbn.nl
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PPBN handicap- en registratiesysteem presentatie/workshop

• Basisfunctionaliteiten (inloggen, handleidingen)
• Aanmaken clubcompetitie strokeplay / stableford
• Wedstrijddetails (flight indeling, leden inschrijven)
• Invoeren van scores (zowel op totaalscore als op kaartdetails)
• Standen uitslagen bekijken
• Interactie website (verschil uitslag op de website en PPBN handicap-

en registratiesysteem)
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PPBN handicap- en registratiesysteem presentatie/workshop

• Demo

Bedankt voor jullie komst!

mailto:http://ppbn.prowaregolf.nl

