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Beste Spelers, 
 
Inmiddels zitten we inmiddels al over de helft van het seizoen 2018 en beleven we zeer aangename zomerse 
temperaturen. Tijd voor een verse nieuwsbrief!  

Wedstrijdkalender 
Dit seizoen resteren nog de volgende wedstrijden:  

Dutch Open vr 03 - zo 05 augustus Koudum 
NRT6  zo 02 september  Koekange 
NK Strokeplay za 22 september  Oirschot 
NK Clubteams zo 07 oktober  Heerde 
 
Dutch Open 
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen plekken beschikbaar! Indien je je nog niet aangemeld hebt doe dit dan 
alsnog via: http://www.dutchopen2018.com/nieuws/inschrijven/ 
Net als vorig jaar hopen op een mooi volle internationale bezetting vol spanning en strijd! 
 
NK Teams 
Het NK Teams welke eind maart geannuleerd is zal dit jaar niet alsnog gepland worden. 
 
NK Clubteams 
Na input van diverse leden is besloten om de eerste ronde van het NK Clubteams aan te passen van een single 
Matchplay naar een single Strokeplay wedstrijd. Op basis van de totale uitslag van de beste 5 scores wordt een 
verdeling op sterkte gemaakt. Indien er een gelijke stand is telt score 6 mee. Indien er dan nog een gelijke stand is 
wordt er achtereenvolgens gekeken naar de laatste 9-6-3-1 van score 6. Indien er dan nog een gelijke stand is vindt 
er een play-off plaats. 
 
IPPA 
Op 20 juli zal de IPPA een aanvraag indienen bij het GAISF. De GAISF (opvolger van het voormalige Sportaccord) is 
het orgaan welke in de mondiale sport erkenning geeft aan sportorganisaties. Indien een wereldorganisatie als IPPA 
aangesloten is bij het GAISF zal IPPA als enige wereldbond erkend zijn om Pitch en Putt internationaal te 
vertegenwoordigen. 
 
Voor de PPBN is deze stap ook zeer belangrijk. Bij deelname van de IPPA en het feit dat de PPBN aangesloten is bij 
de IPPA, biedt mogelijkheden om sneller en makkelijker aansluiting te krijgen bij de NOC-NSF. 
 
PPBN handicap- en registratiesysteem (PPBN-HRS): 
Inmiddels draait het PPBN-HRS nu een aantal maanden en is er steeds meer informatie beschikbaar, zodat je als 
speler/WTC het systeem optimaal kan gebruiken. 
 
Als bestuur krijgen we echter nog veel vragen, waarvan de antwoorden zeer uitgebreid en helder op de PPBN-
website besproken staan. Ter herhaling: op https://www.ppbn.nl/ppbn-handicap-en-registratiesysteem/ vind je (bijna) 
alle antwoorden op je vragen. Wist je trouwens dat je nu ook je eigen statistieken kunt bekijken? Ga hiervoor naar: 
https://www.ppbn.nl/wedstrijden/statistieken/. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Wijziging PPBN-bestuur 2019: 
Conform de statuten zou in 2019 in principe een bestuurslid af moeten treden. Ed Janssen heeft aangegeven zich 
aan het einde van het seizoen niet meer herkiesbaar te stellen voor het bestuur. Daarnaast zal Maurice Stuyvers aan 
het einde van het seizoen zijn bestuursfunctie neerleggen. Maurice over zijn aanstaande vertrek: 
 
“In 2015 ben ik een avontuur gestapt waarbij ik, samen met 2 topspelers, eigenlijk alleen maar onderdeel wilde zijn 
van een technische commissie. Na een valse start van het eerste bestuur en het opstappen van alle leden in maart 
2016 stond er in april 2016 een projectgroep op van mensen op wie ik heel trots ben. De kern van deze groep heeft 
ervoor gezorgd dat er uiteindelijk een organisatie staat waar menig bedrijf jaloers op mag zijn. 
 
Niets, maar dan ook niets ging vanzelf en er was heel veel tegenwerking. Dreigementen, boycots, strijd met de 
FIPPA, diverse gesprekken met (wisselende) samenstellingen van de coöperatie en discussies met eigen leden. 
Buiten dat het veel energie kostte, had ik het gevoel hoe meer we tegengewerkt werden, hoe meer we de strijd 
aangingen om het toch voor elkaar te krijgen. 
 
Nadat we al mijn persoonlijke doelstellingen (een onafhankelijke vereniging, internationale aansluiting, binden van 
banen, eigen handicap- en registratiesysteem) begin dit jaar gerealiseerd hadden, ben ik gaan nadenken wat ik zelf 
nu eigenlijk nog wilde. Aan het einde van het seizoen zit ik 3 jaar in het bestuur en voordat ik mezelf te serieus ga 
nemen, vind ik dat het tijd is voor nieuwe invloeden en verse ideeën.  
De afgelopen weken werd dit gevoel steeds sterker en heb ik deze week de knoop doorgehakt om dit ook echt te 
doen. 
 
Wel zal ik op ICT- & Communicatievlak verbonden blijven als commissielid, stom weg omdat ik dit gewoon leuk vind. 
 
Aan alle PPBN’ers doe ik een oproep om de bal op te rapen die wij in 2016 hebben opgeraapt. In tegenstelling tot 
wat wij aantroffen (niets) staat er nu een goed fundament met alle middelen die nodig zijn om een volwassen 
vereniging te runnen. Met andere woorden, de tijd om de vruchten te plukken is er, dus pak die kans! 
 
Het seizoen is zeker nog niet voorbij, maar op voorhand wil ik alle leden bedanken voor de steun in de afgelopen 
jaren. Als laatste gaat mijn dank uit naar de harde kern van de projectgroep: Ed, Peter, Saskia, bedankt voor het 
realiseren van mijn droom. Zonder jullie had dit alles niet geweest.” 
 
Dit betekent dat er straks 3 vacatures zijn en wij een dringende oproep doen aan leden die mogelijk geïnteresseerd 
zijn in een rol binnen het PPBN-bestuur, zich te melden via bondsbureau@ppbn.nl. 
 
De PPBN is van en voor ons allemaal en heb je vragen, staan de huidige bestuursleden je graag te woord voor 
informatie. 
 
We wensen eenieder een mooie zomer en nog een sportieve seizoensafsluiting! 
 
Bestuur PPBN 
 
Maurice Stuyvers, Peter Kats, Ed Janssen, Wilfred Smidt 


