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Inleiding 
Pitch en Putt Koekange is de oudste baan van Nederland. Het is de thuisbaan van 
een aantal topspelers van Nederland. De baan is bekend in binnen- en buitenland. 
De ondernemer heeft ruime ervaring in het organiseren van toernooien en 
evenementen. En er is een actieve WTC en een groot aantal leden dat als vrijwilliger 
zijn steentje bijdraagt aan het Pitch en Putt gebeuren in Koekange. 
 
Al met al een uitstekend uitgangspunt om een prachtig toernooi als het Dutch Open 
te organiseren. 
 
Hieronder volgt puntsgewijs de invulling zoals wij die zien voor het Dutch Open in 
Koekange. We hebben de nummering aangehouden van het uitvraag document. 
 
Punt 1 Inschrijving 
Spelers kunnen op de volgende momenten inschrijven in het clubhuis: 

x Donderdag  van 10:00 uur tot 18:00 uur. 
x Vrijdag  van 10:00 uur tot 18:00 uur. 
x Zaterdag  van  07:30 uur tot aan de starttijd van de laatste speler van de     
    1e ronde. 

De WTC zorgt voor de bezetting, door vrijwilligers, van de inschrijftafel.  Hiervoor 
wordt een schema gemaakt. 
 
Bij de inschrijving komen de volgende zaken aan bod: 

x Betaling inschrijfgeld, bij voorkeur met de PIN. 
x Controle inschrijving in categorie. 
x Scorekaarten 1e ronde en 2e ronde worden uitgedeeld. 
x Een overzicht van de local-rules worden uitgedeeld. 
x Inschrijving eten zaterdagavond (optioneel). 
x Inschrijving matchplay vrijdagmiddag (optioneel). 
x Uitdelen souvenir.  
x Er zal een scherm zijn waarop de flightindeling staat.  

 
Punt 2 Prijzengeld 
De ondernemer staat garant voor het prijzengeld, zoals vernoemd in de hand-out. 
Hiervoor zullen vanaf de kerstvakantie sponsoren worden gezocht door twee ervaren 
acquisitie-medewerkers. Ook zal er in het grote netwerk van onze vele leden worden 
gezocht naar sponsoren.  
 
Er zullen bekers worden uitgereikt aan de eerste 3 spelers van iedere categorie.  
De bekers zullen worden aangeboden door de WTC. 
 
Indien junioren meespelen, zal de WTC ook voor deze categorie bekers ter 
beschikking stellen. 
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Punt 3 Baanbeschikking 
Vanaf vrijdag 10:00 uur tot zondag 17:00 uur is de baan exclusief beschikbaar voor 
het Dutch Open.  
 
Op de vrijdag, voor de Matchplay, kunnen vrienden en familie van de deelnemers 
gebruik maken (tegen betaling van het 9-holes-tarief) van de baan. Recreanten 
zullen niet worden toegelaten op de baan. 
 
Punt 4 Trainen op de baan voor het Dutch Open 
Spelers die geen lid zijn van Koekange, maar wel lid zijn van een andere Pitch&Putt-
baan (ook buitenland) kunnen altijd een dag spelen voor het 9-holes-tarief. 
 
Punt 5 Trainen op vrijdag en Matchplay 
Deelnemers van het Dutch Open kunnen op vrijdag de gehele dag gratis trainen. 
Vanaf 15:00 uur is de baan exclusief beschikbaar voor de Matchplay-wedstrijd. Als er 
weer ruimte in de baan is, mag er weer worden getraind.  
Vanaf 20:00 uur worden de cups verstoken en is de baan gesloten tot aan de start 
van de 1e ronde op zaterdag. 
 
De Matchplay-wedstrijd start vrijdag om 15:00 uur. Aan deze wedstrijd kunnen 
maximaal 128 spelers mee doen. Deelnemers van het Dutch Open hebben voorrang 
op inschrijving. Spelers kunnen zich tot uiterlijk 14:00 uur inschrijven voor deze 
wedstrijd (€5 inleg). De loting voor Matchplay wordt om 14:40 uur bekend gemaakt, 
waarbij ook de briefing zal zijn. 
 
Punt 6 Buitenlands deelnemers 
Er zullen minimaal 50 plaatsen beschikbaar worden gesteld voor spelers uit het 
buitenland. De bond zal dit bewaken, daar zij de voorinschrijving doen. 
 
Punt 7 Ontvangst en lunch 
Zie hiervoor de uitleg over de horeca. 
 
Punt 8 Wedstrijd-commissie 
De WTC zal zorgen voor een wedstrijdcommissie.  
In deze commissie zullen minimaal 3 personen zitting hebben, die gezamenlijk 
aanspreekbaar zijn als toernooiorganisatie. Deze personen zullen voorgesteld 
worden en herkenbaar zijn. Eén van deze leden zal referee zijn gedurende het hele 
toernooi. Twee leden zijn verantwoordelijk voor de scoreverwerking. 
 
Punt 9 Hole vlaggen en reclamemateriaal 
De holevlaggen en reclamemateriaal zullen uiterlijk op de donderdag, voor het Dutch 
Open, worden geplaatst. 
 
Punt 10 Pinposities 
Op vrijdagavond, 20:00 uur, worden de pinposities gestoken. Daarna mag er niet 
meer worden getraind.  
Op zaterdagavond, na de 2e ronde, zullen de cups worden verstoken, voor de 
finaledag op zondag. 
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Punt 11 Baanonderhoud 
De ondernemer zal zorgen dat de baan in uitstekende, wedstrijd waardige, conditie 
zal verkeren. 
De WTC zal in samenwerking met de ondernemer de local-rules opstellen. Ook 
zullen de juiste markeringen in de baan worden aangebracht. Dit zal voor de start 
van de competitie gereed zijn.  
 
Punt 12 Scoreverwerking 
De WTC beschikt over zijn eigen ICT-middelen (laptop, beamer en printer). Er wordt 
een gebruik gemaakt van vaste internet verbinding. De scores kunnen zowel op de 
beamer, als op de TV worden geprojecteerd. 
 
Punt 13 Flightindeling 
De voorlopige flightindeling wordt door de PPBN gemaakt op de site van het Dutch 
Open. De WTC zal deze ook beschikbaar stellen in het clubhuis. 
 
Punt 14 Leader-borden 
De WTC zorgt voor minimaal 6 vrijwilligers die, tijdens de finale-ronde, met leader-
borden de finale-flights gaan begeleiden.  
De WTC zal zorgdragen voor een starter. Zowel op de zaterdag als op zondag. 
 
Punt 15 Scoreverwerking 
De PPBN zet de scoreverwerking klaar staat op de website van het Dutch Open.  
De WTC zorgt voor de scoreverwerking. Op zondag zal een commissielid/vrijwilliger 
op hole 10 staan en de scores doorgeven aan de wedstijdleiding, zodat de scores 
live kunnen worden verwerkt. 
 
Punt 16 Scoreverwerking door WTC 
De WTC draagt er zorg voor dat de procedure van de scoreverwerking ruim van 
tevoren is getest. 
 
Punt 17 Referee 
De lunch, drankjes (non-alcoholisch) en snack, voor de referee, worden aangeboden 
door de ondernemer. 
 
Punt 18 Souvenir 
De Ondernemer zorgt voor een aandenken voor iedere deelnemer van het Dutch 
Open.  
 
Punt 19 Hole in One 
De ondernemer zal een prijs beschikbaar stellen voor alle hole-in-one’s die tijdens 
het Dutch Open (niet Matchplay) worden geslagen.  
Het streven is om een speciale prijs voor een hole-in-one (op hole 18) te realiseren. 
Dit is afhankelijk van sponsoring. 
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Punt 20 Overnachting 
Er zal een overzicht worden gemaakt van accommodaties die in de omgeving zijn. 
 
De ondernemer zal, samen met de WTC, lokale aanbieders van accommodaties 
benaderen voor een mooie prijsafspraak.  
Deze zal worden gepubliceerd op de website van het Dutch Open. 
 
Punt 21 Horeca 
Het organiseren van een Dutch Open is ook voor de Horeca een mooie uitdaging. De 
ondernemer heeft we al diverse toernooien (NRT’s, NK en baaninitiatieven) 
georganiseerd, die alom goed zijn gewaardeerd. Het Dutch Open is dan een 
prachtige nieuwe uitdaging. 
Zowel in het clubhuis, vergaderzaal als op het terras is er ruim plek voor alle 
deelnemers. Ook bij slecht weer is er voldoende plek voor iedereen. 
De gastvrijheid en de lunch e.d. in Koekange zijn altijd erg goed geweest. 
 
Gedurende het hele toernooi zal alles in het werk worden gesteld om iedereen het 
naar de zin te maken. Daarvoor zijn er de volgende mogelijkheden: 

x Op vrijdag is er onze lunchkaart en tevens plateservice (avond). 
x Zaterdag- en zondagochtend zullen de deelnemers worden ontvangen met 

koffie/thee en wat lekkers.  
x Zaterdag- en zondagmiddag zal er een lunchbuffet zijn. 
x Zaterdagavond is een BBQ of buffet. Ook een combinatie behoort tot de 

mogelijkheden. Deze is voor de deelnemers optioneel. Uiteraard tegen een 
meerprijs. 

x Het avondprogramma, opgeluisterd met muzikale omlijsting, zal direct 
aansluitend na de 2e ronde starten. 

x Voor het gemak van de betaling van drankjes e.d. zal gebruik worden 
gemaakt van munten. Deze zijn verkrijgbaar bij de bar. 
 

Punt 22 Startprocedure 
Het format van het Dutch Open staat natuurlijk vast. Toch zouden wij, de 
ondernemer en de WTC, graag een voorstel willen doen, voor een alternatieve 
startprocedure. Wij willen graag uitleggen waarom we de startprocedure willen 
aanpassen en aan u, bondsbestuur PPBN, vragen om deze wijziging in overweging 
te nemen. 
 
Op het Dutch Open van 2014, op de baan van Orvelte, is iedereen gestart vanaf  
hole 1, in plaats van de gewoonlijke shotgun-start. Deze procedure heeft, naar onze 
mening, diverse voordelen: 

x Door iedereen op hole 1 te laten starten, kunnen er 124 deelnemers 
(eventueel zelfs meer) meedoen, i.p.v. maximaal 108. 

x Doordat iedereen op hole 1 start, heeft iedere speler een gelijke ronde. 
x Spelers kunnen voor of na hun ronde beter bij andere spelers kijken. 
x De start is niet massaal, dus ook de lunch start niet voor iedereen gelijk. 

Hierdoor kan de horeca veel beter de lunch e.d. aanbieden, waardoor er geen 
rijen zijn. 
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x Spelers hoeven niet de hele baan over te lopen om naar hun starthole te 
lopen. Zeker op de baan van Koekange is dit een groot voordeel. 

x Iedere speler eindigt zijn ronde op hole 18, waardoor toeschouwers meer 
overzicht hebben over de stand. 
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Bijlage 1 Inzet vrijwilligers 
Om te beginnen is er een wedstrijdcommissie. 
Deze personen zijn gedurende het hele toernooi beschikbaar zijn als aanspreekpunt 
voor de deelnemers. Daarnaast draagt de commissie zorg voor de briefing, 
scoreverwerking, referee en algemene aansturing van het toernooi. 
 
Persoon 1 Willem de Graaff Wedstrijdcommissie en Referee 
Persoon 2 Dolf Bemer  Wedstrijdcommissie 
Persoon 3 Peter Kats  Wedstrijdcommissie 
 
Naast de wedstrijdcommissie zullen diverse vrijwilligers de organisatie van het Dutch 
Open ondersteunen. Vele leden, en ook niet-leden(!), hebben aangegeven om te 
helpen op het Dutch Open. Bij de start van de competitie zal het overzicht worden 
voorgelegd aan de vrijwilligers. Zij kunnen zich dan inschrijven voor diverse 
onderdelen. Daarna zal de lijst zijn gevuld met namen. Hieronder een overzicht.   
 

x Donderdag  van 10:00 tot 18:00 uur  Inschrijven 
Totaal 1 persoon 8 uur, opdelen over meerdere personen. 
 

o 10:00-11:00  1 persoon  naam volgt 
o 11:00-12:00  1 persoon  naam volgt 
o 12:00-13:00  1 persoon  naam volgt 
o 13:00-14:00  1 persoon  naam volgt 
o 14:00-15:00  1 persoon  naam volgt 
o 15:00-16:00  1 persoon  naam volgt 
o 15:00-17:00  1 persoon  naam volgt 
o 17:00-18:00   1 persoon  naam volgt 

 
x Vrijdag  van 14:00 tot 18:00 uur  Matchplay-toernooi 

Totaal 2 personen 2x 4 = 8 uur. Opdelen over twee personen. 
 

o 14:00-18:00  1 persoon  naam volgt 
o 14:00-18:00  1 persoon  naam volgt 

 
x Vrijdag  van 10:00 tot 18:00 uur  Inschrijven  

Totaal 1 persoon 8 uur, opdelen over meerdere personen. 
 

o 10:00-11:00  1 persoon  naam volgt 
o 11:00-12:00  1 persoon  naam volgt 
o 12:00-13:00  1 persoon  naam volgt 
o 13:00-14:00  1 persoon  naam volgt 
o 14:00-15:00  1 persoon  naam volgt 
o 15:00-16:00  1 persoon  naam volgt 
o 15:00-17:00  1 persoon  naam volgt 
o 17:00-18:00   1 persoon  naam volgt 

 
 
 



 

Plan van aanpak   Dutch Open 2020  WTC-Koekange 

x Zaterdag van 07:30 tot 11:00 uur  Inschrijven  
Totaal 1 persoon 4,5 uur, opdelen over meerdere personen. 
 

o 07:30-09:00  1 persoon  naam volgt 
o 09:00-12:00  1 persoon  naam volgt 
o 09:00-10:00  1 persoon  naam volgt 
o 10:00-11:00  1 persoon  naam volgt 

 
 

x Zaterdag  van 09:00 tot 17:00 uur  Starter 
Totaal 1 persoon 8 uur, opdelen over meerdere personen. 
 

o 09:00-10:00  1 persoon  naam volgt 
o 10:00-11:00  1 persoon  naam volgt 
o 11:00-12:00  1 persoon  naam volgt 
o 12:00-13:00  1 persoon  naam volgt 
o 13:00-14:00  1 persoon  naam volgt 
o 14:00-15:00  1 persoon  naam volgt 
o 15:00-16:00  1 persoon  naam volgt 
o 15:00-17:00  1 persoon  naam volgt 

 
 

 
x Zondag  van 09:00 tot 17:00 uur  Starter 

Totaal 1 persoon 8 uur, opdelen over meerdere personen. 
 

o 09:00-10:00  1 persoon  naam volgt 
o 10:00-11:00  1 persoon  naam volgt 
o 11:00-12:00  1 persoon  naam volgt 
o 12:00-13:00  1 persoon  naam volgt 
o 13:00-14:00  1 persoon  naam volgt 
o 14:00-15:00  1 persoon  naam volgt 
o 15:00-16:00  1 persoon  naam volgt 
o 15:00-17:00  1 persoon  naam volgt 

 
x Zondag  van 10:00 tot 15:00 uur  Score doorgeven van hole 10 

Totaal 1 persoon 5 uur, opdelen over meerdere personen. 
 

o 10:00-11:00  1 persoon  naam volgt 
o 11:00-12:00  1 persoon  naam volgt 
o 12:00-13:00  1 persoon  naam volgt 
o 13:00-14:00  1 persoon  naam volgt 
o 14:00-15:00  1 persoon  naam volgt 
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x Zondag van 13:00 tot 16:00 uur  Leaderborden 
Totaal 6 personen 6 x 3 = 18 uur 
 

o Senioren flight  1  Naam volgt 
o Senioren flight  2  Naam volgt  
o Dames flight  1  Naam volgt 
o Dames flight  2  Naam volgt  
o Heren  flight  1  Naam volgt 
o Heren  flight  2  Naam volgt 
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8:30 9:00                               
9:00 9:30                               
9:30 10:00                               

10:00 10:30                               
10:30 11:00                               
11:00 11:30                               
11:30 12:00                               
12:00 12:30                               
12:30 13:00                               
13:00 13:30               

              

  
13:30 14:00                 
14:00 14:30                 
14:30 15:00                 
15:00 15:30                 
15:30 16:00                 
16:00 16:30                               
16:30 17:00                               
17:00 17:30                               
17:30 18:00                               
 


