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Onderwerpen ALV / aanmeldingen bestuur 
 
In de nieuwsbief van 3 oktober jl. is er een oproep gedaan om onderwerpen voor de ALV of 
aanmeldingen voor het bestuur voor 1 november 2020 in te dienen.  
Binnengekomen zijn: 
 

• Aanmeldingen : 1 
• Onderwerpen ALV : 0 

Bestuurssamenstelling 
 
Maurice Stuyvers is, conform roulatieschema, aftredend bestuurslid, maar stelt zich weer 
verkiesbaar. Mischa Effern heeft zich aangemeld als bestuurslid. Beide leden zijn door het 
zittende bestuur gekozen om toe te treden tot het nieuwe bestuur. Het bestuur verdeelt de 
functies voor 2021 als volgt: 
 

• Voorzitter  : Maurice Stuyvers 
• Secretaris  : Peter Kats 
• Penningmeester : Ed Janssen 
• Bestuurslid  : Marcel Ahuis 
• Bestuurslid  : Mischa Effern  

 

Terugblik seizoen 2020 
 
Vereniging Pitch en Putt Bond Nederland (cijfers bijgewerkt t/m 08-11-2020) 
 

• Leden     : 369 
• Aangesloten partnerbanen:  : 15 
• Aangesloten clubcompetities : 10 

 
Wedstrijden 
 
Net voor de start van het seizoen werd de wereld opgeschrikt door COVID-19. Na de 
gefaseerde versoepelingen vanaf 11 mei jl. hebben banen/WTC's/verenigingen de 
clubcompetities al dan niet aangepast weer kunnen oppakken en hebben we naast een 
aantal mooie baaninitiatieven, het Dutch Open in Koekange en de Nationaal Toernooien op 
't Lohr en Groningen mogen spelen. 
 
Opmerkingen leden pagina 3: Geen 
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PPBN-HRS 
 
Ondanks het “gekke seizoen” is er afgelopen jaar weer veelvuldig gebruikgemaakt van het 
PPBN-HRS; het systeem van de Pitch en Putt spelers van Nederland. 
 
Onderstaande data is bijgewerkt t/m 08-11-2020: 
 

• Aantal kaarten verwerkt : 4396 
 

• Beste score Strokeplay : 41 Rolf Kwant (22-06-2020 – Clubcompetitie Pitch en  
  Putt Koekange) 

 
• Hole-in-one (Qualifying) : 46 Spelers, hiervan hebben 8 spelers 2 holes-in-one. 

Ruud van Beveren sloeg op 9-9-2020 tijdens de 
Clubcompetitie Heerde zowel op hole 2 als hole 13 een 
hole-in-one 
 

• Nieuw record   : Ton Beemster in de categorie 75+ loopt een ronde in  
       48 slagen (1-7-2020 - Rabbitcompetitie Pitch & Putt  

  Rhoon) 
 
Meer statistieken zijn te vinden op: https://www.ppbn.nl/wedstrijden/statistieken/ 
 
Opmerkingen leden pagina 4: Geen 
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Financieel jaarverslag 2020 
 

 
Kascontrolecommissie 2020 
 
De kascontrolecommissie (Paul Jacobi en Dennis Postelmans) heeft geen onregelmatigheden 
aangetroffen. Paul Jacobi is aftredend commissielid. Komend jaar zal de commissie bestaan 
uit Dennis Postelmans en Jop Verheggen. Paul wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen 
jaren. 
 
Opmerkingen leden pagina 5: Geen 
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Vooruitblik seizoen 2021 
 
Vereniging Pitch en Putt Nederland 
 
NOC*NSF 
 
Vanaf eind 2019 t/m begin 2020 zijn er 3 gesprekken geweest met het NOC*NSF om 
aansluiting te vinden.  
 
Waar wij na een eerste gesprek hoopvol waren en de PPBN aan bijna alle voorwaarden 
voldeed, bleek het ontbreken van de aansluiting van de FIPPA (en of evt. de IPPA) bij GAISF 
(Global Assocciation of International Sport Federations) de reden om niet direct een 
aansluiting te kunnen vinden bij het NOC*NSF.  
 
Ondanks dat zelfs de NGF (De Nederlandse Golf Federatie) richting NOC*NSF haar zegen had 
gegeven, houdt NOC*NSF zich sterk aan deze toelatingseis. 
 
NGF 
 
Parallel aan de gesprekken met het NOC*NSF zijn er vanaf eind 2019 meerdere gesprekken 
geweest met de NGF. Doel is een samenwerking te bewerkstellingen waarin beide sporten 
elkaar kunnen versterken.  
 
Door de afwijzing van het NOC*NSF zijn de doelen hierin bijgesteld.  
 
Naast een reguliere samenwerking onderzoeken we de mogelijkheden om aansluiting met 
de NGF te bewerkstelligen, waarin de PPBN en de Pitch en Putt sport haar identiteit kan 
behouden, maar wel de status van een officiële sport kan krijgen en hierdoor indirect ook 
aansluiting bij het NOC*NSF. 
 
Het krijgen van een officiële sportstatus is naar onze mening voor de uitstraling en de groei 
van onze sport van levensbelang. 
 
De meest recente bespreking heeft 11-11 jl. plaatsgevonden, het eerst volgende gesprek 
staat gepland op 26-11 a.s. 
 
Opmerkingen leden pagina 6: Geen 
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Vrijwilligers 
 
Al dan niet in een officiële bestuursfunctie blijven we op zoek naar enthousiaste leden die 
iets willen betekenen op het gebied van: 

• Vormgeving 
• Foto’s maken 
• Stukken schrijven (wedstrijdverslagen, interviews) 
• Sponsoren zoeken 
• Overige praktische zaken 

Schroom niet om je aan te melden en als je vragen hebt een mailtje te sturen naar 
bondsbureau@ppbn.nl.  
 
Opmerkingen leden pagina 7: Geen 
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Wedstrijden nationaal 
 
Ondanks de onzekerheid van de ontwikkeling rond COVID-19 willen toch een voorlopige 
wedstrijdkalender presenteren.  
 
Aanpassing inhoud NRT wel of niet? 
 
Door COVID-19 hebben wij afgelopen jaar, in plaats van Nationale Ranking Toernooien, 2 
Nationale Toernooien gespeeld. Het verschil, buiten het feit dat er geen ranking punten te 
verdienen waren, was dat iedereen de derde ronde mocht spelen en er ongecategoriseerd 
voor de nummers 1,2 en 3 ook prijzen waren.  
 
Doordat we hier vele positieve reacties op hebben gekregen willen we advies in de volgende 
keuze voor het aankomende seizoen: 
 

1. We houden het huidige format van het NRT 
(https://www.ppbn.nl/wedstrijden/formats/nationaal-ranking-toernooi-nrt/)  

2. We passen het format van het NRT aan, waardoor iedereen een derde ronde speelt, 
de top flights bruto in de derde ronde op sterkte worden ingedeeld en er ook netto 
prijzen zijn 

3. Anders 
 
Graag horen we uiterlijk maandag 30 november a.s. je input op bondsbureau@ppbn.nl. 
 
Opmerkingen leden: 
 

• 9 reacties 
• Meerdere leden geven de aanvulling: indien er gekozen wordt voor een finaleronde 

zonder CUT, is het verzoek om in de laatste ronde alle spelers op sterkte (al dan 
niet gecategoriseerd) in te delen, zodat het competitie element voor iedereen 
behouden blijft  

 
Het PPBN-bestuur kiest ervoor optie 2 in te voeren met de aanvulling dat ronde 3 op sterkte 
wordt ingedeeld, waarbij de top flights (bruto) op categorie bij elkaar worden ingedeeld 
(bijvoorbeeld heren 1,2,3,4 op hole 1, heren 5,6,7,8 op hole 2, Senioren 1,2,3,4 op hole 3, 
Dames 1,2,3,4 op hole 18) en de rest van de flights ongecategoriseerd (bruto) op sterkte 
worden ingedeeld op de overige holes. Iedereen start shot gun.  
 
Verder blijven de inschrijfcriteria van het NRT geldend, dus: 
 

• De inschrijving opent zondagavond 23:59, 4 weken voorafgaand aan het NRT en sluit 
de week voor het NRT, zondagavond 23:59. De inschrijving gaat via een bericht op de 
website van de PPBN 

• Voor week 1 en 2 van de inschrijving geldt dat er geen plaatsingscriteria is en 
iedereen die minimaal PPBN handicap-registratielid is mag inschrijven 

• Indien het NRT na week 2 overschreven is vallen de hoogste handicappers af 
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• Als het toernooi na week 2 niet vol is doen alle spelers op de inschrijflijst 
gegarandeerd mee 

• Voor inschrijvingen vanaf week 3 geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Iedereen 
die zich inschrijft totdat het NRT vol is doet mee. Hieraan wordt wel een 
handicapgrens gekoppeld van maximaal +10 

 
Het PPBN-bestuur vindt dat op deze manier, in een onzeker jaar wat betreft 
Coronamaatregelen: 

• zoveel mogelijk leden de mogelijkheid krijgen om te kunnen spelen 
• de baaneigenaren de kans krijgen een zo vol mogelijk toernooi te krijgen 
• zowel de topsport als de breedtesport wordt bediend. 

 
Het format zal z.s.m. worden aangepast op de site.  
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Aanpassingen inschrijfvoorwaarden NK Clubteams 
 
De nieuwe inschrijfvoorwaarden voor het NK Clubteams zijn: 

1. Elke Pitch en Putt baan heeft het recht om een team af te vaardigen, waarbij een 
chronologische voorrang geldt voor: 

a. Partnerbanen waarbij de WTC de competitie draait in het PPBN-HRS 
b. Banen waarbij de WTC de competitie draait in het PPBN-HRS 
c. Partnerbanen 
d. Overige banen 

2. Bij meer dan 12 teams plaatsen de teams zich op basis van laagste gemiddelde 
handicap van het team 

3. De vertegenwoordigers van de WTC/Vereniging zijn verantwoordelijk voor het 
aanmelden van een team 

4. Een baan mag meerdere teams opgeven. Een opvolgend team kan pas worden 
ingeschreven als de namen van het voorgaande team bekend zijn. Voorbeeld: team 2 
kan pas worden ingeschreven, zodra de namen van team 1 bekend zijn. Bij meerdere 
tweede teams geldt ook de criteria genoemd onder punt 1 

5. Alle eerste teams hebben voorrang met uitzondering van banen onder “d” 
6. De organiserende baan is verzekerd van deelname van het eerste team 

Opmerking lid:  “Waarom is het van belang dat de club in het handicapsysteem van de 
bond speelt?” 
 
Het antwoord hiervoor staat grotendeels cursief genoemd op pagina 11.  
 
Ter aanvulling: als deelnemer van het NK Clubteams vertegenwoordig je naast de baan, 
vooral je vereniging/club/WTC. In deze is het voor ons logisch dat selecties afkomstig van 
verenigingen/clubs/WTC’s die aangesloten zijn op het handicapsysteem de voorkeur 
genieten. 
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Beschermde functie PPBN 

Bij het samenstellen van de nationale wedstrijdkalender houdt de PPBN allereerst rekening 
met de FIPPA-kalender. 
 
Vervolgens worden de nationale toernooien chronologisch aangeboden aan: 
 

1. Partnerbanen waarbij de WTC de competitie draait in het PPBN-HRS 
2. Partnerbanen 
3. Banen waarbij de WTC de competitie draait in het PPBN-HRS 
4. Indien er bij punt 1 t/m 3 geen baan meer beschikbaar isàoverige banen 

 
Zodra de nationale wedstrijdkalender is samengesteld, kunnen partnerbanen verzoeken 
indienen om baaninitiatieven op de evenementenkalender 
(https://www.ppbn.nl/aankomende-evenementen) te laten plaatsen, al dan niet aangevuld 
met een promotiebericht op de website en alle sociale mediaplatforms van de PPBN. 
 
In principe worden de meeste verzoeken gehonoreerd, echter behoudt het PPBN-bestuur 
het recht en dergelijk verzoek af te wijzen (al dan niet met terugwerkende kracht), als zij van 
mening is dat: 

1. Een dergelijk verzoek invloed kan hebben op de deelname van een nationaal en/of 
FIPPA-toernooi 

2. Samenvalt met een nationaal en/of FIPPA-toernooi 
 
In deze heeft de PPBN een beschermde functie richting de nationale kalender en de FIPPA-
kalender. 
 
Zowel met de nieuwe procedure voor het NK Clubteams als de procedure hierboven, willen 
we aangesloten partnerbanen en WTC’s die de competitie in het PPBN-HRS verwerken,  
belonen voor het feit dat zij de PPBN steunen.  
 
Het bestuur is van mening dat banen en/of WTC’s welke nu reeds (bijna 5 jaar na de 
oprichting van de PPBN en 3 jaar na het invoeren van het PPBN-HRS) nog niet aangesloten 
zijn als partner en/of de competitie in het PPBN-HRS verwerken, klaarblijkelijk een bewuste 
keuze maken om dit (jammer genoeg) niet te doen. 
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Opmerkingen lid: “Jullie beperken jezelf ook te veel door deze eis, en vanuit het oogpunt 
van spelers zou het veel leuker en uitdagender te zijn om elk jaar op andere banen te 
spelen dan elke keer op dezelfde banen.” 
 
Als speler kunnen we hier zeker begrip voor tonen en snappen we het idee, echter als 
bewaker van de sport en de bond niet. 
 
Dit zou betekenen dat naast onze trouwe baanpartners/WTC’s, die onze sport helpen mee 
ontwikkelen, andere banen zonder enige wederkerigheid naar de sport een toernooi zou 
moeten krijgen en dat ook nog eens in een onze wereld, waar de vrijwilligers niet echt in de 
rij staan…. 
 
De realiteit is dat we 15 aangesloten partnerbanen hebben, waarvan er 11 in ons 
handicapsysteem werken. 
 
Ieder jaar werken we ernaartoe meer banen te laten aansluiten, echter zijn het aantal van 
origine Pitch en Putt banen beperkt. We hopen dit laatste te kunnen doorbreken met onder 
meer een samenwerking met de NGF. 
 
Het doel is ieder jaar de kalender ietwat anders in te vullen, echter bij het verdelen van de 
kalender zijn wij daarnaast ook: 

• afhankelijk van banen of ze überhaupt een toernooi willen organiseren en; 
• als ze dit willen of ze deze grotendeels zelfstandig kunnen draaien en; 
• het enigszins verdeeld is over Nederland 

 
Indien banen/WTC’s het lastig vinden zelfstandig een toernooi te draaien, willen wij hierin 
meedenken door ze via de leden van het PPBN-bestuur of externe vrijwilligers te 
ondersteunen.  
 
Echter zijn wij hierin, gezien er geen vrijwilligers in de rij staan, ook beperkt.  
 
Als er op de baan een actieve WTC aanwezig is, welke ook al bekend is met ons 
handicapsysteem (en overige tools), werkt dit voor ons enorm ontlastend. Hier gaat dus (in 
eerste instantie) onze voorkeur naar uit. 
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Toernooien internationaal 
 
De FIPPA heeft aangekondigd zolang er door COVID-19 internationale reisbeperkingen 
gelden er geen EK’s/WK’s gepland zullen worden. 
 
Wel zijn er reeds al een aantal Internationale Opens aangekondigd en zullen er wellicht nog 
een aantal volgen. (zie bijlage concept wedstrijdkalender 2021). 
 
Concept wedstrijdkalender 2021 
 
Als bijlage vinden jullie de concept wedstrijdkalender 2021. Behoudens NRT1 op zaterdag 3 
april 2021, zal in overleg met de banen bepaald worden of een toernooi op zaterdag of 
zondag gespeeld wordt. Dit mede om banen in deze financiële moeilijke tijden tegemoet te 
komen om een keuze te maken die hen het beste past.  
 
De invulling van de banen zal net als afgelopen seizoenen later bekend worden gemaakt. 
 
Opmerkingen leden: NRT4 staat er 2x op.  
 
Dit klopt, voor ons was nog niet zeker welke datum we wilden hanteren. Dit is nu het 
weekend van 5/6 juni geworden. 
 
Dutch Open 2021 
 
Het Dutch Open 2021 zal van 20 t/m 22 augustus worden gespeeld op Pitch en Putt 
Koekange. 
 
Nederlandse selectie 2021 
 
Zolang er geen duidelijkheid is wanneer er weer internationale EK’s/WK’s gespeeld gaan 
worden, zal er in 2021 geen Nederlandse selectie samengesteld worden. 
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PPBN-HRS 
 
Reeds aangekondigd zal in 2021: 

• de betaling van de NRT’s direct via het PPBN-HRS verlopen. Aan de hand van je 
lidmaatschap krijg je bij de inschrijving te zien welk bedrag je moet betalen. Pas na 
betaling ben je ingeschreven. 

• een handicapgrens van +1 worden ingesteld om o.b.v. Q-kaarten aan je handicap te 
werken. Wel kun je vanaf handicap +1 of lager gewoon Q-kaarten aanmaken om zo 
aan je statistieken werken (https://www.ppbn.nl/wedstrijden/statistieken/), echter 
zal er geen handicapaanpassing plaatsvinden. 

• een aantal aanpassingen doorgevoerd worden waarin t.z.t. met name het doel is de 
app- en de PC-versie samen te voegen, zodat je op 1 platform op alle apparaten kan 
werken. 

 
Opmerking lid: “De handicapgrens voor q-kaarten slaat echt helemaal de plank mis. 
Waarom kan je niet aan je handicap werken na hcp +1? Je hebt een marker die je score 
controleert, dus waarom wordt dat in twijfel getrokken? Met deze beslissing laten jullie 
mijns inziens zien dat je je eigen leden niet vertrouwt en dat je van het slechtste in 
mensen uit gaat. Ik zou dit idee echt zo snel mogelijk in de prullenbak gooien.” 
 
Buiten het feit dat dit niet nieuw is, immers vorig jaar is deze ook op de ALV besproken, 
volgen wij hier vooral de weg hoe de NGF dit ook doet, namelijk dat categorie 1 spelers 
alleen maar wedstrijdkaarten mogen lopen.  
 
Wij vinden dat Q-kaarten vooral leuk moeten zijn voor de breedtesport en niet passen in een 
topsportgedachte.  
 
Het verhaal van uitgaan van “het beste of slechtste van mensen denken”, kunnen we niet 
zoveel mee. Hierin nemen we naast de topsportgedachte, de volgende argumenten mee: 

• Ervaringen uit het verleden 
• Data uit het PPBN-HRS 
• Klachten/Opmerkingen van WTC’s/Clubs 
• Ervaringen van de NGF. 

 
In het verleden werden regelmatig tijdens de overschrijving van een toernooi, waarbij een 
goede handicapgrens (bijvoorbeeld +1) gold, opeens veel “goede” Q-kaarten gelopen. Dit 
punt is jarenlang teruggekomen op de agenda van de WTC-dagen. 
 
Dit gold/geldt ook voor leden die graag hoog op de landelijke handicaplijst willen staan. 
 
Ondersteund door meerdere opmerkingen/klachten van WTC’s van de laatste jaren en de 
ondersteunende data van ons systeem, zagen we hierin ook regelmatig niet logische 
oneffenheden.  
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We vinden zodra je handicap +1 hebt er genoeg landelijke competities en wedstrijden zijn om 
aan je handicap te werken. 
 
Uiteraard kun je wel aanzienlijk aan je statistieken werken vanaf handicap +1 middels Q-
kaarten, welke je weer kunnen helpen in het vergaren van een betere handicap tijdens een 
wedstrijd/competitie. 
 
Verder staat het gegeven handicap +1 niet in steen geschreven en kunnen we uiteraard t.z.t. 
evalueren en/of bijstellen. 
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Vaststellen contributie 
 
Het voorstel is de huidige contributie gelijkt te houden met die van 2020. Dit betekent: 

• Handicap-registratielidmaatschap : € 5,- 
• Volledige lidmaatschap  : € 30,- 

 
Indien je hier een afwijkende mening in hebt kun je uiterlijk maandag 30 november a.s. een 
mail sturen naar bondsbureau@ppbn.nl. 
 
Tegemoetkoming volledige leden 
 
Ervan uitgaande dat de wedstrijdkalender gespeeld kan worden, zullen volledige 
bondsleden, indien zij zich plaatsen voor het NK Strokeplay en/of het NK Matchplay, het 
inschrijfgeld voor het NK Strokeplay en/of het NK Matchplay 2021, niet hoeven te betalen. 
 
Tegemoetkoming partnerbanen 
 
Het PPBN-bestuur heeft besloten dat de aangesloten partnerbanen voor 2021 geen 
partnership vergoeding hoeven te betalen. Dit om baanondernemers tegemoet te komen in 
deze moeilijke financiële tijd. 
 

Vragen suggesties 
 
Indien je opmerkingen/vragen hebt over de ingebrachte onderwerpen van deze ALV kun je 
uiterlijk maandag 30 november a.s. een mail sturen naar bondsbureau@ppbn.nl. 
 
We hopen dat jullie allen gezond blijven en hopelijk kunnen we in 2021 weer enigszins 
“normaal” onze mooie sport beleven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maurice, Peter, Ed, Marcel 
 
 
Opmerkingen leden pagina 16: Geen 


