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Centraal-Brabant 
Geen wijzigingen in het competitie-aanbod ten opzichte van 2017. 
 

Den Haag 
Geen wijzigingen in het competitie-aanbod ten opzichte van 2017. 
 

Friesland 

1. Op verzoek van het veld gaan we in de voorjaarscompetitie 2018 op donderdagmiddag een 
nieuwe Dames dubbel 17+ (4xDD) competitie aanbieden. 

Gelderland 
1. Vanwege de gigantische terugloop in de afgelopen jaren van het aantal deelnemende ploegen 

aan de Dames 17+ (4DE-2DD) competitie op dinsdagmorgen (14 ploegen in 2017 t.o.v. 94 
ploegen in 2012), hebben we besloten deze competitiesoort in 2018 niet meer aan te bieden. 

2. Vanwege de terugloop van het aantal deelnemende ploegen op zaterdag aan de 
competitiesoorten: Gemengd 10 t/m 14, Jongens 10 t/m 14 en Meisjes 10 t/m 14 (-33% t.o.v. 
2017) hebben we helaas moeten besluiten deze competitiesoorten in 2018 niet meer aan te 
bieden. Jeugdploegen die graag op dezelfde dag willen blijven spelen, worden geadviseerd in 
te schrijven in de competitiesoorten 11 t/m 17 op zaterdag. 

 

Groningen/Drenthe 

 Geen wijzigingen in het competitie-aanbod ten opzichte van 2017. 
 

IJmond 
1. De Dames 17+ dinsdagmorgen competities  van IJmond en Noord-Holland Noord worden 

samengevoegd. Het format van de gefuseerde competitie wordt 2DE-3DD, zoals gespeeld 

werd in IJmond. 

  

Landelijk 
1. Vanwege klachten over de grote sterkteverschillen in de laagste klassen in de 

jeugdcompetities 10 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar hebben wij de grenzen per klasse in deze 
competitiesoorten aangepast. Hierdoor zullen de verschillen in sterkte tussen de 2

e
 klasse 

ploegen in de voorjaarscompetitie 2018 kleiner zijn. 
 

Leiden 
1. De Dames dubbel 17+ competitie op dinsdagmorgen (op tijd) wordt niet langer aangeboden. 

Dit vanwege de sterke terugloop in het aantal deelnemende ploegen. 
2. Ook de Dames 17+ competitie op maandagmorgen (2DE-3DD) wordt niet langer aangeboden. 

Het is door het geringe aantal inschrijvingen niet langer mogelijk om volledige poules te 
formeren.  
 

Limburg 
1. Met de komst in 2017 van de 17+ dubbelcompetities op vrijdagavond is gebleken dat dit 

geheel ten koste is gegaan van de inschrijvingen voor de 17+ dubbelcompetities op tijd. 
Hierdoor hebben de competitiesoorten Heren dubbel 17+ (op tijd) op vrijdagavond en 
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gemengd dubbel 17+ (op tijd) op vrijdagavond in 2017 geen doorgang gevonden en zijn wij 
genoodzaakt de beide competitiesoorten op tijd te schrappen in ons aanbod voor 2018. 

2. Vanwege de terugloop in 2017 van het aantal deelnemende ploegen aan de jeugdcompetities 
op zaterdag (-64% t.o.v. 2016), hebben we helaas moeten besluiten om de competitiesoorten 
Jongens 11 t/m 17 op zaterdag en Meisjes 11 t/m 17 zaterdag in 2018 niet meer aan te 
bieden. Jeugdploegen die toch op zaterdag willen blijven spelen, kunnen dit op deze speeldag 
doen in Gemengd 11 t/m 17. 
 

Noord-Holland Noord 
1. Met ingang van 2018 zullen de volgende jeugdcompetities op zaterdag niet langer 

aangeboden worden: Jongens 10 t/m 14, Meisjes 10 t/m 14, Gemengd 10 t/m 14, Jongens 11 
t/m 17 en Meisjes 11 t/m 17. Jeugdploegen die toch op zaterdag willen blijven spelen, kunnen 
dit op deze speeldag doen in Gemengd 11 t/m 17. 

2. Ook de Gemengd dubbel 50+ op zaterdag kunnen wij, vanwege het beperkte aantal 
inschrijvingen in 2017, niet langer aanbieden. 

3. De Dames 17+ dinsdagmorgen competities van IJmond en Noord-Holland Noord worden 

samengevoegd. Het format van de gefuseerde competitie wordt 2DE-3DD, zoals gespeeld 

werd in IJmond.  

 

Overijssel 
1. Vanwege de terugloop in de afgelopen jaren van het aantal deelnemende ploegen aan de 

Gemengd dubbel 35+ competitie op zaterdag, hebben we besloten deze competitiesoort in 
2018 niet meer aan te bieden. 

 

Oost-Brabant 
Geen wijzigingen in het competitie-aanbod ten opzichte van 2017. 
 

Rotterdam 
Geen wijzigingen in het competitie-aanbod ten opzichte van 2017. 

Utrecht 
1. Vanwege de gigantische terugloop in de afgelopen jaren van het aantal deelnemende ploegen 

aan de Dames 17+ (4DE-2DD) competitie op dinsdagmorgen (14 ploegen in 2017 t.o.v. 94 
ploegen in 2012), hebben we besloten deze competitiesoort in 2018 niet meer aan te bieden. 

2. Vanwege de terugloop van het aantal deelnemende ploegen op zaterdag aan de 
competitiesoorten: Gemengd 10 t/m 14, Jongens 10 t/m 14 en Meisjes 10 t/m 14 (-33% t.o.v. 
2017) hebben we helaas moeten besluiten deze competitiesoorten in 2018 niet meer aan te 
bieden. Jeugdploegen die graag op dezelfde dag willen blijven spelen, worden geadviseerd in 
te schrijven in de competitiesoorten 11 t/m 17 op zaterdag. 

 

West-Brabant 
1. Op verzoek van het veld gaan we in de voorjaarscompetitie 2018 op donderdagmorgen een 

nieuwe Dames dubbel 17+ (4xDD) competitie aanbieden. 
2. In het kader van de uniformering van de competitie hebben we de aanvangstijden in de 

ochtend- en avondcompetities in West-Brabant aangepast zodat deze gelijk zijn aan de 
begintijden in de rest van regio Zuid. In de voorjaarscompetitie 2018 wordt er in 
ochtendcompetities voortaan om 9:00 uur gestart (i.p.v. variabel 9:00-9:30 uur) en in 
avondcompetities om 19:00 uur (i.p.v. variabel 19:00-19:30 uur). 
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Zeeland 

 
1. De Dames dubbel 50+ competitie op donderdagmorgen wordt in 2018 niet langer 

aangeboden, aangezien hier in 2017 geen enkele inschrijving voor was. 


