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Centraal-Brabant
1. Op verzoek van afgelopen VCL vergadering gaan wij in de voorjaarcompetitie 2017 op de
vrijdagavond naast de 35+ dubbelcompetitie ook drie nieuwe 17+ dubbelcompetities
aanbieden (te weten: Gemengd dubbel 17+, Heren dubbel 17+ en Dames dubbel 17+).
2. Met ingang van 2017 is de naam Eredivisie exclusief voorbehouden aan de Eredivisie
Gemengd van de Landelijke Voorjaarscompetitie. Alle overige klassen die op dit moment de
naam eredivisie dragen (denk hierbij aan Gemengd 17+ op zaterdag, Heren 17+ op zaterdag
en Dames 17+ * op zaterdag) zullen vanaf 2017 daarom Topklasse genoemd worden. Gezien
deze naamswijziging zal met ingang van 2017 ook de naam Eerste divisie verdwijnen en voor
de duidelijkheid worden aangepast in Overgangsklasse.

Den Haag
1. In het voorjaar 2016 waren er in de competitiesoorten Jongens 11 t/m 17 op zaterdag en
Meisjes 11 t/m 17 op zaterdag per competitiesoort maximaal 8 inschrijvingen. Wij hebben
daarom voor 2017 besloten deze competitievormen niet meer aan te bieden. Jeugdploegen
die graag op dezelfde dag willen blijven spelen, worden geadviseerd in te schrijven in
Gemengd 11 t/m 17 op zaterdag.
2. Met ingang van 2017 is de naam Eredivisie exclusief voorbehouden aan de Eredivisie
Gemengd van de Landelijke Voorjaarscompetitie. Alle overige klassen die op dit moment de
naam eredivisie dragen (denk hierbij aan Gemengd 17+ op zaterdag, Heren 17+ op zaterdag
en Dames 17+ in de Regiocompetitie ZW) zullen met van 2017 daarom Topklasse genoemd
worden.
3. Met ingang van 2017 wordt er in de Hoofdklasse Dames 17+ op dinsdagmorgen (net als in de
overige klassen van deze piramide) 2DE-3DD gespeeld.

Friesland
Geen wijzigingen in het competitie-aanbod ten opzichte van 2016.

Gelderland
1. In de voorjaarscompetitie 2017 zal de leeftijdscategorie 11 t/m 14 jaar worden uitgebreid naar
10 t/m 14 jaar. Verder blijft het mogelijk om in een 10 t/m 14 ploeg per speeldag maximaal één
speler op te stellen die één jaar te oud is.
2. Vanwege de terugloop van het aantal deelnemende ploegen aan Gemengd 17+ (DE-HE-GDDD-HD) op vrijdagavond (-21% t.o.v. 2015) en Gemengd 35+ (DE-HE-GD-DD-HD) op
vrijdagavond (-22% t.o.v. 2015) hebben we helaas moeten besluiten deze competitiesoorten
in 2017 niet meer aan te bieden.
3. Op verzoek van afgelopen VCL vergadering gaan wij in de voorjaarcompetitie 2017 op de
zaterdag drie nieuwe 17+ dubbelcompetities aanbieden (te weten: Gemengd dubbel 17+,
Heren dubbel 17+ en Dames dubbel 17+).
4. Met ingang van 2017 is de naam Eredivisie exclusief voorbehouden aan de Eredivisie
Gemengd van de Landelijke Voorjaarscompetitie. Alle overige klassen die op dit moment de
naam eredivisie dragen (denk hierbij aan Gemengd 17+ op zaterdag, Heren 17+ op zaterdag
en Dames 17+ op zaterdag) zullen vanaf 2017 daarom Topklasse genoemd worden.
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Groningen/Drenthe
Geen wijzigingen in het competitie-aanbod ten opzichte van 2016.

IJmond
1. In de voorjaarscompetitie 2017 zal de leeftijdscategorie 11 t/m 14 jaar worden uitgebreid naar
10 t/m 14 jaar. Verder blijft het mogelijk om in een 10 t/m 14 ploeg per speeldag maximaal één
speler op te stellen die één jaar te oud is.
2. Met ingang van 2017 zullen de jeugdcompetities op vrijdagmiddag in regio Noordwest (te
weten: Gemengd 10 t/m 14, Gemengd 11 t/m 17, Jongens 10 t/m 14, Jongens 11 t/m 17,
Meisjes 10 t/m 14 en Meisjes 11 t/m 17) niet meer op districtsniveau worden aangeboden,
maar op regioniveau.
3. In de voorjaarscompetitie 2017 zullen wij bij de vrijdagavondcompetities Gemengd dubbel
17+, Heren dubbel 17+ en Dames dubbel 17+ een klasse-indeling maken. Verenigingen
kunnen op basis van ploeggemiddelde (actuele rating) inschrijven in drie klassen.

Landelijk
1. In de voorjaarscompetitie 2017 zal de leeftijdscategorie 11 t/m 14 jaar worden uitgebreid naar
10 t/m 14 jaar. Verder blijft het mogelijk om in een 10 t/m 14 ploeg per speeldag maximaal één
speler op te stellen die één jaar te oud is.
2. Om de reisafstanden in de landelijke junioren competitie te verkleinen, gaan we met ingang
van het voorjaar 2017 bij de leeftijdscategorie 11 t/m 17 jaar nog slechts drie (i.p.v. vier)
klassen aanbieden.
3. Met ingang van 2017 is de naam Eredivisie exclusief voorbehouden aan de Eredivisie
Gemengd van de Landelijke Voorjaarscompetitie. Alle overige klassen die op dit moment de
naam eredivisie dragen (denk hierbij aan Heren, Dames en Gemengd 35+) zullen vanaf 2017
daarom Topklasse genoemd worden.

Leiden
1. In de voorjaarscompetitie 2017 zal de leeftijdscategorie 11 t/m 14 jaar worden uitgebreid naar
10 t/m 14 jaar. Verder blijft het mogelijk om in een 10 t/m 14 ploeg per speeldag maximaal één
speler op te stellen die één jaar te oud is.
2. Met ingang van 2017 zullen de jeugdcompetities op vrijdagmiddag in regio Noordwest (te
weten: Gemengd 10 t/m 14, Gemengd 11 t/m 17, Jongens 10 t/m 14, Jongens 11 t/m 17,
Meisjes 10 t/m 14 en Meisjes 11 t/m 17) niet meer op districtsniveau worden aangeboden,
maar op regioniveau. Aangezien in IJmond en Noord-Holland Noord in de jongens- en meisjes
competitie 2 enkels en 2 dubbels worden gespeeld, zullen deze competitievormen op vrijdag
in district Leiden ook voortaan uit vier partijen (i.p.v. zes partijen) bestaan.
3. In de voorjaarscompetitie 2017 zullen wij bij de vrijdagavondcompetities Gemengd dubbel
17+, Heren dubbel 17+ en Dames dubbel 17+ een klasse-indeling maken. Verenigingen
kunnen op basis van ploeggemiddelde (actuele rating) inschrijven in drie klassen.

Limburg
1. Op verzoek van afgelopen VCL vergadering gaan wij in de voorjaarcompetitie 2017 op de
vrijdagavond naast de 35+ dubbelcompetitie ook drie nieuwe 17+ dubbelcompetities
aanbieden (te weten: Gemengd dubbel 17+, Heren dubbel 17+ en Dames dubbel 17+).
2. Vanwege de terugloop van het aantal deelnemende ploegen aan de Heren 50+ * competitie
op zaterdag (-33% t.o.v. 2015) hebben we helaas moeten besluiten deze competitiesoort in
2017 niet meer aan te bieden.
3. Met ingang van 2017 is de naam Eredivisie exclusief voorbehouden aan de Eredivisie
Gemengd van de Landelijke Voorjaarscompetitie. Alle overige klassen die op dit moment de
naam eredivisie dragen (denk hierbij aan Gemengd 17+ op zaterdag, Heren 17+ op zaterdag
en Dames 17+ * op zaterdag) zullen vanaf 2017 daarom Topklasse genoemd worden.
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Gezien deze naamswijziging zal met ingang van 2017 ook de naam Eerste divisie verdwijnen
en voor de duidelijkheid worden aangepast in Overgangsklasse.
4. In het voorjaar 2016 zijn de competitiesoorten Gemengd 11 t/m 14 op zaterdag en Jongens 11
t/m 14 op zaterdag niet doorgegaan en hadden we bij de Meisjes 11 t/m 14 op zaterdag
slechts 8 inschrijvingen. Wij hebben daarom voor 2017 besloten de competitievormen 11 t/m
14 jaar op zaterdag niet meer aan te bieden. Jeugdploegen die graag op zaterdag spelen,
worden geadviseerd in te schrijven in de competitievormen 11 t/m 17 jaar.

Noord-Holland Noord
1. In de voorjaarscompetitie 2017 zal de leeftijdscategorie 11 t/m 14 jaar worden uitgebreid naar
10 t/m 14 jaar. Verder blijft het mogelijk om in een 10 t/m 14 ploeg per speeldag maximaal één
speler op te stellen die één jaar te oud is.
2. Met ingang van 2017 zullen de jeugdcompetities op vrijdagmiddag in regio Noordwest (te
weten: Gemengd 10 t/m 14, Gemengd 11 t/m 17, Jongens 10 t/m 14, Jongens 11 t/m 17,
Meisjes 10 t/m 14 en Meisjes 11 t/m 17) niet meer op districtsniveau worden aangeboden,
maar op regioniveau.
3. In de voorjaarscompetitie 2017 zullen wij bij de vrijdagavondcompetities Gemengd dubbel
17+, Heren dubbel 17+ en Dames dubbel 17+ een klasse-indeling maken. Verenigingen
kunnen op basis van ploeggemiddelde (actuele rating) inschrijven in drie klassen.

Overijssel
Geen wijzigingen in het competitie-aanbod ten opzichte van 2016.

Oost-Brabant
1. Op verzoek van afgelopen VCL vergadering gaan wij in de voorjaarcompetitie 2017 op de
vrijdagavond naast de 35+ dubbelcompetitie ook drie nieuwe 17+ dubbelcompetities
aanbieden (te weten: Gemengd dubbel 17+, Heren dubbel 17+ en Dames dubbel 17+).
2. Met ingang van 2017 is de naam Eredivisie exclusief voorbehouden aan de Eredivisie
Gemengd van de Landelijke Voorjaarscompetitie. Alle overige klassen die op dit moment de
naam eredivisie dragen (denk hierbij aan Gemengd 17+ op zaterdag, Heren 17+ op zaterdag
en Dames 17+ * op zaterdag) zullen vanaf 2017 daarom Topklasse genoemd worden. Gezien
deze naamswijziging zal met ingang van 2017 ook de naam Eerste divisie verdwijnen en voor
de duidelijkheid worden aangepast in Overgangsklasse.
3. Vanwege de terugloop van het aantal deelnemende ploegen aan de Dames dubbel 17+
competitie op dinsdagmiddag (-38% t.o.v. 2015) hebben we helaas moeten besluiten deze
competitiesoort in 2017 niet meer aan te bieden.
4. Verder is het aantal deelnemende ploegen aan de Dames 17+ * competitie op
donderdagmiddag enorm teruggelopen (-29% t.o.v. 2015). Hierdoor hebben we ook in dit
geval moeten besluiten deze competitiesoort in 2017 niet meer aan te bieden.

Rotterdam
1. Vanwege de terugloop van het aantal deelnemende ploegen op zaterdag aan de
competitiesoorten: Gemengd 11 t/m 14, Jongens 11 t/m 14, Jongens 11 t/m 17, Meisjes 11
t/m 14 en Meisjes 11 t/m 17 hebben we helaas moeten besluiten deze competitiesoorten in
2017 niet meer aan te bieden. Jeugdploegen die graag op dezelfde dag willen blijven spelen,
worden geadviseerd in te schrijven in Gemengd 11 t/m 17 op zaterdag.
2. Met ingang van de voorjaarscompetitie 2017 zullen wij Gemengd dubbel 35+ (op tijd) op
vrijdagavond en Heren dubbel 35+ (op tijd) op vrijdagavond niet meer aanbieden in de
Districtscompetitie Rotterdam. Als deze ploegen graag op vrijdagavond willen blijven spelen,
dan wordt geadviseerd hen in te schrijven in Gemengd dubbel 17+ of Heren dubbel 17+ op
vrijdagavond.
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3. Met ingang van 2017 is de naam Eredivisie exclusief voorbehouden aan de Eredivisie
Gemengd van de Landelijke Voorjaarscompetitie. Alle overige klassen die op dit moment de
naam eredivisie dragen (denk hierbij aan Gemengd 17+ op zaterdag, Heren 17+ op zaterdag
en Dames 17+ in de Regiocompetitie ZW) zullen met van 2017 daarom Topklasse genoemd
worden.

Utrecht
1. In de voorjaarscompetitie 2017 zal de leeftijdscategorie 11 t/m 14 jaar worden uitgebreid naar
10 t/m 14 jaar. Verder blijft het mogelijk om in een 10 t/m 14 ploeg per speeldag maximaal één
speler op te stellen die één jaar te oud is.
2. Vanwege de terugloop van het aantal deelnemende ploegen aan Gemengd 17+ (DE-HE-GDDD-HD) op vrijdagavond (-21% t.o.v. 2015) en Gemengd 35+ (DE-HE-GD-DD-HD) op
vrijdagavond (-22% t.o.v. 2015) hebben we helaas moeten besluiten deze competitiesoorten
in 2017 niet meer aan te bieden.
3. Op verzoek van afgelopen VCL vergadering gaan wij in de voorjaarcompetitie 2017 op de
zaterdag drie nieuwe 17+ dubbelcompetities aanbieden (te weten: Gemengd dubbel 17+,
Heren dubbel 17+ en Dames dubbel 17+).
4. Met ingang van 2017 is de naam Eredivisie exclusief voorbehouden aan de Eredivisie
Gemengd van de Landelijke Voorjaarscompetitie. Alle overige klassen die op dit moment de
naam eredivisie dragen (denk hierbij aan Gemengd 17+ op zaterdag, Heren 17+ op zaterdag
en Dames 17+ op zaterdag) zullen vanaf 2017 daarom Topklasse genoemd worden.

West-Brabant
1. Op verzoek van afgelopen VCL vergadering gaan wij in de voorjaarcompetitie 2017 op de
vrijdagavond naast de 35+ dubbelcompetitie ook drie nieuwe 17+ dubbelcompetities
aanbieden (te weten: Gemengd dubbel 17+, Heren dubbel 17+ en Dames dubbel 17+).
2. Met ingang van 2017 is de naam Eredivisie exclusief voorbehouden aan de Eredivisie
Gemengd van de Landelijke Voorjaarscompetitie. Alle overige klassen die op dit moment de
naam eredivisie dragen (denk hierbij aan Gemengd 17+ op zaterdag, Heren 17+ op zaterdag
en Dames 17+ * op zaterdag) zullen vanaf 2017 daarom Topklasse genoemd worden. Gezien
deze naamswijziging zal met ingang van 2017 ook de naam Eerste divisie verdwijnen en voor
de duidelijkheid worden aangepast in Overgangsklasse.

Zeeland
Geen wijzigingen in het competitie-aanbod ten opzichte van 2016.
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