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Inleiding:
De hier voorliggende inventarisatie van landelijke en provinciale competities is om verschillende
redenen gemaakt.
I.

De vraag is actueel geworden wat precies de relatie is tussen KNDB en Provinciale Bonden.
Oorzaken hiervoor zijn de invoering van het BondsRaad model waardoor bestuurlijk de
Provinciale Bonden verder af zijn komen te staan van de KNDB, in de tweede plaats de
ontkoppeling van landelijke en provinciale competities waardoor niet langer sprake is van
één ononderbroken competitiegebouw en in de derde plaats de overwegingen van het KNDB
bestuur met betrekking tot invoering van een regio model.
Voor elke discussie is allereerst cijfermateriaal nodig. Deze inventarisatie probeert dat te
verschaffen.

II.

Door de ontkoppeling van de landelijke en provinciale damcompetitie is in elke provincie de
vraag actueel wat de waarde is van provinciale competitie.
Op die vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk en er worden ook in de praktijk
verschillende antwoorden gegeven.
Men kan provinciale competitie beschouwen als:
1. Van uitsluitend recreatief belang.
2. Als een volledige competitie tussen alle verenigingen binnen een provincie.
3. Als een beperkte competitie doordat niet op alle sterkteniveaus wordt gespeelt.
Elk van deze antwoorden levert een eigen type competitie op met aparte kenmerken en
aparte problemen. Welk antwoord het "beste" is hangt sterk af van provinciale aspecten
zoals ledenaantal, aantal verenigingen, spreiding van speelsterkte enz.
De grote verschillen per provincie in regelgeving lijken daarvan het gevolg.
Een grotere uniformiteit in provinciale regelgeving is daarom niet eenvoudig te realiseren.
(Afgezien nog van de vraag of het wenselijk is).
In elk geval is voor een discussie over provinciale verschillen in regelgeving inzicht nodig in
de specifieke provinciale kenmerken. De hier voorliggende inventarisatie verschaft daarvoor
de cijfers.

III.

De vraag is ook actueel hoe het beste de Provinciale Competitie georganiseerd kan worden.
Hierover bestaan allerlei opvattingen. Soms wordt verondersteld dat uniforme regelgeving
de voorkeur heeft. Soms wordt verondersteld dat het de provinciale competities zonder
enige vorm van restricties georganiseerd moeten zijn. Soms wordt verondersteld dat alleen
in Overijssel landelijke spelers niet provinciaal mogen uitkomen.
Dal laatste is niet juist zoals blijkt uit deze inventarisatie. De volledig vrije provinciale
competitie komt voor, maar andere provinciale competities kennen in een of andere vorm
restricties bij deelname van landelijke spelers in hun provinciale competitie.
Voor de discussie over de beste opzet geeft deze inventarisatie basis informatie.

De inventarisatie is gebaseerd op informatie van het seizoen 2004-2005 zoals gevonden op de
websites van de provinciale bonden en op de site van de KNDB. Om verschillende redenen zijn niet
alle gegevens "spijkerhard".
Zo bestaan er bijvoorbeeld teams, samengesteld uit spelers van verschillende verenigingen. Zo'n
team zou als een eigen vereniging beschouwd kunnen worden maar dat is in deze inventarisatie niet
gedaan. Overigens zijn er niet veel voorbeelden van samengestelde teams, dus de grote lijn in de
cijfers lijkt wel betrouwbaar.
Een ander punt is het wel of niet meenemen van junioren. Er is gekozen om steeds uit te gaan van
het aantal senioren per provincie volgens KNDB gegevens. In zowel de landelijke als provinciale
competitie spelen echter wel junioren mee. Hierdoor ontstaat ook wat "ruis" in de gepresenteerde
gegevens en statistieken.

Paul van de Veen
voorzitter PODB
6 juli 2005
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Opmerkingen over aantal senioren, aantal verenigingen en aantal senioren per
vereniging.
Over het aantal senioren:
1. 1. Met minder dan 200 senior dammers zijn de provincies Groningen, Limburg en Zeeland
zorgenkindjes.
1. 2. Utrecht, West-Holland, Midden-Holland, Zuid-Holland, Brabant en Drente vormen de
middenmoot met tussen de 200 en 400 dammers.
1. 3. Friesland, Overijssel, Noord-Holland en vooral Gelderland tellen een heel gezond aantal
dammers.

Over het aantal verenigingen:
2. 1. Friesland, Overijssel, Noord-Holland en Gelderland tellen ook een groot aantal verenigingen.
2. 2. Rond de 10 verenigingen vinden we in Groningen, West-Holland, Limburg en Zeeland.

Over het aantal senioren per vereniging:
3. 1. Het aantal spelers per vereniging zou men als maat kunnen nemen voor de gezondheid van de
verenigingen. Immers, met rond de 10 spelers per vereniging is het voortbestaan van zo'n
vereniging bepaald niet gegarandeerd.
3. 2. Gelukkig hebben vrijwel alle provincies gemiddeld meer dan 15 spelers. West-Holland is een
duidelijke uitschieter. Men heeft weinig verenigingen maar ze zijn gemiddeld wel groot, 28
leden.
3. 3. Friesland heeft niet alleen veel spelers, het heeft ook veel wat kleinere verenigingen van
gemiddeld 17 spelers per vereniging.
3. 4. Groningen is qua aantal spelers per vereniging zorgelijk.

Deelname aan Provinciale competities en Landelijke competities
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Opmerkingen bij Deelname aan Provinciale competities en Landelijke
competities
Deze drie grafieken tonen het belang aan van de provinciale competitie.
1. Opvallend is dat in alle provincies het aantal deelnemers aan de provinciale competitie
aanzienlijk groter is dan het aantal deelnemers aan de landelijke competitie.
2. Het aantal deelnemers aan de provinciale competitie + het aantal deelnemers aan de landelijke
competitie is in geen enkele provincie gelijk aan het totaal aantal senioren. Bij lange na niet. Er
zijn zelfs veel leden die noch provinciaal, noch landelijk uitkomen. In alle provincies is het
aantal niet-spelende leden groter dan het aantal deelnemers aan de landelijke competitie.
3. Feitelijk is het aantal niet spelende leden nog groter. In verschillende provincies komen spelers
zowel landelijk als provinciaal uit. Daardoor is het werkelijke aantal niet-spelende leden hoger
dan hier berekend.
Ook komen zowel provinciaal als landelijk ook junioren uit. Ook die deelname leidt tot een
hoger aantal niet-spelende senior leden hoger dan hier berekend.
4. In de tweede grafiek staan voor alle provincies opgeteld het aantal provinciale spelers, aantal
niet-spelers en het aantal landelijk uitkomende spelers. Voor heel Nederland is de deelname aan
de provinciale competitie 2.5 x zo groot als de deelname aan landelijke competitie!
5. In grafiek 3 staat die verhouding per provincie weergegeven. In Friesland is de verhouding
Provinciaal : Landelijk bijna 5, in Gelderland bijna 4. Alleen in Groningen is de deelname aan
de landelijke competitie gelijk aan de deelname aan de provinciale competitie.
6. Het aantal niet-spelers is op het eerste gezicht verontrustend hoog.
Afgerond: Provinciaal Spelend : Niet-Spelend : Landelijk Spelend = 2700 : 1500 : 1100
Het blijkt dus dat minstens 1500 KNDB leden nóch provinciaal, nóch landelijk uitkomen!
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Opmerkingen bij het aantal niet-spelende leden:
1. Met 1500 niet-spelende leden van de itt 5300 senior leden spelen er dus 30% van de leden noch
landelijk, noch provinciaal. Een opvallend hoog aantal.
Die verhouding ligt per provincie redelijk constant rond de 30% zoals de eerste grafiek laat zien.
Alleen Noord-Holland schiet ongunstig uit naar 40% terwijl Zuid-Holland relatief goed scoort
met 15%.
2. De tweede grafiek toont het absolute aantal niet-spelende leden per provincie.
In zowel Friesland als Overijssel, Gelderland en Noord-Holland spelen meer dan 200 leden géén
competitie.
De gedachte komt dan al snel op om deze leden in hetzij de landelijke competitie, hetzij de
provinciale competitie of zelfs in beiden te betrekken.
3. De derde grafiek laat zien dat dat echter vrijwel onmogelijk is. In zowel Groningen als
Friesland, Gelderland, Midden-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Zeeland spelen per
vereniging 3 tot 4 spelers geen landelijke of provinciale competitie. Dat is niet voldoende om
een viertal + 1 of 2 reserve spelers op te stellen. Daarnaast zijn er in elke vereniging wel spelers
die door leeftijd of gezondheid genoegen nemen met spelen op de verenigingsavond maar voor
wie het reizen in verband met clubcompetitie geen reële optie meer is.
Zo beschouwd zijn er 7 tot 8 niet-spelers per vereniging nodig om over uitbreiden met een
viertal in de provinciale competitie te kunnen denken.
Alleen in West-Holland, Noord-Holland en in mindere mate in Overijssel en Utrecht zouden
misschien extra viertallen kunnen uitkomen.

Opbouw Landelijke competitie
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Opmerkingen bij Opbouw Landelijke Competitie:
De eerste grafiek laat zien dat de landelijke competitie een evenwichtige opbouw heeft als
competitie. Een kleine ere klasse, gevolgd door in aantal steeds grotere sub-klassen.
De tweede grafiek geeft het aantal spelers per provincie dat in een bepaalde landelijke klasse speelt.
Dit is een merkwaardig soort grafiek want de landelijke competitie is op klassen gebaseerd en niet
op provincies. In een bepaalde klasse is hooguit sprake van bereisbare geografische afstanden.
Deze grafiek heeft wel zin als indruk van de sterkte van de afzonderlijke provincies.
-

Er zijn geen verenigingen uit Groningen die Ere of Hoofdklasse spelen. Alleen 1e en 2e klasse
komen voor.
Daarentegen wordt door verenigingen uit Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, West-Holland
en Brabant op alle niveaus gespeeld en door de overige provincies minimaal op Hoofdklasse
niveau.
Opvallend is de kracht van Gelderland met 3 teams in de ere klasse en 5 teams in Hoofd en 1e
klasse.
Ook bijzonder opvallend is de deelname in de 2e klasse in Overijssel die ruim 2 x zo groot is als
bij alle andere provincies. Kennelijk heeft landelijk spelen een grote aantrekkingskracht op de
verenigingen in Overijssel, veel groter dan bij andere provincies.
Een mogelijke verklaring daarvoor kan zijn dat in Overijssel de oude Provinciale Hoofdklasse
ook al op zaterdag werd gespeeld.
Een gevolg van deze grote deelname in de 2e klasse is dat de huidige 2e klasse B in feite niets
anders is is dan de oude Overijsselse Provinciale Hoofdklasse maar nu met 10 ipv 8 spelers.
Daarmee wordt ook begrijpelijk dat in Overijssel wel wordt aangetroffen dat de KNDB zich de
oude Provinciale Hoofdklasse heeft "toegeëigend" door de ontkoppeling van landelijke en
provinciale competities. Dit is een eenzijdig verwijt. De Overijsselse verenigingen hebben
hieraan door hun grote landelijke interesse zelf ook sterk bijgedragen.

Opbouw Provinciale competitie
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Opmerkingen bij Opbouw Provinciale Competitie:
Anders dan de Landelijke competitie vertoont de Provinciale Competitie in Nederland in totaliteit
een "omgekeerde pyramide" opbouw. De deelname neemt af met elke onderklasse.
- Dit is op zich geen reden tot bezorgdheid. Er moet een zeker basis niveau zijn om met kans op
enig succes en met enthousiasme deel te kunnen nemen aan wedstrijden tegen andere
verenigingen. De 2e of 3e klasse Provinciaal is voornamelijk recreatief.
- Maar met Provinciale Hoofdklasse als hoogste niveau zou het logischer zijn dat de eerste klasse
een grotere deelname kent dan de hoofdklasse.
De tweede grafiek toont de deelname per klasse per provincie.
- Opvallend is het ontbreken van een 2e en 3e klasse in Groningen. Daar kent men slechts Hoofd
en 1e klasse, beiden ongeveer even groot en bovendien beiden zeer klein.
- In Friesland is sprake van de ideale opbouw. De 2e klasse is groter dan de 1e klasse die weer
groter is dan de Hoofdklasse. De deelname is qua aantallen ook aanzienlijk.
- Drente kent een competitie met 4 klassen, allen even groot en qua aantallen deelnemers klein.
- Overijssel vertoont duidelijk de "omgekeerde pyramide" opbouw. De deelname in deze
competitie is aanzienlijk.
- Gelderland vertoont ook een ideale opbouw met een zeer grote 1e klasse en kleinere
Hoofdklasse.
- In Utrecht en Noord-Holland is ook sprake van een "omgekeerde pyramide" opbouw.
De competitie is beperkt van omvang.
- West-Holland, Midden-Holland en Zuid-Holland hebben ook een vrij kleine competitie met
een Hoofd en 1e klasse van vergelijkbare omvang.
- In Brabant, Limburg en Zeeland is de competitie onevenwichtig en klein.
Eerder is aangegeven dat na de ontkoppeling elke provincie moet overwegen wat voor provinciale
competitie men wil en kan organiseren:
A. Een competitie van uitsluitend of voornamelijk recreatief belang.
Dit lijkt van toepassing op Groningen, Drente, Brabant, Limburg en Zeeland.
Gezien de geringe deelname, anderzijds de onevenwichtige opbouw, is hier moeilijk nog te
spreken van een volwaardige competitie.
B. Een volledige competitie tussen alle verenigingen/spelers binnen een provincie
Dit lijkt van toepassing op Friesland en Gelderland.
Hier is sprake van een grote deelname en een evenwichtige opbouw.
C. Een beperkte competitie doordat niet op alle sterkteniveaus wordt gespeelt.
Dit lijkt van toepassing op Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, West-Holland, Midden-Holland
en Zuid-Holland.
Deze competities zijn óf enigszins onevenwichtig met een omgekeerde pyramide opbouw, óf
klein van omvang.

Restricties landelijke spelers t.o.v. provinciale competitie:
1. Groningen:
Restricties landelijk → provinciaal: Onbekend, vermoedelijk geen restricties.
2. Friesland:
Men kent enkele restricties landelijk → provinciaal:
Een speler speelt pas landelijk vanaf de 1e klasse landelijk.
Voor 2e klasse spelers zijn geen restricties.
De relevante bepalingen:
-

-

Een speler wordt als landelijk speler aangemerkt als hij op dat moment voorkomt op een geldende
(gewijzigde) teamopgave voor de eerste klas of hoger van de KNDB-competitie spelende teams, dan wel
gedurende eenzelfde competitie, eventuele beslissingswedstrijden meegerekend, meer dan driemaal is
uitgekomen voor een team dat in eerder bedoelde klassen van de KNDB-competitie speelt.
Landelijke spelers mogen niet als invaller worden opgesteld

3. Drente:
Restricties landelijk → provinciaal: Onbekend.
4. Overijssel:
Restricties landelijk → provinciaal: Vrijwel volledige restrictie.
De relevante bepalingen:
-

Landelijk uitkomende spelers mogen voor dezelfde vereniging niet provinciaal uitkomen.
Wel mag men voor een ándere vereniging provinciaal uitkomen mits in het 1e team.

5. Gelderland:
Restricties landelijk → provinciaal: Enkele.
De relevante bepalingen:
-

-

Een landelijke speler mag in de PC niet lager uitkomen dan de 1e klasse. Uitzondering hierop is het
spelen in het 1e team van een vereniging, ook als dit team lager speelt dan de 1e klasse. Een speler
behoort tot de landelijke spelende spelers op het moment dat deze 1x in de landelijke competitie is
uitgekomen voor een andere vereniging dan die waarvoor hij in de provinciale competitie speelt.
Spelers van teams in de Nationale Competitie (NC) mogen voor hun vereniging ook in de Provinciale
Competitie (PC) en dus ook aan de Gelderse Hoofdklasse (GH) meespelen.
Een speler die 4 keer is uitgekomen in de NC en die ook speelt in de GH, hetzij als basisspeler hetzij als
invaller, wordt geacht ook in de GH minimaal 4 wedstrijden te spelen. Het spelen van minder dan 4
wedstrijden wordt bestraft met een boete van € 50,- voor elke door de speler niet gespeelde wedstrijd.

6. Utrecht:
Restricties landelijk → provinciaal: Geen.
Opmerkelijk is het uitkomen in 2004 van een speler met rating 1591 in de provinciale hoofdklasse:
2 x tegen tegenstanders zonder rating.
2 x tegen spelers met een rating rond de 1000.
2 x tegen spelers met een rating rond de 1100.

7. Noord-Holland:
Restricties landelijk → provinciaal: Enigszins. Het provinciaal uitkomen van landelijke spelers is
alleen toegestaan in de twee hoogste provinciale klassen.
De relevante bepalingen:
-

Hoogste klassen: Vrije inschrijving voor alle verenigingen van de PNHDB.
Eerste Klasse: Vrije inschrijving voor teams van verenigingen van de PNHDB, zonder landelijk spelende
spelers. De competitieleider kan voor kleine verenigingen in een uitzonderlijk geval dispensatie toestaan.
Tweede Klasse: Vrije inschrijving voor teams van verenigingen van de PNHDB, zonder landelijk
spelende spelers.
Spelers die uitkomen in de eerste en tweede klasse mogen niet in de opstelling staan van teams, die
uitkomen in de hoofd- en ereklasse.
Spelers die twee keer zijn ingevallen in de hoofd- en ereklasse mogen niet meer in de eerste en tweede
klasse uitkomen.
Een speler mag niet voor twee verenigingen uitkomen in dezelfde klasse.

8. West-Holland:
Restricties landelijk → provinciaal: Onbekend, vermoedelijk geen restricties.
9. Midden-Holland:
Restricties landelijk → provinciaal: Onbekend, vermoedelijk geen restricties.
10. Zuid-Holland Zuid:
Restricties landelijk → provinciaal: Geen restricties.
11. Brabant:
Restricties landelijk → provinciaal: Volledig toegestaan
12. Limburg:
Restricties landelijk → provinciaal: Onbekend. Gezien minimale omvang provinciale competitie
nauwelijks relevant
13. Zeeland:
Restricties landelijk → provinciaal: Onbekend. Gezien gering aantal spelers nauwelijks relevant.

Conclusies:
I.

Over de verhouding tussen Provinciale Competitie en Landelijke Competitie
- De Provinciale Competitie telt gemiddeld 2.5 x zo veel deelnemers als de Landelijke
Competitie.
- Het aantal dammers dat noch provinciaal, noch landelijk speelt is groot en zelfs groter
dan het aantal deelnemers aan de Landelijke Competitie.
- Per vereniging is het aantal dammers dat noch provinciaal, noch landelijk speelt niet
verontrustend hoog. Het ligt gemiddeld rond de 5 per vereniging en dat is goed
verklaarbaar.
- Uitbreiding van competities op basis van deze groep niet-spelers is enigszins denkbaar
voor de Provinciale Competitie maar uitgesloten voor de Landelijke Competitie.

II.

Over invulling van Provinciale Competitie:
- Er komen 3 typen Provinciale Competitie voor: Een volwaardige competitie, een in
sterkte beperkte competitie en een voornamelijk recreatieve competitie.
- Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de ontkoppeling van landelijke en provinciale
competitie hoofdoorzaak is van problemen in Provinciale Competities.
- De geringe omvang van de Provinciale Competitie in Groningen, Drente, Limburg en
Zeeland wordt vooral veroorzaakt door het geringe aantal leden in deze provincies.

III.

Over toelating van landelijke spelers in provinciale competitie:
- Zowel qua opzet als regelgeving laten de Provinciale Competities een divers beeld zien.
Oorzaken daarvan zijn de verschillen in aantal dammers per provincie, verschillen in
verenigingsgrootte en verschillen in speelsterkte c.q. spreiding in speelsterkte, dit alles
resulterend in specifieke keuzes per provincie voor de opzet van de provinciale
competitie.
- De gehanteerde restricties voor het toelaten van landelijke spelers in provinciale
competitie variëren van vrijwel 100% tot 0%.

Onderliggende cijfers, gebaseerd op seizoen 2004-2005:
1. Groningen:
Aantal Senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

140
12
5 teams 0 in EK
0 in HK
50
5 in HK van 4
6 in 1K van 4
44
Onbekend.

2 in 1eK

3 in 2eK

2. Friesland:
Aantal Senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

759
47
9 teams 3 in HK 4 in 1A 2 in 2A
90
10 in HK van 8 16 in 1eK van 8 30 in 2eK van 6 22 in 3eK van 4
476
Geen restricties voor Landelijk 2Klasse in Provinciale Competitie

3. Drente:
Aantal senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

241
14
5
1 in EK 1 in 1eK 3 in 2eK
50
6 in HK
6 in 1eK 6 in 2eK 6 in 3eK 6 in 4K (allen van 4)
120
Onbekend

4. Overijssel:
Aantal senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

629
29
15
2 in EK 2 in HK 3 in 1eK 9 in 2eK
150
18 in HK van 8 10 in 1eK van 8 9 in 2eK van 6
278
Vrijwel volledig niet toegestaan.

5. Gelderland:
Aantal senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

952
55
16
3 in EK 5 in HK 5 in 1eK 3 in 2eK
160
12 in HK van 8 27 in 1eK van 8 17 in 2eK van 6 21in 3eK van 4
522
Vrijwel geen restricties

6. Utrecht:
Aantal senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

358
18
6
1 in EK 4 in 1eK 1 in 2eK
60
10 in HK van 8 7 in 1eK van 8 10 in 2eK van 4
176
Geen.

7. Noord-Holland:
Aantal senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

550
30
13
1 in EK 5 in HK 2 in 1eK 5 in 2eK
130
9 in HK van 8
13 in 1eK van 6 10 in 2eK van 4
190
Beperkingen tot hoogste klasse

8. West Holland:
Aantal senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

312
11
9
2 in EK, 3 in HK 3 in 1eK 1 in 2eK
90
6 in HK van 8
6 in 1eK van 8 5 in 2eK van 6
126
Onbekend

9. Midden-Holland:
Aantal senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

324
20
7
1 in HK 4 in 1eK 2 in 2eK
70
8 in HK van 8
11 in 1eK van 8 6 in 2eK van 4
176
Onbekend

10. Zuidholland Zuid:
Aantal senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

367
19
8
1 in HK 3 in 1eK 4 in 2eK
80
8 in HK van 8
8 in 1eK van 8 9 in 2eK van 8
232
Onbekend

8 in 3eK van 4

11. Brabant:
Aantal senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

316
14
9
2 in EK 1 in HK 3 in 1eK 3 in 2eK
90
12 in HK van 8 11 in 1eK van 4
140
Volledig toegestaan

12. Limburg:
Aantal senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

150
9
4
1 in EK 1 in 1eK 2 in 2eK
40
8 in HK van 8
64
Onbekend

13. Zeeland:
Aantal senior leden:
Aantal verenigingen:
Aantal landelijke teams:
Aantal landelijke spelenden:
Provinciale competitie:
Aantal provinciaal spelenden:
Restricties landelijk → provinciaal:

191
12
3
1 in HK 2 in 2eK
30
8 in HK van 8
0 in 1eK 9 in 2eK van 4
100
Onbekend

