
Toelichting jeugdlicenties 2007-2008 
 
Richtlijnen Jeugdlicenties 
 
Bij de jeugd bestaan vier leeftijdsklassen (junioren, kadetten, pupillen en welpen). De leeftijdsgrenzen voor het seizoen 2007-2008 zijn als volgt: 
 
Leeftijdsgrenzen jeugd 2007/2008 
 
Jaar Geboren in het jaar 
Junior-3: 1990 
Junior-2: 1991 
Junior-1: 1992 
Kadet-2: 1993 
Kadet-1: 1994 
Pupil-2: 1995 
Pupil-1: 1996 
Welp-2: 1997 
Welp-1: 1998 
Welp-0: 1999 en later 
 
In de licentie-overzichten worden voor de verschillende leeftijdscategorieën de volgende afkortingen gebruikt: 
 
J3 = derde jaars junior, J2 = tweede junior, J1 = eerste jaars junior; 
K2 = tweede jaars kadet, K1 = eerste jaars kadet; 
P2 = tweede jaars pupil, P1 = eerste jaars pupil; 
W2 = tweede jaars welp, W1 = eerste jaars welp. 
 
Bij junioren, kadetten en pupillen bestaan vier licenties: A,B,C en D. Bij de welpen bestaan alleen de licenties A en D. Bij de jeugd bestaat geen 
licentiepas. Elke speler heeft een jeugdlicentie, zij behoeven dus niet te worden aangevraagd. 
 
A- en B-licenties 
 
De A- en B-licenties worden bepaald door de landelijke bond, de C en D-licenties door de Afdeling. Publicatie van de A en B-licenties vindt 
plaats middels het Bulletin Jeugdranglijsten en -licenties, dat vier-tot vijfmaal per jaar wordt uitgegeven. De A- en de B-licenties staan vermeld 
op de site van de  NTTB: www.nttb.nl  Hier vind u ook een toelichting op de richtlijnen die worden gehanteerd bij het toekennen van de A- en B-
licenties. De A- en de B-licenties gelden, tussentijdse promotie of degradatie op grond van resultaten uitgezonderd, tot het eind van het 
wedstrijdseizoen. Aan het begin van het nieuwe wedstrijdseizoen worden alle spelers opnieuw ingedeeld. 
Voor wat betreft vragen aangaande de A- en B-licenties kunt u contact opnemen met de landelijke licentiefunctionaris: Igor Heller (030 – 666 49 
25) of per e-mail: iheller@tiscali.nl 
 
C- en D-licenties 
 
De C- en de D-licenties worden toegekend op basis van de competitieresultaten. Als één van uw spelers goede toernooiresultaten heeft en 
volgens u recht heeft op een hogere licentie dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij onderstaand contactpersoon.  
In de onderstaande tabel staan de grenzen die gehanteerd worden bij het toekennen van de C- en D-licenties: 
 
 
JONGENS C 

  pupillen  kadetten  junioren 
Klasse  %  %  % 

KG  allen  allen  allen 
LA  allen  allen  allen 
LB  allen  allen  allen 
LC  allen  allen  allen 
J1  allen  allen         allen 
J2  allen  allen         >5 
J3  allen  allen         >30 
J4  allen  >15         >60 
J5  > 10  >40         >85 
J6  > 35  >65         geen 
A1  Allen  Allen        >30 
A2  Allen  >15        >60 
A3  > 10  >40        >85 
A4  > 35  >65        geen 
A5  >60  >95        geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MEISJES C      

       
  pupillen  kadetten  junioren 

Klasse  %  %  % 

KG  allen  allen  allen 
LA  allen  allen  allen 
LB/C  allen  allen  allen 
J1  allen  allen  Allen 
J2  allen  allen  allen 
J3  allen  allen  Allen 
J4  allen  >5  >25 
J5  >5  >20  >55 
J6  >30  >50  >85  
A1  allen  allen  Allen 
A2  allen  >5  >25 
A3  >5  >20  >55 
A4  >30  >50  >85  
A5  >50  >80  geen 
 
De jeugdlicentiefunctionaris behoudt zich het recht voor van bovenstaande grenzen af te wijken. 
 
Bij een aantal spelers in de licentielijst staat er een ster (*) achter hun licentie. Dit zijn de zogenaamde sterke C en D (welpen) licenties. 
Toernooi-organisatoren kunnen deze aanduidingen hanteren als leidraad voor de plaatsing van spelers. 
 

In de onderstaande licentielijst zijn de A, B, C (en C*) en D* (welpen) licenties opgenomen. Alle niet op deze lijst vermelde spelers 
hebben een D-licentie. In de lijst kunnen nog spelers staan die inmiddels zijn afgemeld door de vereniging, door 

automatiseringsproblemen is het op dit moment nog niet mogelijk deze leden er allemaal uit te filteren. Wanneer u deze leden doorgeef worden 
zij verwijderd. 
 
Op de jeugdlicentielijst van de Afdeling Zuid-West staan meer dan 1200 jeugdspelers. Het is daarom goed mogelijk dat de lijst enkele 
onjuistheden bevat of onvolledig is. Ik wil u vragen wijzigingen aan mij door te geven. Voor wijzigingen / vragen of op- en aanmerkingen kunt u 
contact opnemen met Daan Mijnsbergen: 0118 – 60 62 06 of per e-mail jeugdlicenties@nttb-zuidwest.nl 
 
Getracht wordt de lijst met licenties zo actueel mogelijk te houden. Wilt u er zeker van zijn dat alle mutaties verwerkt zijn dan kunt u een actuele 
lijst opvragen bij bovengenoemd contactpersoon. 
De jeugdlicenties zijn ook te raadplegen via de site van NTTB afdeling Zuid-West: http://www.nttb-zuidwest.nl 
 
 
Daan Mijnsbergen 
Licentiefucntionaris jeugd 
 
 


