
    

 

 

 

Nederlandse Kampioenschappen Senioren B – C – D. 
 

Zaterdag 24 en zondag 25 januari 2009 in Panningen. 
 

Mogelijke deelname voor jeugdspelers aan deze seniorenkampioenschappen. 
 
 
In navolging van de inschrijfmogelijkheid bij de seniorenmeerkampen is besloten deze 
inmiddels iets bijgestuurde mogelijkheden ook te hanteren voor de NK-B-C-D. 
 
Enkele uitgangspunten zijn: 
 

o derde (laatste) jaars junioren in de juiste sterkte, laten instromen. 
o jeugdspelers, die (ook) in de seniorencompetitie uit komen de gelegenheid geven om 

aan deze seniorentoernooien mee te doen. 
o jeugdspelers ivm snelle groei een halve licentie omhoog tillen, dus in een hogere klasse 

laten deelnemen. 
o niet het eventueel hebben van een seniorenlicentie, maar het aantal punten op de 

jeugdranglijsten is bepalend voor het mogen deelnemen aan deze 
seniorenkampioenschappen en voor de klasse waarin ingeschreven kan worden. 

o pupillen en welpen kunnen slechts bij hoge uitzondering inschrijven, bijvoorbeeld met 
gebruik van een wild-card. 

o per licentie kunnen door het hoofd topsport.2 wildcards bij de dames en 2 wildcards bij 
de heren worden gegeven.Hij wordt verzocht dit voor de sluiting van de inschrijving (20 
december 2008) te melden bij de betreffende bondsvertegenwoordiger.  

 
Jeugdspelers die van een wild-card gebruik mogen maken of volgens hierna genoemde 
jeugdranglijstpunten kunnen inschrijven, worden op de gebruikelijke manier, via hun eigen 
vereniging, ingeschreven. 
 
De cijfers van de huidige ranglijsten (d.d. 9 november 2008) opgenomen op de NTTB-website, 
zijn in eerste instantie bepalend voor deelname in een bepaalde NK. (B, C of D). En de 
sluitingsdatum van 20 december geldt ook voor deze inschrijvingen. Als volgens de cijfers van 
de ranglijst die rond 25 december uitkomt reeds opgegeven deelnemers voor deelname aan  
een hogere klassse in aanmerking komen kan dat tot uiterlijk 30 december bij de organisatie 
worden aangegeven. Dat laatste geldt ook voor nog niet opgegeven spelers, die volgens die 
laatste ranglijst net boven de  D-grens komen. Waar mogelijk zal de organisatie die wijzigingen 
en inschrijvingen nog accepteren. 
 
Bij onduidelijkheid of vragen kan men zich wenden tot de Bondsvertegenwoordiger Atie de 
Jong, via atielith@hetnet.nl of 075-6284378. 
 
Op de volgende pagina volgen de punten die bepalend zijn voor inschrijving. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Voor de NK-B 2009 kunnen inschrijven: 
In de Herenklasse:  
De jongens met 1350 punten of meer op de jeugdranglijst. 
In de Damesklasse:  
De meisjes met 925 punten of meer op de jeugdranglijst. 
 
Voor de NK-C 2009 kunnen inschrijven: 
In de Herenklasse:  
De jongens junioren met 1175 tot 1350 punten op de jeugdranglijst. 
De jongens kadetten en pupillen die ook in de seniorencompetitie uitkomen, met 1175 tot 1350 
punten op de jeugdranglijst,  
In de Damesklasse: 
De meisjes junioren met 825 tot 925 punten op de jeugdranglijst. 
De meisjes kadetten en pupillen die ook in de seniorencompetitie uitkomen,.met 825 tot 925 
punten op de jeugdranglijst,  
 
Voor de NK-D 2009 kunnen inschrijven: 
In de Herenklasse:  
De jongens laatste jaars junioren met 1050 tot 1175 punten op de jeugdranglijst. 
De jongens 1ste en 2de jaars junioren en de kadetten die ook in de seniorencompetitie 
uitkomen.met 1050 tot 1175 punten op de jeugdranglijst,.  
In de  Damesklasse: 
De meisjes laatste jaars junioren met 750 tot 825 punten op de jeugdranglijst. 
De meisjes 1ste en 2de jaars junioren en de kadetten die ook in de seniorencompetitie 
uitkomen.met 750 tot 825 punten op de jeugdranglijst. 
 
Landelijke CTW,  9 november 2008. 
ctw@nttb.nl.  


