Toelichting op berekening en toekenning van de licenties voorjaar 2015
Hieronder zijn de tabellen van de basisratings en de ratinggrenzen opgenomen die gebruikt worden
bij de toekenning. Daarna is aangegeven welke berekening van toepassing is om het sterktegetal uit
te rekenen. Vervolgens kan men aan de hand van het sterktegetal en de licentietabel bepalen welke
licentie daaruit volgt.
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De licentie is gebaseerd op het sterktegetal.
Voor de dames Ere div.en 1e div. wordt het sterktegetal berekend via de onderstaande tabel:
Resultaat
0 - 50%
50 - 75%
75 - 100%

Sterkte getal
Basisgetal + percentage
Basisgetal + (2x percentage – 50)
Basisgetal + (4x percentage – 200)

Voor de dames 2e divisie wordt het sterktegetal berekend via de onderstaande tabel:
Resultaat
0 - 100%

Sterkte getal
Basisgetal + (2x percentage)

Voor de afdelingsklassen en heren divisies wordt het sterktegetal berekend via onderstaande tabel
Resultaat
0 - 25%
25 - 75%
75 - 100%

Sterkte getal
Basisgetal + (2x percentage)
Basisgetal + (percentage + 25)
Basisgetal + (2x percentage – 50)

Is het sterktegetal bekend dan kan een licentieadvies worden bepaald met behulp van de
licentiegrensen tabel:
Dames
licentie

A
B
C
D
E
F

Heren
licentie
A
B
C
D
E
F
G
H

Te behouden
650
540
485
395
325
235
165
>>>

Te verkrijgen
660
560
505
415
345
255
185
>>>

(Recht op een F licentie krijgt
een dame op het moment dat ze
deelneemt aan een NTTB
competitie of toernooi)
Dames hebben voor het spelen
in toernooien 2 licenties lager.
Bv een dame F licentie is gelijk
aan een heren G licentie enz.

Voorwaarden
· De omschreven bepaling van een licentie is slechts een richtlijn. De verantwoordelijke
licentiefunctionaris mag om hem moverende redenen hiervan afwijken.
· Een licentie wordt verlaagd als het sterktegetal van het betrokken NTTB-lid drie voor
afdeling en twee voor landelijk achtereenvolgende competitiehelften, onder de aangegeven
norm ligt.
· Een licentie wordt verhoogd als het sterktegetal van het betrokken NTTB-lid twee
achtereenvolgende competitiehelften op of boven de aangegeven norm ligt.
· Een licentie wordt verhoogd als het sterktegetal van het betrokken NTTB-lid twee
achtereenvolgende competitiehelften op of boven de aangegeven norm ligt,echter alleen als
hij of zij meer dan 25% van het maximale aantal mogelijke wedstrijden voor een poule heeft
gespeeld.
· Als een speler meer dan 70% van het maximale aantal mogelijke wedstrijden voor een poule
heeft gespeeld en het sterktegetal op of boven de aangegeven norm ligt,kan de
licentiefunctionaris een licentie na een competitiehelft verhogen. Als een speler twee jaar
niet heeft deelgenomen aan een NTTB competitie of een toernooi, verliest hij of zij het recht
op een licentie. De licentie wordt dan uit de administratie verwijderd. De licentie wordt ook
uit de administratie verwijderd als een speler geen NTTB-lid meer is.
· De resultaten van Eredivisie play-off finalewedstrijden en 1e divisie kampioenswedstrijden
voor promotie naar Eredivisie worden niet gebruikt voor de licentieberekeningen.
· Als een dame deelneemt aan de (afdelings)herencompetitie neemt, kan ook, op aanvraag,
een landelijke licentie worden bepaald. Dan wordt het basisgetal bepaald door het
basisgetal van de bijbehorende herenklasse. De licentie wordt via de damestabel bepaald.
Toernooipunten voor seniorentoernooien:
De bondsvertegenwoordiger kan na afloop van een evenement punten geven aan de
betrokken speler(s). Voor de bepaling van het aantal punten dat op een seniorenevenement kan worden toegekend, neemt de de bondsvertegenwoordiger de volgende
regels in acht:
· Wanneer een klasse van voldoende sterkte is,zulks ter beoordeling van de
bondsvertegenwoordiger,worden punten toegekend conform deze bijlage.
· Wanneer naar het oordeel van de bondsvertegenwoordiger het aantal deelnemers in
een licentieklasse te gering,of de sterkte van een klasse te laag is,kan de
bondsvertegenwoordiger besluiten minder of zelfs geen punten toe te kennen(Deze
beslissing dient met redenen omkleed aan betrokken speler(s) te worden meegedeeld).
· Wanneer naar het oordeel van de bondsvertegenwoordiger een speler in een te lage
klasse heeft deelgenomen kan deze besluiten het puntenaantal van de betrokken speler
onmiddellijk aan te vullen tot 6 punten. Hij stuurt daarna een met redenen omkleed
verzoek tot verhoging aan de verantwoordelijke CTW. De bondsvertegenwoordiger geeft
de behaalde licentiepunten op via een formulier evenement.
Voorwaarden:
Uitsluitend in de eigen licentieklasse zijn maximaal de volgende punten te behalen:
Bij voldoende (meer dan 24 per klasse) deelnemen aan het evenement, hunnen de volgende
punten worden toegekend:
· 1 punt bij het bereiken van de halfe finale,of
· 2 punten bij het bereiken van de finale,of
· 3 punten voor het winnen van de finale
Bij geringe deelname kan het te kennen puntenaantal als vogt worden aangepast.

Een licentie MOET worden gewijzigd,indien het benodigde aantal van 6 punten op
evenementen is behaald, met dien verstande dat de verantwoordelijke CTW kan beslissen
de bestaande licentie te handhaven indien naar zijn/haar mening de sterkte van het lid niet
in overeenstemming is met de toe te kennen licentie.
· Bij minder dan 9 deelnemers :
geen punten
· Bij 9 - 16 deelnemers :
winnaar finale 1 punt
· Bij 17 - 24 deelnemers :
winnaar finale 2 punten
verliezer finale 1 punt
· Bij meer dan 24 deelnemers :
winnaar finale 3 punten
verliezer finale 2 punten
verliezer halfe finale ieder 1 punt
Een licentie kan worden gewijzigd, als het benodigde aantal van 6 punten op het evenement
is behaald, echter met dien verstande dat de verantwoordelijke licentiefunctionaris kan
beslissen de bestaande licentie te handhaven als naar zijn/haar mening de sterkte van het lid
niet in overeenstemming is met die toe te kennen licentie.
Landelijke Seniorenlicenties voor jeudspelers:
1.
Jeudleden krijgen niet automatisch een seniorenlicentie, maar alleen op aanvraag.die
aanvraag wordt voor A- ,B- of C-licentie gedaan bij de landelijke licentiefunctionaris. Voor Dlicentie of lager wordt de aanvraag gedaan bij de afdelingslicentiefunctionaris van de
afdeling waarin de betreffende speler lid is.
2.
Alle junioren moeten altijd een seniorenlicentie kunnen krijgen, ook als ze niet aan de
seniorencompetitie deelnemen. Dit geldt voor zowel landelijke (A-B-C-) licenties als voor de
afdelings (D-E-F-G-H-) licentie.
3.
Kadetten en jongere jeugdleden kunnen alleen een seniorenlicentie krijgen, als ze ook
toestemming hebben om aan de NTTB-seniorencompetitie deel te nemen.
4.
Voor een senioren-A-licentie gelden voor jeugdleden dezelfde eisen zoals die gesteld zijn
voor senioren.
5.
Voor een senioren B-, C- of D-licentie gelden voor jeugdleden de volgende puntentotalen op
telkens de laatste jeugdranglijsten van respectievelijk 1 juli of 1 januari:

6.
7.

Dames B Meisjes 925 of meer punten
Dames C Meisjes 825 tot 925 punten
Dames D Meisjes 750 tot 825 punten
Heren B Jongens 1350 of meer punten
Heren C Jongens 1175 tot 1350 punten
Heren D Jongens 1050 tot 1175 punten
De seniorenlicentie voor jeugdleden is minimaal 1 jaar geldig,tenzij de tussentijds opeen
genoemde halfjaarslijkse ranglijst resultaten behaalt en/of zoveel licentiepunten behaalt dat
die direct aanleiding geven tot verhoging.
Wanneer jeugdleden senior worden geldt op 1 juli van het jaar het laatste puntentotaal op
de jeugdranglijst als maatstaf voor de seniorenlicentie. Bij de eerstvolgende beoordeling
daarna gelden de uitgangspunten voor seniorenleden.
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