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BELANGRIJKE WIJZIGINGEN JEUGDRANGLIJSTTOERNOOIEN 
 
Sinds 1 juli 2013 bestaan er geen C- en D-licenties meer (bekijk HIER de toelichting). Tegelijkertijd 
vinden er enkele belangrijke wijzigingen plaats in de toernooien, die voorheen bekend stonden als de C- 
en D-Jeugdranglijsttoernooien.  
 
De belangrijkste wijzigingen 
 De toernooien zijn voor alle jeugdspelers die geen A- of B-licentie hebben. Indien er te weinig 

meisjes inschrijven kunnen welpen worden gecombineerd met pupillen en kadetten met junioren 
 Welpen die geen A-licentie hebben kunnen ook aan deze toernooien deelnemen (bij de welpen zijn 

geen B-licenties). Indien het deelnemersveld bij de welpen voldoende sterk is zal aan de winnaar 
van het toernooi een A-licentie worden verleend 

 1e ronde grote meerkampen, minimaal zeskamp 
 De nrs 1 en 2 van elke meerkamp spelen vervolgrondes (geen troosttoernooi meer). Deze worden 

uitgespeeld zo ver als nodig is voor het aantal direct te halen B-licenties. Per klasse wordt minimaal 
1 B-licentie verleend. Indien het aantal deelnemers in een klasse groot is, kunnen meer B-licenties 
worden toegekend. Dit aantal wordt per toernooi direct na de sluitingsdatum van de inschrijving 
bepaald 

 Naast de direct te verdienen B-licenties zijn er op elk van de 5 toernooien punten te verdienen om je 
te kwalificeren voor een finaleronde in maart, waar nog eens extra B's en deelname NJK-B te 
verdienen zijn. De beste 24 spelers per klasse, die na de vijf toernooien nog geen B-licentie hebben 
gehaald, spelen in deze finale voor 4 B-licenties 

 
Te verkrijgen aantal punten per toernooi 
 

Plaats Punten/Licentie 
1 B-licentie 
2 25 

3-4 20 
5-8 15 
9-16 10 

3e plaats groep 5 
4e plaats groep 3 
5e plaats groep 2 
6e plaats groep 1 

 
Indien er meer dan 1 B-licentie wordt toegekend krijgt de hoogst geëindigde die geen B-licentie krijgt 25 
punten, enzovoort. 
  
Succesvolle test 
Het nieuwe spelsysteem is het afgelopen jaar reeds succesvol toegepast bij het B/C-Kwalificatietoernooi 
van Aalsmeer. De voordelen die daarbij vooral naar voren kwamen, waren het spelen van meer 
wedstrijden en kortere wachttijden.  


