
 
Toelichting jeugdlicenties 2012-2013 
 
 
Richtlijnen Jeugdlicenties 
 
Bij de jeugd bestaan vier leeftijdsklassen (junioren, kadetten, pupillen en welpen). De leeftijdsgrenzen voor het 
seizoen 2012-2013 zijn als volgt: 
 
Leeftijdsgrenzen jeugd 2012-2013 
 
Jaar Geboren in het jaar 
Junior-3: 1995 
Junior-2: 1996 
Junior-1: 1997 
Kadet-2: 1998 
Kadet-1: 1999 
Pupil-2: 2000 
Pupil-1: 2001 
Welp-2: 2002 
Welp-1: 2003 
Welp-0: 2004 en later 
 
Bij junioren, kadetten en pupillen bestaan drie licenties: A,B en C. Bij de welpen bestaan alleen de licenties A en D. 
Bij de jeugd bestaat geen licentiepas. Elke speler heeft een jeugdlicentie, zij hoeven dus niet te worden 
aangevraagd. 
 
A- en B-licenties 
 
De A- en B-licenties worden toegekend en vastgesteld door de landelijke bond, de C en D (welpen) 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@xs4all.nl 
 
C licenties en welpen D   
 
Alle junioren, kadetten en pupillen die geen A of B licentie hebben, hebben een C licentie.  Alle welpen die geen A 
licentie hebben, hebben een D licentie.  
 
Om de sterkte van de C spelers en welpen D aan te geven is er een rating  (sterktegetal) berekend. Dit sterktegetal 
maakt het makkelijker om de sterkte van de spelers, ongeacht geslacht of de competitie waarin gespeeld is, met 
elkaar te vergelijken. Dit maakt het makkelijker om goede klassen indelingen te maken bij de organisatie van 
toernooien.  Het sterktegetal is berekend op basis van competitieresultaat in de voorjaarscompetitie 2012. 
Wanneer een speler in meerdere competities heeft gespeeld is het competitieresultaat meegenomen van de 
competitie waarin de meeste wedstrijden zijn gespeeld. 
 
De ratings van de competitieresultaten van de jeugdklassen zijn als volgt berekend 
 
 

Percentage Rating 

0 tm 24 BG + (2*percentage) 

25 tm 74 BG + (percentage + 25) 

75 tm 100 BG + (2*percentage – 50) 

 
 
BG = basisgetal 
 
 
 
 
 



 
 
Basisgetallen voorjaarscompetitie jeugd 2012: 
 
 

Comp. Klasse Basisgetal 

Junioren 1
e
 klas 225 

Junioren 2
e
 klas 155 

Junioren 3
e
 klas 105 

Junioren 4
e
 klas  55 

Junioren 5
e
 klas -10 

Aspiranten 1
e
 klas 90 

Aspiranten 2
e
 klas 55 

Aspiranten 3
e
 klas 20 

Aspiranten 4
e
 klas -25 

 
 
Een rating/sterktegetal is noot kleiner dan 0. 
 
Voor de berekening van de ratings voor de resultaten in de seniorencompetitie wordt verwezen naar de toelichting 
op de seniorenlicenties. 
 
 
Tot slot 
 
Op de jeugdlicentielijst van de Afdeling Zuid-West staan meer dan 1000 jeugdspelers. Ik wil u vragen evt. 
onjuistheden 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 
 
 
 
 
 
 
 


