
Overzicht jeugdlicenties

Hierbij het overzicht van de jeugdlicenties met ingang van het seizoen 2002-2003.  Ik wil de verenigingen vragen de lijst kritisch
door te nemen en eventuele wijzigingen, correcties aan mij door te geven.

De leeftijdsgrenzen voor de verschillende jeugdcategorieën zijn als volgt (seizoen 2002 – 2003):

Junioren: geboren van 1-1-1985 t/m 31-12-1987
Kadetten: geboren van 1-1-1988 t/m 31-12-1989
Pupillen: geboren van 1-1-1990 t/m 31-12-1991
Welpen: geboren na 31-12-1991

In het overzicht zijn 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;
W3 = derde jaars welp, W2 = tweede jaars welp, W1 = eerste jaars welp.

? Elke jeugdspeler heeft een jeugdlicentie. Zij behoeven dus niet te worden aangevraagd;
? Men kan een A,B,C of D-licentie hebben. De A- en de B-licentie worden door de landelijke bond vastgesteld, de C- en de D-

licentie door de Afdeling Zuid-West. Bij de welpen zijn er alleen A- en D-licenties.
? De A- ,B en (en bij de welpen ook de D-licenties) worden ook gepubliceerd in het periodiek uitkomende Bulletin

Jeugdranglijsten.
? Bij een aantal spelers staat er een ster (*) achter hun licentie. Dat zijn de zogenaamde sterke C/D-licenties. Toernooi-

organisatoren kunnen deze aanduidingen hanteren als leidraad voor de plaatsing van spelers.
? De 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.
? Alle niet op deze lijst vermelde spelers hebben een D-licentie.
? Op de jeugdlicentielijst van de Afdeling Zuid-West staan meer dan 1000 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: dmijns@zeelandnet.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.


