
 
Toelichting jeugdlicenties en ratings 2020-2021 
 
 
Richtlijnen Jeugdlicenties en ratings 
 
Bij de jeugd bestaan vijf leeftijdsklassen (O19, O17, O15, O13, O11).  
De leeftijdsgrenzen voor het seizoen 2021-2022 zijn als volgt: 
 
Leeftijdsgrenzen jeugd 2021-2022 
 
Jaar Geboren in het jaar 
O19-2: 2003 
O19-1: 2004 
O17-2: 2005 
O17-1: 2006 
O15-2: 2007 
O15-1: 2008 
O13-2: 2009 
O13-1: 2010 
O11-2: 2011 
O11-1: 2012 en later 
 
Bij junioren, kadetten en pupillen bestaan twee licenties: A en B. Bij de welpen bestaan er alleen A licenties. Alle 
overige spelers hebben geen licentie.   
 
A- en B-licenties 
 
De A- en B-licenties worden toegekend en vastgesteld door de landelijke bond. 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/toernooien/licenties/licenties-jeugd.  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 iheller@xs4all.nl. 
 
Tot slot 
 
Op de licentie- en ratinglijst van de Afdeling Zuid-West staan bjna 500 jeugdspelers. Ik wil u vragen evt. 
onjuistheden aan mij door te geven. Voor wijzigingen / vragen of op- en aanmerkingen kunt u contact opnemen 
met Marc Peters: jeugdlicenties@nttb-zuidwest.nl.  
 
De lijst wordt zo actueel mogelijk gehouden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat alle mutaties verwerkt zijn dan 
kunt u een actuele lijst opvragen bij bovengenoemd contactpersoon. Output in Excel is ook mogelijk. Hiermee 
kunnen eenvoudig selecties worden gemaakt. 
 
De jeugdlicenties en ratings zijn ook te raadplegen via de site van NTTB afdeling Zuid-West: zuidwest.nttb.nl. 
 
Marc Peters 
Licentiefunctionaris jeugd 
 
 
 
 
 
 
 


