Toelichting wijziging van het Jeugdlicentiesysteem vanaf 1 januari 2013.
In 2012 heeft een werkgroep herziening jeugdlicenties de huidige opzet van de Jeugdlicenties
onderzocht en beoordeeld of dit nog voldoende functioneel is. De werkgroep was van mening dat een
andere opzet wenselijk was. Met goedkeuring van het landelijk overleg jeugdlicentiefunctionarissen is
een definitief plan uitgewerkt dat inmiddels de goedkeuring heeft van het Hoofdbestuur.
De hieronder vermelde wijzigingen in de licentie-eisen zullen worden gehanteerd voor de toekenning
van A- en B-licenties bij de start van het seizoen 2013/2014.
Alle spelers die tot en met 1 januari 2013 op basis van de eisen op 1 juli 2012 een A- of B-licentie is
verleend behouden die licentie tot 1 juli 2013.
1. Doel van herziening van de jeugdlicenties.
Doel van de aanpassingen is het aantrekkelijker maken van het spelen van jeugdtoernooien binnen de
NTTB. Zowel op landelijk (top)niveau, waar toernooien de basis zijn voor het maken van nationale
selecties en mogelijkheden voor spelers om zich te verbeteren. Op lager niveau, met name die van de
huidige C- en D-licenties gaat het vooral om het kunnen spelen van wedstrijden op een bij de spelers
passend niveau.
2. Overwegingen rond de jeugdlicenties
De werkgroep ziet als voorwaarden voor aantrekkelijke jeugdtoernooien:
• Toernooien zijn het meest aantrekkelijk als de verschillen in speelsterkte binnen een klasse klein
zijn. Met name bij de A- en B-meisjes zijn die verschillen te groot geworden.
• Het leeftijdsverschil (van ca. 9 tot 18 jaar) in de competitie is groot. Voor de meeste jeugd is het
juist aantrekkelijk om toernooien te spelen en zich te kunnen meten met een groep van
leeftijdsgenoten. Met name voor de oudere jeugd is het demotiverend om van hele jonge spelers
te verliezen.
• Op B-niveau en lager is ook het sociale aspect van toernooien belangrijk. Veel spelers op dit
niveau blijven op latere leeftijd in het tafeltennis actief als trainer, bestuurder of in een andere
kaderfunctie.
• Aparte klassen voor jongens en meisjes hebben voordelen: op topniveau doordat er een verschil
in speelstijl is, op andere niveaus omdat het sociale aspect bij meisjes anders werkt dan bij
jongens.
• Zeker bij de A-licenties zijn toernooien van groot belang bij het maken van selecties voor
internationale toernooien en het samenstellen van trainingsgroepen. Dit maakt in ieder geval een
onderscheid tussen jongens en meisjes en onderscheid naar leeftijdsgroepen nodig. Niet alleen
voor junioren en kadetten. Ook de leeftijdsgroep pupillen kent een snel groeiend circuit van
internationale toernooien.
• Het huidige onderscheid tussen C- en D-licenties wordt door de meeste afdelingen wel gemaakt,
maar slechts enkele afdelingen maken hier serieus werk van.
• Op afdelingsniveau gaat het vooral om veel spelen in groepen met een zo klein mogelijk
niveauverschil. Een inventarisatie van de speelwijze van met name afdelingskampioenschappen
wijst uit dat enkele afdelingen dit al proberen te realiseren door in de klasse indeling de licentie
bewust niet te hanteren. Zij gebruiken in plaats daarvan de sterkte van de spelers (rating).
De conclusie is dat het mengen van geslacht en leeftijd voor spelers met een C- of D-licentiesniveau
een verbetering kan zijn. Voor A- en B-licenties geldt dat niet. Wel is het zeer gewenst de
niveauverschillen binnen de A- en B-groepen bij de meisjes kleiner te maken. Bij de jongens is dit niet
direct nodig.
3. Wijziging jeugdlicenties, nader uitgewerkt.
C- en D-licenties: In de afdelingstoernooien deze licenties niet meer te hanteren en in plaats daarvan
per toernooi, afhankelijk van de deelname, klasse indelingen te maken naar speelsterkte. Dit kan op
basis van competitieresultaten of via een ranglijst gebaseerd op een combinatie van competitie- en

toernooiresultaten. Afhankelijk van de inschrijving kan wel of geen onderscheid worden gemaakt in
leeftijdsgroepen en/of geslacht, met een zo klein mogelijk niveauverschil binnen de klasse.
Deze indeling wordt per toernooi ingevuld door de toernooileiding in overleg met de
bondsvertegenwoordiger. De (afdelings)licentiefunctionaris jeugd assisteert en adviseert over de
indeling.
A- en B-licenties:
Handhaven van onderscheid in leeftijdsgroepen en geslacht.
De ondergrens van de B-groep wordt niet meer bepaald door bepaalde minimum percentages voor
een competitieklasse. Deze percentages worden vervangen door een minimum competitierating.
Omdat de niveauverschillen tussen afdelingscompetities in deze rating verwerkt zijn is beter
gewaarborgd dat de ondergrens over het hele land vergelijkbaar is.
Bij de jongens worden de ondergrenzen van de B-licenties in de competitie als volgt:
Jongens junioren: 350 punten
Jongens kadetten: 300 punten
Jongens pupillen: 250 punten
Deze grenzen komen ongeveer overeen met de huidige grenzen.
Bij de meisjes worden de ondergrenzen van A en B zodanig verhoogd dat het niveauverschil binnen
deze groepen kleiner wordt. Hiermee ontstaat tevens een wat grotere (huidige) C-groep.
A-licenties:
De ondergrens voor een A-licentie meisjes junioren gaat van 850 naar 950 punten
De ondergrens voor een A-licentie meisjes kadetten gaat van 650 naar 750 punten
De ondergrens voor een A-licentie meisjes pupillen gaat van 450 naar 550 punten
De ondergrens voor een A-licentie meisjes welpen gaat van 250 naar 350 punten
Het winnen van een ranglijsttoernooi voor niet A-welpen betekent voor de welpen niet een
automatische toekenning van een A-licentie.
B-licenties, competitie:
De ondergrens voor een B-licentie meisjes junioren wordt 280 punten (was ca. 240)
De ondergrens voor een B-licentie meisjes kadetten wordt 230 punten (was ca. 200)
De ondergrens voor een B-licentie meisjes pupillen wordt 180 punten (was ca. 150)
B-licenties, NJM:
Meisjes junioren, kadetten en pupillen Het bereiken van de halve finale NJM (was kwartfinale)
4. Gevolgen voor de nationale jeugdtoernooien.
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•
•
•
•
•

A-ranglijsttoernooien: de A-welpen spelen niet meer apart. De A-welpen die boven de A-grens
voor pupillen zitten spelen bij de A-pupillen mee. De andere A-welpen spelen samen met de
sterkste niet A-welpen in één klasse op de B-ranglijsttoernooien.
Voor de A-meisjes zal wellicht een aanpassing van het spelsysteem van de A-ranglijsttoernooien
nodig zijn. Dit zal nader worden bekeken aan de hand van de aantallen inschrijvingen.
B-ranglijsttoernooien: indien nodig wordt het spelsysteem aangepast aan de kleinere aantallen Bspelers.
De sterkste D-welpen spelen met de A-welpen in één groep. De andere D-welpen spelen in een
tweede groep. Per toernooi wordt bepaald welke D-welpen bij de A-welpen meespelen.
De huidige nationale C/D-ranglijsttoernooien blijven bestaan maar gaan verder onder een nog
nader te bepalen naam.
NJK-A en –B en NJM: geen wijzigingen.

5. Gevolgen voor de afdelingstoernooien.
Bij afdelingstoernooien wordt per toernooi een klasse indeling gemaakt op basis van speelsterkte. De
grenzen tussen klassen worden zó gemaakt dat het sterkteverschil binnen de klasse minimaal is én

het aantal deelnemers groot genoeg om voldoende wedstrijden te spelen. Hierbij kan onderscheid
worden gemaakt naar geslacht of leeftijd. Dat zal eenvoudiger zijn naarmate het aantal deelnemers
groter is.
6. Gevolgen voor NAS
De C- en D- licenties gaan verdwijnen. Berekenen van competitieratings voor de jeugdcompetities is
met de recente aanpassingen al mogelijk. Ook bestaat al de mogelijkheid (voor
(jeugd)licentiefunctionarissen) van het opvragen van overzichten, met daarbij ook de rating van de
laatste competitie(s) van alle jeugdspelers. Als wens staat er nog om ook de resultaten van de
voorlaatste competitie op te kunnen vragen.
7. Implementatie van deze wijzigingen.
De nieuwe licentie-eisen worden per 1 juli 2013 van kracht. Alle spelers die tot en met 1 januari 2013
op basis van de eisen op 1 juli 2012 een A- of B-licentie is verleend behouden die licentie. Voor de Nevenementen worden de wijzigingen vanaf 1 juli 2013 ingevoerd. Voor afdelingskampioenschappen
en andere afdelingstoernooien wordt het maken van klassen op basis van ratings, leeftijd en geslacht
uiterlijk op 1 juli 2013 ingevoerd.
In de praktijk betekent dit:
• Wijziging licentie-eisen A en B: invoering vanaf 1 juli 2013 voor het verkrijgen en behouden van Aen B-licenties.
• Opheffen licentie C en D: invoering vanaf december 2012: In december 2012 worden er door de
afdelingsjeugdlicentiefunctionarissen geen C-licenties meer toegekend In NAS worden eventueel
vanaf 1 februari 2013 al de niet A- en B-licenties voorlopig op D gezet. Vanaf 1 juli 2013 worden er
voor spelers zwakker dan de B-licenties geen licenties meer toegekend.
• Wijziging opzet A-ranglijsttoernooien: vanaf het eerste toernooi in het seizoen 2013/2014.
• Wijziging opzet B-ranglijsttoernooien: vanaf het eerste toernooi in het seizoen 2013/2014
• Overgang afdelingskampioenschappen en andere afdelingstoernooien naar indeling op rating:
uiterlijk per 1 juli 2013.

