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Informatie laatstelijk aangepast op 24 december 2022  
 
Opmerkingen vooraf: 
- Alleen de in het ELO-ranglijstsysteem (www.nttb-ranglijsten.nl) vermelde licenties zijn in principe correct (lees 
echter voor de Jeugd-D licentie: Geen)!  
- Leden en verenigingen kunnen op de verderop vermelde websites hun licentie dan wel de licenties van hun leden 
opvragen. 
- De verenigingsbestuursleden kunnen daarnaast van elk van de leden van zijn/haar vereniging de in NAS 
geregistreerde basisgegevens opvragen. Daartoe behoren ook de Senioren- en Jeugdlicenties (voor de daar nog vermelde 

D- en C-Jeugdlicenties moet GEEN gelezen worden omdat de Jeugd D- en C- licenties per 1 juli 2013 niet meer bestaan). 
- Lees in dit hele stuk voor “rating” “rang”. Rang = Ratingpunten + Bonuspunten – Strafpunten 
De Bonuspunten en Strafpunten komen hoofdzakelijk van deelname bij toernooien. 

 
 
 
SENIOREN: 
 
In principe krijgt iedere senior die competitie heeft gespeeld en voldoende wedstrijden heeft gewonnen voor het 
krijgen van een initiële rating een seniorenlicentie. 
Voor spelers die geen competitie spelen maar wel een licentie willen hebben hanteer ik als regel:  
Dien, zelf of middels de vereniging, een verzoek in bij mij met vermelding van tenminste 2 spelers waarvan 
je net wint en 2 spelers waarvan je net verliest. Dan kan ik inschatten welke licentie daar bij past. 
  
Nieuw toegekende seniorenlicenties worden direct in het ELO-ranglijstsysteem geregistreerd. 
 
Meer informatie over licentietoekenning is te vinden op de website van het ELO-ranglijstsysteem:  
https://www.nttb-ranglijsten.nl/toelichting_licenties.php 
 
JEUGD: 
 
Voor de Jeugd zijn op 1 juli 2013 de C- en D-licenties afgeschaft. Nieuwe C-licenties worden na 1 oktober 2012 niet 
meer toegekend. 
Jeugdpelers die aantonen (meestal door hun spelen in competitie én in toernooien) relatief erg sterk te zijn krijgen 
een Landelijke (dus A- of B-) licentie.  
 
De criteria voor de Jeugd-A- en B-licenties worden vermeld op de website van het ELO-ranglijstsysteem: 
https://tafeltennis.nl/events/wijzigingen-jeugdlicenties-in-het-seizoen-2019-2020/ 
 
Overgang Jeugd naar Senioren: 
Spelers die bij aanvang van het huidige competitieseizoen senior werden krijgen automatisch pas in januari van dat 
seizoen een seniorenlicentie. 
 
Heeft men voor het mogen inschrijven van een toernooi eerder een seniorenlicentie nodig dan dient die 
middels de eigen vereniging bij mij aangevraagd te worden. Als er al een ELO-rating is dan is dat voldoende 
anders met de vermelding van de geschatte speelsterkte (net sterker dan die en die, net zwakker dan die 
en die). 
 

http://www.nttb-ranglijsten.nl/
https://www.nttb-ranglijsten.nl/toelichting_licenties.php
https://tafeltennis.nl/events/wijzigingen-jeugdlicenties-in-het-seizoen-2019-2020/


Seniorenlicenties voor Jeugd. 
 
LET OP: 
Er zijn (Landelijk bepaalde) voorwaarden voor het krijgen van een Seniorenlicentie B, C, en D door Jeugdspelers: 
Zie: https://tafeltennis.nl/events/wijzigingen-jeugdlicenties-in-het-seizoen-2019-2020/ 
 
Jeugdspelers met een seniorenlicentie mogen bij de jeugd alleen nog spelen in jeugdtoernooien die meetellen voor 
de jeugdranglijst. Zie daarvoor het overzicht bij Inschrijven voor toernooien. 
 
Daarom krijgen jeugdspelers die (ook al  of  alleen maar) seniorencompetitie spelen niet “automatisch” een 
seniorenlicentie.  
Willen zij die toch hebben dat moet de speler(s) die zelf, vergezeld met een toestemming van hun 
ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s), aanvragen.  
 
Voor spelers in de categorie Onder 19 en verder voor de buitengewoon sterke jongere jeugdspelers (Seniorenlicentie 
D of hoger) EN OOK voor de jongere spelers die toestemming hebben om deel te nemen aan de seniorencompetitie: 
de normale weg is via een officiële verenigingsfunctionaris. Daarbij is een verklaring van instemming van de 
speler en zijn/haar ouders/wettelijke vertegenwoordigers verplicht. 
 
Voor de landelijke licenties moet men het verzoek doen aan de landelijke seniorenlicentiefunctionaris met een kopie 
aan mij. Voor een Senioren-D-licentie moet die aanvraag bij mij gebeuren. 
 
Voor Jeugdleden is die licentie minimaal één jaar geldig (zie het landelijke stuk). De zwakkere jongere spelers 
kunnen dan slechts voor een enkel toernooi een Seniorenlicentie-indicatie krijgen.  
Daarvoor geldt het volgende: 
- Er moet vooraf, dus voor de inschrijving van een toernooi expliciet toestemming gevraagd worden, en gekregen van 
de toernooiorganisatie EN van de betreffende Bondsvertegenwoordiger.  
- ze krijgen een licentie-INDICATIE waarmee ze voor dat toernooi zich mogen inschrijven.  Die indicatie is dus slechts 
éénmalig.  
  
Spelers die per 1 juli net senior zijn geworden mogen, als blijkt dat ze nog geen seniorenlicentie hebben gekregen, bij 
mij een seniorenlicentie aanvragen. Daarvoor geldt het zelfde als bij de gewone aanvraag voor een seniorenlicentie: 
Als er al een ELO-rating is dan is de aanvraag voldoende, anders met vermelding van de geschatte speelsterkte (net 
sterker dan die en die, net zwakker dan die en die). 
 

 

Inschrijven voor toernooien: 
 
Voor veel toernooien moet ingeschreven worden op licentie, en wel de licentie op het moment van de sluitingsdatum 
van de inschrijving! In veel andere gevallen zijn er klassen gebaseerd op ELO-rating. Dit laatste gebeurt vooral bij de 
klassen voor de Jeugdspelers. 
 
Licenties worden in het ELO-ranglijstsysteem automatisch bepaald en wel begin juli en begin januari. 
Ik kan voor spelers die nog geen licentie hebben en die een licentie voor de inschrijving van een toernooi 
nodig hebben deze toekennen. Dit geldt niet voor de Landelijk senioren A, B en C-licenties. Die worden alleen 
gegeven door de Landelijke Licentiefunctionaris 
In uitzonderlijke situaties kan ik ook seniorenlicenties wijzigen. Een duidelijk gemotiveerd verzoek daarvoor dient 
aan mij gemaild te worden. Dit mag via de verenigings(wedstrijd)secretaris. 
 
 
Jeugdspelers die een Seniorenlicentie hebben mogen van de Jeugdtoernooien uitsluitend inschrijven voor: 
- NJK 
- NJM 
- Nationale jeugdranglijsttoernooien 
- Afdelings- en regiokampioenschappen.  
 
 
 
 

https://tafeltennis.nl/events/wijzigingen-jeugdlicenties-in-het-seizoen-2019-2020/


Algemeen over criteria licentie: 
 
Licentiebepalingen gebeuren op grond van de ELO-ratings kort na 1 juli dan wel 1 januari.  
 
Licentiegrenzen: 

HEREN         

Voor licentie   A B C D E F G H 

verkrijgen: 2260 1960 1800 1460 1260 1060 760 0 

behouden:    2200 1900 1740 1400 1200 1000 700  

         

DAMES         

Voor licentie    A B C D E F 

verkrijgen:   1800 1460 1260 1060 760 0 

behouden:   1740 1400 1200 1000 700  

 
 
Eric Kaptein, 
Licentiefunctionaris 
 


