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Uitleg  
 
Punten voor de BTB Ranking zijn vanaf 2017 beschikbaar. Punten zijn te verdienen op              
zogenaamde B1 en B2 toernooien/competities georganiseerd door BTB. Deze         
toernooien/competities worden gepubliceerd op www.beachtennisbonaire.com. 
 
Uitgangspunten BTB Ranking:  
• Bij alle toernooien worden de ITF beachtennis reglementen gehanteerd. 
• Punten zijn te verdienen op B1 en B2 toernooien/competities georganiseerd door BTB. 
• Per kalenderjaar vinden maximaal 4 toernooien/competities plaats per categorie         

(doubles/mix/single) van de klasse B1. B2 toernooien/competities zijn ongelimiteerd. 
• De totale ranglijst punten zijn gebaseerd op een speler zijn resultaten uit de periode van de                

afgelopen 52 weken. Punten vervallen als ze een jaar geleden behaald zijn. 
• De ranking is een resultaat van de behaalde punten in de dubbel, mix en singles.  
• Er worden geen punten toegekend aan teams die zich wel ingeschreven hebben, maar niet              

meespelen en niet op de toernooi locatie komen. 
• De nieuwe ranking wordt binnen 2 weken na het toernooi/competitie gepubliceerd op de             

website. 
• Indien een team een bye/walkover krijgt en de eerstvolgende, gespeelde, wedstrijd verliest,            

krijgt het team enkel punten voor de ronde voorafgaand aan de uitschakeling. Bijvoorbeeld:             
een team krijg een bye voor de kwartfinale en verliest de halve finale. Het team krijgt punten                 
voor het behalen van de kwartfinale.  
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Puntentoekenning 
Iedereen die meedoet aan een B1 of B2 toernooi krijgt 1 punt. Vervolgens worden er extra                
punten toegekend aan de teams die het afvalschema bereiken. Zie voor volledige            
puntentoekenning onderstaande tabel.  
 

# teams opzet puntentoekenning 

5 teams of 
minder 

1 poule > finale Winnaar/Runner up 

6 tot 10 teams 2 poules > halve en finale Winnaar/Runner up/halve finalisten 

11 tot 15 teams 3 poules > kwart, halve en      
finale 

Winnaar/Runner up/halve finalisten/kwart finalisten 

16 tot 20 teams 4 poules > kwart, halve en      
finale 

Winnaar/Runner up/halve finalisten/kwart finalisten 

Meer dan 20 
teams 

NTB Winnaar/Runner up/halve finalisten/kwart finalisten/8e    
finalisten 

 
B1 toernooien zijn opgedeeld in 3 speelniveaus: fun, intermediate en advanced. Wanneer op             
een B1 toernooi minder dan 3 niveaus worden gespeeld, worden punten toegekend op basis              
van de hogere niveaus. Hetzelfde is van toepassing bij een B2 toernooi wanneer er              
onvoldoende aanmeldingen zijn voor het hoogste niveau.  
Bijvoorbeeld: tijdens een B1 toernooi zijn onvoldoende aanmeldingen voor het speelniveau           
intermediate. De fun categorie is hiermee automatisch het tweede niveau geworden waardoor            
ook de puntentoekenning van het tweede niveau wordt toegepast, in dit geval intermediate.  
 
Onderstaande tabellen geven de puntentoekenning weer per categorie (doubles/mix/single),         
speelniveau (advanced/intermediate/fun) en toernooi/competitie klasse (B1/B2). 
 
DOUBLES B1 B2 

Niveau Advanced Intermediate Fun  Advanced Fun/Intermediate 

Winner 135 37 8 37 8 

Runner-up 85 22 5 22 5 

Halve finalist 55 11 3 11 3 

Kwart finalist 37 8 2 8 2 

Laatste 16 10 3 1 3 1 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
MIXED  B1 B2 

Niveau Advanced Intermediate Fun  Advanced Fun/Intermediate 

Winner 45 12 3 12 3 

Runner-up 28 7 2 7 2 

Halve finalist 18 4 1 4 1 

Kwart finalist 12 3 1 3 1 

Laatste 16 1 1 1 1 1 

 
SINGLES B1 B2 

Niveau Advanced Intermediate Fun  Advanced Fun/Intermediate 

Winner 55 15 3 15 3 

Runner-up 35 9 2 9 2 

Halve finalist 22 5 1 5 1 

Kwart finalist 15 3 1 3 1 

Laatste 16 1 1 1 1 1 

 
 
 

 


