
Wat is een Laddercompetitie?
De Laddercompetitie is een wedstrijdvorm waarin spelers elkaar uitdagen voor een wedstrijd en daarbij 
steeds ‘hoger op de ladder’ komen. We hebben verschillende ladders aangemaakt, zodat de onderlinge 
wedstrijden voor iedereen leuk zijn.
- De ladder Groen/geel
- De ladder 10-15 jaar
- De ladder 12-19 jaar (speelsterkte 8 en 9)
- De ladder 12-19 jaar (speelsterkte 5, 6 en 7)

Bij de Laddercompetitie worden alleen onderlinge wedstrijden gespeeld, er doen dus geen kinderen van 
andere verenigingen mee.

Spelregels
De wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets. 
Bij de ladder Groen/geel zijn dat sets tot de 4 games, en bij deuce wordt winnend punt gespeeld. 
De overige ladders worden gespeeld in sets tot de 6 games, en er wordt bij deuce met voordeel/nadeel 
geteld.
Voor alle ladders geldt: een eventuele derde set wordt gespeeld als supertiebreak (tot de 10 punten).

Meedoen
Meedoen aan de Club Ladder is heel eenvoudig: wij hebben de ladders al 
aangemaakt binnen de ClubApp en we hebben jou al toegevoegd aan de 
juiste ladder. Je kunt zelf, via de ClubApp, iemand uitdagen die 1 of 2 treden 
hoger staat dan jijzelf op de ladder, of je wordt uitgedaagd door iemand die 
1 of 2 treden lager staat dan jij. Je krijgt dan een mailtje dat iemand je heeft 
uitgedaagd. 
De uitgedaagde kan in de ClubApp de uitdaging accepteren, en vervolgens 
kun je samen een baan reserveren. 
Na afloop van de wedstrijd vul je de uitslagen in, ook weer in de ClubApp. Heb 
je gewonnen van degene die je hebt uitgedaagd? Dan stijg je omhoog op de 
ladder!
Verlies je van degene die jou heeft uitgedaagd? Dan daal je op de ladder en 
kun je later natuurlijk nog een keer tegen elkaar spelen om te proberen revan-
che te nemen.

Word kampioen van de zomerladder!
De ladders die we nu hebben aangemaakt, lopen tot aan het eind van de zo-
mervakantie, dus tot eind augustus. Op 1 september is bekend wie de Ladder-
kampioenen zijn!
In het najaar starten we weer met nieuwe ladders.

Veel plezier!
We hopen dat we door deze laddercompetitie ervoor kunnen zorgen dat jullie 
elkaar allemaal beter leren kennen, dat jullie vaker gaan vrijspelen en ook dat 
jullie weer gaan genieten van wedstrijdjes spelen, omdat we al zo lang geen 
officiële KNLTB-competitie hebben gehad.

Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met 
Merit Roodbeen (06-43201251) of met Maaike (06-49978187).

Op 17 april starten we bij NTC met de Laddercompetitie!
Doe je ook mee?



Praktisch:

Als je ingelogd bent in de ClubApp, zie je bij ‘mijn competities’ de 

laddercompetities waar je voor bent ingeschreven. Hier kun je aan 

de slag gaan met uitdagen. Door op ‘uitdaging’ te klikken bij een 

lid, kun je een bericht sturen en een voorgestelde datum van de 

wedstrijd (het is mogelijk om meerdere opties te versturen). Zodra 

je zo’n uitdaging ontvangt, kun je zelf via de app deze accepteren 

door op ‘uitdaging details’ te klikken. Hier is het mogelijk om de 

uitdaging te accepteren, af te wijzen of om een andere datum/tijd 

voor te stellen.

Idee:
Maak een leuke selfie na afloop van 
jullie wedstrijd, en stuur die naar de 
jeugdcommissie (Mobiel Merit: 06-
43201251 of mail: ntcjeugdcomm@
gmail.com). Dan maken we een leu-
ke collage voor in de nieuwsbrief!

Veel plezier 
en succes!


