
Wat is een laddercompetitie? 
Bij een laddercompetitie kunnen spelers elkaar uitdagen voor een potje tennis, met als doel 
steeds hoger op de ladder te komen. Dit is een laagdrempelige manier om wedstrijden te 
spelen en nieuwe mensen te leren kennen. Je positie op de ladder stijgt naarmate je meer 
wedstrijden hebt gespeeld en gewonnen. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving 
en de spelers zorgen zelf voor de ballen. 
 
Hoe doe ik mee? 
Er zijn 2 manieren om mee te doen: 

• Via de KNLTB ClubApp. Ga naar ‘Spelen > Wedstrijden > Laddercompetitie’. Hier 
komen alle laddercompetities die we als club aanmaken. Bij ‘beschikbaar’ zie je de 
laddercompetities waar je jezelf nog voor kan inschrijven. Het kan ook zijn dat de club 
je al heeft toegevoegd aan een laddercompetitie. Dan staat de laddercompetitie waar 
jij aan meedoet onder ‘Mijn Competities’.  

• Via de website. Ga naar ‘Mijn Club > Laddercompetities’. Klik bij de gewenste 
competitie op 'Toon details'. Vervolgens vind je aan de rechterkant de 'Inschrijven' 
knop. 

Hoe daag ik iemand uit? 
Nadat je jezelf hebt ingeschreven, kun je aan de slag met uitdagen. Je kunt alleen spelers 
uitdagen die maximaal 3 posities boven of onder jezelf genoteerd staan in de ranking. Door 
op ‘uitdagen’ te klikken bij een lid, kun je een bericht sturen en een datum/tijdstip voorstellen. 
Zodra je zo’n uitdaging ontvangt, kun je deze via de ClubApp of website bekijken 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. Vergeet niet om ook een baan af te hangen 
zodra er een wedstrijd is gepland. 
 
Hoe werkt een wedstrijd en de puntentelling?  
Je speelt gedurende 45 minuten (inclusief 5 minuten inspelen) zoveel mogelijk games. De 
uitslag voer je vervolgens zelf in op de website of in de ClubApp (bijvoorbeeld 8-7). Zorg dat 
je de wedstrijd binnen 10 dagen na het uitdagen hebt gespeeld en de uitslag hebt ingevoerd. 
Win je van degene die boven je hebt uitgedaagd? Dan willen je van trede/trap met diegene. 
De gewonnen/verloren wedstrijden worden dus geteld (voor zover bekend is het nog niet 
mogelijk om via dit systeem de scores op te tellen). 

Veel plezier! 

Heb je vragen? Neem dan contact op met: 
Joey Lubbing  (0653147653) 
Jeroen Hagedoorn  (0620302164) 
 


