Handleiding Laddercompetitie
Via de KNLTB ClubApp en achter de inlogschermen op de website van www.dalle.nl kan je
deelnemen aan verschillende laddercompetities. Dit is een functie die vanuit de KNLTB nog
volop in ontwikkeling is en daarom werkt nog niet alles zoals het zou moeten werken of zoals
je verwacht dat het werkt. Daarom hieronder een handleiding hoe je je kunt aanmelden,
wedstrijden kan plannen en resultaten kunt invoeren.
Er wordt gespeeld om twee gewonnen verkorte sets (4 games, bij 4-4 wordt een tiebreak
gespeeld). Bij een derde set wordt een tiebreak gespeeld. Dit alles met een maximum speelduur
van één uur. Is het dan op dat moment nog gelijk, dan wordt er een beslissend punt gespeeld.
Optie 1: via ClubApp > Spelen > Wedstrijden > Laddercompetitie
De Laddercompetitie is een functie binnen de 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 door deze te
selecteren.

Nadat je jezelf hebt ingeschreven, 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 competitie (het
is mogelijk om meerdere opties te versturen).
Kijk of er bij een voorgestelde datum geen andere activiteiten (competitie,
clubkampioenschappen, recreatieve evenementen etc.) op de vereniging plaatsvinden, zodat er
een baan vrij is om de wedstrijd te spelen.

Na het versturen van de uitnodiging krijgt je tegenstander een mail

Zodra je zo’n uitdaging ontvangt, kun je zelf via de ClubApp 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.

Indien datum/tijd geaccepteerd wordt, wordt dit ook via een mail aan de tegenstander gemeld.
De wedstrijd wordt in het beheersysteem gepland en vervolgens zal de organisatie een baan
reserveren van 60 minuten om de wedstrijd te spelen. Indien er door andere deelnemers op dit
tijdstip al een baan is gereserveerd dan zal aansluitend voor of na de gereserveerde baan de
baan gereserveerd worden. Dit is (nog) een handmatige handeling en kan dus max. 48 uur
(meestal korter) duren alvorens je een email krijgt dat de baan gereserveerd is.
Nadat de wedstrijd is gespeeld kan in de app de uitslag worden ingevoerd

Na het opslaan van de uitslag wijzigt de status van de wedstijd ‘Wachten op bevestiging
uitslag’ en krijgt de tegenstander een mail om de uitslag te bevestigen.

Na acceptatie van de uitslag kan er weer een nieuwe tegenstander worden uitgedaagd.

Optie 2: via Website dalle.nl > Mijn Club > Laddercompetities
Nadat er een laddercompetitie is aangemaakt, kunnen leden zich hiervoor inschrijven via de
'Mijn Club omgeving' op de clubsite.

Klik op Mijn Club en login

Klik op Toon details van de gewenste competitie (in dit geval Heren Enkel 2020)

Klik op Inschrijven

Bevestig je inschrijving door op Ja, ik wil inschrijven te klikken. Na enige tijd ontvang je een
bevestiging via de email.
Je kunt iemand uitdagen door op de website in te loggen en het tabblad Laddercompetities te
kiezen

Klik vervolgens op Toon details

Je kunt nu een keuze maken om iemand uit te dagen door op Uitdagen te klikken (bijv. Top
Spin)

Type een bericht in voor de uitgedaagde en één of meerdere voorstellen voor een datum/tijd van
de wedstrijd en klik vervolgens op Verstuur uitdaging.

Bij de uitgedaagde komt nu de status Uitnodiging verzonden te staan.
De uitgedaagde ontvangt na enige tijd een email

De uitgedaagde kan de uitdaging accepteren door op de link te klikken of door in de Mijn Club
omgeving op

Klik op Uitnodiging details

Na het klikken op Ja wordt er een mail naar de tegenstander gestuurd met de mededeling dat de
uitdaging geaccepteerd is

De wedstrijd wordt in het beheersysteem gepland en vervolgens zal de organisatie een baan
reserveren van 60 minuten om de wedstrijd te spelen. Indien er door andere deelnemers op dit
tijdstip al een baan is gereserveerd dan zal aansluitend voor of na de gereserveerde baan de
baan gereserveerd worden. Dit is (nog) een handmatige handeling en kan dus max. 48 uur
(meestal korter) duren alvorens je een email krijgt dat de baan gereserveerd is.
Nadat de wedstrijd is gespeeld kan in de Mijn Club omgeving de uitslag worden ingevoerd.

Klik op Uitslag invoeren

Klik op Uitslag bevestigen

De tegenstander krijgt nu een mail met het verzoek de uitslag te bevestigen.
De status van de wedstrijd wijzigt in Wacht op bevestiging uitslag

Je kunt accepteren via de link in de mail

of te accepteren via de Mijn Club omgeving

Nadat de uitslag is geaccepteerd en verwerkt, heb je weer de mogelijkheid om iemand anders
uit te dagen

Programma fouten
• Het kan zijn dat een mail niet naar de tegenstander wordt gestuurd, maar dat je deze zelf
krijgt. Dit kan bijv. na het accepteren van de uitdaging, het invoeren van een uitslag etc.
Stuur in dit geval de mail door naar je tegenstander. Je kunt het e-mail adres van je
tegenstander vinden in de ledenlijst in de ClubApp of de website in MijnClub.
• Indien je de uitslag in de ClubApp niet kan invoeren, voer deze dan in via de website.
Mocht dit ook niet lukken, stuur dan een email naar ladder@dalle.nl met een cc naar je
tegenstander.

Advies
Gebruik zoveel mogelijk de ClubApp voor uitdagen, accepteren, ander voorstel etc, en gebruik
zo min mogelijk de links in de email
Als je het voorstel van je tegenstander betreffende datum/tijd niet uitkomt neem dan even
contact op met je tegenstander (telefoon, whatsapp of mail) om een datum/tijd af te spreken en
vul deze in, in de uitnodiging. Dit voorkomt dat er veelvuldig gemaild wordt.
Indien er iets niet gaat zoals je verwacht had, stuur dan een mail naar ladder@dalle.nl

