
REGLEMENT LADDERCOMPETITIE    

  
 
1. DE LADDER 
 

• Er is één ladder voor duo’s. De samenstelling (M/V/X) van elk duo is niet van belang (MM – VV – MV - 
…). Men slechts lid zijn van één duo.    

• De opmaak van de ladder gebeurt volgens loting. Duo’s die achteraf worden toegevoegd, starten 
onderaan de ladder.  

• Alle leden van TC Fort IV kunnen deelnemen aan de laddercompetitie.  

• De ladder bestaat uit 1 kolom. Er wordt gespeeld tegen een duo die 1, 2 of 3 niveaus hoger op de ladder 
staat. 
 
Bv:  
Speler I kan volgende spelers uitdagen: F, G of H. 
 
2. EEN SPELER UITDAGEN  
 

• Het duo dat een hoger geplaatst duo uitnodigt voor een tennispartij is de ‘uitdager’. Deze zorgt voor de 
tennisballen.  

• De uitdager neemt zelf contact op met zijn tegenstanders om de match te plannen. Voor de planning 
van de match wordt het reservatiebord gebruikt. “Spelers laddercompetitie” krijgen voorrang. Let wel: 
deze reservatiemogelijkheid kan enkel en uitsluitend aangewend worden om een match voor de 
laddercompetitie te spelen.  

• Als de uitdaging niet door gaat mits onderling akkoord (bv omwille van regen, kwetsuren), vervalt deze 
en blijven de ladderposities behouden. 

• Niet opdagen zonder reden resulteert in verlies van de afgesproken wedstrijd. 

• Indien je door een duo wordt uitgedaagd, dien je binnen de 5 dagen op dit verzoek te reageren. Zoniet, 
kan in overleg met de wedstrijdleiding de wissel worden doorgevoerd en klimt de uitdager automatisch 
enkele plaatsen hoger op de ladder.  

• Een match moet binnen 7 dagen gespeeld worden nadat de uitdager zijn tegenstander heeft 
gecontacteerd, zoniet komt de uitdaging te vervallen en kan de uitdager op zijn/haar beurt opnieuw 
worden uitgedaagd door iemand anders.  

• Als de hoger geplaatste speler door omstandigheden de uitdaging niet kan aannemen, kan deze de 
uitdaging maximaal 2 x weigeren (bvb door gebrek aan gezamenlijke beschikbaarheid, kwetsuren, 
vakantieplannen, …) daarna wordt de wissel doorgevoerd en klimt de uitdager automatisch enkele 



plaatsen hoger op de ladder. Na weigering kan de uitdager pas na 7 dagen opnieuw dezelfde reeds 
uitgedaagde speler uitnodigen voor een tennispartij.  
 
3. DE TENNISPARTIJ EN DE LADDERPOSITIES 
 

• De uitdaging bestaat erin een dubbelmatch te spelen van 1 uur. Binnen dit uur kan eventueel 5 minuten 
opwarming worden voorzien. De games worden doorgeteld (er wordt dus niet naar sets gespeeld). Er is 
altijd een winnaar. Bij gelijk spel in de games, wordt er gekeken naar de punten in het laatste (nog niet 
afgewerkte) game. Indien dit ook gelijk is (bv 30 – 30), wordt er nog 1 (beslissende) bal gespeeld. Om 
discussies over het eindtijdstip van de match te vermijden, raden we aan om aan het begin van de match 
het alarm van een gsm te zetten om het einde van de match aan te kondigen. 

• Als de match is gespeeld, dan dient de uitslag nog dezelfde dag genoteerd te worden op het blad in de 
Chalet en wordt de eventuele wijziging in ladderposities doorgevoerd op de ladder: wint de uitdager, dan 
neemt deze de plaats in van de hoger geplaatste, zoniet blijven de posities behouden.  

• De uitdager mag niet opnieuw tegen het uitgedaagde duo spelen. Zij moeten eerst minimum één keer 
iemand anders uitdagen en spelen.  
 
4. EEN MAAND NIET SPELEN = ZAKKEN OP DE LADDER 

 

• Controle van de ladder gebeurt één keer per maand. Spelers die gedurende die periode niet gespeeld 
hebben, zullen zakken op de ladder.  

• Noteer daarom altijd zeker de score op het uitslagenblad. Op basis van dit blad, wordt gekeken wie er 
de voorbije periode heeft gespeeld.  

• Indien je de voorbije periode wel verschillende keren iemand hebt uitgedaagd, maar niet kon spelen 
door omstandigheden (bv. regen, geen gemeenschappelijke beschikbaarheid gevonden, de uitgedaagde 
reageerde niet), verwittig dan de wedstrijdleiding. Hier zal rekening mee worden gehouden bij het al dan 
niet laten zakken van spelers.  
 
5. LADDERFINALES  
 
De 4 hoogst geplaatste duo’s die kunnen aanwezig zijn op de finaledag spelen de ladderfinale. 
Deze 4 duo’s worden als volgt bepaald: van boven naar onder op de ladder. Kan één of meerdere van 
deze vier duo’s niet aanwezig zijn, dan wordt het vijfde duo op de ladder gecontacteerd enz..  
Speler 1 Speler 2  
Speler 3 Speler 4  
Speler 5 Speler 6  
Op de finaledag worden er eerst halve finales gespeeld tussen het eerste en het vierde en tussen het 
tweede en het derde duo op de ladder. Daarna wordt de finale gespeeld tussen beide winnaars.  
De matchen tijdens de finales zijn analoog als de gewone laddermatchen: er wordt telkens een 
dubbelmatch gespeeld van 1 uur. De games worden doorgeteld (er wordt dus niet naar sets gespeeld). Er 
is altijd een winnaar. Bij gelijk spel in de games, wordt er gekeken naar de punten in het laatste (nog niet 
afgewerkte) game. Indien dit ook gelijk is (bv 30 – 30), wordt er nog 1 (beslissende) bal gespeeld. 
 
6. TOT SLOT  
 
• FAIR PLAY !! Ladder in vertrouwen. Er wordt gerekend op één ieders eerlijkheid.  

• De competitieleiding beslist over onenigheden: gebeurtenissen die niet onder bovenstaande 
regels vallen worden onderzocht  

• Het is mogelijk dat dit reglement in de loop van de competitie nog wordt aangepast  
 


