LADDERCOMPETITIE – DUBBEL
Van zodra het kan, willen wij weer op het tennisplein staan! Jullie ook? Dat kan! Schrijf je in
voor de laddercompetitie voor leden. Het is voorlopig nog even afwachten wanneer die
precies van start zal gaan, maar vanaf het is toegelaten, wordt de laddercompetitie meteen
opgestart!
Hoe werkt het?
We slaan de handen in elkaar met www.clubladder.nl.
1. Eén iemand van je team surft naar onze laddercompetitie op clubladder.nl via deze
link.
o Er staat dat de ClubLadder tijdelijks gepauzeerd is, maar je aanmelden kan
uiteraard al!
2. Klik op ‘Meld je aan’ en volg de stappen. Je zal onder andere je sterkte moeten
ingeven.
3. Je zal een bevestigingsmail krijgen.
4. Vanaf het moment dat we van start mogen gaan, koppelt clubladder.nl je om de
twee weken aan een tegenstander. Je ontvangt deze informatie via mail.
o Je plant dan zelf met die tegenstanders je match in via ons reservatiesysteem
(https://ntc.baanhuur.be).
o Eén iemand kan de baan reserveren en de tegenstander reserveert de
volgende keer. Of je betaalt de helft meteen terug na de match.
o Indien jullie buiten spelen, kan er natuurlijk niet gereserveerd worden.
5. Na de match geeft de winnaar de score (je speelt één uur lang en je telt de spelletjes
door) in op de website of de app.
Wil je weten hoe:
• je ladderpositie bepaald wordt
• wat je moet doen als je toch niet kan of je tegenstander niet kan en wat daar de
gevolgen van zijn
• wat je moet doen als iemand geblesseerd raakt tijdens de match
• hoe je een ronde overslaat en wat daar de gevolgen van zijn?
Lees het hier.

Kort samengevat:
•
•
•
•
•

Elke 2 weken regelt clubladder.nl een leuke wedstrijd voor je
Je kiest zelf wanneer je graag speelt
Je wordt ingedeeld op jouw speelniveau
Je wisselt van plek als je wint van iemand die hoger staat
Een uitgebreide beschrijving vind je hier

