
De Clubkampioenschappen 2020 starten in maart! 

De afgelopen jaren zijn er om diverse redenen geen clubkampioenschappen voor senioren meer 
gehouden bij TV Sparta. Er was te weinig animo, met als veel gehoorde klacht: een te groot 
tijdsbeslag. Teveel wedstrijden in korte tijd maakte het niet voor iedereen mogelijk om deel te 
nemen. Er zijn immers nog genoeg andere bezigheden waar de agenda vol mee zit. 

Daarom willen we de clubkampioenschappen opsplitsen in twee delen. Het eerste deel kan 
ingevuld worden op het moment dat het de spelers qua tijd past. Dit is een voorselectie voor de 
finales die in het weekend van 6 en 7 september 2020 worden gehouden. Deze voorselectie 
wordt gedaan door middel van een laddercompetitie. 

Laddercompetitie 
De laddercompetitie is een competitie die uitsluitend gericht is op leden van onze vereniging en 
die dient als een voorselectie voor de clubkampioenschappen. 

Wat is een laddercompetitie? Een laddercompetitie is een tennis uitdaagsysteem, waarbij 
spelers elkaar – volgens bepaalde regels – als dubbel kunnen uitdagen tot een (officiële) 
tennispartij met als doel steeds een trapje hoger op de ‘ladder’ te komen. Bij de start van de 
laddercompetitie zijn de namen van de teamspelers door de toernooicommissie in een ‘ladder’ 
opgesteld. Na het spelen van wedstrijden verandert de stand van de ladder. Als je gewonnen 
hebt klim je op de ladder en als je verloren hebt dan daal je op de ladder. 

Aanmelden  
Inschrijven is mogelijk via de e-mail: ladderenbijsparta@gmail.com. Vermeld daarbij je naam, 
de naam van jouw dubbelpartner, jullie speelsterktes (actuele rating van de KNLTB) en 
telefoonnummers. Met het opgeven van je telefoonnummer ga je akkoord met het desgevraagd 
verstrekken van je telefoonnummer aan de uitdagers. 

Er kan worden deelgenomen in de categorie Herendubbel, Damesdubbel en Gemengddubbel. 
We spelen op twee niveaus, namelijk groep 1 waar de niveaus 4, 5 en 6 zijn samengevoegd en 
groep 2 waar de niveaus 7, 8 en 9 zijn samengevoegd. Je mag in maximaal 2 onderdelen 
meedoen en moet in het finaleweekend beschikbaar zijn.  

De laddercompetitie start direct na het Kamphorst Open Voorjaarstoernooi. De 
toernooicommissie stelt de eerste ladder samen met alle deelnemers die op 8 maart 2020 zijn 
aangemeld. Deze ladder wordt tijdens het Voorjaarstoernooi in de kantine gepubliceerd. Later 
aanmelden is uiteraard mogelijk, maar dan word je als laatste in de rangorde toegevoegd. 

De spelregels 
Kijk op de ladder en kies een team uit waar je tegen wilt spelen uit de rij boven je. Hierbij mag 
je alleen teams uitdagen die niet meer dan twee posities boven je staan. Als je bijvoorbeeld op 
nummer 8 staat mag je nummer 7, maar ook nummer 6 uitdagen. Nodig hen uit om tegen jullie 
te tennissen. Samen met je tegenstanders bepaal je een dag (en een tijdstip) waarop jullie de 
wedstrijd gaan spelen (binnen twee weken). Meld de wedstrijd aan bij de toernooicommissie 
via de mail. Vermeld je eigen naam, de namen van de uitgedaagden, datum en tijdstip van de 
wedstrijd.  

In verband met het afhangsysteem (maximaal 60 minuten) kun je ervoor kiezen om op tijd te 
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spelen. Speel dan een gewone wedstrijd, maar niet langer dan 60 minuten. Je telt dan alleen de 
games, waardoor de uitslag bijvoorbeeld 8-3 kan zijn.  

Na de wedstrijd meld je de uitslag aan de toernooicommissie. Zij passen de volgorde op de 
ladder aan, indien nodig. Als je als laagst geplaatste team wint neem je de plaats op de ladder in 
van je tegenstander. Bij verlies blijft alles ongewijzigd. 

Ieder weekend wordt de nieuwe stand gepubliceerd en in de kantine opgehangen. De nummers 
1 t/m 8 zijn automatisch uitgenodigd om deel te namen aan het finaleweekend. Indien de 
uitnodiging wordt geaccepteerd zijn verhinderingen niet meer mogelijk. De peildatum is 31 
augustus 2020. Voor kwalificatie van het finaleweekend dien je naast plaatsing ook minimaal 5 
wedstrijden te hebben gespeeld. 

Finaleweekend 
De gekwalificeerde teams spelen in het weekend van 6 en 7 september 2020 de finales volgens 
het knock-out systeem, met als ultieme beloning het clubkampioenschap van TV Sparta. 

De volgorde van deze eerste 8 teams op 31 augustus is bepalend voor de indeling van de 
wedstrijden in het finaleweekend. Zo speelt de nummer 1 tegen nummer 8, nummer 2 tegen 
nummer 7 enzovoort. De winnaars gaan door naar de volgende knock-out ronde. 

Toernooicommissie 
Het is de eerste keer dat we op deze wijze de clubkampioenschappen organiseren. Er kunnen 
zich dus situaties voordoen waarin het (ladder)reglement nog niet voorziet. In deze situaties 
beslist de toernooicommissie. Dit alles uiteraard naar redelijkheid en in de geest van onze 
vereniging. 

Met sportieve groet, 

Ton de Leeuw den Bouter – 06 2808 8025 
Barbara van Amerongen – 06 2000 2872 

ladderenbijsparta@gmail.com 
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