
“DE JEUGDLADDER” 
WAT ? 

De laddercompetitie is een recreatieve interne “competitie” 

voor jeugdpelers van TC DE MOTE en  is vooral bedoeld om 

veel spelen te bevorderen. 

 

VOOR WIE ? 

Voor kids die een wedstrijd kunnen spelen in kleuren: 

- Oranje (richtleeftijd 2012-2013)  

- Groen (richtleeftijd 2010-2011) 

- Geel (richtleeftijd 2009 en ouder)  

 

Reglement in het kort : 

- Een wedstrijd bestaat uit twee sets 

- Kleur oranje/groen: twee sets tot 4 games (3-3 = tiebreak) 

- Kleur geel: twee short sets tot 5 (4-4 = tiebreak) 

- Aan het begin van de competitie staan alle ‘ladderaars’ op hetzelfde niveau. Door anderen uit te 

dagen en te spelen ga je treden omhoog op de ladder. 

- Je krijgt 3 punten als je een wedstrijd wint = je gaat 3 treden omhoog  op de ladder. 

- Je krijgt 2 punten als je een wedstrijd gelijk speelt (elke speler wint een set) = je gaat 2 treden 

omhoog op de ladder. 

- Je krijgt 1 punt als je een wedstrijd verliest = je gaat 1 trede omhoog op de ladder. 

- Na de wedstrijd wordt de uitslag genoteerd in het clubhuis. 

- De winnaar van het laddertornooi = de speler die het hoogst staat op de ladder. Dat kan dus de 

speler zijn met de meeste overwinningen maar even goed de speler die het meest gespeeld heeft. 

Bij gelijke stand is de speler met de meeste wedstrijden de winnaar ! 

- “De ladder” loopt tot en met zondag 26 september 2021 

De wedstrijden worden zelf gepland. De kids of de ouders nemen dus zelf met elkaar contact op om de 

wedstrijd te plannen.  

We raden aan dat de ouders helpen tellen en scheidsen bij kleur oranje. Mochten er vragen zijn over de 

reglementen of vraag je je af hoe je een terrein reserveert dan geven we daar graag een woordje uitleg 

over. 

Wie deelneemt aan het laddertornooi gaat ermee akkoord dat de deelnemers elkaars contactgegevens 

krijgen (=telefoonnummer + e-mail) zodat er vlot contact opgenomen kan worden met elkaar. (De 

contactgegevens hangen niet uit in het clubhuis) 

 

 

  INSCHRIJVEN   kan via volgende link ! https://forms.office.com/r/0Dvp4sffG2 tot 5 juni. 

          Vragen of je kan niet meer inschrijven:  tennisschool@tcdemote.be 

https://forms.office.com/r/0Dvp4sffG2
mailto:tennisschool@tcdemote.be

