
Wie wordt de 1ste
ladderkampioen 2.0 van 2020 ?

REGLEMENT

Laddercompetitie Sevos 2020

De laddercompetitie is een vrijblijvende vriendschappelijke
competitie  voor  alle  clubleden  waarbij  de  leden  elkaar
uitdagen om een enkel te spelen. 

Deze  competitie  start  na  de  reguliere  competitie  op
zaterdag  4  april  en  eindigt  op  woensdag  30  september
2020.

Er wordt gespeeld naar 3 winnende sets naar 11 punten. 
Om iedereen ongeveer gelijke kansen te geven, gebruiken
we de officiële handicaptabel.

Inschrijving
1. De inschrijving is gratis.
2. Voor de startladder kan je je inschrijven tot  woensdag 01/04/2020 via e-mail  naar

ladder@sevos.be. 
3. De volgorde wordt dan bepaald op basis van het klassement geldig in de KAVVV (bij

afwezigheid in de VTTL). Het laagste klassement start bovenaan. De volgorde binnen
een klassement wordt bepaald door de datum van inschrijving.

4. Spelers die later nog willen inschrijven, kunnen dit op dezelfde manier tot 31/07 maar
starten onderaan de ladder.

Uitdaging
5. Je mag enkel de 3 spelers uitdagen die net boven jou op de ladder staan. 
6. Je mag slechts 1 match tegelijkertijd vastleggen.
7. Indien een match vastgelegd werd en de ranking verandert ondertussen, dan mag de

match toch doorgaan. 
8. Indien geen van de 3 spelers aanwezig zijn of alle 3 verhinderd zijn om te spelen

binnen  de  2  weken,  mag  de  speler  de  eerstvolgende  speler  uitdagen  die  boven
hem/haar op de ladder staat en beschikbaar is. 

9. Na een gespeelde match mag je dezelfde dag een nieuwe speler uitdagen.
10. Een speler die 2x werd uitgedaagd op dezelfde dag, mag eventueel een 3de wedstrijd

weigeren.
11. Je mag dezelfde speler niet opnieuw uitdagen binnen de 2 weken.
12. Je mag maximum 3 uitdagingen aangaan per dag en maximum 4 per week.
13. Nadat een wedstrijd is gespeeld, mag uitgedaagde beslissen om een volgende match

te spelen binnen de 2 volgende weken door eerst zelf iemand uit te dagen, alvorens
een nieuwe uitdaging te aanvaarden.

14. Er wordt verwacht dat je sportief alle uitdagingen aangaat. 
15. Een uitdaging mag in principe niet geweigerd worden. Weigert een speler zonder geldige reden te spelen

binnen de 2 weken, dan verliest uitgedaagde automatisch de wedstrijd. Wordt een wedstrijd geweigerd met
geldige reden (werk, ziekte, vakantie, competitie …), dan wordt uitgedaagde beschouwd als niet beschikbaar.

Match of Tafel vastleggen
16. Je kan een match vastleggen en een tafel  reserveren via  een e-mail  gericht  aan

tafelbezetting@sevos.be, op dezelfde manier als voor de Beker. Daarin vermeld je de
naam van de spelers, de datum en een uur. Dit zal - voor zover mogelijk - op de
website verschijnen.

17. Wie een match heeft vastgelegd en een tafel bekomen heeft, krijgt voorrang op vrij
spel. 
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18. De leden worden uitgenodigd en aangemoedigd om ’s  woensdags te  ladderen.  2
tafels worden daarvoor gereserveerd.

19. Forfait-regel: Indien een datum en uur is afgesproken en één van de twee spelers meer dan een uur te laat is,
resulteert  dit  in  een  forfait  ten  voordele  van de  aanwezige  speler.  Indien  de  afwezige  speler  in  kwestie
minstens 1 uur voor de match laat weten dat hij later zal zijn of verhinderd is (met een geldige reden), dan
moet die dag een nieuwe datum afgesproken worden om binnen de 2 weken te spelen. Anders wint  de
aanwezige speler. We rekenen op hoffelijk gedrag om snel een nieuwe afspraak te regelen.

Ranking op de ladder
20. Als de uitdager (laagste op de ladder) de wedstrijd wint, dan plaatst hij zich op de

plaats  van  de  uitgedaagde.  Uitgedaagde  en  onderliggende  spelers  (indien  van
toepassing) zakken 1 plaats.

21. Als de uitdager de wedstrijd verliest, dan blijven beide spelers op hun oorspronkelijke
plaats staan. 

22. Om de dynamiek van de laddercompetitie te verhogen worden spelers aangemoedigd
om regelmatig te spelen, nl. 2x per periode van 2 maanden: 
periode 1: 01/04 – 31/05 / periode 2: 01/06 – 31/07 / periode 3: 01/08 – 30/09

23. Wie tijdens een periode geen 2 wedstrijden gespeeld heeft, zakt in de ladder tot de
volgende speler onder hem die ook niet voldoende gespeeld heeft.

24. Na elke gespeelde wedstrijd passen de spelers zelf de volgorde op de ladder aan en
schrijven  ze  de  resultaten  en  de  nodige  info  op  in  de  Laddercompetitie-schrift
(beschikbaar in het lokaal). Op het einde van de dag/avond moet een foto gestuurd
worden van de schrift  met  de resultaten en de nieuwe stand naar  Benoit  Ophoff
(0477.65.85.68) en Dirk Roels (0495.58.00.39). Dat kan via whatsapp, sms of per e-
mail.

25. Dirk houdt de rangschikking digitaal bij. Dirk en Benoit controleren beiden regelmatig
de ranking op eventuele fouten of onregelmatigheden.

Varia
26. De laddercompetitie  eindigt  op 30 september.  De speler  die  op die  datum op de

eerste plaats staat, moet op die avond beschikbaar zijn. Indien hij die dag niet kan
spelen (met een geldige reden), kan de spelleiding beslissen de einddatum in overleg
aan te passen.

27. Tijdens clubkampioenschappen mogen er geen ladderwedstrijden gespeeld worden. 

28. Indien bovenstaande regels niet volledig of eenduidig zijn of als er zich een probleem
voordoet, zal een beslissing genomen worden door de spelleiding, bestaande uit Be-
noit Ophoff en 2 bestuursleden met een stemming waarbij een gewone meerderheid
telt. 

29. Een lijst van de deelnemers met de telefoonnummers en/of e-mailadressen zal in het
clublokaal  uithangen en verschijnen op de website (inloggen).  Uitslagen, geplande
wedstrijden, stand, tafelbezetting en eventuele andere info zullen regelmatige op de
website terug te vinden zijn.

Winnaar en Prijzen
30. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt op de Algemene vergadering begin

oktober.
31. Er zullen enkele prijzen in natura zijn, nl. voor de winnaar van de laddercompetitie en

de speler met de meeste gespeelde wedstrijden.

Heb je nog vragen of suggesties over de laddercompetitie? Contacteer Benoit  via e-mail
benoit.ophoff@telenet.be of  GSM 0477.65.85.68.  In  geval  van  onbeschikbaarheid  kan  je
terecht bij Dirk Roels of Marc Van Nieuwenhove.

Veel ladderplezier!

mailto:benoit.ophoff@telenet.be



