
LADDERCOMPETITIE JEUGD

Hallo Jeugdleden,

Helaas is er nog steeds geen competitie mogelijk. Om toch lekker te kunnen tennissen en wat wedstrijdjes te

kunnen spelen willen wij voor jullie (oranje, groen en geel) een laddercompetitie organiseren. Deze

laddercompetitie zal doorlopen tot aan de zomervakantie, dus tot 11 juli.

Deze laddercompetitie bestaat uit wedstrijdjes tegen clubgenoten. Deze wedstrijdjes regelen jullie zelf. Maar

hoe weet je nu tegen wie je moet gaan spelen?

Eigenlijk is het heel simpel, we maken een soort Pyramide. Deze Pyramide bestaat uit een aantal rijen. Iedere

hogere rij heeft steeds een aantal spelers minder als de rij eronder.

🔴 1        2

🟡 3      4    5      6

🟢 7   8   9   10 11  12  13

Een speler uit een bepaalde rij (bijv. uit de🟢 rij ) daagt een speler uit de rij die boven hem staat uit (de🟡 rij).

Deze speler moet de uitdaging accepteren en samen spreken jullie een dag en tijd af om (binnen 1 week) een

wedstrijdje te spelen.  Een speler uit de 🟡 rij mag een speler uit de 🔴 rij uitdagen

Wint de uitdager, dan wisselen jullie van plaats in de Pyramide.  Verliest de uitdager, dan verandert er niets met

de plaatsen waar jullie staan in de Pyramide.

Heb je als uitdager gewonnen, dan kan je een speler uitdagen die weer een rij boven je staat.

Heb je als uitdager verloren, dan kan je een andere speler uitdagen om zo een rij hoger te komen.

Heb je als uitgedaagde verloren en ben je dus van plaats gewisseld, dan moet je iemand uitdagen uit de rij

waarin je eerst stond. Je mag iedereen daarvan uitdagen, behalve degene van wie je net hebt verloren. Deze

mag je wel weer uitdagen als je eerst een wedstrijd tegen iemand anders hebt gespeeld.

Naast bovengenoemde regels hebben we nog een paar extra regels:

● Degene die iemand uitdaagt, reserveert een baan voor de afgesproken datum en tijd.

● De uitdager zorgt ook voor de ballen.

● Er is een inspeeltijd van 5 minuten.

● Jullie spelen een uur. Degene met de meeste games is de winnaar.

● Bij 40-40 wordt er een “winnend punt” gespeeld (dus geen voordeel en nadeel).

● Hebben jullie afgesproken en één van jullie komt niet opdagen, dan heeft degene die niet komt

opdagen verloren.

● De uitdager geeft de uitslag via het digitale formulier door, zodat de JC de uitslag kan verwerken.

● Om mee te doen, moet je wel minimaal 2 wedstrijden per maand spelen.

● Ieder weekend zal de JC, na verwerken van de uitslagen, een nieuwe versie van de Pyramide naar jullie

mailen.

https://docs.google.com/forms/d/1SjVlC5GuIsPX4yU_cJeUf1QKmDEDVv9vWLiVtuA6GXs/edit


Afhankelijk van het aantal inschrijvingen willen we een ladder maken voor “oranje-groen” en één voor “geel”.

De toppers uit “oranje-groen” (bovenste rij) willen we de mogelijkheid geven om ook spelers uit “geel” te

kunnen uitdagen.

En om het lekker uitdagend te houden, wordt er aan het eind van iedere maand een prijs gegeven aan de

grootste stijger en aan degene die de meeste wedstrijden heeft gespeeld.

Lijkt dit je leuk en wil je meedoen, schrijf je dan direct in (maar uiterlijk 18 april) via dit inschrijfformulier zodat

we direct in de voorjaarsvakantie kunnen beginnen.

Wij hopen dat jullie hier veel plezier mee hebben en dat jullie veel wedstrijdjes tegen elkaar zullen spelen.

Heb je vragen, mail ons even of vraag het aan één van de trainers.

En als laatste, maar zeer belangrijk,  geldt dat vanwege de  Corona Regels er helaas nog steeds geen publiek

langs de baan mag staan.

Veel plezier,

LTC ’t Loo – de jeugdcommissie

Erwin, Nadine, Luciënne, Monique, Danielle, Denise, Esmee, Ilona, Niels en Lesley

https://docs.google.com/forms/d/1UfE2ncnZimvpPejciVNazbIx2LvsanSNWuFS-R_OvMM/edit

