
KWTC organiseert dit jaar een vernieuwde laddercompetitie in de zomerperiode voor spelers die 
op regelmatige basis vriendschappelijke wedstrijdjes willen spelen. Iedereen is van harte wel-
kom om deel te nemen. De spelers worden ingedeeld in groepen van gelijkwaardig tennisniveau 
zodat iedereen plezier beleeft aan de wedstrijdjes. Het is de ideale manier om kennis te maken 
met andere spelers van de club en je tennisvaardigheden aan te scherpen. 

COMPETITIEVERLOOP EN WEDSTRIJDREGLEMENT
Duur van de competitie
Deze competitie gaat door van maandag 13 augustus t.e.m. zondag 23 september. Dat is dus een speelperiode van 6 weken.

Indeling van de competitie
De ingeschreven spelers worden op basis van hun tennisniveau ingedeeld in groepen van meerdere spelers . Je speelt als 
deelnemer één wedstrijd tegen elke andere speler van jouw groep. 

Spelers die over voldoende vrije tijd beschikken kunnen uiteraard ook voor meer dan één reeks inschrijven.

Volgende reeksen zijn beschikbaar:  Enkel heren, Enkel Dames, Enkel jeugd, Dubbel

Enkel heren en dames is toegankelijk voor spelers vanaf 15 jaar.  Enkel jeugd is toegankelijk voor spelers van 10 (kidstennis-
kleur “groen”) t.e.m. 17 jaar. De dubbelreeks is een open reeks. Dus een dubbel koppel mag zowel uit twee dames, twee heren 
als een dame en een heer bestaan. Indeling in de poules gebeurt op basis van het tennisniveau van het dubbelkoppel

Inschrijvingen voor de competitie
Inschrijven is gratis maar is niet vrijblijvend : als je je inschrijft in een reeks wordt van je verwacht dat je ALLE geplande 
wedstrijden speelt binnen de daarvoor voorziene periode ! Spelers die (zonder geldige reden) niet al hun wedstrijden spelen 
zullen worden geschorst uit de competitie zowel voor de huidige competitie als voor het volgende jaar. M.a.w. voor je je 
inschrijft ga je na of je wel zeker in de mogelijkheid zal zijn om al je wedstrijden te spelen. 

Om te kunnen inschrijven voor de zomercompetitie dien je lid te zijn van KWTC. Spelers die lid zijn van een andere club kun-
nen zich ook inschrijven mits betaling van 25 euro op rekeningnummer  BE65 0017 1135 1596 met vermelding van “KWTC 
laddercompetitie zomer” voor aanvang van je eerste wedstrijd.

Inschrijven voor de competitie doe je online via de website. Klik op ‘inschrijvingen’ en vul alle gevraagde gegevens in. 

Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 5 augustus. Daarna worden de ingeschreven spelers in groepen ingedeeld en kunnen alle 
wedstrijden worden ingepland. 

Inplanning van de wedstrijden
Iedere speler vindt op de website een overzicht van de wedstrijden die hij dient te spelen voor de huidige periode. Hij kan via 
de website ook een wedstrijdformulier downloaden met daarop de namen en contactgegevens van alle spelers in zijn groep 
en een lijst met de wedstrijden die hij dient te spelen in deze periode. De spelers bepalen in onderling overleg zelf de datum 
en het tijdstip waarop ze hun wedstrijden spelen, waarbij er wel gestreefd dient te worden naar een egale spreiding van de 
wedstrijden over de ganse periode.

Als iedereen afwacht tot de laatste weken om dan nog snel al zijn wedstrijden in te plannen loopt het gegarandeerd spaak. Laat 
je dus niet verrassen en begin onmiddellijk je wedstrijden in te plannen bij de start van een nieuwe periode. 

Elke wedstrijd dient ingepland te worden via de competitiewebsite VOORDAT de wedstrijd effectief gespeeld wordt. Let op: 
vergeet naast het inplannen van de wedstrijd via de competitiewebsite ook geen terrein te reserveren via de website van Tennis 
Vlaanderen. Een wedstrijd spelen en pas nadien deze inplannen op de website en de uitslag bevestigen is niet toegelaten! 
Dit bevordert de fairplay en geeft ook de mogelijkheid om controle uit te voeren van de gespeelde wedstrijden. Hetzelfde 
geldt voor ingeplande wedstrijden die om welke reden dan ook niet zijn doorgegaan (ziekte, weersomstandigheden,...). Zulke 
wedstrijden dienen onmiddellijk te worden verwijderd van de planning en kunnen daarna opnieuw worden ingepland op 
een later tijdstip. Je laat zulke wedstrijden dus NIET ingepland staan op hun oude datum als deze reeds gepasseerd is en de 



wedstrijd nog niet gespeeld is! Het komt er dus op neer dat de vermelde datum en tijdstippen voor de gespeelde wedstrijden 
steeds overeen moeten stemmen met de werkelijkheid. Wedstrijden die op een ander tijdstip zijn gespeeld dan ingegeven op de 
websiteplanning zijn niet geldig. 

Ziekte, kwetsuren, forfait...
Iedere deelnemer verbindt er zich toe om al de geplande wedstrijden te spelen binnen de daarvoor voorziene periode.
Een reeds ingeplande, maar nog niet gespeelde wedstrijd kan steeds verschoven worden naar een andere datum als je je tegen-
speler hiervan ten laatste de dag voor de geplande wedstrijd op de hoogte brengt en meteen een nieuwe datum afspreekt.  

Indien een speler gekwetst of ziek is, kan hij/zij zijn wedstrijden uitstellen naar later tijdstip. Indien er niet genoeg tijd meer rest 
(periode bijna ten einde) om de wedstrijd uit te stellen naar een later moment, kan hij zich uitzonderlijk laten vervangen door 
een speler met ten hoogste hetzelfde tennisklassement als hij zelf (die ook lid dient te zijn van KWTC). Indien hij geen vervan-
ger wenst aan te stellen, geeft hij forfait voor de resterende wedstrijden van de speelperiode. Een forfait dient steeds onmiddel-
lijk aan de wedstrijdleiding gemeld te worden, welke dan de gepaste maatregelen zal nemen.

Indien een speler zonder geldige reden of verwittiging niet komt opdagen voor een afgesproken wedstrijd, dan verliest hij deze 
wedstrijd met forfait (6-0). Dit moet steeds aan de wedstrijdleiding gemeld worden. Een speler die tweemaal zonder geldige 
reden niet komt opdagen voor een afgesproken wedstrijd, wordt uit de competitie verwijderd.

Scoresysteem en puntentelling
Een standaard wedstrijd duurt exact 1 uur. In dat uur is ook de eventuele opwarming inbegrepen. Er worden geen sets ge-
speeld, de games worden gewoon doorgeteld.  Na exact 1 uur wordt de wedstrijd afgebroken. De game die op dat moment nog 
bezig was telt niet mee in het eindresultaat. De speler die het meeste aantal games achter zijn naam wist te schrijven krijgt 2 
punten, de verliezer krijgt 0 punten. Bij een gelijkspel krijgt elke speler 1 punt. 

Indien beide spelers hiermee akkoord gaan kunnen ze voor de aanvang  van een wedstrijd afspreken om een ander wedstrijd-
type te spelen dan de hierboven beschreven standaard wedstrijd. Ze zouden bv. kunnen afspreken om voor 2 winnende sets 
te spelen, of om gewoon 2 sets te spelen en indien het daarna gelijk staat, een super tiebreak voor matchwinst. Indien de ter-
reinreservaties het toelaten kan men zelfs voor een volledige officiële wedstrijd gaan. 

Het ingeven van de wedstrijduitslagen bij tiebreaks vereist wat extra aandacht: het resultaat van een tiebreak wordt steeds 
ingegeven als één game! Stel: speler A wint de eerste set met 6-4. In de tweede set komt het tot een tiebreak, welke speler B 
wint met 7-9. Omdat het daarna gelijk staat besluiten de spelers een super tiebreak te spelen om de winnaar van de wedstrijd 
te bepalen. Deze super tiebreak wordt gewonnen door speler A met 10-6. Dit wedstrijdresultaat wordt dan ingegeven als volgt: 
6-4/6-7/1-0, waarbij speler A 2 punten verdient en speler B 0 punten.  

De spelers worden gerangschikt volgens het aantal punten dat ze verdienen tijdens de wedstrijden. Bij spelers die een gelijk 
aantal punten hebben wordt gekeken naar het verschil tussen het totaal aantal gewonnen en verloren games. Een speler die een 
hoger positief verschil tussen gewonnen en verloren games heeft staat boven een speler met een lager positief verschil.

De twee spelers die op het einde van een periode het hoogst in de rangschikking eindigen van elke poule spelen de finale op 
zaterdag 29 september tijdens ons “afsluitevent zomer”..

Online opvolging via de website
De zomercompetitie wordt online opgevolgd. Dat wil zeggen dat de spelers na elke wedstrijd zelf de wedstrijdresultaten inge-
geven op de website van de zomercompetitie. Dit kan ter plaatse met je smartphone of thuis op je eigen computer. De winnaar 
geeft het wedstrijdresultaat in op de website. De verliezer bevestigd daarna het wedstrijdresultaat. Indien de winnaar om welke 
reden dan ook het resultaat niet onmiddellijk ingeeft, dan geeft de verliezer het wedstrijdresultaat in. 
Wedstrijdresultaten dienen uiterlijk binnen de 24 uur nadat de wedstrijd gespeeld werd te worden ingegeven op de website. 
Indien men nalaat om de wedstrijdresultaten tijdig in te geven, dan is de wedstrijd ongeldig.

Fairplay en betwistingen
Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich houden aan de regels van de fairplay, enkel op die manier kunnen we van 
deze competitie voor iedereen een aangenaam sportgebeuren maken. Indien er toch discussies zouden ontstaan, dan heeft de 
wedstrijdleiding steeds het laatste woord.


