
Beste Seniorleden van TVA, 

 

Lijkt het je leuk om te spelen tegen andere leden van jouw niveau bij TVA? 
Dat kan via de Clubladder. TVA heeft daarvoor een proefperiode (winter 2021/2022) 
afgesproken met Sportconnexions. De Clubladder is voor dames en heren. Dames 
tegen dames en heren tegen heren.   
  
Sportconnexions regelt alle administratieve handelingen voor ons. Na aanmelding 
(zie hiervoor de blauwe tekstregel verderop in dit document) kom je op de site van 
Sportconnexions en is alle relevante informatie over de clubladder in te zien.  
Aanmelden kan ook direct via het blauwe aanmeldblok verderop in de tekst.  
Op internet is ook een promotievideo te vinden (clubladder.nl/voor clubs/uitleg). 
 

Op maandag 29 november starten we met proef van de nieuw TV Arkel enkel 
tennisladder, en het werkt heel simpel: 

 Elke 2 weken regelt Sportconnexions een leuke wedstrijd voor je. 

 Je kiest zelf wanneer je graag speelt. 

 Je wordt ingedeeld op jouw speelniveau. 

 Je wisselt van plek als je wint van iemand die hoger staat. 

Speel je ook mee? Je hoeft alleen je niveau op te geven en welke dagen je graag speelt: 
 
meld je aan: https://sportconnexions.com/nl/tennisladder/tva-arkel/951/ 

 

op jouw niveau - wanneer je wilt - zo vaak je wilt 

Voor recreant tot competitiespeler: Clubladder is een leuke en snelle manier om 
nieuwe tennismaatjes van jouw niveau op je club te ontmoeten. Meld je aan en 
binnen 2 weken speel je je eerste leuke wedstrijd. Te druk of geblesseerd? Dan sla je 
gewoon een ronde over. 

meld je aan 

Aan het begin van de volgende ronde ontvang je een email met contactinformatie 
van je tegenstander en hoe je de wedstrijd plant. Je beginpositie is gebaseerd op je 
speelsterkte. Daarna tellen alleen wedstrijdresultaten. 

Spelregels 

Je speelt de gebruikelijke afhangtijd en telt de games door. De wedstrijd kan 
eindigen in een gelijkspel. Je wisselt van positie als je wint van iemand die hoger 
staat. Je zakt 1 plek als je een wedstrijd annuleert of als je de laatste 2 rondes hebt 



overgeslagen. Je wordt van de ladder gehaald als je 2 rondes op rij je wedstrijden 
annuleert en niet reageert op email. Je kunt je altijd weer opnieuw aanmelden. 

Volledige spelregels. 

Rondes 

Elke 2 weken start een nieuwe ronde en ontvangen de spelers een email met 
informatie over de volgende wedstrijd. De hoogst genoteerde speler maakt een 
afspraak om de wedstrijd te spelen. De winnaar registreert de wedstrijduitslag. De 
uitslag wordt aan het einde van de ronde verwerkt. Je kunt rondes overslaan door je 
instellingen aan te passen. 

Seizoen 

Je kunt je het hele seizoen aanmelden voor de ladder. Je kunt rondes overslaan, 
bijvoorbeeld als je op vakantie gaat. Aan het einde van het seizoen huldigen wij de 
spelers met de meeste wedstrijden, de snelste stijgers, en de top 3. Je wordt vanzelf 
ingedeeld voor het volgend seizoen, totdat je je afmeldt. 

Overzicht van de seizoenen. 
 

 

Vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur van TVA 
Krijn 


