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Wat is het? 

 
De laddercompetitie is een besloten competitie met alleen leden van de club. Zij kunnen elkaar 

onderling uitdagen tot het spelen van wedstrijden. Het doel is om steeds hoger op de ‘ladder’ te 

komen. Wie bij het einde van de competitie bovenaan staat, wint de competitie.  

 

Hoe werkt het 

 
Voor deelname/inzicht in de laddercompetitie is de Clubapp aan te raden. Je downloadt deze voor 

Iphone en Android-toestellen (klik op link naar de toepasselijke app-store). Het is aan te raden altijd 

de nieuwste versie te gebruiken en bij problemen altijd eerst te controleren of je de nieuwste versie 

is geïnstalleerd.  

Als dit niet werkt/van toepassing is, dan kan je ook via jouw persoonlijke pagina op de website van de 

vereniging ‘Mijn TVMalden’ inloggen en de competitie bekijken/wedstrijden plannen. 

In beiden gevallen die je te beschikken over de inloggegevens voor de clubapp/website zoals die bij 

aanvang van het lidmaatschap zijn verstrekt.  

Hieronder staan de instructies voor het gebruik van de app of de website.  

  

https://apps.apple.com/nl/app/knltb-clubapp/id1450502339
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app&hl=nl&gl=US
https://www.tvmalden.nl/mijn


 

 
3 

Toelichting gebruik Clubapp  

 
In de Clubapp (Hoofdmenu ‘Spelen’ en ‘tabblad’ wedstrijden’ vind je onder “mijn club” de 

beschikbare laddercompetities. Je kunt daar kiezen voor deelname en voor het uitdagen van een 

andere speler.  

 

Kies de competitie waaraan je wilt/kan deelnemen. Bij de specifieke competitie staan de specifieke 

voorwaarden zoals, specifieke speelsterkte, leeftijd, etc. Ook vind je onder deze tab de ranglijst en 

welke wedstrijden er zijn gespeeld.   

Leden bepalen zelf wie zij uitdagen. Wel bepaalt de specifieke laddercompetities tot hoeveel 

‘sporten’ hoger/lager op de ladder je iemand kan uitdagen. Zo blijven de wedstrijden voor iedereen 

interessant. Ook bepaalt de specifieke laddercompetitie binnen hoeveel dagen een wedstrijd na 

uitdaging gespeeld moet worden (meestal binnen één week).   

Nadat je jezelf hebt ingeschreven komt deze competitie in de clubapp te staan bij ‘mijn competities’.  

 

Hier kun je aan de slag gaan met uitdagen op het moment dat de laddercompetitie start. Door op de 

competitie en op ‘uitdaging’ te klikken bij een lid kun je een bericht sturen en een datum voorstellen 

(het is mogelijk om meerdere opties te versturen). 
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Zodra je zo’n uitdaging ontvangt kun je zelf via de app deze accepteren door op ‘uitdaging details’ te 

klikken. Hier is het mogelijk om de uitdaging te accepteren, af te wijzen of om een andere datum/tijd 

voor te stellen. 

NB: Nadat de uitdaging is geaccepteerd en een datum is geprikt, dienen de leden nog wel zelf een 

baan te reserveren. Let op dat de wedstrijd gespeeld moet worden binnen de regels van de 

laddercompetitie (binnen x aantal dagen).  

Mocht de afgesproken datum voor één of beide speler(s)/team(s) na het definitief maken daarvan 

tóch niet uitkomen, dan kunnen zij contact opnemen met de beheerders van de laddercompetitie 

door een e-mail te sturen naar Laddercompetitie. Vermeld daarbij altijd:  

1. Om welke specifieke laddercompetitie het gaat; 

2. Welke spelers deelnemen aan de uitdaging: 

3. Welke datum/tijd was gepland (die niet past); 

4. Welke nieuwe datum/tijd wordt gewenst. 

De ‘uitdaging’ zal dan door de beheerders in de competitie worden aangepast. Vergeet niet de oude 

baanreservering (tijdig) te annuleren en een nieuwe baanreservering te maken voor de nieuwe 

datum/tijd! 

Na het spelen dient de uitslag via de Clubapp ingevoerd te worden. Zowel de uitdager(s) als de 

uitgedaagde(n) kunnen dat doen. De ander(en) dienen de uitslag altijd te bevestigen voordat deze 

wordt doorgevoerd.  

mailto:laddercompetitie@tvmalden.nl?subject=Wijziging%20uitdaging%20laddercompetitie
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Na het invoeren (en bevestigen) van de uitslag wordt op basis van het resultaat de laddercompetitie 

bijgewerkt en zie je de nieuwe stand.   
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Toelichting gebruik Mijn TVMalden/Website 

 
Op de website in ‘Mijn TVMalden’ vind je onder “Laddercompetities” de beschikbare 

laddercompetities. Je kunt daar kiezen voor deelname en voor het uitdagen van een andere speler.  

Kies de competitie waaraan je wilt/kan deelnemen. Bij de specifieke competitie staan de specifieke 

voorwaarden zoals, specifieke speelsterkte, leeftijd, etc. Ook vind je onder deze tab de ranglijst en 

welke wedstrijden er zijn gespeeld.   

Leden bepalen zelf wie zij uitdagen. Wel bepaalt de specifieke laddercompetities tot hoeveel 

‘sporten’ hoger/lager op de ladder je iemand kan uitdagen. Zo blijven de wedstrijden voor iedereen 

interessant. Ook bepaalt de specifieke laddercompetitie binnen hoeveel dagen een wedstrijd na 

uitdaging gespeeld moet worden (meestal binnen één week).   

Nadat je jezelf hebt ingeschreven komt deze competitie in het tabblad Laddercompetities te staan bij 

‘mijn competities’.  

Hier kun je aan de slag gaan met uitdagen op het moment dat de laddercompetitie start. Door op de 

competitie en op ‘uitdaging’ te klikken bij een lid kun je een bericht sturen en een datum voorstellen 

(het is mogelijk om meerdere opties te versturen). 

Zodra je zo’n uitdaging ontvangt kun je zelf via de app deze accepteren door op ‘uitdaging details’ te 

klikken. Hier is het mogelijk om de uitdaging te accepteren, af te wijzen of om een andere datum/tijd 

voor te stellen. 

NB: Nadat de uitdaging is geaccepteerd en een datum is geprikt, dienen de leden nog wel zelf een 

baan te reserveren. Let op dat de wedstrijd gespeeld moet worden binnen de regels van de 

laddercompetitie (binnen x aantal dagen).  

Mocht de afgesproken datum voor één of beide speler(s)/team(s) na het definitief maken daarvan 

tóch niet uitkomen, dan kunnen zij contact opnemen met de beheerders van de laddercompetitie 

door een e-mail te sturen naar Laddercompetitie. Vermeld daarbij altijd:  

1. Om welke specifieke laddercompetitie het gaat; 

2. Welke spelers deelnemen aan de uitdaging: 

3. Welke datum/tijd was gepland (die niet past); 

4. Welke nieuwe datum/tijd wordt gewenst. 

De ‘uitdaging’ zal dan door de beheerders in de competitie worden aangepast. Vergeet niet de oude 

baanreservering (tijdig) te annuleren en een nieuwe baanreservering te maken voor de nieuwe 

datum/tijd! 

Na het spelen dient de uitslag via de Clubapp ingevoerd te worden. Zowel de uitdager(s) als de 

uitgedaagde(n) kunnen dat doen. De ander(en) dienen de uitslag altijd te bevestigen voordat deze 

wordt doorgevoerd.  

Na het invoeren (en bevestigen) van de uitslag wordt op basis van het resultaat de laddercompetitie 

bijgewerkt en zie je de nieuwe stand. 

  

https://www.tvmalden.nl/mijn
mailto:laddercompetitie@tvmalden.nl?subject=Wijziging%20uitdaging%20laddercompetitie
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Van belang 
 

De competitie telt niet mee voor de officiële KNLTB-rating. Deelname is gratis. Ook dienen de 

specifieke regels van de laddercompetitie waaraan wordt deelgenomen gevolgd te worden en 

uiteraard de meer algemene Verenigings- en parkregels. Je kunt je altijd uit de competitie 

terugtrekken als je geen uitdagingen meer wilt aangaan.  

Houd het sportief en gezellig.  

   


