
LADDERCOMPETITIE KTC PADEL 

Beste KTC-padel-leden, 

Deze winter organiseren wij een laddercompetitie via de app Clubladder! Een ideale kans om je te 
meten met de andere leden in een vriendschappelijke competitie toegankelijk voor alle niveaus! 

Hoe werkt het? 

Per twee kan je als leden gratis inschrijven voor deze laddercompetitie. Op basis van je niveau word 
je automatisch ingedeeld op de ladder waardoor je zal uitkomen tegen spelers met ongeveer 
hetzelfde padelniveau. Let daarom goed op de instructies die hier later worden gegeven over de 
sterrenniveaus! (later meer).  Heel de winter door zal de tool automatisch nieuwe wedstrijden 
genereren en je laten weten wie je volgende tegenstanders zijn. Het is aangeraden om een partner 
te kiezen die ongeveer hetzelfde niveau als jou heeft, zodat het evenwichtige wedstrijden worden.  

Het concept van de ladder is heel eenvoudig: om de twee weken is er een nieuwe ronde en krijg je 
één wedstrijd voorgeschoteld. Indien je niet beschikbaar bent, kan je ook een ronde overslaan.  
Telkens je een wedstrijd hebt gespeeld, geef je de score in en zal de tool jouw team laten 
opschuiven naar boven of beneden afhankelijk van het resultaat. Daarna wordt een nieuwe 
wedstrijd gepland met een tegenstander die in je buurt staat. 

Je mag inschrijven met eender wie zolang beide spelers lid zijn van KTC Padel. Combinaties 
man/man, vrouw/vrouw en gemengd zijn allemaal mogelijk.  

De competitie start op 17/10/22 en loopt tot 26/03/23. Geen schrik, je kan nog steeds aansluiten 
na 17/10 moest je tegen dan nog niet ingeschreven zijn.  

Hoe schrijf ik me in?  

Het inschrijvingsproces is heel eenvoudig als je de volgende stappen volgt. 

Voor wie via de website wil inschrijven 

1) Ga naar de volgende link: https://sportconnexions.com/nl/padelladder/ktc-padel/10504/  
2) Druk vervolgens op “meld je aan” 
3) Maak een account aan 
4) Na het aanmaken van de account, kan je in de app teruggaan naar de clubladder van KTC. In 

de volgende pagina zal je volgende zaken moeten ingeven: 
- Een teamnaam 
- De naam van je partner met wie je zal spelen 
- Geslacht van je partner 
- E-mailadres van je partner 

5) Wanneer je verder klikt, word je gevraagd om je niveau mee te geven. Je kan kiezen tussen 6 
niveaus. Dit is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je tegenstanders krijgt die van jouw 
niveau zijn. Voor KTC hebben we de volgende definities bepaald: 
- 1 ster (beginner): wanneer je nog nooit padel hebt gespeeld 
- 2 sterren (boven beginner): wanneer je al enkele keren padel hebt gespeeld en de regels 

onder de knie hebt 
- 3 sterren (gemiddeld): wanneer je op regelmatige basis padel speelt en nog geen 

klassement hebt of een klassement van max. P50 
- 4 sterren (bovengemiddeld): wanneer je op regelmatige basis padel speelt én al een 

padelklassement hebt van P100 

https://sportconnexions.com/nl/padelladder/ktc-padel/10504/


- 5 sterren (goed): wanneer je al competitieervaring hebt en een padelklassement van 
P200 of P300 hebt 

- 6 sterren (top): wanneer je al regelmatig competitie speelt en een padelklassement van 
P500 of hoger hebt 

6) Geef je beschikbaarheid in voor een typische week in je agenda zodat de tool wedstrijden 
kan inplannen tussen mensen die op dezelfde momenten kunnen spelen.  

7) Je bent ingeschreven! 

Voor wie via de mobiele app wil inschrijven 

1) Download de app “Clubladder” via de App Store (Android / Apple) 
2) Druk op “padel” 
3) Typ in “Kalmthout” in de zoekbalk 
4) Je zal vervolgens de clubladder “KTC dubbel padel, Kalmthout” zien verschijnen. Druk 

daarop. 
5) Druk vervolgens op “meld je aan” 
6) Maak een account aan 
7) Na het aanmaken van de account, kan je in de app teruggaan naar de clubladder van KTC. In 

de volgende pagina zal je volgende zaken moeten ingeven: 
- Een teamnaam 
- De naam van je partner met wie je zal spelen 
- Geslacht van je partner 
- E-mailadres van je partner 

8) Wanneer je verder klikt, word je gevraagd om je niveau mee te geven. Je kan kiezen tussen 6 
niveaus. Voor KTC hebben we de volgende definities bepaald: 
- 1 ster (beginner): wanneer je nog nooit padel hebt gespeeld 
- 2 sterren (boven beginner): wanneer je al enkele keren padel hebt gespeeld en de regels 

onder knie hebt 
- 3 sterren (gemiddeld): wanneer je op regelmatige basis padel speelt en nog geen 

klassement hebt of een klassement van max. P50 
- 4 sterren (bovengemiddeld): wanneer je op regelmatige basis padel speelt én al een 

padelklassement hebt van P100 
- 5 sterren (goed): wanneer je al competitieervaring hebt en een padelklassement van 

P200 of P300 hebt 
- 6 sterren (top): wanneer je al regelmatig competitie speelt en een padelklassement van 

P500 of hoger hebt 
9) Geef je beschikbaarheid in voor een typische week in je agenda zodat de tool wedstrijden 

kan inplannen tussen mensen die op dezelfde momenten kunnen spelen.  
10) Je bent ingeschreven! 

Wat zijn de regels?  

Alle spelregels en veelgestelde vragen zijn terug te vinden via deze link: 
https://sportconnexions.com/nl/RankingRules/?clubid=10504  

https://sportconnexions.com/nl/RankingRules/?clubid=10504

