
Laddercompetitie 
 
Vanuit de evaluatie van de clubkampioenschappen bleek ook, dat veel mensen op hun eigen sterkte 
willen spelen tegen een ander. Wat is er nou een sportieve manier om tegen een speler van je eigen 
sterkte te spelen en dan allebei lekker vermoeid van de baan te stappen? In mijn ogen een 
laddercompetitie.  
 

In een laddercompetitie daagt iedereen, iedereen uit. Je 
begint door alle namen van iedereen die mee wil doen 
door elkaar te husselen en op een bord te hangen in de 
vorm van een piramide. Eentje boven aan, twee daar 
onder, drie daaronder, vier daaronder etc. net zo lang tot 
iedereen op een plekje hangt. Het plaatje hiernaast geeft 
het goed weer. Daarna kan de competitie beginnen. 
Uitdagen gebeurd door degene die onder een ander staan. 
Nummer 1 kan dus nooit uitdagen, maar de anderen dus 
wel, maar alleen naar boven. Dus 7 kan 4, 5 of 6 uitdagen 
en 14 weer  7, 8, 9 en 10. Stel 7 daagt 6 uit en wint. Dan 

komt de naam van 7 op de plaats van 6 te hangen en omgekeerd.  
 
Doordat we niet kijken naar de sterkte van de spelers met het ophangen van de namen, zullen er in 
het begin best wat snelle partijen zijn, maar op een gegeven moment “hangt” iedereen op een 
niveau waarbij er veel partijen in de eigen sterkte ontstaan. Het is dan leuk dat er iemand op de 
eerste plaats staat, maar dat is voor ons niet het hoofddoel van deze competitie. Leuke partijen 
spelen is het doel en daarnaast is het een enkelspel en dat wordt anders helemaal niet gespeeld bij 
ons. Voor competitiespelers is het goed om zo het enkelspel 
te kunnen oefenen en voor degene die geen competitie 
spelen, is het een kennismaking met een onderdeel van de 
badmintonsport, die anders niet gespeeld wordt. En enkel 
spelen is mooi hoor. Het is één tegen één en je kunt alleen 
maar je zelf verwijten maken. Mooie competitie dus.  
 
Bij grote verenigingen en veel spelers kan je een opdeling 
maken in sterkte en zijn er ook afspraken te maken over 
promotie en degradatie, maar onze vereniging is te klein om 
het op die manier te doen. Je zult ook regelmatig moeten 
verschijnen op de woensdagavond, want men moet je uit 
kunnen dagen. Een flink aantal weken niet verschijnen 
bijvoorbeeld door nummer 1 zou dan betekenen dat de 
nummer 1 vast staat en dat kan natuurlijk niet. Daar wordt 
dan ook een afspraak over gemaakt. Langer dan zo veel keer 
niet komen of meedoen betekent dat je naambordje lager 
wordt gehangen. 
 
Het is wel beter om een opdeling te maken tussen vrouwen 
en mannen.  In het enkelspel in de competitie spelen in het 
enkelspel ook alleen maar vrouwen of mannen tegen elkaar. 
Niet een vrouw tegen een man. Als er nou niet veel 
deelnemers zullen zijn voor deze vorm van competitie dan 
kan er nog overwogen worden om ook vrouwen en mannen 
door elkaar te gooien. 
 



Uiteraard gelden de normale badmintonspelregels. Denk er wel aan dat het servicevak bij het 
enkelspel lang en smal is. Dat wijkt dus af van het dubbelspel. 
 
Om ‘samenzwering’ te voorkomen is er maar één wedstrijd per speler per avond. Anders doen 7 en 8 
handje klap om 5 naar beneden te krijgen. We spelen het ook niet de hele avond, maar na 
bijvoorbeeld half tien. 
 
Wat vinden jullie van dit idee? Zou het leuk zijn om dit met ingang van het nieuwe seizoen te spelen. 
Ik denk dat het een sportieve toevoeging is aan de woensdagavond, waarbij als gezegd het enkelspel 
eens uit de kast komt bij ons. Ook competitiespelers zullen het prettig vinden. Laat het ons weten via 
info@flashdemare.nl of mail naar één van de bestuursleden. We willen het graag organiseren. 
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