
 

 
 
 

Onderwerp  
Speelschema en spelregels landelijke finale Table Stars the Battle 
 
We spelen volgens de officiële regels en zullen voorafgaand aan het evenement kort uitleg geven 
over de spelregels. In geval van discussie zorgt de NTTB tijdens de finaledag voor voldoende 
tafelcommissarissen die uitsluitsel kunnen geven.  
 
Omdat het toernooi bedoeld is voor beginners, passen we vooral de spelregels toe die voor hen 
ook haalbaar zijn. Zo is opgooien van de bal belangrijker dan dat het 16 cm moet zijn. Indien er 
een discussie ontstaat met een tafelcommissaris, dan verzoeken we dit te melden bij de 
toernooileiding. 
 
Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen met Sven Groot via 
groot@tafeltennis.nl  

 
‘’Best of three’’ en ‘’Best of five’’ 
De wedstrijden worden gespeeld in een best of three of best of five. Bij best of three geldt dat 
de speler die als eerste 2 games wint, wint de wedstrijd. Het wordt dus 2-0, 2-1, 1-2 of 0-2. Bij 
best of five geldt dat de speler die als eerste 3 games wint, wint de wedstrijd. Het wordt dus 3-0, 
3-1, 3-2 of andersom. (poules met 3 scholen spelen ‘’best of five’’, poules met 4 of 5 scholen 
spelen ‘’best of three’’)  
 
Puntentelling voor de school 
Er wordt een ‘’best of three’’ of een ‘’best of five’’ gespeeld. Het aantal gewonnen games is 
tevens ook het aantal punten dat je verdient voor het schoolteam. De spelers op positie 1 
spelen tegen elkaar en de spelers op positie 2 doen dat ook. De gewonnen games van beide 
teamspelers worden bij elkaar opgeteld, dit bepaald de eindscore van het team in de poule. 
 
Speelsysteem 
Het toernooi werkt als volgt, er zijn in totaal drie ronden. In ronde 1 maken alle teams kans op 
het kampioenschap. Om ook in ronde 2 nog te strijden voor dit kampioenschap dien je op plek 1 
of plek 2 te eindigen in je poule. In de poule van 5 teams heeft ook de nr 3 nog kans op het 
kampioenschap. In ronde 2 gaan álleen de nummers 1 van de driekampjes door voor de finale 
van Table Stars the Battle. Na het spelen van de laatste ronde weet je op welke plek je bent 
geëindigd. Je kunt dan met recht zeggen dat je zoveelste van Nederland bent geworden met je 
basisschool. 
 
Schema met plaatsing 

Ronde 1  plaats 1 t/m 32 

Ronde 2 nrs 1 en 2 uit ronde 1 + nr 3 uit poule van 5 scholen 
nr 3 uit poule B/C en nrs 4 en 5 uit ronde 1 

plaats 1 t/m 16 
plaats 17 t/m 32 

Ronde 3 nrs 1 uit poules sterkste 16 ronde 2 
nrs 2 uit poules sterkste 16 ronde 2 
nrs 3 uit poules sterkste 16 ronde 2 
nrs 4 uit poules sterkste 16 ronde 2 
nrs 1 uit poules zwakste 16 ronde 2 
nrs 2 uit poules zwakste 16 ronde 2 
nrs 3 uit poules zwakste 16 ronde 2 
nrs 4 uit poules zwakste 16 ronde 2 

plaats 1 t/m 4 
plaats 5 t/m 8 
plaats 9 t/m 12 
plaats 13 t/m 16 
plaats 17 t/m 20 
plaats 21 t/m 24 
plaats 25 t/m 28 
plaats 29 t/m 32 
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Spelregels 
 
Puntentelling tijdens de wedstrijd 
Degene die het eerst bij de 11 punten is wint de game. Als beide spelers op 10 – 10 staan, dan 
geldt de regel ‘’ 2 punten verschil’’.  
 
Service beurten 
De beurt om te serveren wordt om de 2 keer gewisseld. Als beide spelers op 10 – 10 staan dan 
moeten de spelers om de beurt serveren. De spelers mogen zowel schuin als rechtdoor 
serveren, er is geen restrictie op de plaatsing.  
 
Netservice 
Als de speler de bal via het net serveert, wordt er een netservice gegeven zodra de bal nog op 
de andere helft van de tegenstander stuitert. De service moet opnieuw. Indien de bal na het 
raken van het netje, naast tafel beland. Dan is het een foutservice. 
 
Foutservice 
Als de speler een ‘’fout’’ service speelt, dan is het punt direct voor de tegenstander.  
 
Opgooien bij de service 
Let op, de bal dient opgegooid te worden als de speler gaat serveren. Indien dat niet gebeurd 
en er wordt bezwaar gemaakt door de tegenstander dan dient de tafelcommissaris hier iets van 
te zeggen. 
 
Wisselen van tafelhelft 
Na een game dienen de spelers van helft te wisselen. In de 3e game mag er bij 5 punten 
gewisseld worden van speelhelft, echter is dit niet verplicht bij the Battle. 
 
Scheidsrechter / teller 
Let op dat de niet spelende spelers ook als scheidsrechter / teller moeten fungeren.  
 
 


