
Omschrijving
Om jeugdspelers een leuke en leerzame warming-up aan 
te kunnen bieden kunnen ze naast allerlei spellen met 
ballen ook spelregelvragen beantwoorden. Zo leren zij 
spelenderwijs de basisregels die horen bij het tafeltennis. 
Bij het spel  ‘Ren je rot’ maak je 3 vakken: A, B en C in de 
hoeken van de zaal. Zelf ga je met alle spelers in de over-
gebleven hoek staan. 

Je stelt een spelregelvraag en de spelers moeten zo snel 
mogelijk bij het goede antwoord gaan staan. Daarna komt 
iedereen terug bij jou. 

Tips: Geef hen wat bedenktijd en tijd om te kunnen  
wisselen. Het is namelijk geen wedstrijd, maar een spel 
om iets te leren. Zelfs als ze van vak wisselen, omdat de 
rest er staat is dat ook een leermoment als je de vraag 
en het antwoord nog eens goed herhaalt en indien nodig 
ook uitlegt.Tafeltennis

Ren je rot



Spel- en gedragsregels, 
goed of fout? Juist of  
niet juist?

	 Speel	wedstrijdsituaties	na	Time-out
       - Coaching tijdens de wedstrijd

       - Handdoek pakken

       - 3x serveren achter elkaar

       -  Bij 11-10 van kant wisselen,  

je wint de game

	 Speel	situaties	na	waarin	een	bepaald	 
	 gedrag	wordt	geschetst
       - Geen handje geven / succes wensen

       - Na verlies boos weglopen 

       - Batje ‘gooien’

       - Tegen de scheidsrechter in gaan

1.		De	kleur	van	het	balletje	moet	 
bij	officiële	wedstrijden:

     A wit zijn
     B oranje zijn    
   		C	mag	beide

2.		Bij	officiële	wedstrijden	moeten	 
de	rubbers	van	het	bat	de	kleuren

     A rood of zwart hebben 
					B	één	rode	en	één	zwarte	hebben 
     C hebben die je zelf leuk vindt

3.		Met	welke	kleurencombinatie	 
van	het	tenue	mag	er	in	officiële 
wedstrijden	in	ieder	geval	 
gespeeld	worden:

					A	zwarte	broek/rood	shirt
     B blauwe broek/wit shirt
     C oranje broek/zwart shirt

4.		In	principe	speel	je	wedstrijden	 
altijd	in	je	clubtenue.	Dit	bestaat	uit:

					A	korte	broek	en	shirt	met	 
									korte	mouwen
     B lange broek en shirt met  
         lange mouwen
     C maakt niet uit

5.		Bij	de	service	moet	je	het	balletje	 
opgooien	vanaf	een	open	hand.	 
Hoe	hoog	moet	de	bal	minimaal	 
opgegooid	worden?

     A 15 cm 
    	B	16	cm 
     C 18 cm

6.		Een	petje	op	tijdens	de	wedstrijd	mag:
     A wel 
   		B	niet 
     C alleen als deze achterstevoren zit 

7.		Het	opgooien	van	het	balletje	 
bij	de	service	mag:

     A boven het tafelblad 
     B naast het tafelblad (zijlijn) 
    	C	achter	het	tafelblad	(eindlijn)

8.		Bij	de	service	moet	de	ontvanger	 
het	balletje	altijd	kunnen:

    	A	zien 
     B horen  
     C beide

9.		Schuin	serveren	van	het	rechter	vak	
naar	het	linker	vak	aan	de	overkant	
van	het	net	moet	altijd	bij:

     A het enkelspel 
    	B	het	dubbelspel 
     C beide

10.		Het	loslaten	van	de	bal	bij	 
de	opgooi:

       A mag onder tafelhoogte 
							B	moet	boven	tafelhoogte 
       C mag allebei

11.		Na	hoeveel	servicebeurten	mag	 
de	ander	serveren?

  					A	2	services/gespeelde	punten 
       B 3 services/gespeelde punten 
       C 5 services/gespeelde punten

12.		Bij	de	service	wordt	de	bal	geraakt	 
terwijl	deze	nog	omhoog	beweegt.	 
Wat	beslist	de	scheidsrechter? 
A let (opnieuw serveren)  
B doorspelen 
C	punt	voor	de	ontvanger

13.		Een	game	wordt	gespeeld	tot	er	 
iemand	bij	de: 
A 21 punten is  
B 11 punten is  
C		11	punten	is	met	2	punten	 
verschil	vanaf	10-10

14.		In	de	rally	(dus	niet	bij	de	service)	 
mag	de	bal:

      A niet via het net op tafel komen
      B niet om het net op tafel komen
						C		onder	de	netband	door	spelen	

15.		Tijdens	de	rally		in	het	enkelspel,	
beseft	de	scheidsrechter	dat	 
de	verkeerde	persoon	heeft	 
geserveerd.	Wat	moet	de	
scheidrechter	beslissen?

  				A		let	geven	(geen	punt)	en	de	juiste	
persoon	laten	serveren 

      B  rally uitspelen, punt toekennen  
en juiste persoon laten serveren 

      C beide oplossingen zijn goed

16.			Er	mag	geen	coaching	plaatsvinden: 
 A  tijdens een time-out

       B		tussen	de	rally’s	door 
       C  tussen de games door  

(wisselen van speelhelft)

17.		Advies	geven	aan	de	speler	tijdens	
de	wedstrijd	mag

								A	Altijd 
B  Alleen als er geen rally’s  

gespeeld worden
        C Aleen tussen de games

18.		De	speler	bepaalt	of	coaching	plaats	
kan	vinden	bij:

						A	individuele	toernooien 
      B teamwedstrijden (bijv. competitie)
      C altijd

19.	Hoe	lang	duurt	een	time-out?
       A 1 minuut 
       B  totdat degene die de time-out  

genomen heeft weer naar  
tafel gaat 

    			C		beide:	max	1	minuut	of	totdat	 
de	nemer	van	de	time-out	weer	
naar	tafel	gaat

20		Voor	de	wedstrijd	wensen	de	spelers	
elkaar	en	de	scheidsrechter	altijd:

     A succes 
     B een prettige wedstrijd 
					C	mag	beide

21		Na	de	wedstrijd	geven	de	spelers	 
elkaar	en	de	scheidsrechter	altijd	
een:

 				A	hand 
     B high-five 
     C boks

Meer	regels	weten?	
www.tafeltennismasterz.nl



Omschrijving
Dit spel is bedoeld voor oudere jeugd en senioren waar-
bij je op een leuke manier de spelregelkennis wilt testen 
en verbeteren. Iedereen moet een batje hebben met een 
rood en zwart rubber. 

Positioneer iedereen zo dat je zelf goed zicht op de opge-
stoken batjes (en dus de kleuren). Een grote kring of op 
een tribune is een geschikte oplossing, maar het kan ook 
in de kantine, natuurlijk. 

Stel de vragen en geef per vraag circa 10 seconden be-
denktijd. Vraag regelmatig aan de deelnemers waarom 
het antwoord dat zij gegeven hebben goed is en corrigeer 
dat indien nodig. uiteraard ben je vrij om tussendoor ook 
andere vragen te stellen

Batje Rood-Zwart

Tafeltennis



1.		De	kleur	van	het	balletje	moet	bij	
officiële	wedstrijden	wit	zijn

    A juist 
  		B	onjuist

2.		Bij	officiële	wedstrijden	moeten	de	
rubbers	van	het	bat	bestaan	uit	één	
rode	en	één	zwarte

    A juist 
    B onjuist

3.		Het	clubtenue	waarin	je	altijd	officiële	
wedstrijden	speelt	moet	altijd	korte	
mouwen	en	broekspijpen	hebben

    A juist
    B onjuist

4.		Het	maakt	niet	uit	in	welke	kleur	 
kleding	je	speelt

    A juist 
  		B	onjuist

5.		Een	petje	op	tijdens	de	wedstrijd	 
is	toegestaan

    A juist 
  		B	onjuist

6.		Bij	de	service	moet	je	het	balletje	 
opgooien	vanaf	een	vlakke	handpalm.

    A juist
    B onjuist

7.		Hoe	hoog	moet	de	bal	minimaal	 
opgegooid	worden?

    A 15 cm 
				B	16	cm

8.		Het	opgooien	van	het	balletje	bij	 
de	service	mag:

     A boven het tafelblad 
					B	achter	het	tafelblad	(eindlijn)

9.		Bij	de	service	moet	de	ontvanger	 
het	balletje	altijd	kunnen:

					A	zien 
     B horen

10.		Schuin	serveren	van	het	rechter	vak	
naar	het	linker	vak	aan	de	overkant	
van	het	net	moet	altijd	bij:

       A het enkelspel 
    			B	het	dubbelspel

11.	Het	loslaten	van	de	bal	bij	de	opgooi:
      A mag onder tafelhoogte 
						B	moet	boven	tafelhoogte

12.		Na	hoeveel	servicebeurten	mag	de	
ander	serveren?

 					A	2	services/gespeelde	punten  
      B 5 services/gespeelde punten

13.		Het	is	toegestaan	als	de	bal	bij	de	
service	wordt	terwijl	deze	nog	 
	omhoog	beweegt. 
A juist  
B	onjuist

14.		Een	game	wordt	gespeeld	tot	er	
iemand	bij	de:

      A 21 punten is 
						B	11	punten	is

15.		Een	game	kan	alleen	beslist	worden	
met	2	of	meer	verschil

       A juist 
       B onjuist

16.		Tijdens	de	rally		in	het	enkelspel,	
beseft	de	scheidsrechter	dat	de	
verkeerde	persoon	heeft	geserveerd.	
Hij/zij	beslist	de	rally	te	stoppen	en	
een	‘let’	te	geven.

       A juist 
       B onjuist

17.		Wanneer	is	handdoekgebruik	tijdens	
de	wedstrijd	toegestaan?

       A bij het wisselen van de opslag 
 						B		na	elke	zes	punten	en	bij	 

het	wisselen	van	kant

18.		De	coach	mag	tussen	de	rally’s	door	
advies	geven.

       A juist
       B onjuist

19.		De	speler	bepaalt	of	coaching	plaats	
kan	vinden	bij:

       A teamwedstrijden (bijv. competitie)
      	B	individuele	wedstrijden

20.	Hoe	lang	duurt	een	time-out
    			A	1	minuut	
       B 30 seconden

21.		Een	time-out	is	naast	de	maximale	
tijd	ook	afgelopen	als

 						A		de	nemer	van	de	time-out	binnen	
de	maximale	tijd	naar	tafel	gaat

       B  als één van beide spelers eerder 
naar tafel terug gaat

22.		Hoe	vaak	mag	een	time-out	 
aangevraagd	worden?

       A  1x per game 
      	B		1x	per	wedstrijd

23.		Voor	de	wedstrijd	wensen	de	spelers	
elkaar	en	de	scheidsrechter	altijd:

     		A		succes	
   				B		een	prettige	wedstrijd

24.		Voor	en	na	de	wedstrijd	geven	de	
spelers	elkaar	en	de	scheidsrechter	
altijd	een:

							A	hand 
       B drankje

25.		Een	positieve	en	sportieve	houding	
helpt	bij	het	spelplezier	voor	alle	
betrokkenen:

       A nee               
       B ja

Meer	regels	weten?	
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