
Omschrijving
Het Zweeds ren spel is een vragenspel dat zowel 
binnen als buiten gespeeld kan worden. Door het 
goed beantwoorden van vragen kan elke groep punten 
verdienen. Welke groep heeft na afloop de meeste 
punten verdient?

Organisatie
Er worden 4 groepen gemaakt van gemiddeld 4 – 6  
spelers. Per groep wordt er een vak gemaakt, elk vak is 
qua afstand even ver naar het midden als de andere vak-
ken. Eventueel kun je nog hindernissen toevoegen zoals 
een tafeltennishekje waar de spelers overheen of on-
derdoor moeten gaan. Er zijn 4 begeleiders nodig die elk 
in het midden zitten op een stoel. Elke begeleider heeft 
zijn eigen groepje. De begeleider heeft een vragenlijst 
met meerkeuzenvragen en/of open vragen. 

Uitvoering
Het spel start wanneer de begeleider het startsein geeft. 
Dan mag 1 speler per groepje zo snel mogelijk naar de 
begeleider rennen. De begeleider leest de vraag op 
en geeft eventueel ook de meerkeuze antwoorden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De speler rent terug naar zijn groepje en herhaalt de 
vraag en mogelijke antwoorden. Vervolgens rent een 
andere speler uit het groepje naar de begeleider om het 
antwoord te geven. De begeleider noteert het antwoord 
(vertel of het goed of fout is) en stelt vervolgens een 
nieuwe vraag. Dit herhaalt zich totdat alle vragen 
gesteld zijn.

Puntentelling
Voor ieder correct antwoord krijgt het team 1 punt. Ook 
zijn er punten te verdienen als het gaat om snelheid. Het 
groepje dat als eerste klaar is ontvangt 2 extra punten, 
het team dat als tweede klaar is ontvangt 1 extra punt. Challenge

Zweeds Ren Spel

Benodigheden
• 4 TT-hekjes
• 4 begeleiders met vragenlijst
•  4 stoelen voor begeleiders  

indien nodig
•  16 pionnen om vak af  

te bakenen

Nog meer oefenvragen 
of spelvormen? Scan 
de QR code!



Challenge niveau   2

  1.       Als ik serveer, dan hoeft het balletje niet op mijn 

eigen helft te stuiteren. Waar of niet waar?

  2.    Het maakt niet uit welke kleur je rubbers hebben.     

  Waar of niet waar?

  2.     Als mijn bal bij een andere tafel komt dan roep  

ik let. Waar of niet waar?

  2.     Het is netjes om bij binnenkomst op de club  

de trainer te groeten. Juist of niet juist?

  2.     Als de bal kapot gaat dan laat ik deze liggen  

en pak ik een nieuwe bal. Juist of niet juist?

  2.     Als ik ga trainen dan doe ik een korte sportbroek 

of -rok en een sportshirt aan. Juist of niet juist?

  2.     Als ik de bal met mijn forehand speel, dan 

start ik naast mijn lichaam met de beweging. 

Juist of onjuist?

  2.     Een warming-up is niet belangrijk. Juist of 

niet juist?

  2.     Aan het einde van de training help ik met  

opruimenen bedank ik de trainer voor de training.

Juist of niet juist?

  2.     Als de trainer een oefening uitlegt dan luister ik 

aandachtig en let ik goed op. Juist of niet juist?

  2.     Als ik de bal met mijn Backhand speel, dan start ik 

met het batje voor mijn lichaam. Juist of onjuist?

* Het juiste antwoord is onderstreept
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Challenge niveau   4

  1.     Het is niet nodig om de bal op te gooien bij  

de service. Waar of niet waar?

  2.      Bij een ‘netservice’ mag de serveerder opnieuw 

serveren. Waar of niet waar?

  3.     Als ik de bal speel en hij gaat over de tafel 

heen zonder dat die stuitert op de helft van 

de tegenstander, dan is het een punt voor mij. 

Waar of niet waar?

          Het bewegen achter de tafel wordt ook wel eens 

‘zijwaarts’ bewegen genoemd. Waar of niet waar?

          Als iemand vervelend doet tegen mij dan zeg ik 

tegen diegene dat hij/zij dat niet moet doen en 

vertel ik het tegen de trainer. Juist of onjuist?

           Als ik niet kan trainen dan hoef ik dat niet door 

te geven aan de trainer. Juist of onjuist?

  1.     Als ik tafeltennis sta ik vaak klaar op mijn 

voorvoeten. Juist of niet juist?

  1.     Als de trainer zegt: Let op de batgreep! Dan kijk 

ik naar hoe ver ik met het batje van de tafel sta.

Juist of onjuist?

  1.     Als de bal tijdens een wedstrijd via het netje 

gaat dan is dat een ‘geluksbal’ en zeg ik sorry. 

Juist of onjuist?

  1.     De tafeltennis ’basishouding’ bestaat onder  

ander uit het staan op je voorvoeten, het door  

de knieën gaan en batje voor je houden.  

Juist of onjuist?

  1.     Als je effect geeft dan draait de bal niet.  

Juist of onjuist?

* Het juiste antwoord is onderstreept
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Challenge niveau   6

  1.     Als je een 1 tegen 1 wedstrijd speelt dan is schuin 

serveren verplicht. Waar of niet waar?

  1.     Het wisselen van de service is om de drie punten. 

Waar of niet waar?

  1.       Als je 11 punten hebt dan win je de game, maar 

je moet wel minimaal twee punten meer hebben 

dan je tegenstander. Waar of niet waar?

  1.      Als ik een competitiewedstrijd speel dan hoor 

ik mijn clubtenue te dragen. Juist of onjuist?

  1.     De scheidsrechter bepaalt in een wedstrijd voor 

wie de punten zijn, een scheidsrechter hoort 

onpartijdig te zijn. Waar of niet waar?

  1.     Als ik een wedstrijd verlies dan blijf ik sportief, 

geef ik mijn tegenstander een hand en zeg ik 

gefeliciteerd. Juist of onjuist?

  1.     Als een clubgenoot in de training een mooi punt 

 scoort tegen mij dan geef ik hem of haar een 

compliment voor de mooie bal. Juist of niet juist?

  1.      Als ik een wedstrijd heb dan maakt het niet uit 

hoe laat ik aanwezig ben en kan ik zelfs 5 minuten 

voor aanvang nog binnen komen op de club. 

Juist of niet juist?

  1.     Ik wens de tegenstander veel plezier of succes 

voordat de wedstrijd begint. Juist of niet juist?

  1.     Na iedere game heb ik maximaal 1 minuut de tijd 

om iets te drinken en met de coach te overleggen.

Juist of niet juist?

  1.     Een competitiewedstrijd wordt in best of five 

gespeeld. Dit betekend wie het eerst drie  

games heeft wint. Juist of niet juist?

* Het juiste antwoord is onderstreept
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Omschrijving
De spelers verzamelen zich rond een tafel waar twee 
trainers een ‘demonstratie’ geven. Bij verschillende 
spelfragmenten worden er vragen gesteld. De 
beantwoording kan direct door de spelersgroep worden 
gedaan of de antwoorden kunnen individueel of in 
groepjes op een blaadje genoteerd worden. 

Organisatie en uitvoering
De spelers nemen op gepaste afstand plaats  
rondom de demonstratietafel. De trainers kunnen 
op verschillende manieren situaties nabootsen en 
vragen stellen: 
 • Technisch bewegingen, hoe heet 
          deze beweging? 
 • Wedstrijdsituaties, voor wie is het punt? 
 •  Spel- en gedragsregels, goed of fout? 
       Juist of niet juist?

Puntentelling
Zonder punten, spelers steken de hand op als ze het 
antwoord weten. De trainer wijst iemand aan die het 
antwoord mag geven. Met punten, voor ieder correct 
antwoord krijgt de speler of het team 1 punt. Het 
antwoord wordt op een blaadje geschreven. Nadat de 
demonstratie klaar is wisselen de spelers of teams het 
blaadje uit en worden de antwoorden nagekeken. 

Challenge

Demonstratie quiz

Nog meer oefenvragen 
of spelvormen? Scan 
de QR code!



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

 

Technische bewegingen,
hoe heet deze beweging?

 

  Batgreep  
 houd ik het batje zo op de juiste manier vast? 

 Batgreep 
 hoe heet deze batgreep?  

 (shakehand, penhouder)

 Basisslagen
 Is dit Forehand of Backhand?

 	Effect	
 welke effect is dit? (backspin, topspin, zijspin,  

 geen spin = contra/dood)

 Basisslagen
 hoe heet deze beweging?  

 (FH topspin, FH topspin opening, FH blok,  

 FH schuiven, FH steek, FH kort, FH flip en  

 idem met BH) 

Wedstrijdsituaties, 
voor wie is het punt?

 Speel scorende slagen of  
	 sla	bewust	mis	

	 Speel	bewust	onreglementaire	slagen	
       - Service

       - Zonder stuit terugslaan

      -  Over tafel smashen, tegenstander raakt 

bal met bat aan

 Speel weinig voorkomende slagen
       - Bal langs het netje

       - Bal door de benen

       - Bal achter de rug

       -  Bal met backspin zonder dat  

tegenstander de bal raakt


