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Wat staat er op de planning?

• Batje rood, batje zwart
• Videoronde 1: wat zie jij?
• Spelsysteem en tactische middelen
• Videoronde 2: wat zie jij nu?
• Q&A

Batje rood, batje 
zwart

Voor deze opdracht heb je een 
batje nodig.
Heb je die niet? Pak dan een 
rood en zwart voorwerp.
Wij zijn erg benieuwd wat jullie 
van de vijf stellingen vinden.

Aan de slag 

Batje rood, batje 
zwart

Stelling 1:

Als ik zelf een wedstrijd speel, 
dan speel ik altijd met een 
tactisch plan.

Rood = eens
Zwart = oneens
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Batje rood, batje 
zwart

Stelling 2:

Als ik een wedstijd coach, dan 
heb ik een goed beeld van het 
spelsysteem van de speler die ik 
begeleid.

Rood = eens
Zwart = oneens

Batje rood, batje 
zwart

Stelling 3:

Een goede tactiek is het 
belangrijkste bij het spelen van 
een wedstrijd.

Rood = eens
Zwart = oneens

Batje rood, batje 
zwart

Stelling 4:

Een goede techniek is 
noodzakelijk om tactisch goed 
te kunnen spelen.

Rood = eens
Zwart = oneens

Batje rood, batje 
zwart

Stelling 5:

Het heeft als coach geen zin om 
tijdens de wedstrijd over 
techniek te praten.

Rood = eens
Zwart = oneens

Videoronde 1: wat zie 
jij?
We gaan kijken naar de 1e game 
van twee GTTC-toppers!

Voor vandaag nemen we Pelle. 
Hoe wil Pelle volgens jou spelen?

Nu volgt een ronde van 15 min in 
break-out-rooms. Zorg dat straks 
iemand jullie bevindingen kort 
kan chatten/zeggen. Veel plezier!

Videoronde 1: wat 
hebben jullie gezien?
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Spelsysteem

Batgreep

Scoring

ServiceReturn

Actief 
spel

Passief 
spel

Spelsysteem van Pelle 

Batgreep: neutraal

Scoring: FH-tik

Service: FH-service uit BH-hoek naar BH 

Return: BH uit midden

Actief spel: tweezijdig spin 

Passief spel: twee gedachtes bij ontvangst

Tactische middelen

• Plaatsing

• Snelheid

• Effect

• Baan van de bal

Tactische middelen

Plaatsing:
- FH, BH wisselpunt
- Lengte: kort, halflang, lang

Snelheid:
- Snelheid van de bal
- Moment van raken

Effect:
- Topspin
- Backpin
- Zijspin
- Geen effect

Baan van de bal:
- Ballonverdediging 
- Variatie 

Spelsysteem en 
tactische middelen
De verschillende technieken hebben plussen en 
minnen.

In een wedstrijd gaat het om tactiek: hoe je 
techniek inzet.

Als coach begeleid je daarom vooral op tactiek.

Videoronde 2: wat zie 
jij nu?
We gaan nu naar twee andere GTTC-
toppers kijken. Bespreek met elkaar 
hoe Guus wil spelen en hoe hij dat met 
gebruik van tactische middelen 
misschien nog wel beter voor elkaar 
kan krijgen.

Je hebt weer 15 minuten om de 2e

wedstrijd te kijken en je bevindingen te 
bespreken met je groepje.

Succes!
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Videoronde 2: 
wat heb jij nu 
gezien?

Q&A
Vragen? Zet ze in de chat!

BEDANKT!
Bedankt voor jullie aanwezigheid en enthousiasme.

Hopelijk tot snel in de tafeltenniszaal.


