
Kwalificaties materiaal schuiftafeltennis 
 
Schuifbatjes: 
 
Er zijn verschillende batjes beschikbaar die geschikt zijn voor schuiftafeltennis. Er is gekozen 
voor meerdere batjes naast de bestaande Push-pong batjes van MJ om ook batjes te 
kunnen leveren van verschillende kwaliteiten in frame en rubbers, om op die manier een 
keus bieden voor spelers en sportaanbieders afhankelijk per situatie. Tijdens de testfase zijn 
alleen de batjes getest, maar zijn er ook varianten en aanpassingen aan batjes denkbaar 
afhankelijk van de (hand) beperking van een speler. 
 
Standaard gaan we uit van 2 soorten schuifbatjes: 
Schuifbatjes met afgevlakte kant en schuifbatjes rond (standaard bat). Tijdens de testfase is 
gebleken dat beide batjes voordelen kan hebben afhankelijk van mobiliteit en voorkeur. 
Beide batjes zijn voorzien van een vilten rand geschikt om op tafel te laten rusten en te 
schuiven met zo min mogelijk weerstand (en om beschadiging aan de tafel te voorkomen) 
 
Schuifbatje met afgevlakte kant: 
 
Deze batjes zijn voornamelijk geschikt voor spelers die minder mobiel zijn in de bewegingen 
met de armen en bovenlichaam, met name vanuit een zittende positie. Maar ook voor 
spelers met een voorkeur voor de backhandslag. ( slag voor het lichaam) 
 
Voordelen: 

+ Door de afgevlakte onderkant is er meer raakvlak voor de bal. 
+ Het bat kan rusten op de tafel, zodat de speler deze niet continu hoeft op te tillen. 
+ Het bat is met name geschikt voor de backhandslag (voor het lichaam) 
+ Goed instapmodel voor de beginnende speler die de technieken en oog-hand 

coördinatie nog moet opbouwen. 
+  

Nadelen: 
- Vanuit de backhandpositie is het lastiger om naar de forehandslag te gaan waarbij 

het bat contact houdt met de tafel. Het bat komt dan met de punt (verste hoek-vanaf 
handvat gezien- van de onderkant die over gaat naar het ronde gedeelte) op tafel en 
heeft zo minder raakvlak voor de bal. Vilt slijt snel op de punt. 

- Als de speler moeite heeft met het hoog houden van de elleboog (en dan met de 
onderarm rust op tafel) komt het bat met de verste punt omhoog en rust het batje met 
dichtstbijzijnde punt (gezien vanaf het handvat) op tafel. Hierdoor ontstaat ook minder 
raakvlak voor de bal en slijt het vilt sneller op de punt.  
 

Welke afgevlakte schuifbatjes zijn verkrijgbaar? 
 

• Push-pong batjes MJ-Tafeltennis: Instapmodel voor beginners, te gebruiken bij clinics 
scholen, zorg etc. 

• Push-pong bat 5* edge, Heemkerk serie voor recreatieve en licht gevorderde spelers. 

• Push-pong bat 6* edge Heemskerk Serie, voor gevorderde spelers die wedstrijden 
willen gaan spelen. 

Deze batjes worden via een mal gezaagd en hebben de standaard vorm geschikt voor 
wedstrijden. 
 
 
 
 
 



Schuifbatje rond: 
 
Deze batjes zijn geschikt voor meer mobiele spelers (jong tot oud), voor spelers die ook met 
de forehandslag willen spelen en voor spelers die de overstap willen en kunnen maken naar 
het tafeltennis. 
 
Voordelen: 

+ Door dit batje over het vilt te laten schuiven kan men met de backhand soepel en snel 
naar de forehandhoek bewegen en weer terug, zonder de arm naar buiten te draaien. 
(De ronding volgen van het bat) 

+ Met dit batje kan je over de bal aaien en zo al de beginselen van de topspin slag 
leren maar ook andere technieken van het tafeltennis. 

+ Makkelijke overstap naar het tafeltennis. Verlaag het netje, en er kan tafeltennis 
gespeeld worden zonder dat de randen opgeruimd hoeven te worden. 

+ Elk batje kan voorzien worden van randvilt, waardoor aanschaf van een ander batje 
bij overstap naar tafeltennis niet nodig is. 
 

Nadelen: 
- Kleiner raakvlak van het bat in neutrale stand, de bal moet het midden van het batje 

raken voor goede controle. 
- De bal raken in meer gesloten stand (bovenkant bal raken) vereist wat meer techniek 

en ervaring. 
 
Welke ronde schuifbatjes zijn er verkrijgbaar met vilt? 
 

• Push-pong bat 5* round Heemskerk serie, voor de recreatieve maar wel serieuze 
speler 

• Push-pong bat 6* round Heemskerk serie voor de gevorderde en ervaren speler die 
wedstrijden spelen. 

 
 


