Kwalificaties materiaal schuiftafeltennis
Schuifranden:
De schuifranden hebben vastgestelde maten en passen op alle tafeltennistafels. Ze zijn in
twee uitvoeringen verkrijgbaar.
De schuifranden Pro Wood:
Zijn geschikt voor recreatief schuiftafeltennis maar ook voor het spelen van wedstrijden. De
set bestaat uit 4 delen, elk op een zijde van een tafelhelft te bevestigen. Elk deel bestaat uit
een rechte plank met een verstelbare schuifplank die elk aan een zijde van een tafelhelft
vastgeklemd wordt.
De schuifplanken kunnen via een telescoopstang versteld worden om de breedte van de
doelopening te vergroten of te verkleinen, afhankelijk van de mobiliteit van de speler. De
schuiven kunnen in 3 standen aangeven en vastgezet worden, middels het verstellen van de
pinnen. De wedstrijden worden gespeeld in de verschillende standen afhankelijk van de
mobiliteit van de speler.
Voordelen:
+ Stevig en robuust, kan tegen een stootje.
+ Schuiven kunnen door de telescoopstang op elke gewenste maat vastgezet worden
+ Extra optie voor afgemeten standen waarin de wedstrijden gespeeld kunnen worden.
+ Met alleen hout kunnen de kosten lager gehouden worden.
+ Ruimte voor extra logo’s of andere bedrukking (van club, school of andere instelling)
+ Geschikt voor tafeltennistafels
+ Mee te nemen en op te bergen in een apart te verkrijgen hoes
Nadelen:
- Gewicht
- Opruimen
De schuifranden Plexi:
Zijn uitermate geschikt voor wedstrijden en/of voor recreatief spelen waarbij er publiek is.
Door de plexiglas randen kan het spel via de zijkant gevolgd worden, zowel voor staand als
zittend publiek.
Voordelen:
+ De bal en het spel is zichtbaar voor kijkers langs de kant.
+ Schuiven kunnen door de telescoopstang op elke gewenste maat vastgezet worden
+ Extra optie voor afgemeten standen waarin de wedstrijden gespeeld kunnen worden.
Nadelen:
- Iets minder robuust dan de houten versie
- Gewicht
- Opruimen
Netpost:
Tussen de rechte delen, in het midden van de tafel, wordt een net met aangepaste netpost,
gespannen op 10 cm hoogte zodat de schuifbal er ruim onderdoor kan. Bij het verlagen van
het net kan de bal erover heen en kan er tafeltennis gespeeld worden.
Hiervoor is gekozen om zo het schuiftafeltennis, inclusief de batjes en spelregels zoveel
mogelijk op het tafeltennis te laten lijken maar wel een aparte maar volwaardig sport kan zijn.

Netset Classic (aangepast):
Deze netpost is zo aangepast dat het de schuifranden niet in de weg zitten en goed tegen
elkaar aanpassen.
Voordeel:
+ Deze netpost is ITTF goedgekeurd en is ook inzetbaar bij het tafeltennis
+ Bevat een pin om het net hoger vast te zetten, waardoor het strakgespannen kan
worden.
+ Men kan er door heen kijken en bij zittende positie de tegenstander nog zien.

