
SPELREGELS   

   

Spelregels en sportief gedrag aan de tafeltennistafel   

REGELS VÓÓR DE WEDSTRIJD   
   

drie belangrijke regels   

Voordat je wedstrijd begint, gelden drie belangrijke regels:   

1. Zorg dat je op tijd bent;   

2. Zorg dat het materiaal waar je mee gaat spelen in orde is;   

3. Zorg dat je de nationale sportpas met je bondsnummer bij je hebt.   

   

Wie zorgt voor wat?   

Voor de wedstrijd moet er van alles gebeuren. Wie zorgt voor wat?   

   

Je club   

Heb je wel eens bedacht wat je club allemaal voor je doet?   

De vrijwilligers en het bestuur van je club zorgen ervoor:   

• dat het clubhuis op tijd wordt geopend;   

• dat er wedstrijdtafels, netjes en balletjes zijn;   

• dat er koffie wordt gezet en broodjes worden gesmeerd;   

• dat de kleedkamers en toiletten worden gepoetst;   

• dat je training krijgt om goed te spelen;   

• dat ……….. (vul zelf in: waarschijnlijk gebeurt er bij jouw club nog veel meer).   

   

Jij en je team   

Jij en je team zorgen bij een „thuiswedstrijd‟ zelf dat de wedstrijdtafel klaar is om te 

spelen. Natuurlijk mag je hulp vragen! Wat moet je allemaal doen?   

• Zet de tafeltennistafel neer.   

• Zet het netje midden op tafel en span het op de goede hoogte.   

• Zorg voor een wedstrijdbal (een reservebal is ook handig!).   

• Zet een tafeltje met een stoel voor de scheidsrechter klaar.   

• Zet een telblok klaar.   

• Zet hekjes tussen de tafels.   

       

Regels voor de tafel en de bal   

Wist je dat er allerlei regels zijn voor het materiaal? Die hoef je niet allemaal uit je 

hoofd te kennen. Maar het is als tafeltennisfan natuurlijk wel leuk om deze feitjes te 

weten.   

   



De tafeltennistafel en het net   

Het speelvlak van de tafel is 274 cm lang en 152,5 cm breed. De tafeltennistafel is 

76 cm hoog. Het net staat precies in het midden. De hoogte van het net is 15,25 cm.   

Voor het dubbelspel is het speelvlak verdeeld in twee gelijke vlakken.  De 

middellijn is 3 mm breed. De witte lijn aan de rand van het speelvlak is 2 cm 

breed.   

   

De wedstrijdbal   

De tafeltennisbal is gemaakt van een non-celluloid kunststof.   

De bal:   

• heeft een doorsnede (diameter) van 4 cm,   

• weegt 2,7 gram,  

• moet wit of oranje zijn, 

• mag niet glimmen.   

   

Wat trek je aan?   

Bij officiële wedstrijden geldt: trek je clubshirt aan. Het is belangrijk dat je de bal goed 

kunt zien. Trek dus geen witte sportkleding aan als je met een witte bal speelt, ook 

niet bij de training!   

   

Batje   

Je speelt tafeltennis met een houten batje. Het batje bestaat uit een handvat en een 

plat oppervlak. Op de ene kant van het platte vlak zit een rode rubber en op de 

andere kant een zwarte rubber. Met deze rubbers kun je het balletje effect of „spin‟ 

geven.   

Je mag één kant van het batje ook rood verven. Maar dan mag je er geen bal mee 

slaan!   

   

Hoe houd jij je batje vast?   

Dat kan op verschillende manieren:   

• de „shakehandgreep‟ die je het vaakst ziet:   

• en de „penhoudergreep‟ die je bij Aziatische spelers wel eens ziet   

   

Rubbers   

Er zijn veel verschillende soorten rubbers te koop. Gladde rubbers of rubbers met 

nopjes aan de buitenkant. Belangrijk is dat:   

• op je rubbers het ITTF-logo staat,   

• je ene rubber rood en je andere rubber zwart is,   

• je rubbers niet beschadigd zijn.   

       

  



Sportief gedrag bij een ‘thuiswedstrijd’  

• Zeg goedendag als je bij de club binnenkomt.   

• Geef je tegenstanders en de begeleider bij binnenkomst een hand.   

• Wijs de tegenstanders de weg naar het kleedlokaal en het toilet.   

• Vertel op welke tafel jullie wedstrijd gespeeld gaat worden.   

• Geef de tegenstanders tijd om in te spelen.   

• Maak geen rommel in de kleedkamer of speelzaal.   

• Berg je eigen spullen goed op.   

• Kom niet aan spullen van een ander.   

   

Sportief gedrag bij een ‘uitwedstrijd’:   

• Houd je aan de regels die bij een andere club gelden.   

• Gedraag je als een goede gast en volg de aanwijzingen op van gastheren en 

gastvrouwen.   

   

Invullen van het wedstrijdformulier voor een competitiewedstrijd   

Op bladzijde 30 van dit boekje staat een competitiewedstrijdformulier. Bekijk het 

formulier samen met je coach of trainer. Oefen het invullen een keer tijdens de 

training. Dan weet je waar je op moet letten. Bij een echte wedstrijd maak je minder 

fouten als je het al eens gedaan hebt!  De „thuisclub‟ moet altijd zorgen voor het 

wedstrijdformulier.   

   

Inspelen   

Voor je aan de wedstrijd begint, ga je inspelen op de wedstrijdtafel. Je oefent je 

slagen nog een keer. Daarmee wen je aan de omstandigheden waaronder de 

wedstrijd wordt gespeeld.   

   

   

      

    

  



REGELS TIJDENS DE WEDSTRIJD   
   

Voor een eerlijke en sportieve wedstrijd gelden een aantal regels. hier worden de 

belangrijkste regels uitgelegd.   

   

Hoe maak je een goede opslag?   

Voor een goede opslag moet je:   

• met je „vrije hand‟ de bal opgooien,   

• eerst je eigen speelvlak van de tafel raken en daarna het speelvlak van je 

tegenstander,   

• de bal over of om het net spelen,   

• bij dubbelspel van je rechter speelvlak naar het rechter speelvlak van de 

tegenstanders opslaan,   

• bij dubbelspel is een bal op de middellijn goed.   

De opslag begint als je de bal opgooit. De scheidsrechter beslist of je opslag goed is!   

   

Wat als de bal bij de opslag het net raakt?   

Als de bal bij de opslag onderweg het net raakt, dan:   

• roept de scheidsrechter “let”,   

• moet dezelfde speler opnieuw opslaan,   

• is geen punt gescoord.   

   

Hoe vaak achter elkaar mag je serveren?   

Je mag serveren totdat 2 punten zijn gescoord. Daarna is je tegenstander aan de 

beurt. Vanaf stand 10-10 moet de service wisselen na elk gescoord punt.   

   

Wat moet er gebeuren als de verkeerde speler heeft geserveerd?   

Als je serveert terwijl je tegenstander had moeten serveren, moet je stoppen zodra 

jullie de vergissing merken. Daarna serveert je tegenstander en gaat de wedstrijd 

verder. Is er al een punt gemaakt terwijl de verkeerde persoon serveerde? Dan blijft 

het gescoorde punt geldig. Gescoorde punten kunnen niet worden afgepakt.   

   

Wat als je door een lichamelijke handicap de bal niet kunt opgooien? Dan mag 

de scheidsrechter de regels „soepeler‟ toepassen.   

   

Wat is een goede terugslag?   

Voor een goede terugslag moet de bal:   

• over of om het net heen (de bal mag het net aanraken),   

• het speelvlak van de tegenstander raken.   

       

Wat is de speelvolgorde bij enkelspel?  

De serveerder slaat met een goede opslag de bal in het spel. De ontvanger moet de 

bal terugslaan. Daarna moeten beide spelers om beurten de bal terugslaan.   

   



Wat is de speelvolgorde bij dubbelspel?   

• Het begin is hetzelfde als bij het enkelspel. Bij het dubbelspel slaan de 

dubbelpartners om beurten de bal. Je mag dus nooit twee keer achter elkaar 

de bal terugslaan.   

• Nadat jij 2 punten lang de service hebt teruggeslagen, moet jij 2 punten 

serveren;   

• Nadat jij 2 punten geserveerd hebt, sla jij 2 punten niet terug. Je dubbelpartner 

is dan degene die terugslaat.   

• Als je aan het begin van de eerste game schuin tegenover een speler staat, 

sta je ook aan het begin van elke volgende game schuin tegenover deze 

speler.   

• Bij een stand van 10-10 wissel je van opslag na ieder punt, totdat er een 

verschil is van 2 punten.   

• In de beslissende game wissel je van tafelhelft, zodra één team 5 punten heeft 

gehaald.   

   

Wat als je door een lichamelijke handicap niet om beurten kunt spelen?  

Als één of twee spelers in een rolstoel „dubbelen‟, hoeven ze niet om beurten te 

spelen.   

   

Wanneer scoor je een punt?   

Je krijgt een punt als je tegenstander:   

• de bal niet op de juiste manier serveert;   

• de bal niet terugslaat;   

• de bal op zijn eigen helft of in het net slaat;   

• de bal niet op jouw tafelhelft slaat;   

• de bal eerst 2 keer op zijn eigen helft laat stuiten;   

• terugslaat voordat de bal zijn eigen helft heeft geraakt;   

• de bal met opzet twee keer achter elkaar slaat;   

• de bal blokkeert;   

• de tafel doet bewegen;   

• met zijn vrije hand de tafel raakt;   

• het net aanraakt.   

       

  



Wanneer eindigt een rally in een ‘let’?   

Het kan dat een rally zonder punt eindigt. Dit noemen we een „let‟. Een rally eindigt 

zonder punt als:   

• de bal bij de service het net raakt;   

• de bal wordt opgeslagen en de ontvanger nog niet klaar staat; de ontvanger 

mag niet proberen de bal terug te slaan - de scheidsrechter roept dan: „let‟;   

• er iets gebeurt wat niets met jouw wedstrijd te maken heeft, maar waarvan je 

last kunt hebben; de scheidsrechter   

• roept dan: „let‟ - bijvoorbeeld als:   

- de bal van „de buren‟ voor je voeten langs rolt,   

- een hekje van je wedstrijdtafel door je buurman omver wordt gelopen,   

- er plotseling een harde knal in de zaal klinkt;   

• de scheidsrechter ontdekt dat een fout is gemaakt – de scheidsrechter roept 

dan: „let‟; het kan een fout zijn:   

- in de volgorde van serveren en ontvangen,   

- bij het wisselen van speelhelft in de beslissende game.   

   

Wanneer mag een coach tips geven?   

Een coach mag advies geven:   

• tijdens de pauzes tussen de games;   

• tijdens een time-out;   

• niet tussen de inspeeltijd en het begin van de wedstrijd.   

   

Wat als een coach advies geeft als dat niet mag?    

Als een coach tips geeft op momenten dat het niet mag, moet de scheidsrechter de 

coach waarschuwen. Gaat de coach dan nog door, dan moet de scheidsrechter de 

coach wegsturen van de speelruimte.   

   

Wat moet je doen als de bal stuk of kwijt is?   

Als een bal tijdens de wedstrijd stukgaat, neem je de reservebal die klaar is gelegd. 

Is er geen reservebal, dan kiest de scheidsrechter een nieuwe bal.   

   

Wanneer heb je een game gewonnen?   

De speler die het eerst 11 punten scoort wint de game. Hebben beide spelers 10 

punten gescoord? Dan wint de speler die als eerste 2 punten meer scoort dan de 

tegenstander.   

   

Wanneer heb je een set gewonnen?   

Meestal speel je „best of five‟. De speler die het eerst 3 games heeft gewonnen wint 

de set. Zo‟n set kan dus 3, 4 of 5 games duren.   

Speel je „best of three‟, dan wint de speler die het eerst 2 games gewonnen heeft.  

Speel je „best of seven‟, dan wint de speler die het eerst 4 games gewonnen heeft.   

       

  



Zitten er ook pauzes in een wedstrijd?  

Een tafeltenniswedstrijd heeft drie soorten pauzes:   

1. een pauze van maximaal 1 minuut tussen de games;   

2. korte onderbrekingen voor het gebruik van de handdoek na elke 6 punten en 

bij het wisselen van tafelhelft in de laatst mogelijke game;   

3. een time-out van maximaal 1 minuut.   

   

Wat is een time-out?   

Een time-out is een korte onderbreking van het spel. Een time-out duurt maximaal 1 

minuut. Een speler of een coach mag 1 time-out per set aanvragen. In een time-out 

mag een speler advies ontvangen van de coach.   

   

Sportief gedrag tijdens de wedstrijd   

• Geef je tegenstander voor de wedstrijd een hand en wens hem een prettige 

wedstrijd.   

• Gedraag je sportief tijdens de wedstrijd:    

- Zeg „sorry‟ bij een geluksballetje.   

- Word niet boos bij een geluksballetje van je tegenstander.   

- Word niet boos als de scheidsrechter een fout maakt, maar zeg rustig 

hoe het volgens jou is gegaan.   

- Als je geen gelijk krijgt van de scheidsrechter, leg jij je bij de beslissing 

neer.   

• Tel bij wedstrijden als je aan de beurt bent.   

• Tel eerlijk, maar neem bij twijfel een beslissing,   

• Tel duidelijk, zodat de spelers je kunnen verstaan.   

   

      

    

  



REGELS NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD   
   

Wat doe je als je de wedstrijd hebt gewonnen?   

Nadat je het laatste punt hebt gescoord:   

• geef je de tegenstander een hand en bedankt hem voor de wedstrijd;   

• geef je de scheidsrechter een hand;   

• controleer je of de uitslag van de wedstrijd goed is ingevuld op het 

wedstrijdformulier.   

   

Wat doe je als je de wedstrijd hebt verloren?   

Als je de wedstrijd hebt verloren:   

• geef je de tegenstander een hand en feliciteert hem met de overwinning;   

• geef je de scheidsrechter een hand.   

   

Invullen en controle van het wedstrijdformulier   

Aan het eind van een competitiewedstrijd vul je het wedstrijdformulier helemaal in.   

Dat betekent dat:   

• je de einduitslag invult;   

• je de persoonlijke resultaten opschrijft;   

• je alles nog even controleert;   

• de aanvoerders hun handtekening zetten in het juiste vakje;  

• de begeleiders het wedstrijdformulier tekenen.   

   

Hoe gaat de verwerking van de uitslag?   

Het wedstrijdformulier heeft twee kopieën. Wat doe je daarmee?   

• De eerste kopie van het wedstrijdformulier geef je aan de tegenstanders.   

• Het originele wedstrijdformulier en de tweede kopie geef je af voor de 

wedstrijdsecretaris van je club. De wedstrijdsecretaris:   

-  geeft de uitslag met behulp van de computer door aan de bond;   

-  stuurt het wedstrijdformulier voor controle naar de competitieleider.   

      

Samen opruimen   

Misschien heb je met je team afspraken gemaakt over wie de spullen klaarzet en wie 

de spullen weer opruimt? Het kan ook zijn dat je alles samen doet. Het is belangrijk 

om op te ruimen als je klaar bent met spelen. Jij vindt het niet leuk als je de spullen 

van een ander moet opruimen. Voor een ander is het niet fijn als hij eerst jouw 

spullen moet opbergen.   

Waar je op moet letten:   

• Verzamel rondslingerende ballen en berg ze op.   

• Ruim ook het telblok, de scheidsrechterstafel en –stoel en de hekjes op.   

• Berg tot slot de wedstrijdtafel netjes op.   

Natuurlijk mag je hulp vragen. Anderen willen je meestal graag helpen als je zelf ook 

de handen uit de mouwen steekt!   

   
      



Sportief gedrag en respect voor de tegenstander   

Sportiviteit en respect zijn begrippen die vaak worden gebruikt in de sport. Maar wat 

betekenen ze eigenlijk?   

Deze begrippen omvatten een heleboel, zoals:   

• je aan de (spel)regels houden;   

• eerlijk zijn;   

• je emoties beheersen;   

• tegen je verlies kunnen;   

• heel de wedstrijd blijven vechten voor je kansen en niet opgeven;   

• niet de schuld geven aan de scheidsrechter, de bal, of andere dingen,  

dus geen smoesjes verzinnen als je verliest;   

• bij pech (bijvoorbeeld een randbal) je mond houden;  

• „sorry‟ zeggen als je zelf een geluksbal slaat;   

• bij een overwinning je tegenstander niet kleineren;   

• je teamgenoten aanmoedigen als je zelf niet hoeft te spelen;   

• je tegenstander een compliment maken als hij een mooi punt scoort;   

• meehelpen met klaarzetten en opruimen zonder dat iemand jou dat moet 

opdragen;   

• ……   

• …..   

Je bepaalt zelf of een wedstrijd sportief verloopt. En, je zult merken dat het veel 

leuker is om te sporten in een omgeving waarin sporters en coaches sportief met 

elkaar omgaan.   

         

  



Algemene regels voor wedstrijden die door de NTTB worden 
georganiseerd   
   

Clubkleding   

Tijdens alle officiële wedstrijden in de competitie of op toernooien dient de 

clubkleding gedragen te worden. Het is NIET toegestaan om in een trainingspak of 

met een pet op te spelen.   

   

Legitimatie   

Als je competitie wilt spelen of aan toernooien wilt deelnemen, moet je een 

spelerspas hebben. Deze spelerspas, ook wel bondskaart genoemd, is een 

legitimatiebewijs in de vorm van een plastic kaart, de Nationale Sportpas. Daarmee 

kun je bewijzen dat je bent wie je zegt dat je bent.   

   

Licentie   

Gewonnen wedstrijden in de competitie en tijdens toernooien leveren punten op voor 

je licentie. Door deel te nemen aan competitie en toernooien ga je niet alleen beter 

spelen, maar kun je ook promotie naar een hogere licentie verdienen. De NTTB 

houdt de licentieoverzichten bij op de website www.nttb.nl .   

   

Teams   

De teams die competitie spelen bestaan uit drie spelers.   

Voor het dubbelspel mag een vierde speler worden ingezet.   

In sommige afdelingscompetities bestaan de teams uit twee spelers. Dan mag een 

derde speler meedoen, maar alleen in het dubbelspel.   

Veel verenigingen kiezen ervoor om teams van meer dan drie spelers aan te melden.   

   

Begeleiding   

De NTTB verplicht de verenigingen elk jeugdteam te begeleiden. Daarnaast is het 

van belang dat het vervoer naar  uitwedstrijden is geregeld. Meestal wordt een 

beroep op ouders gedaan om het vervoer naar uitwedstrijden te verzorgen. Een 

team moet 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.   

   

Wedstrijdverloop   

In een competitiewedstrijd speelt iedere speler driemaal een „enkelwedstrijd‟ (negen 

sets). Er wordt één dubbelspel gespeeld. Het dubbelspel is de vierde set. Iedere 

gewonnen set levert het team één punt op. De maximale score is dus 10-0. Iedere 

competitiewedstrijd duurt ongeveer drie tot vier uur.   

Een competitiewedstrijd bij teams van twee spelers bestaat uit 5 sets. Dan worden 

vier enkelwedstrijden en één dubbelspel gespeeld. De maximale score is hier 5-0 en 

de wedstrijden duren minder lang.    

   

   

 


