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VOORJAARSVAKANTIE 2021 – wedstrijdjes 

ROOD 

Op jacht naar de acht.  

Je speelt tegen elkaar in het kleine veld: ieder in een servicevak. Je slaat de bal om de beurt 

op (bovenhands of onderhands), en speelt het punt uit. (Je hebt twee opslagen, dus als het de 

eerste keer niet lukt, sla je een tweede opslag.) Wanneer heb je een punt? De bal moet over 

het net, hij moet tussen de lijnen stuiteren en stuiteren mag maar 1 keer. Voordat de bal 2 

keer stuitert probeer je ‘m weer over het net te slaan. Steeds als één van deze drie dingen 

mislukt, heeft de ander een punt. Wie het eerst bij de acht is, wint de set. Je probeert twee 

sets te winnen – als dat lukt heb je de wedstrijd gewonnen. Om de stand bij te houden, kun je 

knijpers gebruiken of het scorebord met de rode en de gele ballen. Elke kant heeft zeven 

ballen, dus de achtste moet je er maar bij denken. 

Als de wedstrijd is afgelopen, geef je elkaar een racket high five. Wie heeft verloren, feliciteert 

de winnaar. De winnaar geeft de verliezer een compliment – mooie wedstrijd, goed gespeeld, 

spannend, zoiets… 

Challenges 

Mooi zo. Nu gaan we kijken hoe goed jullie samen kunnen werken. Ik ben benieuwd hoeveel 

keer jullie kunnen overslaan zonder een foutje te maken. Met een stuitje en daarna zonder 

een stuitje. Tot slot: wat is jullie langste rally als jullie tikkie-takkie spelen? Voor elke challenge 

geldt: 2 minuten oefenen, 5 minuten voor de record pogingen. (De klok staat achter het 

nieuwe clubhuis.) 
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ORANJE 

Een wedstrijd in Oranje bestaat uit 4 gewonnen games. Een game win je door 4 punten te 
winnen. De telling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Bij de stand 40 - 40 geldt het Beslissend 
Punt Systeem: het winnende punt levert de game op. De ontvanger bepaalt vanaf welke kant 
de serveerder het punt moet spelen. 

Bij een 3 - 3 stand in games wordt een beslissende game gespeeld. 

Bij een oneven gamestand wissel je van speelhelft. 

Je serveert om de beurt, mag bovenhands en onderhands. Als de eerste poging fout gaat, 
mag er nog een keer geserveerd worden. 

Oh ja – het veld: een halve baan + tramrails. 

Als de wedstrijd is afgelopen, geef je elkaar een racket high five. Wie heeft verloren, feliciteert 

de winnaar. De winnaar geeft de verliezer een compliment – mooie wedstrijd, goed gespeeld, 

spannend, zoiets… 
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GROEN 

Je speelt 2 sets om 4 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 4 - 2 of 5 - 
3). Een game win je door 4 punten te winnen. De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - 
game. Bij de stand 40 - 40 geldt het Beslissend Punt Systeem: het winnende punt levert de 
game op. De ontvanger bepaalt vanaf welke kant de serveerder het punt moet spelen. 

Bij 4 - 4 in de game speel je een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten): 
De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert vanaf rechts voor het eerste punt. De 
tegenpartij serveert daarna vanaf links voor het tweede punt en vervolgens vanaf rechts voor 
het derde punt. 
Iedere speler serveert daarna steeds voor twee punten. Eerst vanaf links en daarna vanaf 
rechts. 
Er is een normale telling (1, 2, 3). Degene die het eerst 7 punten haalt, met een verschil van 
twee punten, wint de tiebreak. De set is dan gewonnen met 5 - 4. Na iedere 6 punten in de 
tiebreak moeten de spelers wisselen van speelhelft. 

Als het 1 - 1 in sets staat, speel je een beslissende tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 
2 punten). 

Je speelt op een hele enkelspelbaan – dus tussen de tramrails. 

Als de wedstrijd is afgelopen, geef je elkaar een racket high five. Wie heeft verloren, feliciteert 

de winnaar. De winnaar geeft de verliezer een compliment – mooie wedstrijd, goed gespeeld, 

spannend, zoiets… 

 


