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Bitterballentoernooi met spelregelquiz 
Op maandag 14 juli 2014 vond het eerste Bitterballentoernooi plaats, als afsluiting van het 

tafeltennisseizoen. Altijd spannend zo'n eerste keer, maar het was een succes! 

De avond werd geopend door voorzitter Jan Willem Berends, die ons vooral veel plezier en succes 

wenste. Willem Braam, de organisator van het toernooi, kreeg vervolgens het woord om de 

'huisregels' van het toernooi mede te delen. 

Daarna gaf arbitragecoördinator Remy Menting informatie over het speerpunt van de NTTB: 

verhoging van spelregelkennis bij de leden. Hij verwees naar de website van TAVERDO voor verdere 

informatie en een link naar een ontwikkelde spelregelmodule voor oefeningen en voor het behalen 

van een spelregelbewijs.  

 

In vier willekeurig ingedeelde poules werd daarna gespeeld om de eer, maar vooral om de 

gezelligheid. De poules en uitslagen waren als volgt: 

 

Poule 1 Punten Ranking  Poule 2 Punten Ranking 

Joop Scheers 9 1  Dennis Boomkamp 8 1 

Eugène Wiesman 6 2  Wouter Kolk 6 2 

Dico Dam 3 3  Joop Strick 6 3 

Adrie Middelkoop 1 4  Eddie Zaalmink 3 4 

    Norik Manukian 3 5 

       

Poule 3 Punten Ranking  Poule 4 Punten Ranking 

Jaap Visser 9 1  Willem Braam 7 1 

Jan Willem Berends 6 2  Hennie Bergervoet 7 2 

Daan Bod 3 3  Remy Menting 6 3 

Bruno Ingen Housz 0 4  Martin Weggen 1 4 

 

Na afloop van bovenstaande wedstrijden werd tijdens de bitterballenpauze een spelregelquiz 

gehouden, waarvoor Remy Menting twintig – zeker niet de makkelijkste – vragen had uitgezocht. In 

een muisstille zaal werden de vragen door de deelnemers beantwoord…; je kon een bitterbal horen 

vallen! Na bekendmaking van de antwoorden en uitslagen bleek dat de spelregelkennis her en der 

nog behoorlijk moet worden bijgespijkerd. De beste deelnemers (Joop Scheers, Eugène Wiesman en 

Hennie Bergervoet) ontvingen een attentie in de vorm van consumptiebonnen. De vragen inclusief 

de antwoorden vind je op de pagina ACTIVITEITEN > VERSLAGEN 

 

De bitterballen werden – met dank aan Dennis Boomkamp – beschikbaar gesteld door de Jumbo 

Supermarkt in Doetinchem. Ook een speciaal woord van dank aan Jan Heuvel, voor het perfect 

frituren van de ballen. Ze zijn met veel smaak opgegeten! 

 

Omdat de avond erg snel en gezellig verliep, werd er na de pauze nog gedubbeld. We kijken terug op 

een erg geslaagde avond, die voor herhaling vatbaar is. Op naar het Bitterballentoernooi van 2015! 

 



 Resultaten Spelregelkennisquiz Taverdo 14-07-2014  (17 seniorendeelnemers) 
   

1. Je staat klaar voor de opslag en houdt het batje onder de tafel. Mag dat? 

 ■ ja 2x goed  □ nee 15x fout 

 

2. Je staat klaar om te serveren. Je wilt je tegenstander verrassen met de opslag. Terwijl je de bal 

omhoog gooit, draai je met je batje. Mag dat? 

 ■ ja 16x  □ nee 1x 

 

3. Je tegenstander serveert ‘netservice’, maar nog voordat de bal op jouw speelvlak stuit vang je de bal 

op. Wat beslist de scheidsrechter? 

 ■ Let, de rally wordt opnieuw gespeeld 6x □ Punt voor je tegenstander 11x 

 

4. Tijdens de rally komt de scheidsrechter tot de ontdekking dat de verkeerde speler heeft geserveerd. 

Wat moet hij doen? 

□ Niks, de rally uitspelen, punt toekennen en daarna verder gaan met de nieuwe stand 9x 

■ Let afroepen, de fout herstellen en de rally opnieuw beginnen    8x 

 

5. Een aanvaller speelt tegen een verdediger. De aanvaller slaat zo hard dat de verdediger over het hekje 

heen moet stappen om de bal terug te kunnen slaan. Wat doet de scheidsrechter? 

■ Niks, want de rally gaat gewoon door     16x 

□ Punt voor de aanvaller, want de verdediger gaat buiten het speelveld 1x 

 

6. Je tegenstander speelt een korte diagonale bal. Je bent alert en beweegt snel naar de zijkant van de 

tafel. Daarbij raakt je shirt de netpost. Wat doet de scheidsrechter? 

□ Let, want je shirt raakt het net     6x 

■ Punt voor de tegenstander, want je shirt raakt het net 11x 

 

7. De wedstrijdbal verdwijnt onder de tribune. Met welke bal speel je verder? 

■ Een willekeurige bal uit een doos met toegestane ballen    16x 

□ Een door jou zorgvuldig uitgekozen nieuwe bal uit een doos met toegestane ballen 1x 

 

8. Tijdens de rally maak je een terugslag met je backhand. Daarbij raak je per ongeluk eerst met je 

wijsvinger en daarna met je zwarte rubber de bal. De bal stuit vervolgens op de tafelhelft van je 

tegenstander. Deze terugslag is: 

■ goed 8x □ fout 9x 

 

9. Je speelt een lange, spannende set. Aan het eind van de vierde game krijg je last van kramp. Wat 

beslist de scheidsrechter officieel volgens de spelregels? 

□ hij geeft jou maximaal 10 minuten blessuretijd     14x 

■ Hij verplicht jou om door te spelen. Lukt dat niet, dan heb je de set verloren 3x 

 

10. Je coach vraagt een time-out aan. De time-out wordt door de scheidsrechter toegekend. Je gaat naar 

de kant, krijgt één tip en gaat weer terug naar de wedstrijdtafel. Wanneer is de time-out afgelopen? 

■ zodra jij terug bent bij de wedstrijdtafel 4x □ zodra 1 minuut verstreken is 13x 

 

11. Tijdens de rally gaat de mobiele telefoon van een speler af. Hoe moet de scheidsrechter hierop 

reageren? 

□ Niet, want de rally kan gewoon doorgaan   6x 

■ Een ‘let’ afroepen en de speler vragen zijn telefoon uit te zetten 11x 

 

12. Bij het dubbelspel moet de scheidsrechter staan in plaats van zitten 

■ goed 5x  □ fout 12x 

 



13. Bij iedere servicewissel in het dubbelspel wordt 

■ de partner van de vorige serveerder de ontvanger 10x 

□ de partner van de vorige ontvanger de serveerder 7x 

 

14. Tijdens de rally sla je per ongeluk je bat kapot. Moet je van bat wisselen? 

□ Ja         5x 

■ Nee, als jij vindt dat je verder kunt spelen met het bat, mag je doorspelen 12x 

 

15. Je hebt de eerste game verloren. Het nieuwe batje waarmee je speelt geeft nog geen vertrouwen. 

Mag je tussen de games wisselen van bat? 

□ Ja 12x ■ Nee 5x 

 

16. Je hebt geknutseld in jullie schuur en zelf een frame gezaagd. Het is vierkant met aan de ene kant een 

rood rubber en aan de andere kant een zwart rubber. Mag je daar wedstrijden mee spelen? 

■ Ja 9x □ Nee 8x 

 

17. Je komt bij een vereniging waar ze donkerrode wedstrijdtafels hebben. Mag je officiële wedstrijden 

spelen op tafels van die kleur? 

■ Ja 4x □ Nee 13x 

 

18. De stand is 5-2 als een speler aangeeft dat een zweetdruppel op zijn bril het zicht belemmert. Wat 

beslist de scheidsrechter? 

■ De speler mag zijn handdoek gebruiken, maar uitsluitend om zijn bril schoon te vegen 14x 

□ Bij een stand van 5-2 is handdoekgebruik niet toegestaan, er moet doorgespeeld worden 3x 

 

19. Als je de toss wint mag je de eerste keuze van serveren/ontvangen of kant van de tafel aan je 

tegenstander geven 

□ Ja 11x  ■ Nee  6x 

 

20. Wie moet het formulier ondertekenen bij competitiewedstrijden van de senioren in de afdeling? 

■ De aanvoerder van elk team      12x 

□ De aanvoerder en de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging 5x 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De laatste vraag betreft een meningsvormende vraag: we willen graag weten hoe jij in de volgende 

situatie reageert. Er is dus geen goed of fout antwoord. 

21. Je tegenstander serveert de bal in het net. Punt voor jou. Hoe reageer je? 

□ Je reageert niet     2x 

□ Je steekt je hand op en/of je zegt 'sorry'   14x 

□ Je bedankt je tegenstander voor het verkregen punt 1x 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Totaalscore:  2x   7 fouten  2x   10 fouten  1x   13 fouten 

   2x   8 fouten  2x   11 fouten 

   6x   9 fouten  2x   12 fouten  Gemiddeld: 9,6 fouten 

 

Conclusie: 

Een gemiddelde van 9,6 fouten uit 20 vragen lijkt in eerste instantie erg hoog. Echter, vooraf 

had niemand van onze leden geoefend met de Masterz spelregelmodule. Bovendien zijn het 

20 pittige vragen, misschien wel de lastigste die ik uit de module heb kunnen selecteren. 

In de module zitten echter ook veel simpele vragen waardoor het aantal fouten, zeker na 

enige malen oefenen, uiteindelijk veel lager zal uitvallen. 

http://www.tafeltennismasterz.nl/ 

 

 Remy Menting 

 Arbitragecoördinator Taverdo 


