
 

PING PONG
Een wedstrijd ping pong bestaat uit een aantal games, meestal 3 of 5. Wie de 
meeste games wint heeft de wedstrijd gewonnen. Dat wil niet zeggen dat er 
altijd 3 of 5 games gespeeld hoeven te worden. Bij 5 games heeft iemand de 
wedstrijd al gewonnen als deze de eerste drie games wint. Bij een game gaat 
het er om wie het eerste 11 of 21 punten heeft gehaald. Daarbij moet er wel 
een verschil zijn van minimaal 2 punten. Dus met 11 tegen 10 punten is de 
game nog niet voorbij. Bij een dergelijke stand wordt er doorgespeeld tot er 
minimaal twee punten verschil is. Hier wordt er om beurten geserveerd. 

Wie mag beginnen met serveren bepaalt het lot. Meestal wordt dat gedaan 
door de tegenstander te laten kiezen in welke hand het balletje zit. Daarbij 
worden beide handen onder tafels gehouden. De winnaar mag beginnen. Na 
twee keer serveren gaat de service naar de tegenstander. Bij 21 punten is 
dat na 5 keer serveren.

DUBBELSPEL

Bij het dubbelspel zijn er een paar afwijkende regels. Zo moet bij de opslag 
de bal eerst in de rechterhelft van de eigen speelhelft komen en vandaar 
diagonaal in de rechter speelhelft van de tegenstanders (vanuit de 
tegenstanders gezien).

In het dubbel slaan de spelers om de beurt. De volgorde van speler en 
ontvanger ligt vanaf het begin vast. Na twee keer serveren wisselen de 
spelers van het team van plaats, zodat de medespeler bij de volgende 
servicebeurt de serveerder wordt. Na elke game wisselen serveerder en 
ontvanger zodanig dat een serveerder nu op de andere tegenspeler serveert.

De speler of het team die het eerste bij de 11 of 21 punten komt wint de 
game. De speler of het team dat als eerste 3 of 5 games wint is de winnaar. 
Hoeveel games jullie spelen is aan jullie!

 


