
Nieuwe spel  Prépupillen 
Nieuw spel bij de prépupillen; Er wordt een terrein gemaakt zoals bij tennis van 16m lang 

en 7 m breed, dit is de breedte van een origineel kaatsterrein (zie schets) 

 

Dit spel kan men spelen met 2 tegen 2 of 3 tegen 3 alsook met 3 tegen 2, in het midden 

plaatsen wij een net met een hoogte van 0,50cm. 

 

Dit zijn de regels; 

2 tegen 2, dan spelen wij op een terrein tussen de 2 stippellijnen dus 12 m, de opslag 

gebeurt van achter de stippellijn en bij de opslag staan alle spelers achter de stippellijn, de 

bal moet in het spel blijven. Speler A slaat op en de bal moet over het net binnen de lijnen, 

bij een foute opslag mag er 2de opslag gebeuren. Na ieder gespeeld punt verwisselt de 

opslag van kamp en wisselen de spelers van positie, dus bij volgende opslag telkens 

andere opslager.De punten worden opgeteld zoals bij Volleybal 1-1 , 2-1,2-2 enz.er wordt 

dit spel ongeveer een half uur gespeeld dit moeten de ploegen nog onderling uitmaken. 



3 tegen 3, hetzelfde systeem maar op een volledig terrein, dus 16 m lang en 7 m breed. 

Speelt men 3 tegen 2 dan blijft de opslager van de ploeg met 3 telkens na zijn opslag 

buiten het veld en doet hij niet mee aan het lopende punt, wanneer de opslag terug naar 

de ploeg met 3 spelers komt is het de beurt aan een andere opslager en blijft deze buiten 

het terrein bij het lopende punt. 

Iedere opslag is er dus een andere opslager, gelijk met hoeveel men dit spelletje speelt. 

Dit spel wordt gespeeld zonder handschoen en met een kleine tennisbal van ø 5 cm. 

Er moet altijd in het spel gespeeld worden en de bal mag maar één keer stuiten, bij een 

tweede stuit of bal buiten gaat het punt naar de tegenpartij en verandert de opslag. Ook 

bij twee slechte opslagen gaat het punt naar de tegenpartij. 

 

 

Dit is de ideale en snelste manier om twee pleinen tegelijk uit te zetten. 

 

 in de zaal 



 

 

 

Aarzel niet als er vragen zijn om Hans of mij te contacteren. 

Johnny 
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