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• ALGEMENE BERICHTEN 
 
Serviceregel 
Bericht n.a.v. de nieuwe service-regel per 1 sept. 2003. 
De Werkgroep Scheidsrechter van de NTTB maakt het volgende bekend. 
 
De laatste weken is er door het toepassen van de nieuwe internationaal opgelegde serviceregel nogal 
wat commotie ontstaan. Via dit bericht probeert de SRC dit te verduidelijken. 
De ITTF probeert al jaren om de service zodanig te veranderen dat er geen ongewenst voordeel mee 
gehaald kan worden. 
Vanaf december 2002 kwam er een verbod op de zogenaamde ‘verborgen service ‘ maar dat was in 
de ogen van de ITTF nog niet voldoende omdat er zich nog steeds excessen bleven voordoen. Vanaf 1 
september 2003 kennen we de regel waaraan nu nog steeds voldaan moet worden. Via het ITTF bulletin 
hebben we een precieze tekening van de service te zien gekregen, een service die niets aan 
duidelijkheid te wensen overlaat. Onmiddellijk nadat de bal de hand heeft verlaten (is opgegooid) moet 
de vrije arm dusdanig worden weggetrokken, zodat deze buiten het denkbeeldige vlak (zie bijgevoegde 
tekening) komt. 
Deze tekening is gemaakt door de voorzitter van de “ITTF Rules Committee”de heer Rudy Spörrer. 
Navraag bij hem over een precieze interpretatie heeft ons geleerd dat er geen andere uitleg kan zijn en, 
wat zeker zo belangrijk is, ook niet zal komen als het aan die commissie ligt. De president van de ITTF, 
Adham Sharara is de grote promotor achter deze verandering.   
In verschillende overleggen tussen scheidsrechters is deze problematiek uit en te na besproken. Wij 
hebben die regel toe te passen. Net als in alle andere sporten kunnen we niet verlangen dat onze 
scheidsrechters zich als robotten gedragen. De interpretatie van wat nog net een acceptabele service is 
kan per scheidsrechter enigszins verschillen. Wat de één ziet als twijfelachtig (met een waarschuwing) 
kan dan door een andere als fout worden beoordeeld. Er zal altijd een stukje “grijs gebied” blijven. Het is 
de bedoeling van de “wet” (lees : artikel) geweest om het ongewenste voordeel bij de service 
weg te halen, m.a.w. de bal moet steeds 100% zichtbaar voor de ontvanger blijven.  Voor de ene 
scheidsrechter kan het zijn dat hij/zij toestaat dat de hand gelijk na het opgooien op de dij wordt gelegd, 
voor een andere scheidsrechter gaat dat niet ver genoeg en zal de arm daadwerkelijk uit het vlak 
moeten verdwijnen. In een internationaal overleg tijdens de WK voor landen in Qatar in februari a.s. 
zullen we proberen om ook voor die kleine verschillen duidelijkheid te krijgen. 
Aan onze scheidsrechters is nogmaals met klem verzocht om de regel (tekening) voor de wedstrijd aan 
spelers/speelster/coaches te laten zien en tevens te vragen of deze tekening duidelijk is. Tot op heden is 
daar geen enkel ontkennend antwoord op gekomen. 
 
Bertus Schotmeijer 
Voorzitter Werkgroep  Scheidsrechter 
 
 



 

 
 
The New Service Rule 
Clarifications from the ITTF Rules Committee Chairman, Rudi Sporrer, on rule 2.6.4, decided at the AGM 
2003 in Paris 
 
 
The Rule: 
 

2.6.4  
From the start of service until it is struck, the ball shall be above the level of the playing surface 
and behind the server's end line, and it shall not be hidden from the receiver by any part of the 
body or clothing of the server or his doubles partner; as soon as the ball has been projected, 
the server’s free arm shall be removed from the space between the server’s body and 
the net. 

 
 
“Where ?” 
“The space between the server’s body and the net” is the imaginary vertical four-sided column 
defined by the farthest parts of the net posts and the 2 parts of the server’s trunk (= body except head 
legs and arms) being farthest left and farthest right relating to his end line (see yellow area of the 
attached diagram). 
 
 
“When ?” 
The free arm (= the arm connected to the free hand as in 2.5.6) has to be removed from the space 
described above at the moment the ball leaves the free hand and has to remain outside this space 
until the ball is struck. 
Rudi Sporrer, Chairman of the ITTF Rules Committee, September 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
• BERICHTEN VAN DE HOOFDCOMPETITIELEIDER EN HOOFDJEUGDCOMPETITIELEIDER 
 
Algemeen: Reglement Roken 
Naar aanleiding van de nieuwe tabakswet heeft de bondsraad in juni 2003 het artikel 6 lid 7 gewijzigd in 
het competitiereglement. De tekst van dit artikel luidt nu: 
“In de speelzaal en in de in open verbinding met de speelzaal staande ruimt mag niet worden gerookt”. 
 
De thuisspelende vereniging is verplicht ervoor zorg te dragen dat dit artikel wordt nageleefd. Als de bar 
zich niet in een van de speelzaal afgesloten ruimte bevindt, mag ook daar tijdens de wedstrijden niet 
worden gerookt. De thuisclub is verantwoordelijk voor de naleving van dit artikel en wij verzoeken u 
dringend hier aandacht aan te besteden.  
 

Programmawijzigingen Senioren 
 
HEREN      
2919  VDN-SALAMANDERS 1 - TTCV/VAN HERW. INT 2  wordt gespeeld op 14/02/2004 
3213  RAPIDITY 1                 - BRANDERSSTAD 3         wordt gespeeld op 14/02/2004  

om 15.00 uur 
  
René van Dijk 
Hoofdcompetitieleider 
 
Programmawijzigingen Jeugd 
 
JONGENS     
7813  TREFFERS (A) 1 - JCV 1               wordt gespeeld op  14/02/2004 
7815  NEVER DESPAIR 1     - KLUIS 1                wordt gespeeld op  14/02/2004 
8012  FLITS 2                 - SKF 1                    wordt gespeeld op  03/04/2004 
8027  SKF 1                    - FLITS 2                   is gespeeld op  07/02/2004 
8716  ATC ALMERE 1 - HBC 2              wordt gespeeld op  27/03/2004 
8811  ALBLASSERDAM 1  - BRANDERSSTAD 2 wordt gespeeld op  10/04/2004 om 10.00 uur 
9014  THE BACK HANDS 1 - BRUNSSUM 1       wordt gespeeld op  14/02/2004 
    
MEISJES    
5605  HOONHORST 2         - TANAKA 1   wordt gespeeld op  13/02/2004 om 19.30 uur 
5816  SPAARNE/RAPIDITY 1- TAVERBO 2  wordt gespeeld op  10/04/2004 
 
Wijzigingen wedstrijdsecretaris 
ATC Almere N. den Os, telefoonnummer 036-5311676 
  
Jeroen Feringa 
Hoofdjeugdcompetitieleider 
 


