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Uitleg Algemeen: 

Het concept is ontworpen om met slechts een paar regels te werken. Zo wordt het voor 
iedereen direct toegankelijk en kunnen we snel gaan spelen. 

De twee belangrijkste regels zijn: geen downplay en geen volley . 

Die twee regels vormen het hart van het Street Racket-concept.  

De focus van Street Racket ligt op balcontrole, lange rally's en het bevorderen van 
motorische vaardigheden (hand-oogcoördinatie voorop).  

Street Racket is een spel voor iedereen, inclusief beginners met professionals, jong met oud, 
vrouwen met mannen. Het concept bevordert daarom INCLUSIE en INTEGRATIE. Het is 
geschikt voor alle speelniveaus en leeftijdsgroepen 

 



 

Het speelveld 

Het karakteristieke speelveld (bestaande uit vierkanten) kan ofwel op de vloer worden 
getekend (bijvoorbeeld met krijt) of op een andere manier op het oppervlak worden 
gemarkeerd (bijvoorbeeld met plakband, afplakband of sportmarkeringen).   

Een straatracketbaan bestaat uit drie vierkanten van dezelfde grootte die op een rij zijn 
gerangschikt en kunnen worden geschaald (basisaanbeveling en toernooigrootte: 2m per 
vierkant - totale afmeting 2x6m voor een enkele baan). Zo past het bewegingsspel zich 
flexibel aan elke beschikbare ruimte aan en maakt optimaal gebruik van de betreffende 
setting. Grotere banen betekenen meer en grotere beweging/intensiteit, kleinere banen 
trainen in toenemende mate de fijne motoriek en balcontrole. 

De middelste vierkanten vervangen het net. Dat betekent ook: Geen aanschaf van een net, 
geen net opzetten, geen onderhoud, geen palen, geen gaten. Teken gewoon de baan en 
speel! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Andere standaardbanen en variaties in 
oefeningen 

 

Naast de single court zijn de meest voorkomende standaard courts de cross 

court , de wall court en de XL court . Met die 4 banen zijn tot op heden meer 

dan 400 spellen en oefenvarianten ontwikkeld en kunnen maximaal 30 personen 

worden verplaatst. 

Je kunt enkel-, dubbel- en rotatiespellen spelen - en kruisgevechten als een 

krachtige oefening. Het aantal variaties is eindeloos! 

 



 

Spelregels 

Face off: 

De face off wordt bepaald door de loterij en de serveerder kan de gewenste kant van het 
spel kiezen. De winnaar van een rally heeft het recht om in de volgende rally te serveren. De 
winnaar van een set opent de volgende set. Na elke gespeelde set wordt er gewisseld. 

 

Serve & return:  

Je kunt de bal direct uit je hand spelen of na één keer stuiteren op de grond. De bal wordt 
dan met het racket geslagen van het eerste veld naar de andere kant (over de middelste 
zone naar het derde veld). Na het verlaten van het racket moet de bal in een opwaartse 
beweging of in ieder geval kort horizontaal bewegen.  

 

Positionering :   

Een speler kan tijdens de rally's staan waar hij wil. Er is slechts één uitzondering: Bij het 
serveren (eerste schot van elke rally) mag de speler het middenvak / middenvak of de lijn 
daarvan niet raken. 

 

Geldig punt:   

Speler A probeert te scoren in het vak van speler B en vice versa. Als de door speler A 
gespeelde bal buiten het doelgebied/veld van speler B belandt (en dus bijvoorbeeld ook in de 
middenzone), dan wint speler B het punt.  

De bal moet één keer (en slechts één keer!) op de grond / in het veld van de tegenstander 
stuiteren voordat hij wordt teruggespeeld (geen directe slag / volley!).  

Twee opeenvolgende bounces van de grond resulteren in een fout. Als de bal de lijnen van 
een doelgebied raakt, is de bal geldig. 

 Bij alle slagen moet de bal na contact met het racket eerst omhoog of horizontaal bewegen 
(geen downplay/geen smashing!). Als de bal in een neerwaartse beweging beweegt bij het 
veranderen van richting (bij contact met het racket), wordt het punt toegekend aan de 
tegenstander. 

 



 

Tellen:  De winnaar van een rally krijgt één punt. De speler die als eerste 11 punten scoort, 
wint de set. Elke set eindigt op 11 punten. Er hoeft geen 2 punten verschil te zijn. Normaal 
gesproken wordt het spel in een "best of five" gespeeld, totdat een speler drie sets heeft 
gewonnen. 

 

Let op: Street Racket legt de nadruk vooral op samenwerking vóór competitie. Wanneer in 
groepen wordt gespeeld, vindt de competitie plaats als een teamuitdaging. Welk team (of 
single player of pair) de langste rally / de meeste opeenvolgende schoten krijgt voor een 
bepaalde oefening in een bepaald tijdsbestek, wint de uitdaging. 

 

 
 

 


