
Reglement TAKA TAKA 

 Aftrap 

De bal onder de middelste pop van de 5-stang. Vraag 

aan de tegenstander of die klaar is, indien JA pass de 

bal via een 2
e
 pop van de 5 stang.  

 Uitbal 

Wanneer een speler door de kracht van het schot de bal 

buiten de tafel schiet dan wordt die terug gegeven aan 

de 2-stang van de tegenstrever. 

 Onbespeelbare bal 

Indien de bal door beide partijen niet kan aangeraakt 

worden wordt deze via de dichtstbijzijnde hoek terug 

in het spel gebracht. 

 Passeren 

Na iedere spelhervatting moet de bal door 2 poppen van 

dezelfde stang aangeraakt worden voordat die naar een 

andere stang gaat. 

 Draaien 

Is NIET toegestaan. Bij een overtreding wordt het spel 

stilgelegd en de bal aan de tegenstrever gegeven. (5-

stang) 

 Goal?! 

Enkel de middenvelders (5-stang) en de aanvallers (3-

stang) kunnen scoren ! Bij een overtreding wordt het 

spel stilgelegd en de bal aan de tegenstrever gegeven. 

(5-stang) 

 FAIR PLAY 



De bal niet beïnvloeden door te rukken aan de stangen 

(waardoor de tafel beweegt) of door de tafel op te 

tillen. Bij overtreding gaat de bal naar de 5-stang 

van de tegenstanders. 

 

 

 Wie wint ? 

We spelen voor een ‘best of 3’ OF ‘best of 5’ sets.  

De eerste die 6 punten heeft wint een set. 

 Wisselen?  

Na iedere set moet er van speelzijde en mag er 

van teamleden gewisseld worden. 

 ERE-CODE 

Tafelvoetbal is vooral FUN. 

Respecteer je tegenstander, handen schudden voor en na 

elke wedstrijd ! 

Bij een (re)start altijd vragen of de tegenstander 

gereed is (“klaar?”). 

 

 

 
 

 

 

Het reglement van TAKA TAKA staat NIET ter discussie. 

Er bestaan verschillende regels van ‘Tafelvoetbal’, 



wij kozen voor een eenvoudig reglement om zoveel mogelijk 

mensen op een ‘makkelijke’ manier te kunnen laten deelnemen 

aan het tornooi !  Moge de beste winnen ! 
 

 

 


