
Racketlon 

 

Datum  : vrijdag 3 juni 2016 

Tijd  : van 18.45 uur tot 22.30 uur 

Plaats  : Tennis & Squashcentrum Nieuwe Sloot, Tel. 0172-492967 

Wedstrijdduur : 1 x 12 minuten  

Aantal ploegen : 8 

Deelnemers : per ploeg 3 dames en 3 heren 

 

Deelnemende verenigingen 

 

1. DOS     

2. Alphia 

3. Castellum   

4. AAV 

5. Alphense Boys  

6. HCA 

7. AZC    

8. Boksschool 

 

Reglement 

 

Racketlon is een sport dat 4 racketsporten combineert; tafeltennis, badminton, squash en  

tennis. Dit is ook de volgorde waarin een wedstrijd wordt gespeeld. In elke discipline wordt  

een set gespeeld. Normaal gaat de telling tot 21, tijdens de sportontmoeting gaat de telling  

tot 15.  

 

Een wedstrijd Racketlon win je door de meeste punten te scoren na de 4 gespeelde sets in de 4 

verschillende sporten.  

 

Een voorbeeld: 

Racketlon              Team 1    Team 2 Puntensaldo 

Tafeltennis      15           4     +11 

Badminton                 12         15      - 3 

Squash                 11         15      - 4 

Tennis                            14         16      - 2 

Uitslag              winnaar is team 1 met een saldo van +2 

 

 Dus… 

• … het team dat de meeste sets wint hoeft niet altijd de winnaar te zijn. 

• … team 1 heeft aangetoond het meest all-round in racketsporten te zijn. 

• … er wordt gespeeld tot er 2 punten verschil zijn. 

• … team 2 had met 3 betere tafeltennisrally’s het verschil kunnen maken. 

• … elk punt telt! 

 

Materialen: aanwezig bij Nieuwe Sloot, eigen racket toegestaan! 

 

 

   



Het speelschema 

 

Voorafgaand aan de sportontmoeting is het speelschema na te lezen op www.toernooi.nl Gebruik de 

zoekterm “sportontmoeting”. De speelschema’s zijn ook te vinden bij de tribunes van baan 1.  

 

N.B.: Met een aantal partijen wordt gestart op de squashbaan, waardoor de volgorde als volgt is: 

squash-tennis-tafeltennis-badminton. De sport waarop gestart wordt, staat aangegeven op de 

speelschema’s. 

 

Tijdens de sportontmoeting speelt een team op het gelijke tijdstip: 1 herendubbel, een damesdubbel, 

een dames single en een heren single. Na 2 gespeelde punten gaat de service over naar de 

tegenstander. Bij een dubbel heeft na 8 punten elke speler dus tweemaal geserveerd.  

 

Na elk onderdeel komen de spelers bij de tribune bij elkaar om de tussenstanden door te  

geven aan de leiding. Het eindsaldo van de 4 partijen bij elkaar opgeteld, bepaalt de winnaar en 

plaatsing in de volgende ronde. 

 

De puntenverdeling 

 

De acht teams worden geplaatst in een uitspeelschema. De winnaars van de eerste ronde  

strijden om de plaatsen 1 tot en met vier. De andere 4 teams spelen om de plaatsen 5 tot  

en met 8.  

 

Einduitslag Racketlon 

 

1. 180,0 punten 

2. 157,5 punten 

3. 135,0 punten 

4. 112,5 punten 

5.   90,0 punten 

6.   67,5 punten 

7.   45,0 punten 

8.   22,5 punten 

 

Bijzonderheden voor de dubbels 

 

Tafeltennis:  spelers slaan om de beurt de bal tijdens een rally. 

Badminton:   uitleg over lijnen en service volgen ter plaatse. 

Squash:        de eerste 2 spelen single tot een stand met 8 punten is bereikt en andere 2 teams 

nemen de stand over en spelen door tot 15. 

Tennis:         vragen worden ter plaatse beantwoord. 

 

Materiaalgebruik 

 

Het onderdeel Racketlon wordt mede mogelijk gemaakt, doordat Nieuwe Sloot alle materialen 

beschikbaar stelt. Dit betreft 12 batjes, 12 badmintonrackets, 12 squashrackets, 12 tennisrackets en 

diverse ballen en shuttles.  

 

Tot slot 

http://www.toernooi.nl/


Racketlon wordt doorgaans zonder scheidrechters gespeeld. De 4-koppige organisatie is aanwezig als 

feed-back of in geval van een dispuut. Echter, leg een gezond portie fanatisme in je spel, speel een let 

indien noodzakelijk en geniet van deze veelzijdige en uitdagende sport!!! 

 


