
Ben je toe aan wat beweging na al die uren 
aan de keukentafel? Bouw hem dan om tot 
tafeltennistafel! Zonder batjes geen potje 
pingpongen, dus ook die maak je natuurlijk 
zélf! In dit stappenplan leggen we eenvoudig 
uit hoe je dit doet. Heb je niet alle 
materialen in huis? Je hebt vast nog iets 
liggen wat je hiervoor kunt gebruiken!  

Maak zelf je tafeltennistafel
en -batjes!

• Hout
• Houtlijm

• Rubber 
• (Figuur)zaag

• Schuurpapier

Benodigdheden tafeltennisbatjes

Stap 1   Zaag het hout voor het batje en de  
handvaten op formaat. Op de laatste  
pagina hebben we een voorbeeld voor je. 

Stap 2   Schuur de randen van het hout zodat  
het niet splintert.

 

Stap 3   Knip het rubber op formaat.  
Heb je geen rubber? Gebruik dan iets  
anders wat dempt en het balletje grip  
geeft; bijvoorbeeld een stuk van je  
oude spijkerbroek!

Stap 4   Plak met houtlijm de handvaten en het rubber op het hout.

Rubber HoutlijmHout

Werkwijze



• Keukentafel (of de tafel in de tuin)
• 2 lijmklemmen
• 1 plank hout (ten minste net zo lang als je tafel breed is)

Stap 1   De houten plank gebruik je als netje. Plaats deze in het midden van de tafel zodat je twee gelijke 
speelhelften creëert. Zorg ervoor dat het hout dik genoeg is, voor de juiste stabiliteit. Stapel anders 
een paar balkjes of plankjes op elkaar om de juiste dikte te krijgen.

Stap 2   Met de twee lijmklemmen zet je de houten plank vast.

Werkwijze

Tip 1   Heb je geen plank hout? Gebruik dan (ijzer)draad om het netje te maken. Hang theedoeken of wc-papier 
over het draadje zodat je goed ziet waar het netje zit.

Tip 2   Heb je geen rechte tafel, maar wel een grote houten plaat in de schuur liggen? Leg deze dan eerst op de 
tafel en zet daar de houten plank op vast met de lijmklemmen.

Op de volgende pagina staat 
een voorbeeld van een tafeltennisbatje! 

Benodigdheden tafeltennistafel




