De nieuwe serviceregel
Uitleg van regel 2.6.4 door de voorzitter van de ITTF Reglementencommissie, Rudi Sporrer. Vastgesteld tijdens de
Jaarvergadering 2003 van de ITTF in Parijs.

De Regel
2.6.4

Vanaf het begin van de service tot en met het moment dat de bal
wordt geslagen, dient de bal zich boven de hoogte van het speelvlak en achter de eindlijn te bevinden en mag voor
de ontvanger niet worden verborgen door enig deel van het lichaam of kleding van de serveerder of de
dubbelpartner; zo spoedig mogelijk nadat de bal is opgegooid moet de vrije arm van de serveerder worden
weggehaald uit de ruimte tussen het lichaam van de serveerder en het net.
(De serveerder of het serverend paar mag geen enkele actie ondernemen die de ontvanger belemmert in:

• het ononderbroken kunnen zien van de bal vanaf het moment dat deze de vrije hand verlaat
• het kunnen waarnemen van de zijde van het bat waarmee wordt geserveerd
• het kunnen waarnemen van de richting waarin het bat wordt bewogen op het moment dat de bal wordt
geslagen.)

"Waar?"
"De ruimte tussen het lichaam van de serveerder en het net" is de denkbeeldige verticale vierzijdige kolom, die
gedefinieerd wordt door de verste gedeeltes van de net post en de 2 gedeelten van de serveerders romp (= lichaam
behoudens hoofd, benen en armen) het uiterst linkse en rechtse gedeelten gerelateerd aan zijn eindlijn (zie het gele
gedeelte van het bijgevoegd diagram).

"Wanneer ?"
De vrije arm (=de arm zoals bepaald als de vrije hand in 2.5.6) moet verwijderd worden uit de ruimte zoals hierboven
beschreven is op het moment dat de bal de vrije hand verlaat and moet buiten deze ruimte blijven totdat de bal
geslagen is.

Officiële Engelse tekst: The New Service Rule
Clarifications from the ITTF Rules Committee Chairman, Rudi Sporrer, on rule 2.6.4, decided at the Annual General
Meeting (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

