Teatsen

Het komende seizoen organiseren wij een partij waarbij kaatsen en tennis samenkomt. Wij
doen dit samen met de plaatselijke tennisvereniging. Dit spel wordt Teatsen genoemd.
Hierbij wordt gekaatst in een kaatsveld met een tennisracket en een luchtbal
(straatkaatsbal). Met de traditionele kaats regelgeving. Daarbij zijn er enkele uitzonderingen:
*Elke partij wordt op een afzonderlijk speelveld gespeeld.
*Een “boppeslach” telt alleen wanneer de bal minstens 1 maal in het veld de grond heeft
geraakt.
*Ook bij een retourslag van de opslagpartij dient de bal de grond te hebben geraakt alvorens
deze het veld via de achterkwaadlijn v.d. perken verlaat.
*De bal mag anders dan met het racket gekeerd worden als deze minstens 2 maal de grond
heeft geraakt.
*Gooien met het racket met het doel om de bal te “keren” betekent punten voor de
tegenpartij.
*De bal dient zowel op- als uitgeslagen te worden met het racket.
*De aanmerkblokjes worden anders genoemd. Het witte blokje is TEATS 1, het rode blokje is
TEATS 2.
*De opslaglijn voor de heren ligt op 30 meter. Voor de vrouwen ligt deze op 20 meter.
*Opslaan geschied met de wind in de rug
*Als een perkspeler een bal probeert te slaan maar mist. En de bal valt buiten de perklijnen
dan zijn de punten voor de opslagpartij. Dit geldt echter ook voor de spelers van het
opslagpartuur wanneer deze een bal probeert te retourneren en mist. En de bal valt buiten
de kwaadlijnen.
*Op de kwaadlijnen staan terwijl een bal geretourneerd wordt betekent ook punten voor de
tegenpartij.
Opgave voor deze partij is individueel. Parturen worden zoveel als mogelijk geloot met
minimaal 1 vrouw per partuur. In eerste instantie gemixt dus. Mocht de opgave heel groot
zijn dan kan ervoor gekozen worden om de heren en de dames in aparte categorieën te
laten spelen.
U hoeft geen tennisracket te bezitten als u mee wilt doen. Heeft u die wel dan gebruikt u
uiteraard uw eigen racket. We vragen u wel eerst in uw omgeving een racket te zoeken om
te gebruiken. Samen met de tennisvereniging zorgen wij ervoor dat er rackets beschikbaar
zijn voor hen die zelf geen racket hebben of hebben kunnen vinden.

