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ON COURT MOVEMENT

TENNIS…
Combination of stops, starts, change of
directions and short sprints….
anticipating your opponent’s next
action…flight and speed of the ball…
action…reaction…

tennisplayer = allround athlete:
•
•
•
•

Reageert snel, kan herkennen, maakt keuze
Anticipeert op de situatie, voelt dit aan, leest
Coordinatief breed ontwikkeld, skill vaardig
Kan in alle situaties balans vinden en
behouden
• Vloeiend, ritmisch en timing in voetenwerk
• start krachtig, remt efficiënt af in balans
• Is explosief in de eerste stappen

ANALYSE VAN DE SPORT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1300 richtingsveranderingen per match, 4 – 7 per punt
70% zijwaarts, 20% rechtlijnig, 10% achter
300 – 500 starts en stops
70% forehand
Mannen 70% vd pt 0-4 shots, 20% 5-8 shots, 9% 9 en meer
Vrouwen 66% 0-4 shots, 23% 5-8 shots, 11% 9 en meer
ATP - CP substraat
20 sec pt - 90 sec wissel - 120 sec tussen sets
work:rest ratio 1-2 / 1-5
Duur per punt 3 tot 15 sec, ondergrond, style
Per slag 3 m verplaatsen, per punt 8-12 m
80% slagen < 2,5 m per slag, 5% slagen > 4,5 m per slag
600 - 800 m per set
Maximale afstanden 8-12 m
6437.36 m - 11265.38 m per wedstrijd, 12.19 m – 8.22 m per punt

1

15/09/2016

snel en gecoördineerd voetenwerk
= tijd over & betere positionering =
betere loading & timing = beter
gebruik van de energie = verhoogde
kans op succes

JE TENNIST MET JE BENEN?
• Positionering t.o.v. de bal…
• Optimale velddekking…
• Tijd, ruimte en balans creëren… raakpunt &
slagingskans?

welke positie? situatie? Welke stappen?

Get ready

Get going
• Bal halend & herstel voetenwerk
• Aanvallend voetenwerk
• Opbouwend voetenwerk

Get back

Get them
• Verdedigend voetenwerk

Wat komt terug in de drills?
Welke stappen moet de atleet beheersen ?
•

Athletic stance

•

split/drop (richting, situatie & positie, reactie)

•

1st step (big and explosive) richting (gravity step /jab)

•

Walking steps, pivots, hop-hop zelfde been

•

Shuffle, hop, crossover

•

Remmen (efficiënt decelereren), richting veranderen

•

positionering t.o.v de bal (groot vs klein,veel vs weinig steps, (groot,groot,klein)

•

Herstel, kruispas, 1st step, binnenste been, mogul

•

Ruimte maken & wegdraaien
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Basic running skills?

Aandachtspunten in uitvoering:
• Ontspanning, ritme, timing, balans, vloeiende bewegingen
• Behoud stabiliteit, posture & alignement
• Voetplaatsing & afwikkeling, voetenstand, lichtvoetigheid, bij de grond?
• Grote vs kleine passen, welk deel van de voet? Voorvoet? Heel to toe?
• Breedte stand, voeten iets breder dan knie, behoud driehoek
• Positie lichaamszwaartepunt
• Gebruik van de grond / shin angles / hoeken
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Opbouw?
Skill before the drill…techniek staat voorop…bouw een stevig fundament!
Low intensity naar high intensity…
Langzaam en stabiel naar snel en explosief…
Eenvoudig naar complex…
Gesloten naar open skill…
Rondere richtingsveranderingen naar meer “hoekige vormen”
Connect met reactie, anticipatie.…stimulus
Ontwikkel in connectie met vormen als balans, oriëntatie, visual scanning, timing etc…
Connect met het spel/style…wat zijn de gevolgen mbt keuzes…bewustwording, visualiseer & herken…
Uitgerust zijn en frisheid is gewenst
Kan de atleet wel uitvoeren wat wij vragen? Voorwaarden aanwezig?

Skill > drill > koppelen stimulus>>>

AGILITY IN SPORTS…

• Integrate ball drops…
• Integrate shadowing and tap components
• Integrate decision makers, colours, numbers,
directional cues…
• Integrate visual cues…fitlight, apps, smartgoal
• Integreer racket en bal
• Games (met of zonder racket en bal)
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Een veelal vergeten component…efficiënt remmen is snel weg komen…..
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