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ABSTRACT 

Deze studie onderzocht de fysiologische responsen, de slagaccuraatheid en 
het aantal stappen tijdens een tennisdrill op zowel gravel als hardcourt. 
Twintig elite tennisspelers voerden twee identieke ballenmachine-drills uit. 
De maximale en gemiddelde hartslag, het energieverbruik, de intensiteit 
(MET-waarden) en het aantal stappen werd gemeten gebruik makend van 
een Polar RCX-5 toestel en een SenseWear Pro3 armband. De 
slagaccuraatheid werd berekend als het percentage van ballen die geraakt 
werden binnen de aangeduide zones. Er was geen significant verschil tussen 
gravel en hardcourt wat betreft maximale en gemiddelde hartslag, intensiteit 
en slagaccuraatheid. Er was een trend tot significantie naar een hoger 
energieverbruik op gravel. Het aantal stappen was significant lager op gravel 
in vergelijking met hardcourt.  
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Introductie 

Het begrijpen van de fysieke en de fysiologische eisen 

van tennis is belangrijk wanneer oefendrills worden 

ontwikkeld en wanneer specifieke aanbevelingen 

worden gegeven (Fernandez-Fernandez et al., 2009). 

Over het algemeen wordt tennis gekarakteriseerd 

door inspanningen aan hoge intensiteit (zoals 

versnellingen, vertragingen, overgang traag-snel en 

snel-traag, en bewegingen van de opperarm), 

afgewisseld met periodes aan lage intensiteit met een 

variabele duur, waarin actief herstel (tussen twee 

verschillende punten) en periodes van zitten (tijdens 

de overgang tussen games en sets) plaatsvindt 

(Fernandez-Fernandez et al., 2009). Tijdens de 

wedstrijd bereiken spelers vaak een gemiddelde 

intensiteit van 70 tot 90% van de maximale hartslag 

die tijdelijk zelfs stijgt tot 100% van de maximale 

hartslag tijdens lange balwisselingen (Fernandez-

Fernandez, Kinner & Ferrauti, 2010). 

Competitieve tennisspelers zijn gewend om 

meerdere tornooien per jaar op verschillende 

ondergronden te spelen. Deze ondergronden worden 

geklassificeerd in vijf categorieën naargelang de 

snelheid van de baan (traag, medium-traag, medium, 

medium-snel, en snel) (International Tennis 

Federation, 2016). Het is bekend dat de ondergrond 

de stuit van de bal beïnvloedt en, als gevolg, een 

invloed heeft op de snelheid van de bal (Girard et al., 

2007). De snelheid van de baan hangt af van de 

wrijving tussen de bal en de ondergrond. Tragere 

ondergronden (zoals gravel) worden 

gekarakteriseerd door een hogere wrijving in 

vergelijking met snellere ondergronden (zoals gras of 

hardcourt). Dit resulteert in een hoge en relatief 

gematigde stuit, wat de bal doet vertragen op gravel. 

De ondergrond beïnvloedt niet alleen de stuit van de 

bal, maar ook de technische en tactische 

karakteristieken, aangezien de duur van de 

balwisselingen langer is op een tragere ondergrond 

(Fernandez-Fernandez et al., 2010). Een meer 

uitgesproken vertraging van de bal op een trage baan 

geeft de speler meer voorbereidingstijd om op de bal 

te slaan (Haake et al., 2003). Dit leidt tot langere 

balwisselingen vanaf de achterlijn. In tegenstelling tot 

trage banen wordt de tijd beschikbaar om op de bal 

te slaan beperkt op snelle banen. Dit doet de 

offensieve speelsituaties stijgen (Murias et al., 2007). 

Het is echter niet duidelijk of een langere 

voorbereidingstijd om op de bal te slaan op tragere 

banen ook effectief de slagaccuraatheid doet 

toenemen. Verschillende studies onderzochten de 

fysiologische responsen tijdens de wedstrijd en 

rapporteerden een significant hogere hartslag en 

bloedlactaatconcentratie op gravel in vergelijking 

met tapijt (Martin et al., 2011; Murias et al., 2007). 

Reid et al. (2013) rapporteerden een significant 

hogere hartslag, bloedlactaatconcentratie en 

waargenomen vermoeidheidsgevoel op gravel in 

vergelijking met hardcourt tijdens twee identieke 

trainingssessies. Fernandez-Fernanez et al. (2009) en 

Ferrauti et al. (2011) rapporteerden echter geen 

significante verschillen in fysiologische responsen 

(zuurstofverbruik, hartslag, bloedlactaatconcentratie 

en energieverbruik) tussen gravel en tapijt. Uit al deze 

resultaten blijkt dat er nog geen concensus is omtrent 

de fysiologische responsen afhankelijk van de 

ondergrond waarop de spelers tennissen. De 

slagaccuraatheid en het aantal stappen zijn zelfs nog 

nooit aan bod gekomen in voorgaande studies. Het 

doel van deze studie was om het effect te bepalen van 

verschillende ondergronden van tennisbanen op de 

fysiologische responsen, de slagaccuraatheid en het 

aantal stappen bij elite tennisspelers tijdens een 

ballenmachine-drill.   

 

Methode 

Deelnemers 

De deelnemers werden uitgenodigd om deel te 

nemen aan de studie gebaseerd op hun Belgische 

tennisranking. Deelnemers boven de 18 jaar moesten 

een ranking van B-15/1 of hoger hebben terwijl elite 

junior tennisspelers (14-18 jaar) een ranking van B0 of 

hoger moesten hebben. Twintig tennisspelers, 

waaronder 17 mannen en drie vrouwen, namen deel 

aan de studie. Vijf deelnemers hadden een 

ITF/ATP/WTA internationale ranking terwijl de 

andere 15 deelnemers een hoge nationale ranking 

hadden. De deelnemers werden geïnformeerd over 

het doel en de procedures voor aanvang van de 

studie. 
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Procedures 

De lengte en het gewicht van de deelnemers werd 

gemeten tot op respectievelijk 0,1 cm en 0,2 kg. Elke 

deelnemer voerde het testprotocol uit op zowel 

gravel (categorie 1: traag) als hardcourt (categorie 4: 

medium-snel). Een ballenmachine (Tennisprof 

Snauwaert, Herent, België) werd gebruikt voor het 

testprotocol. De drill bestond er uit om afwisselend 

met de forehand en de backhand al lopend de bal te 

slaan gedurende in totaal vijf minuten. De 

ballenmachine werd geplaatst op 2,20 m van de 

achterlijn in het midden van het veld. De 

ballenmachine werd ingesteld op een tempo van 20 

ballen per minuut tijdens de eerste vier minuten tot 

28 ballen per minuut tijdens de laatste 30 seconden 

van de drill. De tennisballen landden 1 meter van elke 

zijlijn en 1,5 meter van de achterlijn. De balsnelheid 

was ingesteld op 90 km/u. Elke drill startte met een 

bal die naar de rechterhand van de deelnemers 

gestuurd werd terwijl de deelnemers startten in het 

midden van de baan meteen achter de achterlijn. De 

deelnemers werden willekeurig toegewezen om 

ofwel te starten op hardcourt ofwel op gravel. Beide 

drills werden uitgevoerd op dezelfde dag met een 

minimale rustperiode van 90 minuten. 

De Polar RCX-5 (Polar Electro Oy, Kempele, Finland) 

hartslagmeter werd gebruikt om de hartslag van de 

deelnemers te meten. De hartslag werd gedurende 

de volledige drill gemeten en de maximale hartslag en 

de gemiddelde hartslag werden gebruikt voor de 

analyses. De SenseWear Pro 3 Armband (BodyMedia 

Inc., Pittsburgh, USA) werd gebruikt om het 

energieverbruik, de intensiteit (MET-waarden) en het 

aantal stappen te bepalen. De SenseWear Armband 

werd gedurende de volledige drill gedragen op de 

rechterbovenarm op de M. Triceps brachialis. Tot slot 

werd de slagaccuraatheid bepaald door het 

percentage te berekenen van ballen die binnen de 

aangeduide slagzones vielen (figuur 1). 

 
Figuur 1. Aangeduide zones om de slagaccuraatheid te bepalen. 

Nota: De zwarte zones zijn de aangeduide zones van accuraatheid. 
De rechthoek is de ballenmachine. De pijlen geven het traject van 

de bal aan. 

 

Resultaten 

Er was geen significant verschil in maximale hartslag, 

gemiddelde hartslag, energieverbruik, intensiteit en 

slagaccuraatheid tussen de twee verschillende 

soorten ondergrond. Er was een trend tot 

significantie naar een hoger energieverbruik op gravel 

in vergelijking met hardcourt. Het aantal stappen was 

wel significant lager op gravel in vergelijking met 

hardcourt. De effectgroottes waren zwak voor 

maximale hartslag, gemiddelde hartslag, intensiteit 

en slagaccuraatheid, klein voor energieverbruik en 

hoog voor aantal stappen.  

 
Tabel 1: Gemiddelde ± standaardafwijking van alle afhankelijke 

variabelen gemeten op gravel en hardcourt 

 Gravel Hardcourt 

HRmax (BPM) 
188.1 ± 8.6 (168 – 

205) 

188.5 ± 8.5 (171 – 

203) 

HRgem (BPM) 
167.4 ± 8.6 (151 – 

184) 

167.4 ± 8.6 (149 – 

184) 

EE (J) 
197.1 ± 31.7 (119 

– 248) 

186.1 ± 34.2 (130 

– 250) † 

Intensiteit 
(MET) 

7.64 ± 1.04 (5.3 – 

9.3) 

7.47 ± 0.98 (5.8 – 

8.9) 

Slagaccuraatheid 
(%) 

46.4 ± 7.6 (33.7 – 

57.1) 

46.9 ± 8.5 (29.8 – 

59.7) 

Aantal stappen 
(aantal) 

511 ± 63 (390 – 

636) 

575 ± 68 (446 – 

741) 

HR = Hartslag; BPM = Slagen per minuut; EE = Energieverbruik; MET 

= Metabolic Equivalent of Task - intensiteit. 
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Bespreking 

Het doel van deze studie was om te onderzoeken hoe 

twee verschillende soorten ondergrond een invloed 

hebben op fysiologische responsen, slagaccuraatheid 

en aantal stappen tijdens een tennisdrill, gebruik 

makend van een ballenmachine. De resultaten van 

deze studie toonden aan dat er geen sigificant verschil 

en een zwakke effectgrootte was in maximale 

hartslag, gemiddelde hartslag, intensiteit en 

slagaccuraatheid tussen de twee verschillende 

soorten ondergrond. Er was een kleine effectgrootte 

en een trend tot significantie naar een hoger 

energieverbruik op gravel terwijl het aantal stappen 

een hoge effectgrootte vertoonde en significant lager 

was op gravel. 

De maximale hartslag en de gemiddelde hartslag was 

gelijkaardig op beide soorten ondergrond. Dit kan 

mogelijk verklaard worden doordat het een 

gefixeerde oefening was, wat leidde tot een gelijk 

aantal ballen geslagen op elke soort ondergrond, een 

gelijke speeltijd en een gelijke gemiddelde duur van 

balwisselingen. Eerder onderzoek heeft aangetoond 

dat de maximale en de gemiddelde hartslag hoger ligt 

op gravel in vergelijking met hardcourt (Martin et al., 

2011; Murias et al., 2007), maar er moet wel rekening 

gehouden worden met het feit dat de balwisselingen 

op gravel meestal langer duren dan op hardcourt. Als 

gevolg daarvan zal de geschatte speeltijd langer zijn, 

wat leidt tot een grotere loopafstand en 

inspanningsbelasting op gravel, wat dan weer kan 

leiden tot hogere hartslagen tijdens 

wedstrijdsituaties (Girard & Millet, 2004; Martin et 

al., 2011; Murias et al., 2007). Tijdens deze tennisdrill 

was de maximale hartslag van de deelnemers 95% 

van hun theoretische berekende hartslag (220 - 

leeftijd).  

Ook wat betreft het energieverbruik en de intensiteit 

kan dezelfde verklaring gelden, namelijk dat de 

tennisdrill te kort was om significante verschillen te 

zien tussen de twee verschillende soorten 

ondergrond.  

Op basis van de karakteristieken van de baan werd er 

verwacht dat de slagaccuraatheid hoger zou zijn op 

gravel omdat men een langere voorbereidingstijd 

heeft om op de bal te slaan (Haake et al., 2003), maar 

de huidige studie toonde geen significante verschillen 

aan tussen de twee verschillende soorten 

ondergrond.  

Tot slot was er wel een significant verschil in aantal 

stappen tussen de twee verschillende soorten 

ondergrond, met een lager aantal stappen op gravel 

in vergelijking met hardcourt. De mogelijkheid om 

met de voeten te glijden naar de bal op gravel kan dit 

resultaat verklaren. Het is wel interessant om mee te 

geven dat, ondanks het feit dat er een lager aantal 

stappen geregistreerd werd op gravel, er geen 

verschil was in fysiologische responsen. Deze 

resultaten kunnen verklaard worden door het langere 

contact met de grond en de lagere 

bewegingsefficiëntie tijdens richtingsveranderingen 

op gravel, wat leidt tot een hogere spieractivatie en 

energetische vraag (Fernandez-Fernandez et al., 

2010). Vier van de twintig deelnemers hadden een 

hoger aantal stappen op gravel. Het is daarom 

aangeraden om individueel het voetenwerk te 

bekijken tussen verschillende soorten ondergrond.  
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