
 

NADER UITGELEGD: DE SERVICE  

REIN VAN DER REE, WAAROM IS DE SERVICE ZO BELANGRIJK? 

Uit sta;s;eken blijkt hoe belangrijk de service is. Hoewel je bij professionele wedstrijden vooral de lange rally’s 
onthoudt, blijkt bij alle grand slams dat circa 80% van de punten binnen drie slagen na de eerste service wordt 
behaald. Op de tweede service winnen professionals ongeveer 35% (mannen) tot ruim boven de 40% van de 
punten (vrouwen). Dit betekent dat je op de tweede service meer punten verliest dan dat je wint! 

Aan de ene kant is het beter om een service op 80% van je maximale kracht in te slaan, dan met 100% inzet een 
ace te willen slaan. Die laatste slag betekent een te groot risico op het moeten slaan van een tweede service. 
Ook is het slim om de service op de zwakkere kant van je tegenstander te plaatsen, of om de bal met rota;e te 
spelen. Een return op een slice gespeelde service vinden spelers vaak las;g.  

Aan de andere kant is een (of meerdere) dubbele fouten niet zo erg als de kwaliteit van de tweede service goed 
is. Op de tweede service kun je immers nog 40% van de punten winnen.  

Kortom: een balans tussen vastheid en kwaliteit van de service is belangrijk. Beter iets minder kwaliteit (hard 
slaan), maar wel in, dan die bijzondere ene ace.  

WAAROM VINDEN VEEL LEDEN DE SERVICE ZO MOEILIJK? 

Technisch en qua coördina;e is de service een van de moeilijkste slagen. Het is complex gezien:  

• De samenwerking tussen links en rechts; 

• Het uitvoeren van een handeling boven je hoofd; 

• Het benodigde ritme (alles moet kloppen).  

In het begin leer je de beweging grof motorisch aan. Deze grove bewegingen kun je spelers uitleggen en 
aanleren. Zodra er vastheid in de service ontstaat kun je de fijne motoriek oefenen. Dan gaat het er 
bijvoorbeeld om dat je blad op het moment van het balcontact precies goed staat. Deze fijn motorische 
bewegingen zijn moeilijker aan te leren. Het gaat dan vooral om oefenen en voelen. 

Het moeilijkste bij de service is vaak de greep. De hamergreep is ideaal, maar dan moet je ;jdens de zwaai je 
hand nog een draai geven (proneren), zodat je de bal goed raakt. Bij de forehandgreep is het raakpunt vaak 
minder hoog (de bal gaat eerder in het net). Bij een rota;eservice (meer rich;ng de backhandgreep verpakken) 
probeer je een slice aan te leren, die zeker geschikt is voor een betrouwbare en toch las;ge tweede service.  



WAT IS DE KERN VAN EEN GOEDE SERVICE? 

Het modo is: Sla de service in!  

Als je technisch de service goed slaat, kan je meer snelheid inbouwen. Grof motorisch gezien voer je dan de 
zwaai in de goede rich;ng uit, raak je de bal op een hoog punt en is je lichaam in balans. Bij een rechtshandige 
speler draait je rechterschouder van achteren naar (links)voren. Een ontspannen zwaai in de juiste rich;ng is 
van belang. Je stuurt zelfs eerder de zwaai dan de bal! Bij de grove motoriek is een goede balans de kern van 
een goede service.  

Timing en gevoel voor de bal betekent het oefenen van je fijne motoriek. De een pakt dat makkelijker op dan de 
ander. Net als bij de fore- en backhand. Door een mikpunt in gedachten te nemen, kun je de juiste rich;ng van 
de bal oefenen. 

Naast de grove en fijne motoriek ;jdens de zwaai is de opgooi van de bal cruciaal. Eigenlijk moet je met jezelf 
afspreken dat je de bal niet slaat als de opgooi niet goed is. 

Bij een opgooi dien je zo min mogelijk scharnieren in je arm te gebruiken. Je arm func;oneert als een lif die 
gestrekt van laag naar hoog de bal opgooit of loslaat. 

IS ER VERSCHIL IN SERVICE BIJ EEN ENKEL- EN DUBBELSPEL? 

De posi;e bij het serveren is anders bij het dubbelspel (je staat meer naar buiten om de tramrails af te dekken) 
dan bij enkelspel (meer in het midden van de baseline). Bij allebei is het percentage ‘eerste service in’ 
belangrijk. Anders wordt (bij de tweede service) bij het dubbelspel je eigen netspeler een schietschijf. Heb je 
zelf een goede netspeler dan kan je het beste zoveel mogelijk op het lichaam van de tegenspeler serveren. Ook 
bij het serveren van een bal door het midden kan je eigen netspeler in ac;e komen. Bij een bal die je meer naar 
buiten serveert breng je je eigen netspeler minder in posi;e, omdat die de tramrails dicht moet houden.  

Probeer al;jd bij het serveren de zwakke kant van je tegenspeler te vinden. En varia;e in je service maakt een 
goede en vaste return voor je tegenpar;j ook las;ger.  

HEB JE TIPS AAN DE LEDEN VAN OTV VOOR HUN SERVICE? 

De service is een technische slag, dus oefening helpt daarbij om de slag goed aan te leren. Tijdens training krijg 
je tools aangereikt. Maar…..in theorie weten hoe het moet betekent nog niet dat je het ook kunt. Oefenen, 
oefenen, oefenen blijf belangrijk omdat de service een complexe slag is. 

Heb je geen training: de service inslaan blijf belangrijk. Techniek is niet het doel, maar een middel om een 
goede en ontspannen service te slaan. Een forehandgreep met een (te) laag raakpunt verhoogt het risico op 
een blessure en dat wil je uiteraard voorkomen. Vandaar ook deze uitleg over een goede service.
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