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Inleiding

Hier worden enkele oefeningen beschreven die met een Siboasi en Spinfire ballenkanon kunnen 
worden uitgevoerd. Ook met andere merken ballenkanonnen kunnen veel van deze oefeningen 
worden uitgevoerd, echter de exacte uitvoering is afhankelijk van de mogelijkheden van de machine
met betrekking tot de verticale variatie en de 2-line functie. 
Een ballenkanon moet minimaal beschikken over: 

• Horizontale variatie, de machine beweegt automatisch links/rechts en schiet de bal op een 
willekeurig punt tussen deze 2 punten. 

• Het instellen van hoogte/diepte van de bal. 
• Verticale variatie, de machine varieert in hoogte/diepte en schiet willekeurig de ballen tussen

deze 2 punten. 

De basisoefeningen staan beschreven en getekend. Daarnaast staan bij vrijwel alle oefeningen vele 
variaties beschreven om de oefeningen aan te passen aan het niveau van de spelers, het aantal 
spelers, de ervaring met de oefeningen, de leeftijd, etc.



Volley 1
Bij een volley worden vaak veel “overbodige bewegingen” gemaakt. Een volley moet compact 
zijn met zo min mogelijk (achter-)zwaai. Met name als ballen snel op je af worden gespeeld geeft 
een volley problemen door deze overbodige bewegingen en een te late reactie doordat 
bijvoorbeeld de greep eerst verpakt wordt in plaats van 1 middengreep en een te lange achterzwaai. 
Daarnaast wacht men vaak tot de bal op het racket komt in plaats van dat men naar de bal 
toestapt. 



Siboasi K2-8: 

• Zet het ballenkanon in het midden van het veld ongeveer tussen de servicelijn en de 
baseline. 

• Stel een vrij hoge snelheid in afh. van het niveau speler (vb. 120 km/uur voor niveau 7 
speler). 

• Stel de verticale positie in op de laagste stand net boven het net (is de uitgangspositie bij 
aanzetten machine). 

• Eventueel kan de machine iets hoger/lager worden ingesteld door de voorvoetjes juist in te 
stellen zodat de ballen nog strakker over het net gaan en dan nog binnen de lijnen zouden 
vallen. 

• De netspeler schrikt zich rot en zal de ballen vanwege de hoge snelheid nauwelijks kunnen 
terugspelen. Stel daarom de machine vervolgens in op een lagere snelheid. Als door de 
lagere snelheid de bal niet over het net komt, de hoogte enigszins aanpassen (verticale 
variatie knop 3 keer indrukken en nogmaals indrukken bij de goede hoogte of de verhoging 
onder de wieltjes weghalen). Ook kan de machine via het lobvoetje hoger over het net 
schieten. 

• De netspeler kan zo wennen aan de lagere snelheid en de volley zo compact mogelijk 
houden: compacte beweging, tegenhouden en naar de bal toestappen.

• Als dit goed gaat kan de snelheid opgevoerd worden en uiteindelijk gaat de spelerwennen 
aan deze snelheid en zal de volley met de oorspronkelijk ingestelde hoge snelheid veel beter 
teruggespeeld worden dan in het begin. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen:

1. De machine kan ingesteld worden op 2-line respectievelijk “narrow”, “among” of “wide” 
zodat de speler de bal wisselend op de forehand (FH) of backhand (BH) krijgt aangespeeld.

2. De machine kan ingesteld worden op horizontale variatie, hierbij wordt de bal willekeurig 
tussen 2 horizontale posities aangespeeld. 



Spinfire Pro2: 

• Zet het ballenkanon in het midden van het veld ongeveer tussen de servicelijn en de 
baseline. 

• Stel een vrij hoge snelheid in afh. van het niveau speler (vb. snelheid 17 voor niveau 7 
speler). 

• Stel de verticale positie in op de laagste stand net boven het net, afhankelijk van de snelheid 
(vb. 10). 

• De netspeler schrikt zich rot en zal de ballen vanwege de hoge snelheid nauwelijks kunnen 
terugspelen. Stel daarom de machine vervolgens in op een lagere snelheid. Als door de 
lagere snelheid de bal niet over het net komt, de hoogte enigszins aanpassen (UP enkele 
keren indrukken). 

• De netspeler kan zo wennen aan de lagere snelheid en de volley zo compact mogelijk 
houden: compacte beweging, tegenhouden en naar de bal toestappen. 

• Als dit goed gaat kan de snelheid opgevoerd worden en uiteindelijk gaat de speler wennen 
aan deze snelheid en zal de volley met de oorspronkelijk ingestelde hoge snelheid veel beter 
teruggespeeld worden dan in het begin. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen:

1. De machine kan ingesteld worden op 2-line  respectievelijk “narrow”, “among” of “wide” 
zodat de speler de bal wisselend op de forehand (FH) of backhand (BH) krijgt aangespeeld.

2. De machine kan ingesteld worden op horizontale “middle” variatie, hierbij wordt de bal 
willekeurig tussen 2 horizontale posities, in de buurt van de speler, aangespeeld. 

3. De machine kan ingesteld worden op horizontale “wide” variatie, hierbij wordt de bal 
willekeurig tussen 2 horizontale posities, verder weg van de speler, aangespeeld.



Snel en constant vanuit het achterveld 

Om vanuit het achterveld ballen goed terug te slaan, moet een snelle voorbereiding van de slag 
worden gedaan. Op het moment dat de bal weg gaat van het racket van de tegenstander is al bekend 
of deze op de forehand of backhand komt en kan al direct de juiste greep, schouder indraai en het 
racket aan het begin van de achterzwaai (lus) uitgevoerd worden. Als hier te lang mee gewacht 
wordt, is men vaak te laat bij snelle ballen en maakt men vaak fouten. 



Siboasi K2-8: 

• Zet ballenkanon ongeveer op de baseline of iets verder naar achter, zodanig dat de ballen 
nog net voor de baseline stuiteren. 

• Stel de snelheid in op ongeveer 100 km/uur of eventueel iets lager (ballen net voor baseline).
• Frequentie instellen afhankelijk van het niveau van de speler. 
• Zet de hoogte zodanig dat de bal vlak voor de baselijn stuitert (kan via lob-foot of via 

verticale button). 
• Horizontale variatie 
• Door de voorbereiding op de slag snel uit te voeren kan nu snel gereageerd worden op 

continu diepe ballen. Als men dit niet gewend is zal de voorbereiding pas gedaan worden op 
het moment dat de bal al vlakbij de speler is. Dit is het verschil met een hoger niveau 
waarbij deze voorbereiding al wordt uitgevoerd als de bal weg gaat van het racket van de 
tegenstander. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

1. Verhoog de snelheid en zet de hoogte wat strakker over het net. 
2. Verhoog de frequentie zodat de speler nog sneller moet reageren. 



Spinfire Pro2: 

• Zet ballenkanon ongeveer op de baseline of iets verder naar achter, zodanig dat de ballen 
nog net voor de baseline stuiteren. 

• Stel de snelheid in (niveau 7 op 17 of lager, niveau 5 op 17 of hoger). 
• Frequentie instellen afhankelijk van het niveau van de speler .
• Zet de diepte goed met behulp van UP en DOWN keys (vlak voor de baselijn).
• Horizontale variatie (“wide” of “medium”) afhankelijk van het niveau van de speler 
• Door de voorbereiding op de slag snel uit te voeren kan nu snel gereageerd worden op 

continu diepe ballen. Als men dit niet gewend is zal de voorbereiding pas gedaan worden op 
het moment dat de bal al vlakbij de speler is. Dit is het verschil met een hoger niveau 
waarbij deze voorbereiding al wordt uitgevoerd als de bal weg gaat van het racket van de 
tegenstander. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

1. Verhoog de snelheid en zet de hoogte wat strakker over het net. 
2. Verhoog de frequentie zodat de speler nog sneller moet reageren. 
3. Indien eerst horizontale variatie “medium” werd gebruikt, wijzigen in horizontale variatie 

“wide”.



Punt opbouwen en aanvallen 
Veel spelers proberen snel het punt te maken en kijken niet of het verstandig is om op een bepaalde 
bal veel risico te nemen. Om een punt goed op te bouwen moet risico genomen worden op ballen 
met goede kans op een punt, niet op ballen die achterin het veld komen terwijl de tegenstander 
achterin in het midden van de baan staat te wachten op de volgende bal. Bij deze oefening worden 
hogere diepe ballen afgewisseld met lagere korte ballen. Hoge diepe ballen moeten gecontroleerd 
teruggespeeld worden terwijl op kortere ballen risico moet worden genomen om het punt te maken 
of de druk op de tegenstander op te voeren. 



Siboasi K2-8: 

De Siboasi machine varieert in hoogte tussen de lob positie en strak over het net, dit is te groot 
verschil waardoor de snelheid naar 70 km/u of lager moet en deze oefening dus alleen toepasbaar is 
voor niveau 7-9. 

• Plaats het ballenkanon net achter de baseline 
• Stel horizontaal in op het midden van de baan (horizontale variatie knop en zet vast op de 

juiste horizontale positie) en vervolgens verticaal variëren. 
• Stel de snelheid zodanig in dat de hoogste bal net binnen het speelveld valt. 
• Laat ieder een aantal ballen achter elkaar slaan. De diepe ballen worden gecontroleerd 

teruggeslagen en bij een korte bal moet de speler proberen de bal in de opsprong te pakken 
en wat meer risico te nemen om een tegenstander onder druk te zetten. 

• Na een korte bal, waarbij de speler naar voren moet gaan, loopt de speler door naar het net 
en volleert de laatste bal bij het net af. 

• Daarna sluit deze speler weer achteraan in de rij en gaat de volgende speler deze slagen 
uitvoeren. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

1. Verhoog de snelheid en zet de hoogte wat strakker over het net. 
2. Indien eerst op de FH werd aangespeeld, daarna op BH.
3. Varieer via 2-line “narrow”. 
4. Varieer via 2-line “among”. 
5. Varieer via 2-line “wide”. 
6. Varieer via horizontale variatie, de bal wordt nu in diepte en in horizontale positie 

willekeurig gespeeld. 
7. Verhoog de frequentie zodat de speler nog sneller moet reageren. 



Spinfire Pro2: 

• Plaats het ballenkanon net achter de baseline 
• Stel de horizontale positie in op het midden van de baan (via Left en Right buttons) 
• Stel de snelheid in welke bij de spelers past (12 voor niveau 7 of zwakker, 18 voor niveau 5 

of sterker). 
• Zet de verticale positie (UP/DOWN) zodanig dat de bal ongeveer op de servicelijn neerkomt
• Stel vervolgens verticaal variëren, de bal wordt nu willekeurig tussen de servicelijn en de 

baselijn gespeeld. 
• Laat ieder een aantal ballen achter elkaar slaan. De diepe ballen worden gecontroleerd 

teruggeslagen en bij een korte bal (in de buurt van de servicelijn) moet de speler proberen de
bal in de opsprong te pakken en wat meer risico te nemen om een tegenstander onder druk te
zetten. 

• Na een korte bal, waarbij de speler naar voren moet gaan, loopt de speler door naar het net 
en volleert de laatste bal bij het net af. 

• Daarna sluit deze speler weer achteraan in de rij en gaat de volgende speler deze slagen 
uitvoeren. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

1. Verhoog de snelheid en zet de hoogte wat strakker over het net. 
2. Indien eerst op de FH werd aangespeeld, daarna op BH. 
3. Varieer via 2-line “narrow”. 
4. Varieer via 2-line “among”. 
5. Varieer via 2-line “wide”. 
6. Varieer via horizontale variatie “medium”. 
7. Varieer via horizontale variatie “wide”. 
8. Verhoog de frequentie zodat de speler nog sneller moet reageren. 

Opmerking: ieder moet zelf bepalen bij welke bal de aanval gekozen wordt, echter binnen 4 ballen 
moet de speler een keer de aanval gekozen hebben, indien dit niet goed mogelijk was moet de 
frequentie iets sneller/langzamer gezet worden omdat anders de frequentie steeds gelijk loopt met 
het afschieten van een diepe bal.



Servicereturn 

Hoewel de meeste ballenkanonnen niet echt gemaakt zijn om de servicereturn mee te trainen, is dit 
toch vaak goed mogelijk. 



Siboasi K2-8: 

• Plaats het ballenkanon op een positie iets achter de baseline 
• Zet de machine aan en stel topspin ballen in (knop “topspin” 2x indrukken zodat deze 80 

km/uur aangeeft). 
• Stel via horizontale variatie de juiste positie voor het servicevak in. 
• Stel de snelheid (voor de hoeveelheid topspin) vervolgens in tussen 50 en 80 km/uur en 

controleer of de ballen in het servicevak komen, als ballen te diep komen dan de snelheid 
meer richting 50 km/uur instellen of machine iets verder achter de baseline plaatsen. 
Eventueel ook hoogte nog bijstellen. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

1. Eventueel kan de 2-line functie “Narrow” gebruikt worden om enige spreiding in het 
servicevak te geven. Om dit juist in te stellen moet een beetje gespeeld worden met de plaats
van het ballenkanon en de richting waarin deze staat opgesteld. 

2. Verhoog de frequentie zodat de ballen sneller achter elkaar aangespeeld worden. 



Spinfire Pro2: 

• Plaats het ballenkanon op een positie iets achter de baseline. 
• Zet snelheid op 12 en zet de hoogte strak over het net (UP/DOWN). Met behulp van de spin 

(+4 of meer) helpt het om de bal nog in het servicevak te krijgen. 
• Indien de machine toch nog te diep schiet kan de machine iets verder achter de baselijn 

worden geplaatst, dit kan ook gebruikt worden om de service harder dan 80 km/u te laten 
schieten. 

• Stel de horizontale positie in voor het servicevak en positioneer het ballenkanon eventueel 
zodat deze de bal goed in het servicevak speelt. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

1. Eventueel kan de 2-line functie “Narrow” gebruikt worden om enige spreiding in het 
servicevak te geven. Om dit juist in te stellen moet een beetje gespeeld worden met de plaats
van het ballenkanon en de richting waarin deze staat opgesteld. 

2. Verhoog de frequentie zodat de ballen sneller achter elkaar aangespeeld worden. 
3. De Spinfire kan veel topspin geven en dus kan de snelheid nog wel wat verhoogd worden 

door dit te combineren met meer spin. 
4. Stel horizontale variatie “medium” in, mogelijk moet de machine dan iets voor de baselijn 

worden opgesteld en de snelheid weer iets verlaagd worden. De machine schiet nu 
willekeurige ballen en hiermee moet even geexperimenteerd worden om alle ballen in het 
servicevak te krijgen.



Dubbelspel 

Een leuke oefening om met een partner het dubbelspel bij het net te oefenen is de volgende. Twee 
spelers staan als dubbel opgesteld tussen het net en de serviceline. De bedoeling is dat de 2 spelers 
weggeschoten bal niet op de grond in hun speelvak laten komen. Zodra 3x een bal aan hun kant 
binnen de lijnen op de grond is gekomen, wordt er gewisseld met het volgende dubbel koppel. 
Omdat bij deze oefening de verticale variatie heel groot moet zijn (tussen strak over net en lobs), is 
deze oefening alleen mogelijk met een Siboasi K2-8 machine. 



Siboasi K2-8: 

• Plaats de machine ong. 4 meter achter de baseline (dicht bij het hek) en gebruik de speciale 
lob standaard voor extra hoge ballen. 

• Zet de machine, nadat deze aangezet is, op horizontale en verticale variatie. 
• Zet de snelheid op ong. 70-80 km/uur. Indien de hoogste ballen uitgaan, de snelheid lager 

zetten. LETOP: de eerste 2 ballen gaan meestal wat harder dan de daarop volgende, als na 2 
ballen de ballen nog te diep komen moet de snelheid iets verlaagd worden. De machine zal 
nu ballen bij het net spelen die als volley afgemaakt moeten worden, afgewisseld met lobs 
over de spelers heen die zij moeten smashen. Ook worden de ballen tussen beide spelers in 
gespeeld en moeten zij samen goed communiceren wie welke bal pakt. 

• Afhankelijk van de diepte van de ballen en het niveau van de spelers, de snelheid aanpassen.
• Afhankelijk van het niveau van de spelers de frequentie sneller zetten. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

1. Als 2 spelers te goed zijn en zij te lang op de baan staan, de snelheid iets hoger zetten zodat 
de ballen dieper komen. 

2. Verhoog de frequentie zodat de ballen sneller achter elkaar aangespeeld worden.



Netspel in dubbel 

Veel spelers staan in een dubbelspel bij het net en kijken hoe hun partner en de tegenstander de bal 
heen en weer slaan. Naast dat het weinig inspanning kost (hoogstens krijg je een stijve nek :-) ), 
levert het ook geen punten op. In een dubbelspel moet de netspeler actief meedoen in het spel en 
ook risico's durven te nemen. De netspeler mag ook best eens gepasseerd worden zolang daar maar 
genoeg punten tegenover staan. Ook zorgt het actief meedoen bij het net voor onzekerheid bij de 
tegenstander en dit levert indirect ook weer punten op. Daarom zal bij deze oefening de netspeler 
oefenen om actief te bewegen en zoveel mogelijk ballen te pakken bij het net. 



Siboasi K2-8: 

• Plaats het ballenkanon net achter de rechter tramrails (net achter de baseline) aan de zijkant 
van het veld. 

• Stel de machine in op de laagste positie (net boven het net), start de machine (rode button) 
en stel de snelheid in afhankelijk van het niveau van de speler. 

• Stel de machine in op 2-line “narrow” en zet de machine enigszins schuin neer (in de 
richting waar de netspeler normaal in een dubbelspel staat) zodanig dat de meest rechts 
geschoten ballen van de 2-line dan net binnen de dubbelspellijn in de tramrails vallen. 

• De netspeler neemt plaats bij het net en krijgt als opdracht om zoveel mogelijk ballen te 
onderscheppen. 

• Start het schieten (“>” button) en zet de frequentie op ongeveer 8 of hoger/lager afhankelijk 
van het niveau van de speler. Stel de opstelling van het ballenkanon enigszins bij afhankelijk
van de ballen die langs de lijn in de tramrails worden gespeeld zodat deze nog net binnen de 
lijnen vallen. 

Deze oefening is intensief en kan met zo'n 4 spelers achtereenvolgens uitgevoerd worden, men 
is na zo'n 10-20 ballen blij als men even kan wisselen (mits men echt actief alle ballen probeert 
te onderscheppen). 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

1. Start met het spreiden van de 2 ballen door de 2-line op “wide” in te stellen. 
2. Stel horizontale variatie in, nu wordt het echt moeilijker om alle ballen te pakken.
3. Verhoog de frequentie zodat de ballen sneller achter elkaar aangespeeld worden. 



Spinfire Pro2: 

• Plaats het ballenkanon net achter de rechter tramrails (net achter de baseline) aan de zijkant 
van het veld. 

• Stel de machine in op normale ballen (spin: 0) en stel de snelheid in afhankelijk van het 
niveau van de speler (17 of lager voor niveau 7, 17 of hoger voor niveau 5) en frequentie 
gemiddeld (10). 

• Stel de machine in op “2-line “narrow” en zet de machine enigszins schuin neer (in de 
richting waar de netspeler normaal in een dubbelspel staat) zodanig dat de meest rechts 
geschoten ballen dan net binnen de dubbelspellijn in de tramrails vallen. 

• De netspeler neemt plaats bij het net en krijgt als opdracht om zoveel mogelijk ballen te 
onderscheppen. 

• Start het schieten (“>” button) en gebruik UP en DOWN toetsen om de hoogte goed te 
zetten. 

• Stel de opstelling van het ballenkanon enigszins bij (naar links/rechts) afhankelijk van de 
ballen die langs de lijn in de tramrails worden gespeeld zodat deze nog net binnen de lijnen 
vallen. 

• Deze oefening is intensief en kan met zo'n 4 spelers achtereenvolgens uitgevoerd worden, 
men is na zo'n 10-20 ballen blij als men even kan wisselen (mits men echt actief alle ballen 
probeert te onderscheppen). 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

1. Start met het spreiden van de 2 ballen door de 2-line op “wide” in te stellen. 
2. Stel horizontale variatie in op “middle” (niet meer op 2 vaste posities), de ballen worden nu 

willekeurig geschoten in de gemakkelijkste vorm (dichtbij speler). 
3. Stel horizontale variatie in op “wide”, nu wordt het echt moeilijker om alle ballen te pakken.
4. Verhoog de frequentie zodat de ballen sneller achter elkaar aangespeeld worden. 
5. Verhoog de snelheid zodat de ballen harder aangespeeld worden. 

Deze oefening kan ook aan de andere kant van de tennisbaan (bij de linker tramrails) worden 
gedaan. Het is moeilijk voor de speler om in zo'n groot gebied alle ballen te onderscheppen, het 
helpt echter als de uitgangspositie van de speler voor elke bal steeds iets verder van het net is. Bij 
elke geschoten bal beweegt de speler naar voren en op het juiste moment wordt dan een splitstep 
gemaakt en vervolgens in de richting van de bal bewogen, zo wordt de voorwaartse snelheid na de 
splitstep omgezet in een zijwaartse snelheid die helpt om de bal nog te kunnen halen.



Leuk voor festiviteiten 

Als er een aantal spelers op de baan staan kan een oefening worden ingesteld waarbij iedereen 
achter elkaar aan de beurt komt en mag blijven staan totdat er een fout wordt gemaakt, dan weer 
achteraan sluiten. Uiteindelijk is de winnaar degene die de laatste bal uit de korf goed terugslaat, de 
ballenmachine wordt dan dus niet bijgevuld. 

Siboasi K2-8: 

• Plaats het ballenkanon tussen de serviceline en de baseline (afhankelijk van het niveau van 
de groep, bij de serviceline wordt de hoek kleiner en dus gemakkelijker, bij de baseline 
wordt de hoek groter en dus moeilijker). 

• Stel machine in ieder geval in op horizontale variatie (verticale variatie kan erbij worden 
gedaan afhankelijk van het niveau van de groep, de hoogste ballen moeten dan binnen de 
baseline vallen).

• Laat de eerste speler beginnen en zet de machine aan. 

Als een speler “te lang” staat omdat deze een hoger niveau heeft kan de frequentie enigszins 



opgevoerd worden. Bij grotere groepen (tijdens groot evenement) moet iedereen aan de beurt 
komen en kan ieder om de beurt 1 bal terugslaan en vervolgens weer achteraan de rij aansluiten. 
Ieder die hierbij een fout maakt, moet uit de rij en er vervolgens voor zorgen dat er genoeg ballen in
de korf van de ballenmachine zitten. Degene die als laatste blijft staan heeft gewonnen. 

Bovenstaande kan ook goed uitgevoerd worden met het “Random programma”. Hierbij worden elke
halve minuut andere soorten ballen geschoten waarbij zelfs topspin en slice ballen worden 
geschoten.



Spinfire Pro2: 

• Plaats het ballenkanon tussen de serviceline en de baseline (afhankelijk van het niveau van 
de groep, bij de serviceline wordt de hoek kleiner en dus gemakkelijker, bij de baseline 
wordt de hoek groter en dus moeilijker) 

• Stel snelheid in op 10 (niveau 8+9), op 14-16 (niveau 7+6) of 17-20 (niveau 5+), pas de 
hoogte van de ballen aan op de ingestelde snelheid. De ballen moeten ongeveer tussen de 
servicelijn en baselijn stuiteren. 

• Stel machine in op horizontale “middle” (lager niveau) of “wide” (en evt. verticale variatie 
voor hoger niveau) en zet de snelheid zodanig dat de hoogst weggeschoten bal toch binnen 
de lijnen valt. 

• Laat de eerste speler beginnen en zet de machine aan. 

Als een speler “te lang” staat omdat deze een hoger niveau heeft, kan de frequentie enigszins 
opgevoerd worden. 
Bij grotere groepen (tijdens groot evenement) moet iedereen aan de beurt komen en kan ieder om de
beurt 1 bal terugslaan en vervolgens weer achteraan de rij aansluiten. Ieder die hierbij een fout 
maakt, moet uit de rij en er vervolgens voor zorgen dat er genoeg ballen in de korf van de 
ballenmachine zitten. Degene die als laatste blijft staan heeft gewonnen. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

1. Indien horizontale variatie op “middle” stond, zet deze op “wide”. 
2. Verhoog snelheid enigszins en pas de hoogte hierop aan. 
3. Verhoog de frequentie. 
4. Speel “topspin” ballen (zet spin op +6) en zet de hoogte op ong. 2+ meter over het net en 

pas de snelheid en hoogte hierop aan zodat de ballen net voor de baselijn stuiteren.



Training “in de bal gaan”
Zelfs op hoog niveau sluipt de “luiheid” van spelers er al gauw in. Bij het slaan van een forehand of
backhand is het goed om door de bal heen te lopen. Hier zijn een aantal redenen voor:

1. De bal krijgt extra snelheid doordat het lichaam (+/- 70 kg?) naar voren beweegt en dan de 
bal (+/- 60 gram) raakt, de arm hoeft minder kracht te leveren en kan dan meer gebruikt 
worden voor de plaatsing.

2. Het bovenlichaam staat meer naar voren, hierdoor wordt de bal niet de lucht in geslagen.
3. Het voetenwerk is veel beter en het lichaam kan, met kleinere pasjes naar de bal, perfect 

voor de bal gezet worden. Bij het wachten tot de bal bij de speler is, vindt vaak helemaal 
geen voetverplaatsing plaats en is de kans dan redelijk groot dat de speler niet goed voor de 
bal staat.

4. Bij het door de bal gaan van het lichaam, wordt al een richting aan de bal gegeven waar de 
bal moet komen. De plaatsing van de bal wordt nauwkeuriger dan vanuit stand, waar vooral 
de slagarm/racket en het lichaam bepaalt waar de bal zal worden geplaatst.

5. Er ontstaat een soort ritme waarbij de voorbereiding van elke slag gelijk wordt. Dit zorgt 
voor een stabieler en nauwkeuriger resultaat.



Siboasi K2-8: 

• Plaats het ballenkanon net achter de baseline, in het horizontale midden van het veld. 
• De oefening wordt uitgevoerd met 2 (groepen) spelers welke bij het hek staan, alleen de 

speler die gaat slaan staat wat meer naar voren. 
• Het ballenkanon wordt ingesteld op 2-line “wide”. De spelers staan op de horizontale positie

waar de bal wordt aangespeeld. 
• De snelheid en hoogte, van de aangespeelde bal, is afhankelijk van het niveau van de 

spelers. Niveau 7 spelers bijvoorbeeld 100 km/u, niveau 5 spelers 140 km/u en hoogte wordt
hierop aangepast zodat de ballen tussen de serviceline en baseline stuiteren.

• Voor elk groepje worden 2 pionnen geplaatst waar de spelers bij het slaan doorheen moeten 
lopen. Na elke slag sluiten zij weer achteraan in het groepje en staat de volgende speler klaar
om de volgende bal te slaan. Het ballenkanon gaat nu naar de andere groep om een bal aan 
te spelen, zodat de speler even de tijd heeft om klaar te staan.

• Laat de eerste speler beginnen en zet de machine aan. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

• Zet de pionnen verder naar voren en speel de ballen dieper. 
• Verhoog snelheid enigszins en pas de hoogte hierop aan. 
• Verhoog de frequentie. 
• Speel “topspin” ballen (snelheid: 150) en pas de snelheid en hoogte hierop aan zodat de 

ballen tussen service- en baseline stuiteren.

Spinfire Pro2: 

• Plaats het ballenkanon net achter de baseline, in het horizontale midden van het veld. 
• De oefening wordt uitgevoerd met 2 (groepen) spelers welke bij het hek staan, alleen de 

speler die gaat slaan staat wat meer naar voren. 
• Het ballenkanon wordt ingesteld op 2-line “wide”. De spelers staan op de horizontale positie

waar de bal wordt aangespeeld. 
• De snelheid en hoogte, van de aangespeelde bal, is afhankelijk van het niveau van de 

spelers. Niveau 7 spelers bijvoorbeeld snelheid 12, niveau 5 spelers snelheid 17 en hoogte 
wordt hierop aangepast zodat de ballen tussen de serviceline en baseline stuiteren.

• Voor elk groepje worden 2 pionnen geplaatst waar de spelers bij het slaan doorheen moeten 
lopen. Na elke slag sluiten zij weer achteraan in het groepje en staat de volgende speler klaar
om de volgende bal te slaan. Het ballenkanon gaat nu naar de andere groep om een bal aan 
te spelen, zodat de speler even de tijd heeft om klaar te staan.

• Laat de eerste speler beginnen en zet de machine aan. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verhogen: 

• Zet de pionnen verder naar voren en speel de ballen dieper. 
• Verhoog snelheid enigszins en pas de hoogte hierop aan. 
• Verhoog de frequentie. 
• Speel “topspin” ballen (zet spin op +6) en pas de snelheid en hoogte hierop aan zodat de 

ballen tussen service- en baseline stuiteren.



Spel 1 “door poort schieten”

Dit is een spelletje met een ballenkanon die met veel jonge jeugdspelers (4-12) kan worden 
uitgevoerd. 

1. Het ballenkanon schiet steeds een bal en de kinderen moeten de bal door hun benen laten 
rollen, zij moeten links/rechts bewegen met zijwaartse huppelpassen zoals dit ook op de 
tennisbaan wordt gedaan om perfect voor de bal te komen staan.

2. Plaats het ballenkanon op de baseline en laat de groep met jeugd in een rij staan, de voorste 
staat net achter de serviceline, of iets verder naar achteren, waar de bal minder hoog stuitert.

3. De kinderen moeten zijwaartse huppelpassen maken en de geschoten bal door hun benen 
laten rollen.



Siboasi K2-8: 

• Plaats het ballenkanon op de baseline, in het horizontale midden van het veld. 
• De kinderen staan aan de andere kant van het net in een rij achter elkaar zonder racket. 
• Het ballenkanon wordt ingesteld op “horizontale variatie”, de snelheid is langzaam (50/60 

km/u en de hoogte zodanig dat de bal net over het net valt maar niet te hoog stuitert. De 
frequentie moet laag zijn (stand 10-12).

• De kinderen maken zijwaartse passen om de bal door hun benen te laten rollen. Degene die 
geraakt wordt, is af (en uit de rij) of moet achteraan aansluiten.

Opties om de moeilijkheidsgraad te verlagen/verhogen: 
• Het spel kan moeilijker gemaakt worden door de bal met hogere snelheid of hogere 

frequentie aan te spelen. 
• Als de bal te hoog stuitert, moet de bal strakker over het net geschoten worden en de 

kinderen wat meer naar achter in het veld staan.

Spinfire Pro2: 

• Plaats het ballenkanon op de baseline, in het horizontale midden van het veld. 
• De kinderen staan aan de andere kant van het net in een rij achter elkaar zonder racket. 
• Het ballenkanon wordt ingesteld op “horizontale variatie”, de snelheid is langzaam (50/60 

km/u en de hoogte zodanig dat de bal net over het net valt maar niet te hoog stuitert. De 
frequentie moet laag zijn (stand 10-12).

• De kinderen maken zijwaartse passen om de bal door hun benen te laten rollen. Degene die 
geraakt wordt, is af (en uit de rij) of moet achteraan aansluiten.

Opties om de moeilijkheidsgraad te verlagen/verhogen: 
• Het spel kan moeilijker gemaakt worden door de bal met hogere snelheid of hogere 

frequentie aan te spelen. 
• Als de bal te hoog stuitert, moet de bal strakker over het net geschoten worden en de 

kinderen wat meer naar achter in het veld staan.
• De Spinfire kan heel nauwkeurig backspin geven en door de backspin op bijv. -3 te zetten, 

wordt de bal enigszins afgeremd zodat de kinderen meer tijd hebben om naar de juiste 
positie te bewegen.



Spel 2 (ballen vangen)

Dit spel kan met veel jeugdspelers worden gedaan, speciaal geschikt voor een “Maak Kennis Met 
Tennis” dag. De spelers moeten de ballen vangen en het is dus niet nodig om al te kunnen tennissen.

Siboasi K2-8: 

1. Verdeel de jeugd in 2 groepen, geef hen een leuke naam (“Appels” en “Bananen” of “Apen” 
en “Krokodillen”) om duidelijk aan te geven dat het om het resultaat van de groep gaat.

2. Geef elke groep een lege emmer of doos, waar de gevangen ballen in gedaan kunnen 
worden.

3. Zet het ballenkanon op de baseline en plaats de 2 groepen aan de linker en rechter kant van 
het tennis speelveld, elke groep blijft aan de linker of rechter kant staan om de ballen te 
vangen.

4. Stel het ballenkanon in op ongeveer 70 km/u, frequentie is afhankelijk van de leeftijd van de
kinderen. Stel de machine in op verticale (3x verticale button) en horizontale variatie 
(horizontale button).

5. Laat de machine ballen schieten die de kinderen moeten proberen te vangen. Elke gevangen 
bal wordt in de emmer/doos van de eigen groep gedaan. Als het ballenkanon alle ballen 
heeft geschoten, worden de ballen in elke emmer/doos geteld.



Spinfire Pro2:

1. Verdeel de jeugd in 2 groepen, geef hen een leuke naam (“Appels” en “Bananen” of “Apen” 
en “Krokodillen”) om duidelijk aan te geven dat het om het resultaat van de groep gaat.

2. Geef elke groep een lege emmer of doos, waar de gevangen ballen in gedaan kunnen 
worden.

3. Zet het ballenkanon op de baseline en plaats de 2 groepen aan de linker en rechter kant van 
het tennis speelveld, elke groep blijft aan de linker of rechter kant staan om de ballen te 
vangen.

4. Stel het ballenkanon in op ongeveer snelheid 5-9, frequentie is afhankelijk van de leeftijd 
van de kinderen. Stel de machine in op hoogte 40-80 en verticale variatie (verticale button) 
en horizontale variatie “wide” (1x horizontale button).

5. Laat de machine ballen schieten die de kinderen moeten proberen te vangen. Elke gevangen 
bal wordt in de emmer/doos van de eigen groep gedaan. Als het ballenkanon alle ballen 
heeft geschoten, worden de ballen in elke emmer/doos geteld.

Opties om de moeilijkheidsgraad te verlagen/verhogen: 
• De snelheid kan ook naar 12 en spin +6 gebracht worden om het iets moeilijker te maken.



Plaatsen

Om bewust te worden van de nauwkeurigheid van plaatsen, is de volgende oefening zeer nuttig.
De speler krijgt een vooraf vastgestelde hoeveelheid ballen, om terug te slaan in een vak aan de 
overkant. De bal moet stuiteren in een vak van 4 pionnen. De trainer kan de vakken naar eigen 
inzicht indelen (vb: grootte, positie op de baan, cross of rechtdoor), afhankelijk van het niveau van 
de spelers en de bekendheid van deze oefening voor de spelers. De spelers (of hun maatje) tellen het
aantal ballen dat goed in het vak is gestuiterd.



Siboasi K2-8: 

• Plaats het ballenkanon op de baseline in het horizontale midden van het veld, net achter de 
baseline. Plaats de 2 velden mbv de 4 pionnen op de baan aan de andere kant van het net dan
waar de ballenmachine staat.

• Stel machine in op 2-line “wide” en kies een vaste diepte door de snelheid en hoogte naar 
wens in te stellen.

• Op beide “wide” posities staat een speler die de oefening gaat doen, geef aan in welk vak de 
bal moet worden geplaatst door elke speler en of dit alleen forehands of backhands of beide 
moeten zijn en hoeveel ballen er in totaal door ieder moeten worden geslagen.

• Zet de machine aan en tel het aantal ballen dat geschoten wordt en stop dan, of doe exact 2x 
het aantal ballen voor elke speler in de ballenkorf. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verlagen/verhogen: 
• Het vak kan groter/kleiner gemaakt worden of op een andere positie op de baan.
• De oefening kan ook gedaan worden door de ballen rechtdoor in de tramrails te plaatsen.
• De oefening kan ook gedaan worden door het ballenkanon met topspin of slice ballen aan te 

geven.
• De oefening kan ook gedaan worden met groepen die elk bijvoorbeeld 3 ballen moeten 

slaan, bij bijv. 2 of meer goede “hits”, achteraan sluiten in groepje. Bij 1 of minder hits, 
minimaal 3 ballen in ballenkorf stoppen.

Spinfire Pro2: 

• Plaats het ballenkanon op de baseline in het horizontale midden van het veld. Plaats de 2 
velden mbv de 4 pionnen op de baan.

• Stel machine in op 2-line “wide” en kies een vaste diepte door de snelheid en hoogte naar 
wens in te stellen.

• Op beide “wide” posities staat een speler die de oefening gaat doen, geef aan in welk vak de 
bal moet worden geplaatst door elke speler en of dit alleen forehands of backhands of beide 
moeten zijn. 

• Zet de machine aan en tel het aantal ballen dat geschoten wordt en stop dan, of doe exact 2x 
het aantal ballen voor elke speler in de ballenkorf. 

Opties om de moeilijkheidsgraad te verlagen/verhogen: 
• Het vak kan groter/kleiner gemaakt worden of op een andere positie op de baan.
• De oefening kan ook gedaan worden door de ballen rechtdoor in de tramrails te plaatsen.
• De oefening kan ook gedaan worden met topspin of slice ballen.
• De oefening kan ook gedaan worden met groepen die elk bijvoorbeeld 3 ballen moeten 

slaan, bij bijv. 2 of meer goede “hits”, achteraan sluiten in groepje. Bij 1 of minder hits, 
minimaal 3 ballen in ballenkorf stoppen.



Drop shot/volley training

Deze oefening kan met een groep van 3-6 spelers worden gedaan.
Het ballenkanon speelt een korte (naar beneden duikende) bal die door de speler als dropvolley (bij 
net) of als drop shot cross achter het net wegspeelt. Zodra de drop bal is gespeeld, probeert een 
speler deze bal te halen en terug over het net te spelen.

1. Positie 1 is net achter de serviceline of bij het net aan de overkant van het ballenkanon. 
Positie 3 is aan de overkant van het ballenkanon bij het hek. Positie 2 is naast het 
ballenkanon.

2. Het ballenkanon speelt de bal (met topspin) net achter het net. 
3. Positie 1 (als deze bij het net staat) speelt een drop volley, of (als deze bij de serviceline 

staat) speelt een dropshot. Positie 2 loopt vanuit het achterveld hard om de drop bal te halen 
en terug over het net te spelen, dan om het net naar positie 3 rennen om daarna op positie 1 
plaats te nemen. 



Siboasi K2-8: 

• Het ballenkanon staat aan de linker kant op de baseline. Topspin (langzaam: 90/40 km/u), 
frequentie 10-12.

• Het ballenkanon schiet met lage frequentie de ballen richting speler 1, deze speelt de 
dropshot (bij serviceline) of dropvolley (bij net), speler 2 gaat rennen om deze bal te halen 
en speelt deze nog terug over het net. 

• Speler 1 sluit vervolgens achteraan in de rij van positie 2, speler 2 (die drop bal heeft 
teruggespeeld) gaat naar overkant naar positie 3, positie 3 speler gaat door naar positie 1.

Spinfire Pro2: 

• Het ballenkanon staat aan de linker kant op de baseline. Snelheid: 6-10, Spin: +6, 
Frequentie: 3-8, Hoogte: kies net over het net (is afhankelijk van de snelheid).

• Het ballenkanon schiet met lage frequentie de ballen richting speler 1, deze speelt de 
dropshot (bij serviceline) of dropvolley (bij net), speler 2 gaat rennen om deze bal te halen 
en speelt deze nog terug over het net. 

• Speler 1 sluit vervolgens achteraan in de rij van positie 2, speler 2 (die drop bal heeft 
teruggespeeld) gaat naar overkant naar positie 3, positie 3 speler gaat door naar positie 1.
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