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Tennis Het nut van de objectieve analyse
Aartsrivalen in cijfers

De beste speler
is gewoon koppig
Roger Federer, de
beste tennisser aller
tijden, verliest
opvallend vaak van
Rafael Nadal.
Waarom? ‘Hij denkt:
over mijn lijk dat ik
me ga aanpassen.’
Door Mark van Driel
e Engelstalige pers
noemt Roger Federer
sinds zijn overwinning
op Roland Garros simpelweg Greatest Of All
Time. Het is een leus die vooral
wordt geassocieerd met Mohammed Ali, de bokser die zichzelf onbeschaamd uitriep tot beste aller
tijden.
Als tennis in elkaar stak zoals
boksen, met titelgevechten tussen
kampioenen en uitdagers in
plaats van toernooien waarin tientallen spelers met elkaar wedijveren, zou Federer niet snel in een
adem met Ali worden genoemd. In
rechtstreekse confrontaties is één
tennisser opvallend vaak beter
dan de beste aller tijden: Rafael Nadal.
In onderlinge duels is de score
13-7 in het nadeel van Federer. In
negentien Grand Slamfinales heeft
de Zwitser (27) slechts van één speler verloren: vijfmaal van Nadal
(23). Hij won slechts twee keer een
Grand Slamfinale van zijn uitdager, die hem vorig jaar augustus op
de wereldranglijst afloste als nummer één. Als de Spanjaard dit najaar de US Open wint, dan heeft hij
alle vier Grand Slamtoernooien gewonnen. Net als Federer, alleen
veel sneller.
En dat met de Greatest Of All Time
als rivaal.
Toch beschouwt ook Nadal de
vijfvoudig Wimbledonkampioen
als de beste. Die eretitel verwijst,
net als bij Ali, naar meer dan titels.
Het gaat om stijl, persoonlijkheid,
uitstraling. Federer speelt tennis
zoals het altijd bedoeld was, maar
niet eerder is uitgevoerd. Van zijn
nederlagen tegen Nadal wordt
vaak met lichte verbazing kennis
genomen – hij zou toch moeten
kunnen winnen, is de overheersende gedachte bij veel toeschouwers en (ex-) topspelers.
Waarom lukt dat dan toch vaak
niet? Waarom slaagt Federer er
niet in een antwoord te vinden op
de unieke speelstijl van de linkshandige Spanjaard, die meer effect
in zijn slagen legt dan alle andere
spelers, onvermoeibaar verdedigt,
nauwelijks fouten maakt en loepzuivere passeerslagen kan slaan
vanuit extreme hoeken?
Op Wimbledon zou er veelvuldig over zijn gespeculeerd, als Na-
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dal vrijdagavond niet op het laatste moment had afgezegd. Hij
heeft te veel last van de peesontstekingen in zijn knieën om zijn titel
te verdedigen. Hij zal Federer dus
niet voor de vierde maal treffen in
de finale, tot verdriet van de tennisliefhebbers die Federer een
kans op revanche gunden. Zoals
Bart Theelen.
De 44-jarige Theelen is ingenieur, wereldkampioen dubbelspel
bij de veteranen (40 +), ex-profspeler (hoogste ranking tussen de 700
en 800), tenniscoach en de eigenaar van SportsCounts. Hij heeft
een computerprogramma ontwikkeld waarmee hij spelpatronen tot
in detail kan analyseren. Hij heeft
het Nederlandse Davis Cupteam
enkele malen bijgestaan en maakt
geregeld analyses voor het vaktijdschrift Tennis & Coach.
Theelen heeft zijn diensten ook
aangeboden aan Federer, omdat
hij ervan overtuigd is dat de voormalige nummer één baat zou hebben bij zijn resultaten. ‘Ik heb er
geen reactie op gekregen. Ik begrijp het wel. Misschien ben ik wel
de duizendste figuur die aan de
kar van Federer wil hangen.’
De oud-prof heeft met zijn programma naar schatting honderd

‘Federer heeft
alle opties tot
zijn beschikking’

partijen geanalyseerd. Zijn brood
verdient hij er niet mee. Anders
dan bij hockey en volleybal worden er nauwelijks computermiddelen gebruikt in tennis, ook al is
het bij uitstek een sport van patronen en percentages. Spelers en coaches vertrouwen volgens de Nederlander liever op hun ogen en instinct, dan op objectieve analyses.
De statistieken die IBM levert
aan de media zijn volgens Theelen
nauwelijks waardevol. De computergigant registreert vooral gegevens, zoals het aantal aces, onnodige fouten en eerste servicepercentage. ‘IBM levert getallen, geen
analyses. Het gaat er niet om of je
drie van de twaalf breakpoints
hebt gemaakt. De vraag is: zijn het
er meer of minder dan vorige
keer? Welke bal sloeg ik? Wat
werkt en wat niet? En tegen welke
speler?’
Theelen is vooral gefascineerd
door Federer en Nadal. Hij heeft
zes van hun partijen geanalyseerd;
toevalligerwijs verloor de Zwitser
deze alle zes. Hij is ervan overtuigd
dat die nederlagen onnodig zijn.
‘Hij is zo interessant, omdat hij
keuze heeft in zijn slagenrepertoire. Hij heeft alle opties tot zijn beschikking, dus hij kan zijn spel

aanpassen als hij dat wil. Dat geldt
voor anderen veel minder.’
Zijn onderzoek heeft twee kraakheldere conclusies opgeleverd,
meent Theelen. Federer moet vaker naar het net komen en servicevolley spelen, ondanks de nauwkeurige passeerslagen van Nadal.
En hij moet zorgen dat de eerste
slag na zijn service nog vaker een
forehand is, in plaats van een backhand. Hij verliest opmerkelijk veel
punten als Nadal er in slaagt te retourneren naar zijn backhand.
Het is gemakkelijk gezegd, beseft
Theelen. Uit eigen ervaring weet hij
hoe moeilijk het is spelvoorkeuren
ineens te veranderen. Maar de cijfers liegen volgens hem niet.
‘Ik zeg niet dat Federer altijd naar
het net moet komen, ik zeg alleen
dat hij dat iets meer moet doen.
Het verschil tussen winnen en verliezen is bij hun duels vaak maar
één procent van de punten. Zelfs al
wordt Federer vaak gepasseerd,
dan nog is statistisch gezien de uitkomst positief. Daar kan hij het verschil maken. Het gekke is dat Federer vaak pas naar het net komt als
het minder goed gaat. Hij gaat van
ellende service-volley spelen.’
Ook zonder statistische ondersteuning is Federer vaak gewezen
op de noodzaak aan te vallen. Toch
doet hij dat niet. Het kan zijn dat
hij verwacht minder punten te
maken als het verrassingseffect
van zijn netspel verdwijnt, denkt
Theelen. Maar hij acht een andere
verklaring plausibeler. Federer is
gewoon koppig.
‘Hij weigert zich aan te passen
aan Nadal. Hij ziet zichzelf als de
betere tennisser. Hij voelt zich op
de baseline op zijn gemak. Hij
denkt: over mijn lijk dat ik me ga
aanpassen. Als ik mijn ding goed
doe, is er niemand die mij kan verslaan.’ In de laatst geanalyseerde
wedstrijd tussen Federer en Nadal,
de Wimbledonfinale van vorig
jaar, viel Theelen voor het eerst op
hoe belangrijk Federers eerste slag
na de opslag is.
Als altijd probeerden de spelers
allebei de rally te domineren en
het einde van het punt te bepalen.
De onderlinge verhouding is in de
geanalyseerde zes wedstrijden
vrijwel onveranderlijk. De aanvalslustige Federer beslist de rally in
60 procent van de gevallen. Hij
scoort of begaat een fout.
Op Wimbledon won Federer in
59 procent van de gevallen het
punt, als hij na zijn service een forehand sloeg. Voor Nadal was dat
zelfs 62 procent. Kreeg Federer de
return van Nadal op zijn backhand
dan won hij het punt nog slechts
in 26 procent van de gevallen (Nadal 42 procent). Nadal greep namelijk meteen het initiatief in de
rally. Federer kon met zijn enkelhandige backhand weinig uitrichten tegen de extreem hoog opstuitende topspinballen.
Theelen: ‘Die combinatie blijkt
cruciaal: service en eerste slag. Fe-
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Federer kan na Wimbledon
de koppositie op de wereldranglijst heroveren op Nadal.
Daarvoor moet hij het toernooi
winnen, nu Nadal wegens knieproblemen heeft afgezegd voor
het toernooi.
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Aantal punten verschil tussen Nadal en Federer tijdens
de Wimbledonfinale van
2008, na vier uur en 48 minuten
en 413 gespeelde punten. Nadal
scoorde 209 maal, Federer 204
keer. De setscores: 6-4, 6-4, 6-7,
6-7, 9-7.
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Gewonnen Grand Slamfinales door Nadal. Hij was viermaal de beste op Roland Garros, eenmaal op Wimbledon en
eenmaal bij de Australian Open.

ANALYSE SPEL FEDERER
2
Nadal
(linkshandig)
zal proberen de
return op
Federers
backhand
te spelen

STERKE PUNTEN FEDERER
Perfecte service en forehand.
Door zijn snelheid en behendigheid is het moeilijk hem te
passeren.
John McEnroe zei over hem:
'Federer is een soort
ultieme moderne speler,
hij kan snel schakelen
tussen aanvallend en
verdedigend spel.
Hij is de beste
combinatie van
aanvallend en
verdedigend
tennis die ik
ooit heb
gezien.'

72%

Nadal begint na
1ste service
72 procent van
rally's met forehand

62%

Nadal wint 62
procent van
rally's als hij met
forehand begint

42%
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Aantal rackets dat Federer
gebruikte tijdens de finale
van 2008. Hij wisselt elke zeven games van racket, steeds als
er nieuwe ballen in gebruik worden genomen.
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Gewonnen Grand Slamfinales door Federer,
een evenaring van het
record van Pete Sampras. Hij won
Wimbledon en de US Open vijf
keer, de Australian Open drie keer
en Roland Garros eenmaal.

Nadal wint 42
procent van
rally's die hij met
backhand begint

18

Holes. Nadal speelt
graag golf in zijn vrije
tijd. Een verslaggever
van The Times zag hoe hij zijn onderbroek tussen zijn billen vandaan plukt voor het afslaan, net
als voor het serveren op de tennisbaan.
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48

Federer
serveert
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MINDER PUNT FEDERER
Zijn eenhandige backhand.
Als een bal hoog opstuit op zijn
backhand, is hij gedwongen
deze op schouderhoogte of
hoger te spelen. Dit maakt
het moeilijk voor hem een
aanval op te zetten.

Het speelveld
ligt voor
Nadal veel
meer open

ROGER FEDERER
Geboortedatum
8 augustus1981,
Basel, Zwitserland
83%

59%

Federer begint na
1ste service in 83
procent van de rally's
met zijn forehand
(m.a.w: Nadal krijgt de
bal niet naar zijn
backhand)

Federer wint
59 procent van de
rally's die hij met
forehand begint

26%
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Recordreeks van winstpartijen van Federer op
gras. Nadal maakte vorig jaar op Wimbledon een einde
aan die ongeslagen status.
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Recordreeks van winstpartijen van Nadal op
gravel. Uiteindelijk verloor hij van Roger Federer, in 2007
in Hamburg.
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Centimeters. In
lengte en gewicht
zijn de sportieve
tegenpolen exact gelijk. Ze wegen 85 kilo.
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Aantal speciaal
ontworpen Federer-truien (met vijf
knopen, indachtig zijn vijf zeges
op de Wimbledon) dat Nike vorig
jaar te koop aanbood, om te vieren dat de Zwitser 230 weken
achtereen de wereldranglijst aanvoerde. De truien werden mondjesmaat verkocht.

3
Federer zal
proberen om
zijn backhand
te lopen.

Bedrag in miljoenen
dollars dat Federer aan
prijzengeld heeft gewonnen in elf jaar. Hij is de beste
verdienende speler uit de geschiedenis. Nadal heeft in acht
jaar 25 miljoen dollar bij elkaar geslagen.

Federer wint slechts
26 procent van de
rally's die hij met zijn
bakchand begint
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derer weet dat natuurlijk wel. Na
zijn eerste service sloeg hij in 83
procent van de gevallen een forehand. Maar hij is zich er misschien
niet van bewust dat het zo nauw
luistert. ‘Als ik hem als vaste analist zou bijstaan, zou ik bijvoorbeeld kunnen uitzoeken op welke
eerste en tweede service het voor
Nadal het moeilijkst is de bal naar
de backhandhoek te slaan. Dat kan
het verschil zijn tussen winst en
verlies.’

Vorig jaar was het verschil tussen Federer en Nadal op Wimbledon vijf punten, na bijna vijf uur
tennis. Sinds die finale heeft Federer nog eenmaal van Nadal verloren, bij de Australian Open, en eenmaal gewonnen, in Madrid op gravel. Op Roland Garros ontliepen ze
elkaar, doordat de Spanjaard
vroegtijdig werd uitgeschakeld. In
Madrid en Parijs liet hij nieuwe
dingen zien, die bedoeld lijken om
Nadal het hoofd te bieden.

Hij sloeg opvallend vaak een extreem moeilijke, aanvallende
backhand. Hij liet de effectrijke bal
niet hoog opstuiten, maar stapte
naar voren en kaatste snel. Daarmee pakte hij het initiatief in de
rally terug, of scoorde meteen.
In Parijs had Federer succes met
het drop shot. Hij verfoeide die tactische bal vroeger en vond een abrupte onderbreking van een vloeiende rally esthetisch onaantrekkelijk.

Of de aanpassingen voldoende
zijn om Nadal vaker te verslaan?
Theelen verwacht van wel, al is Federers mentale gesteldheid nu
misschien van nog grotere doorslag dan tactisch vernuft. ‘Hij voelt
zich bevrijd nu hij ook Roland Garros heeft gewonnen. Er is een last
van zijn schouders gevallen.’

. .....................................

VK.TV/TENNIS
Wereldkampioen bij 40 plussers heeft
tips voor Roger Federer.
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Aantal weken dat
Federer op rij eerste heeft gestaan
op de wereldranglijst. Dat is een
record. Nadal staat nu 39 weken
eerste. Hij stond 160 weken lang
tweede voordat hij Federer afloste.

1,007

Miljoen
euro: prijzengeld
voor Wimbledonwinnaar van
2009.

BART JUNGMANN
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Hoog tijd voor een sportcanon (2): laten we het doen!
Op 25 april ging het op deze plek over de
wenselijkheid van een sportcanon. Nou
ja, wenselijkheid. Dat is zo’n doodgebloed woord, alsof die wenselijkheid
meteen een verplichting inhoudt. Nee,
het samenstellen van een sportcanon
zou een lollige en uitdagende klus moeten zijn.
Sparringpartner in die eerste uitwisseling van gedachten was Frits van
Oostrom, de man die zijn naam verbond aan de historische canon, waarvan de museale uitwerking nu zoveel
gedoe oplevert – dat krijg je als een canon wenselijk is.
Omdat sport ontbreekt in de enig echte canon leek het mij een goed idee om
iets zelfstandigs te ontwikkelen. Na enige aarzeling was Van Oostrom ook enthousiast en de reacties op de column
destijds waren al even hoopgevend. ‘Lumineus idee’, schreef Anne Fopkema.

Geen Hall of
Fame, maar een
poging tot
sporthistorie

‘Voor de hand liggend, maar tegelijkertijd prachtig idee’, vond Wim Coster. Ger
Mastenbroek voegde bij zijn steunbetuiging wat persoonlijke herinneringen
aan sportbeoefening. ‘Sporten hoort
ook en juist bij het gewone leven!’
Er kwamen ook al suggesties binnen.
Max Dohle ziet graag een verband gelegd tussen de atletes Fanny en Foekje.
De noodzaak daarvan beschreef hij zelf
in het boek Het verwoeste leven van Foekje Dillema. Gert Spijker vraagt aandacht
voor de wielerploeg Schoenorama, een
gedenkwaardige tv-sketch van Wim de
Bie en Kees van Kooten.
Dat ging dus de goede kant op, zeker
toen er een mail van uitgeverij De Bezige Bij/Thomas Rap binnenkwam. De
laatste zin luidde: laten we het doen!
Twee maanden later heeft het daarvan alle schijn. De stichting de Volkskrant, een overkoepelend orgaan al-

hier, heeft een potje voor bijzondere
projecten. Daaruit mag een bescheiden
greep worden gedaan. De hoofdredactie, ook enthousiast, wil graag ruimte
voor de canon vrijmaken in de krant en
op de website. Daarna zal de uitgever er
een prachtboek van maken.
Resteren als vragen wat, wie, en wanneer?
Eerst maar eens de kunst in het buitenland afgekeken. Daar blijken dergelijke ondernemingen al gauw Hall of
Fame te heten, een eregalerij van sporthelden. Amerika heeft ze zelfs per sport
gesorteerd. Ook Duitsland sprak vorig
jaar van een Hall of Fame toen in Berlijn
een selectie van 40 sporthelden en
– heldinnen werd gepresenteerd.
In de media heette dat al snel een Hall
of Shame, want het oorlogsverleden
blijft Duitsland parten spelen, ook in de
verering van sporthelden. Een paar kan-

didaten vielen af vanwege hun dubieus
verleden, maar voetbalcoach Sepp Herberger haalde het Historisches Museum, ondanks zijn lidmaatschap van de
NSDAP.
De georganiseerde dopingpraktijk in
de DDR was al net zo’n lastige kwestie.
Zwemmer Roland Matthes was de enige
die als communistisch geschoolde
sportheld de selectie overleefde.
Wat betreft een sportcanon kan, voor
zover nagegaan, alleen Denemarken tot
voorbeeld strekken. Uit het archief tuimelden een paar felle reacties op de
kennelijk discutabele keuze. Zo wordt
het ontbreken van een badmintonner
(grote sport in Denemarken) in kranten
betwist. Ook hier was doping trouwens
een kwestie: Bjarne Riis werd geschrapt
na zijn epo-bekentenis.
Dat is alvast één goede les: een canon
moet geen schild worden waarop spor-

ters worden geheven. Een beter uitgangspunt werd ooit geformuleerd
door Theo Stevens, bijzonder hoogleraar sportgeschiedenis aan de VU.
Hij definieerde zijn vakgebied aldus:
‘Sportgeschiedenis ziet de sport als onderdeel van het maatschappelijk proces
en bestudeert haar in relatie tot de samenleving waarvan ze deel uitmaakt.’
Zo moet het volgens mij ook met de
sportcanon: een waarachtige poging
om de vlucht die de sport heeft genomen in onderdelen vast te leggen.
Gezien de aard van het beestje, sport
is een vehikel van nationale trots, zullen dat vooral hoogtepunten zijn. Maar
wat zijn die waard als we voorbijgaan
aan dieptepunten? En wie van zijn voetstuk valt, hoeft niet meteen zijn plek in
de geschiedenis te verliezen.
Theo Stevens schreef een interessante
inleiding bij het boek De Top 500, waar-

mee tien jaar geleden de beste sporters
van de twintigste eeuw alfabetisch werden gerangschikt. ‘Het is jammer dat de
sport in Nederland nog zo vaak als een
verschijnsel zonder historie wordt beschouwd’, noteerde hij in 1999.
Gelukkig is deze eeuw begonnen met
een paar voorbeelden van serieuze geschiedschrijving. Matty Verkamman begon in 2000 met de reeks Oranje toen en
nu, een nauwgezette historie van het
Nederlands voetbalelftal. Ook afzonderlijke gebeurtenissen als de Olympische
Spelen van 1928 en de Elfstedentocht
werden onlangs secuur geboekstaafd.
Maar een canon kan samenhang brengen in die verschillende uitingen van
sport. Volgende week zaterdag meer
hierover. Wie voor die tijd iets beters bedenkt dan ‘sportcanon’ moet dat vooral
laten weten.
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