
ZOALS  IEDEREEN WEET KUN JE BIJ SSOVN VERSCHILLENDE TAKKEN VAN SPORT 

BEOEFENEN MAAR HOE ZIJN DIE SPORTEN OOIT BEGONNEN 

DEEL 2      DE GESCHIEDENIS VAN TENNIS 

Tennis is ontstaan in Frankrijk tijdens de Middeleeuwen. 
Maar toen werd het nog niet zo gespeeld als wij nu doen, toen werd het 
gespeeld met een bekleedde bal, ze noemden het toen Jeu de Paume. 
Een gevulde bal met haar werd van de handpalm geslagen. 
Vroeger werd het gespeeld zonder racket of slaghout, het werd gespeeld 
met de blote hand, daarna kwam de handschoen daarna een slaghout en 
dat veranderde rond 1500 in een racket.  
De eerste tennis kampioenschappen werden gehouden bij de ’All England 
Croquet and Lawn Tennis Club’ In Wimbledon, Londen in juli 1877. 
Nu wordt het gespeeld met een bal en een racket. 
Hoe tennis aan de naam ‘Tennis’ komt is niet echt heel duidelijk volgens 
sommige mensen komt het van de oude Egyptische stad ‘Tinnis’ in deze 
stad werd linnen gemaakt en dat werd gebruikt om de tennisballen op te 
vullen. Andere mensen zeggen dat het komt van het Franse woord ‘Tenez’ 
dat betekend “Daar komt hij” 
 
Volkssport  
Rond 1600 was het Jeu de Paume in Frankrijk uitgegroeid tot een waar 
nationaal tijdverdrijf. Het werd zowel buiten als binnen gespeeld (jeu de 
longue paume) het werd gespeeld op speciaal aangelegde binnenbanen 
van steden, universiteiten en kastelen (Jeu de court paume). De stad 
Parijs telde in die tijd ongeveer zo’n 250 binnenbanen. Met de komst van 
het theaterleven na 1600 begon het Jeu de paume op de achtergrond te 
raken. De baaneigenaren vonden het financieel aantrekkelijker om de 
banen als theaters te verhuren. 
  
Tenez 

De vroegste vermelding van de term tennis (of 'Tenez'), zoals het vroeger 
werd gespeld, werd voor het eerst opgeschreven in het jaar 1399. Over de 
oorsprong van het woord bestaat geen honderd procent zekerheid. 
Volgens sommigen is het afgeleid van de oude Egyptische stad Tinnis, die 
bekend was om de productie van linnen, dat werd gebruikt voor het vullen 
van de tennisballen. De meest geloofwaardige theorie is echter dat 'tennis' 
afstamt van het Franse woord tenez, een ook nu nog veel gebezigde 
uitroep met de betekenis van “daar komt-ie!”. Hoewel er geen bewijzen 
van bestaan, neemt men aan dat Jeu de paume-spelers de opslag van de 
bal met deze kreet aankondigden. Op z'n Engels uitgesproken klinkt dat 
als Tenetz. 
 
Wingfield’s Sphairstika. 
Het duurde nog zo'n 500 jaar sinds de eerste bal Het Kanaal werd 
overgeslagen, aleer de Britse majoor Walter Wingfield het basisidee 
ontwierp voor het huidige tennisspel. In 1873 nam hij patent op zijn 
uitvinding, die hij Sphairstika noemde. De puntentelling was dezelfde als 
die bij Jeu de paume. 
 



De geschiedenis van de puntentelling. 
De herkomst van deze rare telling is raadselachtig. Waarschijnlijk is die 
gebaseerd op het Middeleeuwse rekenstelsel. Er bestaat een theorie 
volgens welke het te maken had met het gebruik van een wijzeruurwerk 
bij het Jeu de Paume. Elke game ging om het halen van zestig punten bij 
vier gewonnen slagen. Per gewonnen slag is dat dan vijftien punten (15/0, 
15/15, 30/15, enz.) Volgens anderen vindt de telling zijn oorsprong in het 
spelen om vijftien stuivers per gewonnen slag. Het blijven echter raadsels 
en een echte verklaring waarom de telling ineens met tien in plaats van 
vijftien punten van dertig naar veertig springt is er ook niet. Ook over de 
oorsprong van de termen ‘Love’ (nul) en ‘deuce’ (gelijk) is veel 
gespeculeerd. De vorm van het ei (‘l’oeuf’ in het Frans) staat mogelijk 
model voor de nul en werd door de Engelsen verbasterd tot ‘Love’. ‘Deuce’ 
is vermoedelijk te herleiden tot ‘deux’ of ‘deux a¡ jouer’, nog twee (te 
spelen). 
 
De puntentelling. 
Game: Bij tennis wordt een game gewonnen door degene die 4 punten 
wint. Die punten worden geteld met 15, 30, 40 en game. Voor nul wordt 
het Engelse woord Love gebruikt.  
Deuce: Als je score deuce of gelijk is (40-40), dan gaat de game door tot 
er één speler met 2 punten voorstaat: het voordeel en het gamepunt. 
Als je het voordeel punt verliest dan gaat de score weer terug naar Deuce. 
Set: De eerste speler die 6 games heeft gewonnen wint een set maar de 
winnaar MOET een voorsprong hebben van 2 games. Als de score 5-5 is 
dan worden 7 games gespeeld. Als het 6-6 is, dan wordt er gespeeld tot 7 
punten dat heet een Tiebreak, de speler die de Tiebreak wint, die wint de 
game en de Set Match: Een match gaat om het aantal gewonnen set’s 
voor de jongens zijn dat 5 en voor de meisjes zijn dat 3 set’s.    
   


