Tennissnaren
•

1.Echte “multifilament”-snaren
(+ darmsnaren)

•

2.Polyestersnaren

•

3.Basisnylonsnaren

1.Echte multifilamentsnaren (+darm)

1.Multifilament = multivezel = vele draadjes (zoals turntouw in school)
2.De vele draadjes zijn “gelijmd” met rekkend kleverig kunststof: polyurethaan
(te herkennen: de bijttest)
3.Voordelen:
–
–
–
–
–

Houden zeer lang hun spanning
Dempen het meeste de trillingen
Veel gevoel (feedback), zonder onprettig aan te voelen
Geven meer diepte aan de bal dan polyestersnaren omdat de bal langer in het snarenbed blijft
hangen en daardoor een iets hoger en dus langer traject aflegt.
Met dit type snaren wordt de arm het minst belast (minder vermoeiend)!

4.Nadelen:
–
–
–

Snaren verschuiven meer dan polyestersnaren
Breken sneller dan polyestersnaren
Zijn iets duurder (25 € en meer uurloon inbegrepen maar… kunnen in sommige gevallen toch
goedkoper uitvallen)

5.Doelgroep: deze snaren zijn voor iedereen geschikt!
–
–
–

Topcompetitie (en zeker competitiespelende jeugd!)
Kwetsuurgevoelige mensen
Ideaal als horizontale snaar in geval van hybridebesnaring

2.Polyestersnaren

1. Monofilament = 1 geheel
2. Subgroepen: klassieke polyester – zachte polyester
3. Te herkennen: indien men de snaar plooit blijft deze geplooid staan tegenover de
vorige categorie die naar zijn oorspronkelijke vorm terugkeert
4. Voordelen:
–
–
–
–
–

gaan zeer lang mee
snaren verschuiven bijna niet
meer controle omdat de bal korter in het racket blijft
geven het meeste gevoel (feedback)
geven de indruk dat je zeer hard kunt slaan zonder de bal buiten te slaan (vandaar dat vele toppers
met dit type snaar spelen)

5. Nadelen:
–
–
–
–

kunnen soms snel breken aan de rand van het frame
verliezen redelijk snel hun spanning
niet geschikt voor blessuregevoelig spelers door de hoge schokimpact.
zijn vermoeiender voor de arm

6. Doelgroep:
–
–
–

rackets + 295 gram
topcompetitiespelers
zeker niet aan te raden onder de 14 jaar

3.Basisnylonsnaren

1. De draadjes zijn hier niet gelijmd maar worden
samengehouden door een jas of coating.
2. Geen witte plekjes zichtbaar indien men er op bijt.
3. Voordelen:
•

goedkoop ( 15 à 17 € uurloon inbegrepen; elastischer dan
polyester)

4. Nadelen:
•

Breken snel

5. Doelgroep:
•
•

Ideale bespanning voor aluminiumracketjes
Echte recreanten

Spanning ?
Hoge of lage spanning heeft weinig invloed op de snelheid van de bal, maar wel op het
baltraject
Hogere spanning : multifilamant (26 a 30 kg) / polyester (24 a 30 kg)
korter en horizontaler baltraject
meer lengtecontrole en richtingscontrole wat beter mikken mogelijk maakt
hoge schokimpact
Medium spanning :multifilament (24 a 26 kg) / polyester (22 a 24 kg)
Lagere spanning : multifilament (20 a 24 kg) / polyester (20 a 22 kg)
langer en hoger baltraject
minder lengtecontrole en richtingscontrole wat mikken moeilijker maakt
lage schokimpact
lagere spanning wordt aangeraden voor junior frames , zeker voor kinderen
die voor het eerst op een volwaardig terrein spelen.

