Welke
e tennissnaar kies
e jij?
De keuze maken tussen een harde of zachte snaar:
Een harde snaar is stijver en meestal duurzamer. De snaar zal u wel meer controle geven over de bal. Een zachte snaar gaat minder lang mee maar het
balcontact is zachter en beter voor de arm. De duurzaamheid van harde of zachte snaren hangt af van de snaardikte en eveneens van de speelstijl. Wij
hanteren enkel de dikste snaren van elk type snaren.
Hoeveel kilo steek ik op mijn racket?
Normaal staat op uw racket (in de hals van het frame) de minimale en maximale bespanning die mag toegepast worden. Dit is, voor de meeste
racketten, tussen de 24 en 28 kilo. Hoe minder spanning je op je snaren steekt, hoe minder “feeling” je in de bal zal hebben, maar hoe meer “kracht en
snelheid” je genereerd. Hoe harder bespannen hoe meer controle je krijgt maar ook hoe moeilijker het is om de bal diep in het veld te spelen. 24,5 kilo
spanning op de snaren is normaal.
De belangrijkste vraag: welke snaar moet ik gebruiken?
Als u “vlakke” slagen hebt (dus weinig topspin), dan kan u voor de snaren kiezen in de groep van 14euro. Deze snaren gaan relatief lang mee. Voor
kinderen (tot 14jaar) is dit gamma voldoende.
Wie veel topspin speelt, of zeer veel snaren slijt, kiest beter voor een Solinco Bite 1.30 of een Big Banger snaar. Je kan snel enkele uren extra spelen.
Hetzelfde geldt voor de Tecnifibre Red Code. Uitstekende snaren voor de betere speler.
De Leopard reeks (Plus Control en D‐Troyer), zijn goede alround snaren.
Heb je last van arm‐ of schouderkwetsuren, dan neem je best Tecnifibre TGV. Dit is de enige snaar die vergelijkbaar is met een darmsnaar en zeer
armvriendelijk is! Je kan deze snaar herkennen aan de witte vlekken die ontstaan bij de snaar en het afratelen van de snaar.
Polyester (Monofilament Tecnifibre pro Red Code)

Multifilamentsnaar (Tecnifibre TGV):

Er zijn nylon, polyester, hybride, multi‐ en monofilamentsnaren…
Nylon = Allround, Polyester = duurzaam, multifilament = meestal armvriendelijk, hybride = combinatie van… maar daarom niet beter, etc.

CONCLUSIE:
Bent u iemand die af en toe speelt: alles in het gamma 14euro.
Speelt u vaak zonder de nadruk op competitie: Neem dan de Leopard reeks of Wilson Sensation (zachte snaar).
Bent u een snarenvreter of een topspin fanaat, neem dan Tecnifibre Pro Red Code, Solinco Bite of de Big Banger reeks.
Heeft u last van uw arm, neem dan Tecnifibre TGV of zijn goedkopere variant Solinco Vanquish. In het gamma van 14euro is de
Power Fibre ook een uitstekende zachte snaar. Wilson Sensation is eveneens goed voor de arm.

Sowieso zal elke snaar een ander gevoel geven en de duurzaamheid verschilt van persoon tot persoon naargelang de speelstijl.
Veel spelers doen er maanden over om de juiste snaar te vinden… Weet u nog steeds niets welke snaar u moet kiezen? Bel ons!
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