
 TV Giessenburg bespanservice                        
 

TV Giessenburg wil zijn leden zoveel mogelijk service bieden, aangezien er diverse partijen 
uit de omgeving zijn gestopt met het bespannen van rackets start TV Giessenburg zelf met 
deze service verlening. 
 
Wanneer opnieuw bespannen? 
Bij hevige slijtage te zien aan overmatige rafels aan de snaar waardoor je spoedig door de 
kern van de snaar zult slaan. 
 
Bij een te lage spanning of flexibiliteit van de snaar. Je merkt dat je meer inspanning moet 
leveren om dezelfde balversnelling te bereiken en je hebt minder precisie bij het plaatsen 
van de bal. Denk hierbij ook aan het voorkomen van een eventuele armblessure. 
 
Bij normaal gebruik is het raadzaam om je racket één maal per jaar opnieuw te laten 
bespannen. Hiermee haal je meer tennisplezier uit je tennisracket! 
 
Er word gestart met 3 type snaren waarbij er voor elk type speler een geschikte snaar 
beschikbaar is. 
 
1) Comfort en balgevoel  
De Wilson Sensation Comfort is een comfortabele multifilament snaar uit de Wilson collectie 
voor spelers die op zoek zijn naar een goede mix van comfort, balgevoel en speelbaarheid. 
Deze armvriendelijke snaar vangt vervelende trillingen op en beschikt over een hoge 
elasticiteit waardoor er meer snelheid aan de bal meegegeven kan worden. 
   
2) Controle en spin  
De Babolat RPM Blast is de ideale snaar voor spelers die op zoek zijn naar meer controle en 
ongelofelijke spin. De Babolat RPM Blast is een wat stuggere polyester snaar die zorgt voor 
veel controle en beschikt over een hoge duurzaamheid. 
 
De polyester snaar heeft een hoekige structuur die je in staat stelt om gemakkelijk extra spin 
aan de bal mee te geven. Een geconcentreerde dosis van hightech technologie maakt deze 
monofilament snaar tot het perfecte wapen voor spelers die op zoek zijn naar 
verpletterende prestaties. 
 
3) Kracht en controle 
De Luxilon Big Banger Alu Power Rough is een monofilament polyester snaar en ideaal voor 
spelers die krachttennis willen combineren met optimale balcontrole en hoge duurzaamheid 
van de snaar. De Alu Power vormt de grootste groep snaren binnen de Big Banger familie. De 
Alu Power Rough onderscheidt zich van de Alu Power door de speciale coating op de snaar. 
 
Kosten 
De kosten van bespannen zijn afhankelijk van het type snaar. 
 

1) De kosten voor het bespannen van de Wilson snaar bedragen € 17,50 
2) De kosten voor het bespannen van de Babolat snaar bedragen € 20,00 
3) De kosten voor het bespannen van de Luxilon snaar bedragen € 25,00 

 
Indien gewenst kan een leenracket type Babolat drive met grip 3 of 4 ter beschikking worden 

gesteld, mits voorradig (op = op) 


