
TENNISPLEZIER
Belang van het juiste materiaal



WAT HEB JE NODIG ?

Racket

SnarenBallen



1 RACKET

1.1 FRAME

1.4 BALANS

1.3 GEWICHT

1.2 GRIP



1 RACKET1.1 FRAME

1.4 BALANS

1.3 GEWICHT

1.2 GRIP

Hoe stijver een kader , hoe meer controle je hebt

Hoe flexibiler , hoe meer power je krijgt

In de kop     : stimuleert de slagbeweging

Midbalans : neutraal    

In de grip     : voelt lichter aan en hierdoor wendbaarder

Dames tussen de 250 en 280 gram

Heren tussen de 280 en 320 gram 

Gripmaten 0-1-2-3-4-5

Staat onderaan op de butt of soms op een plakkertje aan de 
zijkant. Een verkeerde gripmaat is meermaals de oorzaak van 
een kwetsuur of kwaal.



TIPS voor de JUISTE AANKOOP 
van een KinderRACKET

• Grip : heeft HOEKJES (profiel) nodig en zeker niet te DIK (zie volgende dia) 

• Gewicht :  tussen de 200 à 220 gram 

• Lengte : liever te klein dan te groot (17, 19, 21, 23,24,25,26 inch) 

• Balans : mid-ballans NOOIT kop 

• Materiaal ALU is goedkoop , ideaal tot maximaal 6 jaar

GRAPHITE  duurder maar zeer armvriendelijk, 
aan te raden vanaf 7  jaar



HOEKJES  

Hoekjes zijn noodzakelijk om de basisgrepen juist 
aan te leren. Bovenaan staan voorbeelden van 
afgeronde grips die soms enkel voorzien worden 
van een hoekige achterkant. Dit is natuurlijk niet 
voldoende. 



2 SNAREN

2.1 VEZEL

2.4 DIKTE

2.3 KG

2.2 MONOFILAMENT



Veschillende snaren in elkaar geweven zorgen voor 
meer gevoel en controle. Deze zijn meestal wit of geel.

Hoe dunner de snaar , hoe meer gevoel 

Hoe dikker de snaar , hoe duurbaarder (plank)

Hoe zachter 22-24 kg , hoe meer power

Hoe harder 25-28 kg , hoe meer controle

Deze snaar bestaat uit één geheel en geeft meer
power. Deze bestaat in verschillende kleuren.               
De bekendste is alu-power.

2.1 VEZEL

2.4 DIKTE

2.3 KG

2.2 MONOFILAMENT



3 BALLEN

3.1 KINDERBALLEN

3.3 ONDER DRUK

3.2 DRUKLOOS



3.1 KINDERBALLEN

ORANJE : 6 tot 8 jaar

GROEN : 9 tot 11 jaar

ROOD : 4 tot 6 jaar



3.2 DRUKLOOS3.2 ONDER DRUK



Happy4 biedt dit aan:

Racket

Snaren

Ballen

• Mantis TOUR : competitiebal   (tube van 4 ballen)            prijs  6 euro 

• Mantis PRO    : trainingsbal (duurzamer)                             prijs 5 euro

Nieuw : Pro-Kennex kinetic systeem  (elleboog –preventie)                prijs   130 euro
2de hands : Testkader (vorig seizoen)                                                           prijs    115 euro
2de kans    : A-merk racket met nieuwe snaren en grip                               prijs     95   euro

Besnaringen zowel vezelsnaar als mono-filament                                      prijs  22 euro
GRIPS   OVERGRIP : bandje over de basisgrip                                         prijs   2 euro

BASISGRIP : de versleten grip wordt vervangen                            prijs   8 euro



bob.bierkens@gmail.com

Happy 4 : 
Racketsports & more….


