
 

OVERLEG NL RACKET & BESPAN- FORUM. Discussie stuk 

INLEIDING 

Hieronder een aantal gedachten, die als leidraad en uitgangspunt voor de 

discussie kunnen dienen. Het uiteindelijke resultaat kan natuurlijk zo veel 

afwijken van deze gedachten als we zelf gezamenlijk bepalen. 

De volgende personen hebben toegezegd deel te nemen aan de 

bijeenkomst 

Zeker 

Sportinn / Herman Gerritsen 

Tech-Tennis / Mark Verschoor  

Tennis Priority / Bas Hudepohl  

Stringway / Fred Timmer 

Han Spijkerman 

Timo van Driel 

Racket specialist / Edwin 

Klip Europe / Hans Vredevoort 

Insight Brands / Tecnifibre Gerco Holtkamp  

Tennis (het Magazine) / Steffan Kok  

TennisPlanet / Joël Groen 

Kees Noordermeer 

Jeroen van Dijk 

Leon Rossier 

Onder voorbehoud 

Tennis en Badminton Arena / Frans Duijts Babolat / Jeroen de Beer 

HET DOEL VAN DE BIJEENKOMST. 

Algemeen doel is om de kwaliteit van het bespanwerk en de kennis van 

racketafstemming in Nederland zo breed mogelijk te verbeteren en te 

waarborgen. 

Doel van de bijeenkomst is om een raamwerk te construeren op basis 

waarvan de nodige stappen genomen kunnen worden om een 

gestructureerde bespanopleiding en certificering tot stand te brengen. 



I.v.m de grote agenda is het van belang niet te veel in detail te gaan, de 

details voor het realiseren kunnen later via het forum, email en telefoon 

worden besproken. 

Voor en na de bijeenkomst en in de pauze is er veel tijd om allerlei zaken 

te bespreken en contacten te leggen. 

1. NL RACKET & BESPANFORUM. 

Het forum kan als neutrale “kapstok” gebruikt worden voor alle mogelijke 

bespan-kundige en racket-technische evenementen en acties. 

De vraag is: In wat voor vorm moet het forum gaan functioneren: 

* De minimale vorm zou kunnen zijn dat er een forum commissie komt, 

die gezamenlijk besluiten nemen over alle zaken die een rol spelen op het 

forum en over de activiteiten waartoe door het forum het initiatief 

genomen wordt. 

Het hoofddoel van de commissie is dat er gezamenlijk wordt besloten, het 

is niet direct nodig om de commissie onder te verdelen in functies. Jens 

vragen we als eigenaar van het forum natuurlijk ook om de commissie 

plaats te nemen. 

Het is dan van belang dat er geen financiële zaken door het forum geregeld 

behoeven te worden, om een “boekhouding” te voorkomen. 

* Het forum zou ook een vereniging kunnen worden, dit geeft meer 

verplichtingen en functies. De vraag is of dat nodig is en of het forum een 

eigen financiële huishouding nodig heeft. Het zou moeilijk kunnen zijn om 

vrijwilligers hiervoor te binden (probleem van deze tijd). 

* Het zou mooi zijn wanneer vertegenwoordigers uit verschillende 

richtingen van de racket branche in de commissie vertegenwoordigd zijn. 

Wat voor andere mogelijkheden zijn er nog? 

 

 

De taak van het forum: 

* De taak van het forum kan zo breed zijn als nuttig geacht wordt. In ieder 

geval kan het forum het platform zijn om allerlei bespantechnische 



activiteiten te bespreken en “aan op te hangen” in het belang van de 

neutraliteit. 

De feitelijk uitvoering van activiteiten zoals bespanhappenings, snaar 

classificatie, bespan cursussen kan dan bij bepaalde partijen liggen die 

geen lid van de forum commissie behoeven te zijn. 

Voorwaarden: 

* Voorwaarde kan wel zijn dat die partijen die deelnemen aan activiteiten 

het forum zichtbaar ondersteunen en vanuit hun website promoten. 

Promotie van het forum: 

Het promoten van het forum kan op verschillende manieren gebeuren: 

* Via websites van leveranciers en andere partijen die op het forum actief 

zijn. 

* Door samenwerking met één of meer uitgevers die racket- en 

bespantechnische kennis “op papier” publiceren. 

* ??????????????????? 

Notulen: 

De vraag is: hoe moeten we het forum neerzetten? Het idee is: laagdrempelig en 
eenvoudig. De doelstelling is om een raamwerk te krijgen. De communicatie volgt daarna. 
 
De volgende vraag komt op: wat is de functie van Jens. Hij is de eigenaar van het forum. 
Fred doet het meeste werk momenteel, maar Jens beheert de site. Jens verdient alleen 
aan de banners van de partners. Hij kan allerlei zaken veranderen als daar om gevraagd 
wordt, maar hij is de juiste persoon als beheerder. 
 
Het verschil met de andere fora is dat de Nederlandse uitwerking merk neutraal is. Dit 
houdt in dat elk persoon en elk merk zaken aan elkaar kan uitleggen. Dit is een goede 
zaak voor de gebruiker. 
 
Wat doen we met het forum? Het voorstel van Fred: ‘vinger opsteken’ via het forum voor 
‘dragers’. Een belangrijke zaak: het forum is iets voor wederzijds eigenbelang. Het 
betrekken van merkimporteurs is belangrijk, maar ook moeilijk. De merkimporteur moet 
kennis hebben van zijn zaken en deze informatie doorsturen naar het forum.  
 
Pas op: onafhankelijkheid is er niet altijd. Grote en kleine merken kunnen tegenover elkaar 
staan. In dat geval wil niet iedereen zijn informatie delen. De neutraliteit moet 
gewaarborgd blijven. Tegengas is belangrijk samen met wederopmerkingen van 
merkleverancier.  
 
Een punt van Technifibre was een negatief opgepakt artikel in het Tennis Magazine. 
Hierdoor is de relatie een beetje gebrouilleerd. Reparatie is in dit geval wenselijk. Het 
stringforum gaat nu een bepaalde richting in. Tecnifibre gaat dit aanhalen en we gaan 
kijken wie er volgt.  



  
Steffan Kok merkt op dat de site niet echt aanspreekt. Dit kan een negatief effect hebben 
op het binnenhalen van de merken. De site moet dan ook aangepast worden: 
 
Stringforum.net = 

• Informatiesite 

• Informatie 

• Geen PDF’s 

• Foto’s 

• Nieuws 

• MET een forum 
  
Het forum staat wel, dus nu moet er wat met de input gedaan worden. Er komen meer 
bezoekers als er kennis wordt verspreid. Het forum is eigenlijk extra: kennisverstrekking is 
de hoofdzaak! 
 
Steffan Kok geeft aan: voor de doelgroep moet er onderscheid gemaakt worden tussen 
1,5 mln tennissers of de winkelier/bespanner. De gelaagdheid van de informatie moet 
beter worden. 
 

2. KWALITEITS CERTIFICAAT VOOR BESPANNERS. 

Het doel van de certificering is het verhogen van de bespankwaliteit in 

Nederland in de gehele markt. Door het ontbreken van bespanopleiding en 

publicaties is de kennis van de gemiddelde bespanner zowel in de 

sportzaak als daar buiten bijzonder matig. 

Bespancursussen i.c.m. een certificaat geven de vakman de mogelijkheid 

om zich te onderscheiden van de “bespan knutselaar”. 

Het is daarbij belangrijk dat de tennisser weet dat hij een afgestemd 

product krijgt wanneer hij naar een CS of MRT gaat om zijn racket te 

bespannen. 

De ERSA (European Racquet String Association), een afsplitsing van de 

USRSA, organiseert bespan cursussen en examens voor het verkrijgen van 

het certificaat CS (certified stringer) en MTR (master racque technicien). 

ERSA Holland gaat als agent voor het ERSA certificaat functioneren en 

zal de organisatie van de cursussen en examens verzorgen. 

3. BESPANCURSUSSEN. 

* Inhoud van de cursussen. 

De inhoud van de ERSA (=USRSA) cursussen zal als basis dienen voor de 

Nederlandse bespancursus. De hele cursus wordt momenteel in het 

Nederlands vertaald. 



Aan de ERSA cursus zullen een aantal onderwerpen worden toegevoegd: 

- Het bespannen op hardheid c.q. het berekenen van de spankrachten voor 

een willekeurig racket op een gewenste hardheid. 

- Het kiezen van snaren voor bepaald type speler op basis van classificatie 

S1 tot en met S4. - De controle van het eindproduct wat betreft frame 

vervorming en juiste spankracht verhouding. 

De vraag is: Zijn er nog meer onderwerpen die toegevoegd zouden 

moeten worden? 

* De organisatie van de cursussen en examens: 

Het voorstel voor de structuur van de cursussen en het examen is het 

volgende: 

- Het is van belang dat bespanners op redelijke afstand van waar ze wonen 

de opleiding kunnen doen, daarom moet uiteindelijk in iedere provincie 

een bespancursus worden aangeboden. 

- De cursussen kunnen gegeven worden door MRT’s, het aantal per 

provincie moet beperkt blijven tot 2 of 3. 

- De examens worden centraal georganiseerd door Tech-Tennis Holland de 

ERSA agent voor Nederland. De examens kunnen ook gecombineerd 

worden met een jaarlijkse bespanhappening (voorbeeld GSS seminar). 

* De cursussen. 

Het voorstel is om cursussen op 3 nivo’s te geven: 

- Een beginners cursus voor mensen die nog nooit bespannen hebben. Alle 

basis kennis die een bespanner nodig heeft moet hierin gegeven worden. 

De stof moet dezelfde zijn als een deel van de cursus voor CS, zodat die 

als vervolg hierop gedaan kan worden. 

- De cursus voor Certified stringer. 

- De cursus voor MRT. 

* Het aanbieden van de cursus aan de klanten. 

Aanbieders van snaren en bespanmachines kunnen als agent optreden voor 

ERSA-Holland en de cursus aanbieden aan hun klanten. 

- Voor het agentschap moet een zakelijke overeenkomst komen tussen 

ERSA en de agenten. 

- Er zullen zowel agenten op de markt van de sportzaak als voor de grijze 

markt actief moeten zijn. Voor de sportzaak kunnen dat merkimporteurs 

zijn voor de thuis bespanmarkt kunnen dat Online shops zijn. 



* Financieel. 

Zo gauw duidelijk is dat de plannen realiseerbaar zijn zal een financiële 

opzet gemaakt worden waarin de prijzen voor de cursus, het examen en de 

commissies voor de agenten worden vast gesteld. 

* Vraag: Wie willen in principe meewerken? 

Notulen: 

Hoe leert men bespannen? Bij Mark deed de buurman het voor, bij een ander de trainer. 
Het is gebleken dat informatie over het bespannen lastig te verkrijgen is. De informatie 
was voorheen vooral over de grens te vinden (België en Duitsland). Derhalve is hij sinds 
vier jaar bezig met workshops. Uit een aantal van deze workshops is reeds een certificatie 
voortgekomen.  
 
Omdat de Engelse taal een struikelblok is, is Mark bezig om een Nederlandse tak op te 
zetten. Om meer mensen als CS en/of MRT op te leiden moeten er meer mensen de 
basisopleiding gaan geven. Mark Verschoor heeft dan de certificering in handen en krijgt 
de cursisten na de basiscursus doorgestuurd. 
Kortom: er moeten punten gecreëerd worden voor opleiding tot CS en/of MRT. Dit 
vergroot de kennis bij de eindgebruiker (bespanners, maar ook tennisleraren/coaches). 
 
Technifibre stelt dat een klant elke 6 jaar een nieuw racket aanschaft. Met bespannen haal 
je de klanten minstens twee keer naar de winkel en heb je kans op additionele verkoop. 
 
De ERSA / USRSA bespancursussen komen met toevoeging van (nieuwe) theorie: 
 
1 Bespannen op hardheid (bereiken a.d.h.v. type speler) 
2 Keuze van snaren a.d.v.h. type speler 
3 Controle op eindproductie spankracht en (geen) vervorming  
 
Opmerking van Leon: er zit geen badminton en squash in het examen. Wellicht wordt dit 
later toegevoegd. 
 
Wat zijn de eisen waar een agent aan moet voldoen?  

• Master Racquet Technician 

• Ervaring  

• Materiaal (soorten snaren, apparaat, customize materiaal)  

• Begeleiding achteraf 
 
 
Wat Mark Verschoor betreft moet iedereen die aan een snaar trekt minimaal CS zijn. 
Daarom moeten er eigenlijk zo veel mogelijk cursussen worden gegeven. 
 
Er zijn drie soorten cursussen: 
 
1 basis/ beginnerscursus 
2 CS cursus  
3 MRT cursus 
 



De klant kan informatie geven om te bepalen wie welke cursus kan doen. 
 
Wie de cursussen gaan geven wordt bepaald op het forum in overleg met Mark Verschoor. 
 

4. SNAREN CLASSIFICATIE. 

Wb de snaar classificatie wordt samengewerkt met de USRSA, die 

onderstaande doelstelling onderschrijft. De USRSA is in het bezit van 

gelijke apparaatuur. 

* Het doel van de snaar- classificatie is 2 ledig: 

1. Het moet voor een bespanner veel duidelijker worden welke snaar 

optimaal is voor de verschillende typen spelers en speelsters. 

2.Er zijn snaren op de markt die volledig ongeschikt zijn om als snaar in 

een racket te functioneren, De leveranciers zouden die snaren niet langer 

moeten leveren. 

In de classificatie worden snaren ingedeeld in 4 klassen S1 t/m S4, de 

onderstaande tabel toont de rekcijfers die voor de indeling gebruikt 

worden. 

 

* Principe van de rektest. 

De basis voor de rektest is een materiaaltest zoals die gebruikt worden om 

de materiaal eigenschappen van allerlei materialen te bepalen. 

Uit de test volgen de elastische, blijvende en totale rek van een snaar zoals 

getoond in deze tabel 

 

 

 

 

 

 

 



De snaar wordt trapsgewijs uit gerekt van 20 naar 30 en naar 40 kg, 

waarna de spankracht in dezelfde trappen weer verlaagd wordt. 

Bij iedere spankracht waarde wordt de rek in de snaar gemeten. 

* De demonstratie van de test. 

 

 

Er zullen 2 snaren van sterk uiteenlopende kwaliteit getest worden zodat 

duidelijk is hoe de test werkt en hoe de eenvoud van de test hem zo 

betrouwbaar en nauwkeurig maakt. 

Zelfs zonder de meetapparatuur toont de test duidelijk het verschil in 

elasticiteit aan. 

Notulen: 

Het doel van de classificatie is om de snaren overzichtelijker te maken voor de 
bespanners. Er zijn te veel snaren en daarom is overzicht gewenst. Door vragen te stellen 
aan de klant kan de bespanner bepalen wat bij deze klant past. 
 
De basis ligt bij een tennis computer gefabriceerd voor Rucanor door Stringway: 
 
1 micron, (is niet meer van toepassing) 
2 mid size of over size 
3 armblessures ja of nee 
4 met spin of zonder spin 
5 comfort en controle of kracht 
6 elasticiteit, speel eigenschappen of levensduur 
7 blijft de snaar (meer dan) 6 maanden zitten? 
 
Het verdelen in categorieën is commercieel aantrekkelijk, omdat de bespanner snel kan 
zien welke snaar bij welke klant hoort. 
Er zijn 4 klasses: 
S1 t/m S4 
  
Op basis van welke variabelen komt een snaar in een S? Afhankelijk van compromis in 
rek, elasticiteit, en blijvende rek.  



 
Fred merkt op dat als we samen gaan werken op het forum, dat snaren die nog niet zijn 
getest kunnen worden getest. 
 
Realisering grotere lijst: Tecnifibre kan alles terughalen qua snaren informatie. Hierdoor 
zou je klanten beter moeten kunnen helpen. Wellicht dat met deze informatie meer 
gedaan kan worden,  
 
Zaken die een speler voelt en hoort komen altijd uit technische gegevens. Voorkeur en 
gevoel spelen ook mee, maar alles is wetenschappelijk te verklaren. 
 
Technifibre mist het belang om in de lijst te komen. Hij test namelijk meer variabelen in de 
fabriek in Lille als de resultaten van de lijst op het stringforum. 
 
 
 

5. PUBLICEREN VAN RACKET TECHNISCHE INFORMATIE. 

Er zijn 2 doelgroepen die belang hebben bij het publiceren van racket- en 

bespan-technische informatie: 

* De bespanners, zodat ze de bespanning optimaal kunnen afstemmen op 

verschillende speltypen en verschillende rackets. Bovendien moet de 

bespanner op de hoogte gehouden worden van actualiteiten op 

bespangebied. 

* De spelers en speelsters, zodat ze de invloed kennen van de snaar en de 

bespanhardheid op het speelgedrag van een bespanning. Hierdoor kunnen 

ze beter beoordelen of een bespanning wel de optimale is voor hen en zijn 

ze beter op de hoogte van de verkrijgbare producten. 

Voor beide doelgroepen kunnen artikelen gepubliceerd worden die meer of 

minder diep op de materie in gaan. 

De publicaties moeten de volgende groepen bereiken: 

- De Sport vakhandel. 

- De “grijze bespanmarkt. 

- De tennis spelers en speelsters. 

* Er is al veel copy beschikbaar uit reeksen die al in 1995 gepubliceerd 

zijn. 

* Bij het forum is voldoende actuele bespankennis aanwezig om 

regelmatige artikelen (kolommen) als nieuws brief aan te leveren. 

DE VRAAG IS: Bestaat hiervoor interesse bij de uitgevers van tennis- 

en/of sportvak- bladen?? 



Notulen 

Dit onderwerp is in wezen belangrijk voor spelers en bespanners, vooral voor de jeugd. De 
jeugd heeft de toekomst en daarom moeten zij meer inhoud krijgen. Tot op heden is er 
geen blad wat betere op deze materie in is gegaan op één editie van Tennis Journaal na.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat materiaal niet het interessantste onderwerp is om te lezen. 
Daarom weten mensen er ook (te) weinig van. Het interesse niveau bij de tennisballen is 
al niet al te best, laat staan van racket technische informatie. Publicatie is altijd een optie, 
maar Tennis biedt geen garanties op ruimte. 
 
Belangrijk is om de juiste toon aan te slaan bij de mensen. Het lijkt wijs om niet te kiezen 
voor diepe en theoretische stukken, maar juist voor Jip & Janneke stijl. Een onderwerp die 
voor meer aandacht kan zorgen is bijvoorbeeld de armblessure. 
 
In april komt Tennis uit met een racketspecial. In overleg met Mark Verschoor komt er een 
stuk geïntegreerd in deze special. De informatie kan in verschillende vormen worden 
geschreven, zoals ‘Wist u dat’, columns en korte, krachtige artikelen.  
 

6. NIEUWS-BRIEF VAN HET FORUM. 

Vanuit het forum kan in ieder nummer van een tennis- of vak-blad een 

kolom aangeleverd worden die betrekking heeft op een specifieke 

bespan- of racket technische kwestie. Hierdoor wordt het forum als 

informatie bron onder de aandacht gebracht en wordt de lezer 

geïnformeerd over specifieke details uit de racket en bespan wereld, 

onder de noemer “Wist u dat”? 

 

Notulen: 

Is niet behandeld i.v.m. de tijd 

7. BESPANHAPPENINGS 

De Stringway bespanhappening in 2010 was een groot succes. 

De GSS organiseert ieder jaar een bespansymposium in Florida, dit 

symposium zou een voorbeeld kunnen zijn voor een jaarlijkse 

bespanhappening in Nederland. 

Op dit symposium vinden de volgende activiteiten plaats: 

* Lezingen over bespan- theorie en praktijk door specialisten uit de 

bespanwereld. * De USRSA neemt examens af voor CS en MRT. 

* Een verkoop show waar leveranciers van snaren, rackets en 

bespanapparatuur hun producten kunnen demonstreren en aanbieden. 



* Een praktijk cursus voor beginnende bespanners. 

* Wat nog meer?? 

De vragen zijn: 

* Bestaat er in Nederland ook interesse voor zo’n evenement? - Bij 

leveranciers om deel te nemen aan de organisatie? 

- Bij de bespanwereld? 

* Hoe moet zo’n evenement georganiseerd worden: 

- Door deelnemende leveranciers en ERSA-Holland in samenspraak met 

het forum? - Door en vanuit het forum in samenwerking met ERSA-

Holland? 

- Door derden. 

* Moet het een één-dags of meer-daags evenement zijn? 

Notulen: 

Het idee is om één keer per jaar een bespanhappening te organiseren. Eventueel kan het 
gedaan worden samen met de leveranciers. De kans is echter klein. Dit zal moeten 
worden neer gelegd bij de FGHS. Als je lid bent dan mag je meedoen. Contactpersoon is 
Clianta. 
 
Mogelijke onderwerpen: 
Workshop (= van bespanner tot racket tuner) 
Uitwisseling materialen 
Werken op andere machines 
 
Tennisplanet geeft één masterclass per maand waaronder een bespan masterclass. Dit 
geeft misschien gelegenheid om samen te werken.  
Tecnifibre wil geen apparaten neerzetten, want zij leveren niet aan particulieren. Dit geldt 
evenwel voor de andere merken. 
 
Voor wie ga je de meeting organiseren?  
Dit komt in een voorstel van de te formeren Forumcommissie. 
 

8 RONDVRAAG. 

SVP alle vragen aan de orde brengen die nog niet ter sprake zijn geweest. 


