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1. Inleiding 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw bespanmachine. U beschikt nu over een 
bespanmachine van topkwaliteit. Echter om tot een optimaal resultaat te komen, moet u niet 
alleen beschikken over een topbespanmachine, maar moet u ook goed leren bespannen. 
Deze handleiding informeert u stap voor stap over de techniek van het bespannen. Wellicht 
zult u na verloop van tijd als het ware uw eigen methodiek ontwikkelen. Dit kan geen kwaad, 
zolang u maar de basisprincipes van het bespannen in de gaten houdt. De diverse fasen van 
het bespannen van een racket zijn in verschillende hoofdstukken ondergebracht. 

2. Voorbereidend werk 
 
Het is belangrijk dat u een aantal voorbereidingen treft voordat u begint met bespannen. 

2.1 Het bespanschema 

Indien u geen uitgebreid bespanboek heeft, dient u eerst zorgvuldig het bespanschema van 
het racket te bestuderen. Noteer hierbij de volgende bijzonderheden. 

 Hoeveel lengte- en breedtesnaren zitten er in het racket? Meestal is dat 16 lengte- en
 18 of 19 breedtesnaren of 18 lengte- en 18, 19 of 20 breedtesnaren. Toch zijn er  
 frequent afwijkingen. o Waar komt de startlus? Bij frames met 2, 6 of 10 gaten in het  
 hart begint u met de startlus in het hart. Bij frames met 0, 4, 8 of 12 gaten in het hart  
 begint u met de startlus in de top van het racket. 
 
 Welke gaten worden overgeslagen door de lengtesnaren? Meestal worden aan de  
 schouder en/of aan de top van het frame 1 of meer snaren overgeslagen. 
 
 Waar worden de snaren afgeknoopt? Er zijn bespanmethodes met 2 of 4 knopen, 2  
 knopen is meestal sneller en eenvoudiger, maar mag niet altijd toegepast worden. 

2.2 Frame voorbereiding 

Als een bespanning eenmaal afgeknoopt is, kan deze niet meer 
verwijderd of hergebruikt worden. Een oude bespanning moet er 
daarom altijd uitgeknipt worden. Hierbij mag het racket slechts 
minimaal vervormen.  

Figuur 1 toont de volgorde waarin de snaren uit het racket 
geknipt dienen te worden. Inspecteer vervolgens het frame 
op eventuele breuken en beschadigingen. Waarschuw bij 
beschadigingen de eigenaar voordat u het frame opnieuw 
gaat bespannen. Controleer tenslotte of alle tubings nog in 
orde zijn en plaats zo nodig nieuwe tubings of een hele nieuwe 
bumperstrip. Snaren springen namelijk gemakkelijk stuk als 
delen van de tubings afgeplet of beschadigd zijn.  

Figuur 1
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3. Vastzetten van het frame 
Als eerste stap moeten de zuilen in de goede stand worden gebracht. Plaats het frame zo dat 
de twee hoofdpunten van de machine aan de binnenkant van het frame zitten en zorg dat 
er met de fijnafstelling voor, dat er tussen de hoofdsteunpunten en het frame geen speling 
is. De fijn afstelling moet gebruikt worden, want anders loopt u het risico het frame uit te 
rekken. Tenslotte plaatst u de buitenste bevestiging punten tegen het frame. Indien deze 
voorzien zijn van schroefdraad, mogen deze niet te strak aangedraaid worden. 

4. Instellen van de spankracht 
 
4.1 Bespanmachines met gewicht 

Plaats het complete gewicht zo dat de rand van het gewicht aan de zijde van de 
bespanmachine een bepaalde spanning aangeeft. Sommige bespanmachines worden 
geleverd met deelbaar gewicht. Op de gewichtsstang 
staan dan een tweetal gewichtsaanduidingen: de 
bovenste loopt van 8 t/m 16 kg, de onderste loopt 
van 16 t/m 35 kg. U leest het bespangewicht aan de 
binnenkant van het gewicht af. 
Voor het bespannen tussen 16 en 35 kg gebruikt u het 
complete gewicht dat standaard op de gewichtsstang 
is aangebracht. Voor het bespannen met 16 kg of 
minder moet U met behulp van een inbussleutel 
het grootste afnemen (zie figuur 2). Met het overige gewicht, dat 
voorzien is van de draaiknop, stelt U het aantal kilo’s in met de bovenste schaal (8 t/m 16 kg). 
Voor het zeer nauwkeurig bespannen van een badmintonracket kunt u een extra gewicht 
bestellen. Het aantal kilo’s waarop u het racket wilt bespannen vermenigvuldigt u met 4 en 
op deze waarde zet u het kleine gewicht op de onderste waarde van de gewichtsstang. Stel 
dat u uw racket wilt bespannen op 6 kilo, dan stelt u het gewicht op de schaalverdeling in op 
24 kilo. 

4.2 Bespanmachines met draaisysteem 

Stel eenvoudigweg met behulp van de instellingsknop de gewenste spanning in. Als u klaar 
bent met bespannen, stelt u de instelknop op een spankracht van minder dan 10 kilo in. Op 
deze manier ontlast u de spanningsveer en zal deze veel minder snel vervangen moeten 
worden. 

5. Vastzetten van de snaar in het aanspanmechanisme 
 
De gewichtsstang rust naar rechts op de werktafel. Draai de snelspanner met de klok mee 
om de gleuf in horizontale positie te hangen. Breng vervolgens de snaar in de snelspanner 
tussen de twee metalen plaatjes. Houdt met uw rechter hand de snaar gespannen en 
beweeg de metalen plaatjes naar links. Draai de snelspanners tenslotte iets rechtsom zodat 
de snaar in het aanspanmechanisme wordt vastgezet. 

Figuur 2
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6. Verschillende aanspansystemen 

6.1 Bespanmachines met gewicht 

U begint met het gewicht in de laagste stand (rechts beneden) en zet de snaar vast in het 
aanspanmechanisme. Vervolgens houdt u met uw linker hand het voorste deel van het 
aanspanmechanisme vast en beweegt u met uw rechter hand de gewichtsstang omhoog. 
Daarna laat u het gewicht naar beneden zakken. 
Hierbij moet u niet proberen het voorste deel van het aanspanmechanisme helemaal tegen 
te houden met de hand (dit kost teveel kracht). Zo nodig herhaalt u deze actie totdat de 
gewichtsarm zich enigszins boven de horizontale stand bevindt. U krikt dus als het ware de 
snaar op spanning.  
Als de gewichtsstang te ver boven de horizontale stand uitkomt, dient u de snaar uit het 
aanspanmechanisme te halen en opnieuw te beginnen. De maximale tolerantie voor een exacte 
spanning is 5  boven of onder de horizontale lijn. Sommige machines hebben een referentiepunt 
waarmee u gemakkelijk de horizontale positie van de gewichtsstang kunt bepalen. 

6.2 Bespanmachines met draaisysteem 

Deze machines hebben echt een heel gemakkelijk en nauwkeurig aanspanmechanisme. Leg 
de snaar in de snelspanner en draai de hendel met de klok mee totdat er een palletje onder 
de snelspanner naar rechts springt. Op dat moment is de snaar op spanning en blokkeert het 
aanspanmechanisme automatisch. Plaats vervolgens de klemtang op de snaar en duw het 
palletje terug naar zijn beginstand. Het aanspanmechanisme staat nu klaar om de volgende 
snaar aan te spannen. 

7. Bespanmethoden 
 
7.1 De eerste 3 lengtesnaren 

7.1.1 Bespannen met 2 losse tangen 

Wanneer u de beschikking heeft over twee losse klemtangen gaat u als volgt te werk. Meet van 
het setje ongeveer 3 meter af en plaats dit gedeelte van de snaar, vanuit de steel gezien, rechts 
in het frame en de rest van de snaar links. Wanneer u een racket bespant dat een open hart 
heeft met 2, 6 of 10 gaatjes, start u met de lengtesnaren in het hart van het racket. Wanneer 
het open hart 4 of 8 
gaatjes heeft, begint u niet in het hart, maar aan de top van het racket (zie figuur 3). Plaats 
vervolgens nog een snaar rechts in het frame en zet een klemtang op deze en de aangrenzende 
snaar, zo dicht mogelijk bij het frame. 
Breng de twee middelste snaren op spanning. Als het niet mogelijk is om de gewichtsstang 
horizontaal te krijgen, slipt de snaar in de klemtang (zie hoofdstuk 12). Plaats de tweede 
klemtang zo dicht mogelijk tegen het frame en maak de snaar los uit het aanspanmechanisme. 
Let hierbij op of de snaar niet slipt in de klemtang. Plaats aan de linkerkant nog een snaar, breng 
ook deze op spanning en verplaats de klemtang (zie figuur 4). U heeft nu dus twee snaren links 
van het midden op spanning gebracht en één snaar rechts van het midden. 
Lees verder bij punt 7.2. 
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7.1.2 Bespannen met 1 vaste tang en 1 losse tang 

Het bespannen met behulp van 1 vaste tang en 1 losse 
klemtang gaat als volgt. Meet van het setje ongeveer 3 
meter af en plaats dit gedeelte van de snaar, vanuit de 
steel gezien, rechts in het frame en de rest van de snaar 
links. Wanneer u een racket bespant dat een open hart 
heeft met 2, 6 of 10 gaatjes, start u met de lengtesna-
ren in het hart van het racket (zie figuur 3). Wanneer 
het open hart 4 of 8 gaatjes heeft, begint u niet in het 
hart, maar aan de top van het racket. 
Plaats vervolgens nog een snaar rechts in het frame 
en zet de losse klemtang op deze en de aangrenzende snaar, zo dicht mogelijk bij het frame (zie 
figuur 4). Breng de twee middelste snaren op spanning.  

Als het niet mogelijk is om de gewichtsstang hori-
zontaal te krijgen, slipt de snaar in de klemtang (zie 
hoofdstuk 11). Plaats de vaste tang zoals in figuur 4 
staat aangegeven en maak de snaar los uit het aan-
spanmechanisme. Let hierbij op of de snaar niet slipt in 
de klemtang. Plaats aan de linkerkant nog een snaar en 
breng deze op spanning. Haal vervolgens de vaste tang 
van de aangrenzende snaar los en zet deze op de zo-
juist op spanning gebrachte snaar. U heeft nu dus twee 
snaren links van het midden op spanning gebracht en 

één snaar rechts van het midden. Lees verder bij punt 7.2. 

7.1.3 Bespannen met twee vaste tangen 

Wanneer u een machine heeft met twee vaste tangen gaat u als volgt te werk. Meet van het 
setje 3 meter af en plaats dit gedeelte van de snaar, vanuit de steel gezien, rechts in het frame 
en de rest van de snaar links. Wanneer u een racket bespant dat een open hart heeft met 2, 6 
of 10 gaatjes, start u met de lengtesnaren in het hart van het racket (zie figuur 3). Wanneer het 
open hart 4 of 8 
gaatjes heeft dan begint u niet in het hart, maar aan de top van het racket. Plaats een vaste 
tang op de rechter snaar en breng de linker snaar op spanning. Als het niet mogelijk is om de 
gewichtsstang horizontaal te krijgen, slipt de snaar in de klemtang (zie hoofdstuk 12).

Figuur 3

Figuur 4
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Plaats de tweede vaste tang zo dicht mogelijk tegen het frame zoals in figuur 5 staat 
aangegeven en maak de snaar los uit het aanspanmechanisme. Plaats aan de linkerkant nog 
een snaar, breng ook deze op spanning en verplaats de klemtang (zie figuur 6). U heeft nu dus 
twee snaren links van het midden op spanning gebracht en één snaar rechts van het midden. 
Lees verder bij punt 7.2. 

7.2 De resterende snaren 

Ga verder aan de rechterkant en breng hier twee snaren op spanning (één voor één).  Schakel 
vervolgens weer over op de linkerkant en maak zo, dat wil zeggen alternerend bespannen, 
de lengtesnaren af. Houdt in de gaten welke gaatjes moeten worden overgeslagen voor de 
breedtesnaren. Wanneer het gewenste aantal snaren rechts geplaatst zijn, moet er afgeknoopt 
worden (zie hoofdstuk 10). 
Ga aan de linkerkant met het resterende deel van de snaar naar het gat waar de eerste 
breedtesnaar doorheen moet. Vlecht de eerste twee breedtesnaren in en breng deze tegelijk op 
spanning (zie figuur 7). Recht de snaren en plaats de klemtang. Breng daarna steeds één snaar 
tegelijk op spanning. Maak de breedtesnaren af en leg een knoop zoals bij de lengtesnaren. 

8. Weven
Bij het weven is het gemakkelijk één hand onder het snarenvlak te houden en de andere 
erboven. Trek de snaar eerst zo’n 30 cm door zonder te weven. Duw nu de snaar onder en boven 
het snarenvlak met uw handen. Het is gemakkelijker om schuin weg te werken dan rechtdoor.  
Controleer steeds voordat u de volledige snaarlengte doortrekt, of er geen fouten zijn gemaakt 
bij het weven. Bij het doortrekken van de snaar moet u deze op en neer bewegen zodat de 
wrijving verdeeld wordt (zie figuur 8). Als u dit niet doet kan de coating doorbranden en zijn de 
snaren al versleten voordat er mee gespeeld wordt. 
Let er op dat u de klemtang zo dicht mogelijk bij het frame plaatst als u de snaar vastzet op 
spanning heeft gebracht en de snaar vastzet. 

Figuur 5 Figuur 6

Figuur 7 Figuur 8
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9. Bespannen uit 1 of 2 stukken 
 
Verreweg de meeste rackets worden bespannen uit 1 
stuk. Afhankelijk van het aantal lengtesnaren begint 
u met de breedtesnaren boven of onder. Sommige 
fabrikanten adviseren echter de breedtesnaren 
bijvoorbeeld boven te beginnen. Wanneer u dan met de 
lengtesnaren onderin eindigt, moet u afknopen en met 
het resterende deel van de snaar boven beginnen.  
Als u uit 2 stukken bespant zet u de eerste 
breedtesnaar vast met een speciale startknoop 
(zie figuur 9) en spant u de eerste 2 breedtesnaren 
tegelijk aan. Dit om te voorkomen dat de startknoop te hard zou worden aangetrokken en de 
lengtesnaar zou beschadigen.  

10. Afknopen 
 
Het afknopen van de snaren wordt in figuur 9 en 10 getoond. Figuur 10 toont een eindknoop 
voor lengtesnaren en breedtesnaren. Figuur 9 toont een startknoop voor de breedtesnaren 
als u uit 2 stukken bespant. Houdt er wel rekening mee dat u voor het afknopen een gat 
neemt waar uiteraard wel een lengtesnaar doorheen gaat maar niet ook nog een breedtesnaar 
doorgevoerd moet worden. Drie snaren door één gat is te veel! 
Het aantrekken van de knoop doet u met een platte tang. Gebruikt u in geen geval hiervoor 
het aanspanmechanisme van de bespanmachine. Te hard aangetrokken knopen kunnen de 
lengtesnaren afknijpen waardoor deze kapot springen. 

11. Bespannen met darmsnaren
Darm is kostbaar en dikwijls moeilijk om mee te werken. Maar met de nodige voorzichtigheid en 
geduld lukt het wel. Laat darm zolang mogelijk ongeopend in zijn originele verpakking. Bewaar 
het in een gecontroleerde omgeving wat betreft temperatuur en vochtigheid. Gaat u werken 
met darm, begin dan met deze voorzichtig uit te pakken en de snaar los te rollen. Probeer sterke 
krommingen of kreukels te voorkomen.  
Vervolgens rolt u de snaar voorzichtig tot zijn volledige lengte uit en trekt u er twee tot drie 
maal behoorlijk hard aan totdat u de natuurlijke ‘veerkracht’ voelt. De snaar zal, als u niet meer 
trekt, terugkeren tot zijn normale lengte. Het van tevoren oprekken van de snaar maakt het 
bespannen gemakkelijker en vermindert spanningsverlies. Werk langzaam en neem de tijd als u 
met darm bespant. 

Figuur 9

Figuur 10
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12. Afstellen van losse klemtangen 
 
Controleer de juiste afstelling van de tangen als volgt. 
Breng een snaar op spanning en plaats de klemtang. 
Zet met een stift een streepje op de snaar net naast de 
klemtang. Haal vervolgens de gewichtsstang omhoog 
en kijk of de snaar door de klemtang glijdt. De meeste 
synthetische snaren zijn voorzien van een gladde 
coating. Hierdoor gebeurt het nogal eens dat snaren 
door de tang glippen omdat de binnenkant van de tang 
vervuild is.  

In plaats van de klemtang strakker af te stellen, moet u gewoon de binnenkant van de tang 
met een ontvettingsmiddel schoonmaken. Om de klemtang losser of vaster af te stellen, dient 
u deze allereerst te openen door de hendel naar buiten te trekken. Vervolgens kunt u de tang 
afstellen door de centrale bout of vijs losser of vaster te draaien (zie figuur 11). 

13. Afstellen van vaste klemtangen 
 
13.1 Model 1 (2 vaste tangen) 

13.1.1 Afstellen van de klemkracht op de snaar 

Open de klemtang door de hendel naar buiten te trekken en stel de tang af door met een 
schroevendraaier de centrale bout of vijs losser of vaster te draaien (zie figuur 11). 

13.1.2 Afstellen van de mate van blokkeren op de machine 

De stelmoer voor het afstellen van de mate van blokkeren op de machine, bevindt zich onder de 
tang en door de hendel op de tang te gebruiken.  (zie figuur 12). 
 

Figuur 11

Figuur 12
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13.2 Model 2 ( 1 vaste tang) 

13.2.1 Afstellen van de klemkracht op de snaar 

Open de klemtang door de hendel naar buiten te trekken en stel de tang af door met een 
schroevendraaier de centrale bout of vijs losser of vaster te draaien (zie figuur 11). 

13.2.2 Afstellen van de mate van blokkeren op de machine 

Indien u de vaste tang uit de roterende as schuift, ziet u in de binnenzijde van de tang een 
stelschroef. Indien u de tang steviger op de roterende as wilt klemmen, dient de stelschroef 
naar buiten te worden gedraaid. Eerst dient echter het moertje dat de stelschroef fixeert, te 
worden losgedraaid. Na het afstellen van de stelschroef dient deze moer weer te worden 
vastgedraaid. 

13.3 Model 3 (2 vaste tangen met geleiders) 

13.3.1 Afstellen van de klemkracht op de snaar 

Open de klemtang door de hendel naar buiten te rekken en stel de tang af door met een 
steeksleutel de centrale bout losser of vaster te draaien (zie figuur 11). 

13.3.2 Afstellen van de klemkracht op de geleiders 

Als de tang over de geleiders gaat glijden, dienen deze met een doekje gedrenkt in een 
vetoplosser zoals bijvoorbeeld aceton, vetvrij gemaakt te worden. 

14. Diversen 
 
14.1 Spankrachtverlies 

Wanneer u na het bespannen de spankracht in het racket meet, zult u merken dat er een 
aanzienlijk verschil kan zijn tussen de werkelijke spanning en de ingestelde refentiespanning. Dit 
is op zichzelf niet abnormaal. De snaren kunnen een deel spanning verliezen (2 tot 3 kg), zelfs 
zonder met het racket te spelen.  
Als het verschil tussen de ingestelde en de verkregen spanning te groot is, moet u de oorzaak 
zoeken bij: 

 Slippende tangen (kijk tangafstelling na!) o Slippend aanspanmechanisme (zie 14.5) 

 Te smalle tangen die de spanning onvoldoende vasthouden o Het te ver van de rand
 van het frame plaatsen van de tangen o Het aanspannen van meer dan één snaar   
 tegelijk (bochtverlies 25-30%) 
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14.2 Voortijdige breuk van de snaar 

Breuk tijdens het bespannen of te snel tijdens het spel kan veroorzaakt zijn door een 
beschadiging tijdens het bespannen als gevolg van: 

 Beschadigde tubings o Ingebrande lengtesnaren of een ingebrande snaar in een gat  
 waar meerdere snaren doorheen gaan 

 Het afknellen van de snaar door verplaatsen van het kunststof hartstuk van een   
 aluminium racket bij een machine met een slechte opspanning 

 Te smalle tangen of slecht afstelbare tangen 

 ‘Vette tangen’, die te zwaar afgesteld moeten worden om slippen te voorkomen 
 In deze gevallen zal de snaar meestal op de rand van het frame zijn gebroken. 

14.3 Aantrekken van een kort snaareinde 

Wanneer de benodigde snaarlengte verkeerd afgemeten is, kan het zijn dat het snaareinde 
niet tot het spanmechanisme komt. Er zijn enkele methoden om een kort snaareinde aan te 
spannen, namelijk: 
M.b.v. een repareertang of door een extra snaar met behulp van een losse tang aan het korte 
einde te bevestigen en zo met het aanspanmechanisme op spanning te brengen 

14.4 Een tweede snaar door een gat 

Om een tweede snaar door een gat te steken waar reeds een snaar in zit, gaat u als volgt te 
werk. Eerst maakt u een lange scherpe punt aan de snaar. Dit gaat het gemakkelijkst met een 
kniptangetje of een zeer scherp mes. Duw de snaar door het gat met een platte tang. Zo kunt u 
heel dicht bij het gat komen zonder dat de snaar ombuigt. Alleen als het niet anders kan mag u 
de snaar die reeds in het gat zit, wegduwen met een priem. Kijk goed uit waar u de punt van de 
priem plaatst en probeer de snaar niet te pletten. 

14.5 Onderhoud van het aanspanmechanisme 

Wanneer de snaar door uw snelspanner slipt, is de binnenkant hiervan verontreinigd. Ontvet de 
snelspanrol met een doekje met wat aceton of wasbenzine. De kogellagers mogen van tijd tot 
tijd een druppeltje fijne olie krijgen. Let erop dat de olie niet komt waar de snaar vast geklemd 
moet worden. 

14.6 IJken van uw bespanmachine 

14.6.1 Bespanmachines met gewicht 

Wanneer u een bespanmachine heeft die werkt volgens het hefboom mechanisme (dus met een 
gewicht) hoeft u zich over de spankracht geen zorgen te maken. Zolang de zwaartekracht niet 
verandert, blijft ook de kracht die door het gewicht wordt uitgeoefend constant! 
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14.6.2 Bespanmachines met draaisysteem 

Bespanmachines met draaisysteem dienen daarentegen regelmatig gecontroleerd te worden. 
Raadzaam is om eens in de 2 tot 3 maanden de spankracht te controleren. Hiervoor heeft u een 
spanningstester nodig. 

Stel de spanning in op 25 kg. Plaats de spanningstester tussen een vaste klemtang en het 
aanspanmechanisme en span de snaar aan. Als de spanningstester meer of minder dan 25 kg 
aangeeft, moet het aanspanmechanisme opnieuw afgesteld worden. 

Verwijder natuurlijk eerst de spanningstester en draai de veiligheid schroef aan de zijkant van 
de snelspanner los. Draai vervolgens de stelschroef rechtsom, als de gemeten spankracht te 
hoog was, of linksom als die te laag was. Draai vervolgens de veiligheidsschroef weer vast en 
controleer nogmaals de spanning met de spanningstester. 

15. Contact TennisDirect 
 
Mocht u na het raadplegen van deze bespanhandleiding toch nog op problemen stuiten met uw 
machine of met het bespannen zelf, bel ons dan gerust op. Voor deskundig advies kunt u altijd 
terecht bij onze klantenservice. 

TennisDirect  
Tel: 0252-219107  
E-mail: info@tennisdirect.nl 
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PERFORMANCE BY PASSION


