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Veldhovenaar Steve Pilmeyer (18) wil naar Wimbledon

‘Goed bespannen racket
helpt tegen blessures’
Het is de grote wens
van Steve Pilmeyer:
op Wimbledon
staan. Niet als speler,
maar om de
tennisrackets te
voorzien van snaren.
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Steve Pilmeyer bij de machine waarmee hij nieuwe snaren zet in een tennisracket. foto Kees Martens/fotomeulenhof

„Ik ben begonnen met bespannen toen ik zelf last kreeg van een
tennisarm”, zegt Pilmeyer. „De
oorzaak van die blessure was een
te zwaar racket en een te stijve
snaar.”
Hij begon zijn eigen racket te
bespannen en ook die van zijn
moeder. Tegenwoordig verzorgt
hij zoveel rackets dat zijn bedrijf,
Bespanservice Veldhoven, winstgevend begint te worden.
Met de diploma’s die Pilmeyer
heeft, mag hij bij grote tennistoernooien de rackets van de spelers
bespannen. „Rafael Nadal brengt
meestal tussen de twaalf en zestien rackets mee naar een wedstrijd. Na een minuut of twintig
wisselt hij dan van racket, omdat
de spanning van de snaren verandert. Dat racket moet dan opnieuw bespannen worden.”

De taak van de bespanner is
om het racket precies volgens de
wensen van de speler af te leveren. De snaren moeten de juiste
dikte hebben en van het goede materiaal zijn. En ze moeten met een
bepaalde kracht worden aangetrokken. Voor elke speler is dat verschillend. De kunst is om ervoor
te zorgen dat alle rackets van een
speler exact hetzelfde aanvoelen.
Dat is niet gemakkelijk, want
geen enkel frame is hetzelfde.
„Ook al koop je twee dezelfde
rackets, zijn ze nooit precies hetzelfde”, zegt Pilmeyer. „De balans
en het gewicht in zo’n racket verschillen. Met lood en siliconen
kan ik dat oplossen en ervoor zorgen dat twee rackets toch hetzelfde aanvoelen.” Die materialen kan
hij in het frame aanbrengen.
Over zo’n vijf tot tien jaar

hoopt de Veldhovenaar op Wimbledon te mogen werken. Niet dat
hij nu per se de rackets van grote
tennissers als Nadal vast wil houden. „Dat racket van Nadal is saai.
De snaren zijn van polyester, daar
kan weinig aan mis gaan.”
Hij houdt vooral van de traditionele kant van Wimbledon.
„Spelers moeten altijd in het wit
spelen bijvoorbeeld. En op de tribune eet men aardbeien met slagroom.” Pilmeyers ambitie ligt met
name bij spelers met blessures.
„Het leukst vind ik om mensen
van een tennisarm af te helpen.
Negen van de tien keer zijn ze al
van die blessure af na één keer opnieuw bespannen. De snaren waren dan niet juist voor de speler.
Ik weet zelf hoe het is om een tennisarm te hebben en hoe fijn het
is om er vanaf te raken.”

nieuw programma 16/17

Vragen over verhuizing of
vakantie?

088-0139940
佡 Bezorgservice
ED wordt van maandag t/m vrijdag
voor 7.00 uur bezorgd en op zaterdag voor 7.30 uur. Heeft u een bezorgklacht? De bezorgservice is
open van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 - 17.00 uur. Op zaterdag
van 8.00 - 12.00 uur. U kunt 24 uur
per dag online uw bezorgklacht
doorgeven via ed.nl/geenkrant of
via 088-0561540.

佡 EINDHOVENS
DAGBLAD
Torenallee 45, 5617 BA
Eindhoven
Postbus 534, 5600 AM
Eindhoven
Telefoon: 040-2336336 BTW Nr.:
NL0010.94.592.B01
KVK Nr.: 10017784
佡 Redacties
Eindhoven stad
088-0132920; stadredactie@ed.nl
Eindhoven streek 088-0132930
streekredactie@ed.nl
Helmond
088-0130098; helmond@ed.nl
Hoofdredacteur
John van den Oetelaar
Commercieel directeur
Ivo van der Velde
佡 Leveringsvoorwaarden
Op alle abonnementen zijn leveringsvoorwaarden van toepassing.
Deze kunt u nalezen via
ed.nl/service of opvragen via
088-0139940.
佡 Advertenties
Wilt u in ED adverteren
neem dan contact op via
088-0139998 of ga naar
persgroep.nl/adverteren
佡 Auteursrechten
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud
van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Deze rechten berusten bij ED, c.q.
de desbetreffende makers.

voorverkoop 7 t/m 22 mei

佡 Wet Bescherming
Persoonsgegevens
ED is een onderdeel van
De Persgroep Nederland.
De Persgroep legt abonneegegevens
vast voor de
uitvoering van de (abonnements)overeenkomst.
Deze gegevens kunnen
gebruikt worden om u te
informeren over relevante diensten
en producten van ED en onderdelen
van De Persgroep. Indien u op deze
informatie geen prijs stelt kunt u
contact opnemen met onze Klantenservice via 088-0139940 of ga naar
ed.nl/service.

• Loting: voor iedereen
de meeste kans op kaarten
• Retourservice tot een week
voor de voorstelling
• Voordeliger vanaf 4 kaarten

EINDHOVEN

088-0561540

佡 Abonneren
U kunt direct gebruikmaken van onze aanbiedingen via
ed.nl/abonneren. Of neem contact
op met onze klantenservice voor
een passend aanbod.
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Geen krant ontvangen?
Onze excuses

佡 Klantenservice
Wilt u een nieuw abonnement, een
vakantie of verhuizing doorgeven,
uw abonnement beëindigen of
heeft u een andere vraag? Neem
dan contact op met onze klantenservice via 088-0139940 (maandag
t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur).
Ook kunt u 24 uur per dag online
uw vakantie of verhuizing door te geven via ed.nl/service.

door Manon van den Brekel
e-mail: m.vdbrekel@ed.nl
VELDHOVEN.

e teller van de bespanmachine
staat op 1.207. „Ik
bespan zo’n tien
tot twintig
rackets per
week”, zegt de Veldhovense Steve
Pilmeyer terwijl hij nieuwe snaren zet in zijn 1.208ste racket. „Dat
doe ik nu ongeveer anderhalf jaar
met deze machine. Hiervoor deed
ik het met de hand en met gewichten, maar dat was minder nauwkeurig.”
Zorgvuldig weeft Pilmeyer de
snaren in het frame van het tennisracket. Stuk voor stuk klemt hij
ze even vast in de machine, die de
snaren met 20 kilo aantrekt. Alles
moet exact kloppen voor de Veldhovenaar. „Ik doe de knoopjes altijd aan één kant en ik houd er
niet van als de snaren elkaar kruisen aan de buitenkant van het frame. Dat vind ik slordig.”
Pilmeyer behaalde vorige week
in Düsseldorf zijn derde diploma
in het bespannen van tennisrackets: het Pro Tour Stringer Level 1. In Nederland zijn er maar
vijf anderen die op ditzelfde niveau werken en één persoon die
een niveau hoger is. Pilmeyer is
de jongste.
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