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Op zoek naar een smashing look op de tennisbaan?
Deze zaken kunnen daarbij van pas komen.

Tebbie nou op je muil?
Soms moet je op of rond het sportveld een mondkapje op. Dit sportmasker voelt koel aan door de
Iso-Chill-stof van de binnenvoering en oorlusjes,
de pasvorm is comfortabel. De binnenkant is antimicrobieel behandeld voor de frissigheid.
Under Armour Sportsmask, in drie kleuren en
diverse maten, €29,95 | tennisdirect.nl

Toi toi toi!

Game, set,
match!

Je moet erin geloven, maar
Steve de tennisser dwingt geluk
af. Hij is lekker klein, dus hang
hem aan je tas of het knoopje van
je tennisshorts. Leuk om uit
te delen aan deelnemers van
een toernooi.
Tennisser Steve (div.
varianten), €0,50 p.s.
| gelukspoppetjes.eu

Productie Annet de Groot

Een flinke bos bloemen
Een sportbeha ziet er tegenwoordig gelukkig niet meer uit
als een stijf gesteven harnas.
Dit fleurige exemplaar met
brede schouderbanden van de
duurzame comfortabele stof
modal en van katoen is niet
voorgevormd (geen beugels!)
en schijnt niet door.
Untouched Underwear
Sportsbra (diverse hippe
prints), €24,95 |
untouchedunderwear.com

Koele tennistas
Tas met twee hoofdvakken voor maximaal
acht rackets; één vak is voorzien van
thermo-isolatie, om rackets te beschermen
bij extreme temperaturen. Met extra schoe
nenzak en diverse binnenzakken, plus
handige klittenbandverdelers om nog meer
vakken te creëren.
Dunlop CX Performance 8RKT Thermobag
(78x46x35), €130 | dunlopsports.com

Voor alle ondergronden
Deze schoen is ontworpen voor tennissers op hoog speelniveau.
Licht van gewicht, veel draagcomfort. De stevige buitenzool met
hoge slijtvastheid en extra stabiliteit is geschikt voor een potje op
zowel gravel, smashcourt als hardcourt.
K-Swiss Ultrashot 3 Heren (wit/groen, tot maat 47), €161,95 |
K-Swiss: tennnisdirect.nl/k-swiss-ultrashot-3-heren

Op kousenbenen
Minder tennisblessures, spierpijn
en vermoeide benen dankzij
deze nieuwe sokken. Het
compressie-effect verbetert de
bloedcirculatie in je benen.
Gemaakt van vochtafdrijvend
weefsel, zodat voeten en benen
droog blijven. Met verdikt teenen hielstuk voor meer comfort.
Stox Energy Socks, in diverse
uitvoeringen, €39 per paar |
stoxenergy.com

Gespannen op de baan

Cool in het heetst van de strijd
Nieuw bij Nike: modieuze tenniskleding in een maatje meer.
Mouwloos jurkje met wijde armgaten, een brede ronde hals en
een ventilatiegat op de rug. De Dri-FIT-technologie zorgt ervoor
dat zweet snel verdampt.
NikeCourt Advantage Dress Plus Line (in vier kleuren),
€57,95 | tennisdirect.nl/nike-court-advantage-dress-plus-line

Haal het maximale uit je tennisracket!
Met dit revolutionaire Nederlandse
product kun je op elk gewenst moment
je snaarspanning aanpassen. Minder
strak als het koud is bijvoorbeeld, dan
komen de klappen minder hard aan op
de elleboog.
Retenser, verkrijgbaar in 2-cilinder
en 3-cilinder, €39,95 | tennisdirect.nl/
retenser-3-cilinder

