
‘s-Hertogenbosch (NL) - Het nieuwe product op het gebied van tennis: de Tri-tennis®! Dit innovatieve 

product maakt het mogelijk overal te tennissen en verschillende spelvormen te beoefenen, zowel 

recreatief als professioneel! 

 

De Tri-tennis® bestaat uit een speelveld van weerbestendig zeil dat aan veren in een gegalvaniseerd stalen 

frame hangt. Als je de bal tegen het zeil slaat zal deze altijd met dezelfde snelheid terugkomen, ongeacht de 

snelheid waarmee dat gebeurd en precies op de juiste afstand om de volgende slag te maken. Wanneer de bal 

geslagen is heb je weer voldoende tijd om je voor te bereiden op de volgende slag. 

Wanneer een bal tegen een (stenen) oefenmuur geslagen wordt, zal de bal afhankelijk van het raakpunt en de 

snelheid waarmee geslagen wordt, retour komen. 

 

De Tri-tennis® is voor diversen spelvormen en zelfs voor verschillende sporten te gebruiken. Het is bruikbaar op 

alle ondergronden, in alle weersomstandigheden en geschikt voor alle leeftijden en spelniveaus zodat het ook 

een handig hulpmiddel is voor tennistrainers. De Tri-tennis® is tevens geschikt voor kinderen die net beginnen 

met tennis door de diverse spelmogelijkheden voor meerdere kinderen tegelijk. 

 

Naast meer spelplezier en verbetering in techniek ten opzichte van een oefenmuur is de Tri-tennis® compact en 

handig neer te zetten op vele locaties (denk daarbij aan bijvoorbeeld sportcentra, sportzaken en 

tennisverenigingen, maar ook op campings, recreatieparken, buurthuizen, in de tuin of onder de carport bij u 

thuis.) 

De Tri-tennis® is op dit moment leverbaar in twee varianten, de Tri-tennis® PRO en de Tri-tennis® XL. De Tri-

tennis® PRO wordt standaard geleverd met een groen tenniszeil en (optioneel) met een extra spel-zeil. Zo is het 

bijvoorbeeld mogelijk een zeil aan de achterzijde te spannen voorzien van genummerde gaten in diverse groottes 

om de bal doorheen te slaan. De Tri-tennis® PRO kan ook andersom neergezet worden zodat een voetbal- of 

hockeygoal ontstaat. 

 

De Tri-tennis® XL is de verlengde versie van de Tri-tennis®. Deze versie is uitermate geschikt voor tennisscholen 

en tennisverenigingen, vanwege de hogere stuithoogte en het lagere geluidsniveau dan de Tri-tennis® PRO. 

Meer informatie over de Tri-tennis® PRO en Tri-tennis® XL vindt u op www.Tri-tennis.com. Hierop kunt u ook een 

demonstratiefilm bekijken. U kunt telefonisch contact opnemen onder het nummer 06 – 47 29 78 78. 

 

Voor tennisvereniging, sportcentra en andere sport gerelateerde activiteiten, bieden we aantrekkelijke 

mogelijkheden om de Tri-tennis® uit te proberen, bijvoorbeeld gedurende een toernooiweek of evenement. 

 

Het tenniszeil is bedrukbaar zodat uw tennisvereniging ook aantrekkelijke mogelijkheden kan bieden aan 

bestaande of nieuwe sponsoren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen! 

 

 

http://www.tri-tennis.com/

