
 
       

Handleiding LEDverlichting TV Dieren Tennis en Padel 
 
Als leden van TV Dieren zetten wij zelf de baanverlichting aan en uit.  
 
Onze 8 tennisbanen hebben 9 palen met verlichting om onze banen goed kunnen verlichten. 
Dit indeling van de verlichting is als volgt: 

• Baan 1, baan 2 en baan 3: 4 palen 
• Baan 4 en baan 5:  2 palen 
• Baan 7:   1 paal 
• Baan 8:   1 paal 
• Baan 9:   1 paal 

 
Baan 1,2 en 3 worden dus gezamenlijk, met een schakeling, verlicht met 4 palen. De 
verlichting op deze drie banen wordt dus altijd tegelijk, in verschillende sterktes, aan- of 
uitgezet. Dat geldt ook voor de palen van baan 4 en 5. 
 
De verlichting van baan 1 t/m 3 geeft een goede basisverlichting als je op baan 7 of 8 wilt 
spelen.  
De verlichting van baan 4 en 5 is een goede basisverlichting voor als je op baan 9 wilt spelen. 
 
Om goed licht te hebben en om zo min mogelijk elektriciteit te verbruiken is het belangrijk 
dat we de banen in de avonduren optimaal bezetten in relatie tot onze verlichting.  
Dit kunnen we gezamenlijk met elkaar doen! 
 
Het advies is om, gedurende de avonduren dat er verlichting benodigd is, de tennisbanen 
opvolgend aan elkaar te reserveren.  
Dit wil zeggen:  

1. Reserveer eerst de banen 1,2 en 3 
2. Vervolgens baan 4 en 5 
3. Vervolgens baan 7 
4. Vervolgens baan 8 
5. Vervolgens baan 9  

 
Om de verlichting aan en/of uit te zetten, moeten leden gebruiken maken van het scherm in 
het prieel.  
Dit is het scherm wat boven ons digitale afhangbord hangt. Dit ziet er als onderstaand uit:  
 



t  
 
Mocht je de tennisbanen niet op het scherm zien dan kan het zijn dat je eerst de Lumosa  
Touch app moeten openen. Dat kun je doen door op het groene vlakje met de bolletjes te 
klikken.  
 

 
 
Zie je de banen nog steeds niet? 

• In het midden onderaan het scherm zit een aan- en uitknop waarmee je het scherm 
eventueel zelf kan aanzetten. 

• Zie je nog steeds niets? Controleer dan of de stekker wel in het stopcontact zit.  
• Zie je nog steeds niets? De medewerkers van de Veluwse Poort kunnen de verlichting 

eventueel ook aan- en uitzetten. 
 
Valt er verder iets op in relatie tot de verlichting stuur ons dan even een mailbericht: 
secretariaat@tvdieren.nl 
 
  



Verlichting aanzetten: 
 

 
De verlichting wordt per schakeling aangezet. 
Als je de verlichting op baan 1 aanzet wordt er verlichting aangezet op 4 verlichtingspalen 
met extra sterkte alleen op baan 1 en een mindere sterkte van verlichting op baan 2 en baan 
3. 
 
Om de verlichting aan te zetten op de gewenste ba(a)n(en) klik je op de gewenste baan en je 
ziet dan het onderstaande verschijnen op het volgende scherm: 

 
 
Er volgt een keuzemogelijkheid voor 3 soorten verlichting. 
Als vereniging kiezen we ervoor om altijd met trainingslicht te spelen! 
 
Loop:  Heel beperkt licht. Dit licht is niet geschikt om mee te tennissen 
Training: De juiste verlichting om mee te tennissen 
Wedstrijd: Een extra heldere verlichting   
 
De wedstrijdverlichting wordt alleen ingeschakeld bij officiële KNLTB wedstrijden of 
toernooien. Wedstrijdlicht kost gemiddeld 30% meer energie dan het trainingslicht.  
 
Als je je keuze maakt op het scherm, wordt er gevraagd om je keuze te bevestigen. Je kunt 
hier dan rechtsonder op “OK” klikken. 

 
De verlichting wordt nu aangepast. 
Het kan zijn dat jouw aanpassing niet direct op het scherm zichtbaar wordt.  



In dat geval zal je het scherm van de app moeten ‘verversen’.  Je kunt de app verversen door 
op de twee pijltjes te klikken zoals hieronder zichtbaar is.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukt het niet met het aanzetten van de verlichting, vraag dan een medewerker van Veluwse 
Poort om de verlichting van de tennisbanen voor je aan te zetten.  
Valt er verder iets op in relatie tot de verlichting stuur ons dan even een mailbericht: 
secretariaat@tvdieren.nl 
 
 

  
 
 



Verlichting uitzetten: 

 
De verlichting kan per baan uitgezet worden. 
 
Om de verlichting uit te zetten, klik je op de gewenste ba(a)n(en) in het scherm. Je komt nu 
in het volgende scherm: 

 
 
Met de rechter optie “uit” zet je de verlichting uit. 
 
Als je je keuze maakt op het scherm, word je gevraagd om je keuze te bevestigen. Je kan hier 
dan rechtsonder op “OK” klikken. 

 
Het kan zijn dat jouw aanpassing niet direct op het scherm zichtbaar wordt.  
In dat geval zal het scherm van de app ‘ververst’ moet worden om aanpassingen zichtbaar te 
maken. Je kunt de app verversen door op de twee pijltjes te klikken zoals hieronder 
zichtbaar is.  
 
 

 ` 
 
 
 
 
 
Lukt het niet met het uitzetten van de verlichting, vraag dan de medewerker van Veluwse 
Poort om de verlichting van de tennisbanen voor je uit te zetten.  
Valt er verder iets op in relatie tot de verlichting stuur ons dan even een mailbericht: 
secretariaat@tvdieren.nl 
 


