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VORMER
Het Licht zien..! 
Bij LTV Vormer gaan ze het 

licht zien! Het nieuwe LED-

licht wel te verstaan, want 

Vormers leden zijn bijde-

hand genoeg om te begrij-

pen wat men daarvoor nog 

niet begreep… (uitleg van 

het Nederlands Woorden-

boek over ‘het licht zien’) 

Maar, ter zake. In week 9, 

dat is volgende week al, 

wordt er begonnen met de 

installatie van de nieuwe 

LED-verlichting op alle 

banen van het tennispark.   

Op maandag begint de firma 

OVI met de werkzaamheden 

die naar vermoeden de hele 

week zullen duren! Wat 

betekent dit voor het 

tennissen in de avonduren? 

Hebben de technische 

ingrepen tijdens de 

uitvoering consequenties 

voor het tennissen? Neen, 

hélemaal niet. Onze  

bestuursleden hebben  

afgedwongen dat wanneer 

de installatiemonteurs  na 

een dag werken naar huis 

gaan, de verlichting op alle 

banen werkt! Wat een 

service! Er wordt links en 

rechts al gefluisterd dat de 

service van de diverse 

bestuursleden/vrijwilligers 

voor bestuurstaken beter is 

dan de service van hun 

tennis… 

Verandert er iets met de 

installatie van de LED-

lampen? Ja, op de eerste 

plaats de energierekening 

gaat flink omlaag. Daarnaast 

heeft de nieuwe verlichting 

geen opwarmtijd nodig. 

Gaan de lampen tussentijds 

uit, dan kunnen ze direct 

weer aangezet worden 

zonder dat je zo’n tien 

minuten moet wachten 

voordat ze weer volop licht 

geven. Ook is de lichthinder 

naar de omgeving gunstiger 

en heeft LED-verlichting 

minder onderhoud nodig.  

 

 
 

Switch on/off 
De bediening van de LED-

verlichting gaat via een 

touch screen dat onder het 

afhangbord wordt geplaatst. 

Het gebruik is even gemak-  

kelijk als tennissen. Iedereen 

kan het, maar de één beter 

dan de ander… 

Oude Foto’s? 

De feest commissie van het  

40-jarige jubileum is op zoek 

naar foto’s die bij LTV 

Vormer gemaakt zijn. Het 

clubhuis, de tennisbanen, 

wedstrijden, leden, feestjes 

noem maar op. Kijk de 

fotoboeken erop na, pak de 

schoenendozen met foto’s 

erbij en verras de commissie 

met een stortvloed aan 

foto’s uit de oude doos… 

wa.benda@xmsnet.nl 

 Uniek Feest… 
De 23e juni staat toch al wel 

in de agenda’s? Een uniek 

feest en komt maar éénmaal 

in de geschiedenis van LTV… 
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