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Glow Tennis 
 

Wat leuk dat je interesse hebt in Glow Tennis! 
Tennissen in het donker, waarbij de baan en spelers verlicht zijn, is een geweldige ervaring! 
Een sport of activiteit die steeds populairder wordt. Om uit te leggen wat het precies is en 
wat je ervoor nodig hebt hebben we onderstaand alles voor je op een rijtje gezet.  
 
De benaming Glow Tennis 
Sommigen mensen noemen het Glow-in-the-dark tennis, wat eigenlijk een verkeerde 
benaming is. Glow in the dark materialen laden namelijk op in het licht en geven licht af in 
het donker. En dan ook echt alleen als het héél donker is. Bij een tenniswedstrijd is het nooit 
donker genoeg voor een mooi lichtgevend effect, dus vergeet producten die onder deze 
categorie verkocht worden en besef dat je met glow-in-the-dark producten alleen, niet het 
gewenste effect zal hebben.  
 
Blacklight of Neon tennis is eigenlijk een betere benaming, omdat je bij deze activiteit ALTIJD 
blacklight nodig hebt. Daar komen we straks op terug. Neon staat voor fluorescerend, 
oftewel alles wat fel van kleur is en oplicht in het donker. De naam GLOW is ook een beetje 
een verzamelnaam voor alles wat licht geeft, wij geven daarom de voorkeur aan de 
benaming Glow Tennis of Neon Tennis.   
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Betekenis van Glow Tennis 
Glow Tennis houdt in dat een tenniswedstrijd of -toernooi wordt gespeeld in het donker, op 
een tennisbaan die verlicht is door blacklights (ook wel UV-lampen genaamd). De omlijning, 
de bal, de deelnemers, het net, de rackets en eventuele andere items lichten daarbij kleurrijk 
op. Je kunt je voorstellen dat het geweldig is om te ervaren.  
 
Een Glow tenniswedstrijd kun je niet vergelijken met een ‘echte’ tenniswedstrijd. Doordat 
het erg donker is, zie je pas op het laatste moment de bal aankomen en ook de andere 
spelers en je eigen racket zie je minder goed dan normaal. Het is vooral het grappige  
element wat het een unieke ervaring maakt.  
 
Blacklights 
Zoals we al schreven heb je voor deze activiteit UV lampen nodig. Dit zijn lampen met 
ultraviolet licht, waarbij de meeste witte en fluorescerende kledingstukken en andere neon 
producten oplichten.    
  
Welke lampen heb ik nodig? En hoeveel? 
Dit is denk de meest gestelde vraag die we krijgen. Het antwoord is niet zo eenvoudig, 
aangezien dit vaak samenhangt met de hoeveelheid banen die verlicht moeten worden en 
het beschikbare budget. Ervan uitgaande dat er op buitenbanen wordt gespeeld, raden we 
altijd blacklight verlichting aan die geschikt is voor buiten. Dit zijn de lampen die minimaal 
een IP65 rating hebben (oftewel spatwaterdicht zijn). Voor binnen hoeft dit natuurlijk niet.  
 
Ons advies per baan: 

➢ Voor buiten : 4 x LED COB UV 30 watt Floodlight. Deze lampen kunnen tegen regen.   
➢ Voor binnen: 2 x American DJ COB UV kanonnen van 100 watt of  

4 x LED COB UV 30 watt Floodlight. 
 

 
 
Dit zijn beide LED UV-lampen, wat wil zeggen dat ze energiezuinig zijn, eenvoudig in gebruik 
(stekker erin en klaar), direct op volle sterkte (geen opwarmtijd) en eenvoudig op te hangen. 
Het UV-effect is door de nieuwste technologieën erg mooi.  
 

Als u twijfelt of uw eigen lampen voldoen licht geven, test ze dan altijd eerst vooraf even op 
de baan. Voor alle lampen geldt, hoe donkerder de omgeving is hoe beter het effect. In de 
zomer is het daarom raadzaam de ramen af te plakken. Voor buiten is het advies om ook 
lantaarnpalen of noodverlichting af te plakken, bijvoorbeeld met vuilniszakken.  
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Wat heb ik nog meer nodig?  
Voor één tennisbaan van standaard afmeting heb je ca. 147 meter neon tape nodig om de 
belijningen te markeren. Dit is tape die oplicht bij blacklight en die je eenvoudig weer van de 
vloer afhaalt. Je kunt kiezen voor verschillende kleuren tape en diverse afmetingen. 
Raadzaam is die van 50 mm breed te kiezen, deze benadert het meest de echte belijning. 
Drie rollen van 50 meter is dan voldoende.  
 
Het net kun je ook verlichten met tape, maar wij raden meestal neon wol aan, wol die licht 
geeft bij blacklight en leverbaar in verschillende kleuren. Aan één bol wol heb je al 
voldoende en met een prijs van € 1,99 per bol een goedkoper alternatief. 
 

                  
 
De tennisrackets kun je voorzien van een klein stukje neon tape, zodat je beter ziet waar je 
de bal slaat. De tennisbal behoeft geen speciale decoratie. Een nieuwe, felgele tennisbal licht 
(meestal) uit zichzelf al op bij UV-licht. Zo niet dan kun je UV verf, UV haarspray of UV 
bellenblaasvloeistof gebruiken om de bal UV-reactief te maken.  
 
Het is erg leuk om de spelers te vragen witte of fluorescerende kleding aan te trekken, zodat 
ze goed zichtbaar zijn op de baan. Daarnaast kun je de deelnemers ‘versieren’ met UV 
schmink, UV haarspray, UV make-up, neon veters, neon hoofd- of polsbandjes of 
glowarmbandjes. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Als schmink adviseren wij de UV 
Paintsticks, een soort felgekleurde krijtjes. Heel eenvoudig in gebruik en een zeer goed Glow 
effect. 
 
Afterparty 
Om helemaal in het thema te blijven is het natuurlijk geweldig om - bijvoorbeeld bij een 
jubileum - aansluitend een Neon party te geven. De lampen verplaats je naar de feestzaal of 
kantine, je vraagt of iedereen zijn meest opvallende neon outfit aantrekt, serveert drankjes 
uit neon glazen of led glazen en deelt wat andere lichtgevende gadgets uit om de sfeer er 
nog meer in te brengen. Succes gegarandeerd! 
 
Prijzen  
Alle eerder genoemde producten zijn te vinden in onze webshop. Om het wat 
overzichtelijker te maken bieden we een kant-en-klaar Basis neon tennispakket, zodat je alle 
decoratie compleet hebt voor één baan: https://www.glowspecialist.nl/nl/glow-specialist-1-
baans-basis-neon-tennis-pakket.html.  Bel even als het pakket uitverkocht is op de site. 
Wellicht kunnen we een alternatief bieden. 

https://www.glowspecialist.nl/nl/glow-specialist-1-baans-basis-neon-tennis-pakket.html
https://www.glowspecialist.nl/nl/glow-specialist-1-baans-basis-neon-tennis-pakket.html
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Glow Specialist verhuurt de eerdergenoemde UV-lampen. Wij verzorgen niet de opbouw en 
afbouw, maar na een korte demonstratie bij het ophalen van de lampen, zet je ze eenvoudig 
zelf neer. De standaard verhuurprijzen staan op de website vermeld onder het kopje 
‘verhuur’.  Daarnaast hebben we hebben we regelmatig aanbiedingen. Stuur ons een e-mail 
en we brengen je op de hoogte van de huidige aanbiedingen.  
 
Denk je na het lezen hiervan: Glow Tennis lijkt me ook wel wat voor onze vereniging! 
Neem dan contact met op ons door een e-mail te sturen naar info@glowspecialist.nl. Zet er 
in om hoeveel tennisbanen het gaat (binnen of buiten), hoeveel deelnemers en worden 
verwacht en voor welke datum het is (indien reeds bekend). Wij sturen je dan een 
vrijblijvende offerte op maat.  
 
Als je nog vragen hebt kun je contact met ons opnemen. We geven je graag advies.  
Dit geldt ook voor andere sporten, zoals voetbal, hockey, tafeltennis, badminton, korfbal, 
volleybal, handbal, golf etc, waarbij ook steeds vaker GLOW wedstrijden worden gehouden.  
 
 

Glow Specialist 
Platinaweg 2  

2544 EZ Den Haag 

T 070-2066960  

info@glowspecialist.nl 
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GLOW SPECIALIST IS SINDS 2005 DE SPECIALIST IN LICHTGEVENDE GADGETS. WIJ VERKOPEN VIA ONZE 

WEBSHOP, MAAR U KUNT ONS OOK BEZOEKEN IN DEN HAAG. 
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