
 
 

GLOW IN THE DARK VOLLEYBAL 
 
Volleybal in blacklight  / glow in the dark volleybal is een nieuwe originele variant op 
gewoon volleyballen.  
In een geheel donkere sporthal of zaal wordt er gesport waarbij het enige licht blacklight 
is. Door dit blacklight lichten alleen witte en fluorescerende spullen op. Dit geeft een 

speciaal effect. 
 

 
 
Voordat de wedstrijden beginnen krijgen de teams de gelegenheid om zich zoveel 
mogelijk van andere teams te onderscheiden door het bewerken van hun t-shirts met 
stift en fluorescerende spuitbussen en het schminken van lichaamsdelen met 
fluorescerende schmink. Ook kan men fluorescerende kleding aandoen zoals hardloop en 
werk-hesjes. Maar denk ook aan lichtgevende nagellak, lichtgevende veters, leggings, 
hoofdbanden, kniekousen en witte handschoenen. Ook kunnen er in de zaal 
fluorescerende posters en andere materialen worden opgehangen. Hoe meer 
fluorescerend materiaal er wordt gebruikt hoe groter het effect is. 
Let op! Niet alle kleuren wit zijn fluorescerend. In de regel geldt hoe witter hoe beter het 
effect.. 
 

 
 
 
 

Blacklight Volleybal
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Wat is er nodig? 
Het belangrijkste zijn de blacklightlampen. Voor een hal met 3 naast elkaar liggende 
volleybalvelden zijn voor een goed effect minimaal 18 lampen van 400 watt nodig.  
De lijnen worden afgeplakt met fluorescerende tape, maar ook de netten en palen 
kunnen blacklight proof gemaakt worden met tape of andere fluorescerende slierten stof. 
Heel belangrijk is het om de ballen goed zichtbaar te maken. Dit kan dmv spuitbussen 
fluorescerende verf. De bal is hierna blijvend herkenbaar als "blacklightbal" Eventueel 

kan de bal worden beplakt met fluorescerende tape. 
 

 
 
De hal moet verder geheel donker gemaakt kunnen worden. Er mag geen daglicht de 
zaal binnentreden. Eventueel kunnen ramen worden afgeplakt met zwart 
landbouwplastic. Ook de zaalverlichting moet geheel uitgedaan kunnen worden. 
Het geheel wordt extra sfeervol door tijdens de wedstrijden gezellige muziek te draaien. 
Om na de wedstrijd nog even in de sfeer te blijven zou men van de kantine een 
blacklightcafe kunnen maken. Als de gehele kantine verduisterd kan worden zijn vaak 1 

of 2 blacklightlampen voldoende. De stoelen, de bar de deuren e.d worden afgeplakt met 
fluorescerende tape. 
 

 
 
INTER-AVL Houten heeft voor u de professionele blacklightlampen te huur, 
fluorescerende tape voor de lijnen en spuitbussen verf en potjes schmink te koop. 
Alles kan worden afgehaald in Houten, maar we raden u aan om de volledige installatie 
van de lampen op locatie voor u verzorgen. Daarbij werken we met een veilig, solide en 
snel te plaatsen en te verwijderen systeem.    
 
Neem eens vrijblijvend contact met ons op voor vragen of een prijsopgave. Ook willen we 
u graag voorzien van een referentielijst van eerder door INTER-AVL Houten uitgevoerde 
Glow in the Dark evenementen en toernooien. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Rob de Keijzer 
INTER-AVL Houten 
www.INTER-AVL.nl 

06-21245471    

volleybalxl.nl

http://www.inter-avl.nl/
http://code-industry.net/

