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W i e  w o r d t 
F i e l d m a n a g e r
o f  t h e  y e a r ?

Wie wordt de opvolger 
van Erwin Beltman als
Fieldmanager of the Year 2020?

www.fi eldmanageroftheyear.nl

Het vakblad Fieldmanager organiseert in maart 2020 voor de negende keer op 

rij, de verkiezing van de Fieldmanager of the Year. Met dank aan de sponsors 

Jean Heybroek, Expoline en DLF gaat een deskundige jury dit jaar weer op 

zoek naar de beste sportveldbeheerder van Nederland. Ook zal de jury, dit jaar 

voor de vijfde keer, de FM High Potential Award uitreiken, een prijs voor het 

aanstormend talent op de sportvelden.

na de 
Vakbeurs Sport 

Accomodaties 

5 maart 
2020

Het persoonlijke advies wordt in overleg gege-
ven door specialisten die ervoor zorgen dat de 
ledverlichting van Lumosa wordt ingezet naar 
de wensen van de klant. Vervolgens gaat een 
team aan de slag met het produceren van de 
lampen, het opmaken van lichtplannen en het 
uitrichten van de armaturen. Lumosa heeft dus 
alles in huis en kan zo een kwalitatieve totaal-
oplossing aanbieden.

Duurzaamheid en entertainment
Een mooi voorbeeld van Lumosa-ledverlichting 
is de nieuwe verlichting van FC Dordrecht. 
Dit is de eerste club in de Keuken Kampioen 
Divisie die kiest voor duurzame verlichting in 
combinatie met spectaculaire lichtshows. Niet 
alleen wordt het energieverbruik met 50 pro-
cent flink verminderd, maar het zicht op de bal 
en spelers wordt ook nog eens verbeterd. Dat 
is niet alleen prettig voor de spelers zelf, maar 
ook voor toeschouwers. Doordat de verlichting 
voldoet aan de eisen van de KNVB-licentie, is 
het veld van FC Dordrecht nu ook geschikt voor 
live uitzendingen op Fox Sports!

Daarnaast wil FC Dordrecht meegaan in de 
spectaculaire beleving van lichtentertainment. 
In combinatie met LumosaTouch kunnen er 
diverse lichtshows geprogrammeerd worden. 
Deze lichtshows maken zonder al te veel bijko-
mende kosten een overweldigende indruk en 
zorgen voor extra sfeer, bijvoorbeeld tijdens het 
opkomen van de spelers of in de rust. Ook voor 
lokale clubs is het mogelijk hiermee de show 
te stelen.

Interactieve regie in handen
Met de interactieve app LumosaTouch kan 
de ledverlichting van Lumosa flexibel inge-
zet worden. LumosaTouch is bedoeld om de 
ledverlichting op een eenvoudige, snelle en 
gebruiksvriendelijke manier aan te sturen. Zo is 
in één oogopslag het gehele sportpark te zien. 
Verder kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om 
tijdens trainingen alleen een specifiek deel van 
het veld te verlichten.

Niet alleen de ledverlichting van Lumosa kan 
met de app aangestuurd worden; ook poorten, 

deuren, thermostaten, camera’s en irrigatiesy-
stemen kunnen aangesloten worden op het 
systeem. Met LumosaTouch ligt de complete 
regie van het park in een smartphone, tablet of 
computer. 

Benieuwd wat Lumosa voor uw sportvereniging 
kan betekenen? Kijk dan op www.lumosa.eu of 
stuur een e-mail naar info@lumosa.eu. 

Ledverlichting van Lumosa: van begin tot eind in huis ontworpen

Sinds 2004 ontwikkelt Lumosa ledverlichting voor sportvelden. Lumosa zorgt niet alleen voor kwalitatieve ledverlichting, maar ook voor een totaalop-

lossing op maat. Hierbij hoort het geven van advies, het ontwikkelen op maat en tevens het leveren van service na de installatie. De ledverlichting van 

Lumosa wordt van begin tot eind in huis ontworpen, geproduceerd en getest.

Totaaloplossing op maat

www.lumosa.eu
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