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Heeft u het licht al gezien?
Ledlicht brengt hockey naar een hoger niveau

Hockeyverenigingen hebben de reputatie vooruitstrevend te zijn. Toch waren het juist de voetbal- en tennisverenigingen die begin dit jaar massaal 

insprongen op een nieuwe subsidie die moet helpen energiebesparingen binnen de club te realiseren. De kwaliteit van de moderne led-armaturen staat 

buiten kijf en juist hockeyverenigingen zouden daarvan kunnen profiteren. Waar moet u volgend jaar op letten?

Auteur: Guy Oldenkotte

Sportverenigingen in Nederland hadden vanaf 1 
januari dit jaar de mogelijkheid subsidie te krijgen 
voor investeringen in energiebesparende en duur-
zame energiemaatregelen. De subsidie was een 
vervanger voor de ecotaks, het belastingvoordeel 
op verbruikte energie dat sinds dit jaar is komen 
te vervallen. Behalve ventilatie-, verwarmings- en 
warmteterugwinsystemen, warmtepompen,  
nieuwe boilers en zonnepanelen was de subsidie 

ook beschikbaar voor de aanschaf van ledver- 
lichting. Medio mei werd bekend dat de pot 
voor 2016 op was. Volgens de coördinator, de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), 
hadden ruim zevenhonderd sportverenigingen, 
-stichtingen en intermediairs een aanvraag  
ingediend. Door het grote aantal aanvragen was 
het budget van 6 miljoen euro voor dit jaar in mei 
al vergeven. 

De meeste subsidieaanvragen kwamen binnen 
voor zonnepanelen voor elektriciteits- 
opwekking. Led-sportveldenverlichting was een 
goede tweede. Niels Waterschoot van Philips is 
niet verbaasd over de grote belangstelling voor de 
subsidie. ‘Er is veel behoefte voor verduurzaming 
in de sportwereld. Wanneer men nu investeert in 
goede led-sportveldverlichting, dan kan men daar 
20 tot 25 jaar van profiteren. Afhankelijk van het 
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aantal branduren per jaar kan de investering vaak 
al binnen vijf tot tien jaar worden terugverdiend. 
Ledverlichting voor sport mag dan relatief jong 
zijn, bij Philips beschikken we over zoveel  
kennis over led-technologie in andere industrieën, 
dat wij deze berekening wel kunnen en mogen 
maken.’ Uit de cijfers van de RVO blijkt echter 
ook dat hockeyverenigingen de kleinste groep 
vormden binnen het aantal sportverenigingen 
dat subsidie aanvroeg. Na voetbalverenigingen 
waren het vooral de tennisverenigingen die van 
de subsidie wilden profiteren. Marketing- en sales-
manager van AAA-LUX, Michel van Dooren, vindt 
dat opmerkelijk. ‘Met name hockey vereist goede 
verlichting omdat de kleine bal moeilijk zichtbaar is 
en snel rond gaat, terwijl spelers continu bewegen. 
Daarom is het belangrijk dat spelers alles goed 
kunnen onderscheiden en kunnen volgen, zodat 
ze kunnen anticiperen en snel beslissingen kunnen 
nemen.’ Volgens Van Dooren kunnen vooral  
hockeyverenigingen profiteren van de mogelijk-
heden die dynamisch ledlicht, licht dat je kunt  
dimmen, biedt. ‘Hoe hoger het lichtniveau, hoe 
meer dimpotentie er is. Dat stelt de vereniging 

in staat om de terugverdientijd te verkorten 
door, bijvoorbeeld, verschillende lichtscenario’s 
te gebruiken voor trainingen, half veld, straf-
cornertrainingen, enzovoort. Hockeyverenigingen 
profiteren daar meer van dan voetbalverenigingen 
of tennisverenigingen.’ Zowel Waterschoot als  
Van Dooren merken op dat led-technologie tegen-
woordig dusdanig verfijnd is, dat die in staat is om 
aan de hoogste verlichtingseisen voor hockey te 
voldoen, inclusief aan de verlichtingseisen voor 
wedstrijden die op televisie worden uitgezonden. 
‘AAA-LUX slaagde er al in 2011 in om een led- 
armatuur te produceren dat volgens testinstituut 
Kiwa Isa Sport voldeed aan de hoogste  
verlichtingseisen voor hockey,’ zegt Van Dooren. 
Onze nieuwste armaturen kunnen hockeyvelden 
volgens de norm verlichten, terwijl ze zeker zo’n 
vijftig procent minder energie consumeren.  
De lichtkwaliteit is dusdanig goed, dat ons in 
2013 door de internationale hockeyfederatie 
(FIH) verzocht werd om de Europese hockey-
kampioenschappen te verlichten. Dat kreeg vorig 
jaar een vervolg toen we de World Hockey League-
wedstrijden in België eveneens met led-armaturen 

van AAA-LUX mochten verlichten.’ Van Dooren wijst 
erop dat dit de eerste grote evenementen wereld-
wijd waren die verlicht werden met led. 

Heb kennis van zaken
De kwaliteit van de led-armaturen en het licht 
dat ze produceren, neemt steeds verder toe. Maar 
ook het aantal spelers op de markt groeit. Het 
aantal leveranciers en de hoeveelheid beschikbare 
informatie maken het lastig voor een vereniging 
om de juiste keuze te maken. ‘Het ontbreekt bij 
de verenigingen vaak aan de specifieke kennis 
op het gebied van verlichting,’ zo ervaart Niels 
Waterschoot. ‘Dat maakt het nemen van de juiste 
beslissing lastig.’ Ook Van Dooren merkt regelmatig 
dat verenigingen niet weten waar ze op moeten 
letten. ‘Om die reden hebben we eind vorig jaar 
meegewerkt aan het boekje Led-verlichting in  
de schijnwerpers. In dat boekje worden de belang-
rijkste aspecten van de subsidie en led- 
sportveldenverlichting besproken.’  

Ook de Nederlandse Stichting Voor 
Verlichtingskunde (NSVV) heeft vorig jaar stappen 
gezet die kopers kunnen helpen de juiste keuze  
te maken. Zo introduceerde de NSVV eind vorig 
jaar een Gedragscode lichtberekeningen voor de 
lichtbranche. Ondertekenaars van de code  
garanderen dat zij gebruikmaken van een  
gedegen methode om lichtberekeningen te 
maken die beargumenteerd en onderbouwd zijn. 
Dergelijke lichtberekeningen vormen de basis  
van goede sportveldverlichting. Inmiddels  
hebben zo’n 45 fabrikanten, installateurs,  
consultants en adviseurs de gedragscode onder-
tekend. Allen hebben een template voor deze 
berekeningen ontvangen, zodat kopers van led-
verlichting beter in staat zijn om lichtberekeningen 
onderling te vergelijken. ‘De gedragscode moet 
ervoor zorgen dat het duidelijk is voor kopers wat 
ze zullen krijgen,’ zegt Boudewijn Lie namens de 
stichting. ‘Het moet de incidenten  
uitbannen waarbij verenigingen vage offertes 
krijgen waarin nauwelijks leesbare grafieken voor-
komen of waarin essentiële gegevens ontbreken.’ 
Met name de gemiddelde waarde en gelijkmatig-
heid van het licht zijn belangrijk om de juiste keuze 
te maken. Lie wijst erop dat verenigingen er altijd 
verstandig aan doen om meerdere offertes op 
te vragen, zodat de verschillende aanbiedingen 
onderling kunnen worden vergeleken. ‘Uiteindelijk 
draait het om de kwaliteit van de verlichting op 
de grond,’ stelt Michel van Dooren van AAA-LUX. 
‘Goed ledlicht verlicht het veld zeer gelijkmatig 
en zonder vlekken.’ Niels Waterschoot van Philips 
voegt daaraan toe dat de meeste leveranciers dat 
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bij de oplevering wel weten te bereiken, ‘maar 
het is de kunst om die kwaliteit ook de vele jaren 
daarna te kunnen continueren.’ Zowel Van Dooren 
als Waterschoot raden verenigingen daarom aan 
te letten op de ervaring van de fabrikant van de 
armatuur en de partij die het installeert. ‘Je moet 
vraagtekens zetten bij fabrikanten of installateurs 
die jarenlange garanties durven te geven, terwijl 
ze pas sinds kort op de markt opereren,’ zegt 
Waterschoot daarover. Michel van Dooren merkt 
op dat ledlicht in dat opzicht minder vergevend  
is. ‘Led-armaturen zijn aan de ene kant heel  
vergevend: wanneer een ledje of ledbalkje het  
niet doet, dan produceren de andere ledjes of  
ledbalkjes nog voldoende licht, waar een  

conventionele lamp het juist helemaal niet doet. 
Aan de andere kant: een armatuur waarvoor een of 
meerdere inferieure componenten zijn gebruikt, zal 
veel sneller gebreken gaan vertonen die lastig te 
verhelpen zijn. In zo’n geval dient men al snel zo’n 
armatuur in z’n geheel te vervangen.’ Volgens Niels 
Waterschoot van Philips kenmerken goede led-
armaturen zich door een robuust design, een goed 
en gelijkmatig lichtbeeld, een goede warmtehuis-
houding in de armatuur en de eenvoud waarmee 
onderdelen uitgewisseld kunnen worden. ‘Ook 
geven led-armaturen minder strooilicht, dat vaak 
wordt gezien als lichtvervuiling.’ Michel van Dooren 
voegt daaraan toe dat het belangrijk is dat de  
led-armatuur beschikt over een zogenaamd  
LM-79-certificaat. Ook de overheid stelt dat als eis 
bij het verstrekken van subsidie. ‘Dat certificaat 
wordt alleen afgegeven door een erkend test-
instituut, wanneer is aangetoond dat het lumen 
per wattverhouding van de armatuur binnen de 
internationaal geaccepteerde grenzen ligt.’ 

Financieel aantrekkelijk? 
Afgaande op de informatie van Philips en AAA-LUX 
zal het dus aan de kwaliteit van het ledlicht en de 
armaturen niet liggen. Maar aan de overstap op 
ledlicht zijn ook kosten verbonden. ‘Zonder de sub-
sidie zou het met name voor verenigingen waarvan 
de verlichting niet onmiddellijk  
vervangen dient te worden, een forse investering 
zijn,’ erkent Boudewijn Lie van de NSVV. Hij is  
echter van mening dat clubs daarbij vaak een te 
hoog aantal branduren gebruiken. ‘Bij het  
berekenen van hun terugverdientijd gaan  
verenigingen nog vaak uit van een onrealistisch 
aantal branduren. In de industrie wil men bijvoor-
beeld een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. 
Anders vinden ze het de investering niet waard. 
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Voor clubs is zo’n korte terugverdientijd nauwelijks 
haalbaar, gezien het beperkt aantal uren per jaar 
dat zij de veldverlichting gebruiken. Sportclubs 
hebben echter ook een maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid en kunnen daardoor ook een 
langere terugverdientijd verantwoorden tegenover 
hun leden.’ Mark Laponder, eveneens van de NSVV, 
is echter minder terughoudend, zeker wanneer de 
investeringskosten buiten beschouwing worden 
gelaten. ‘Led! Mits voldaan kan worden aan de  
normen die gelden voor sportverlichting!  
De norm is het minimale handvat voor een goede  
verlichting voor de sporters.’ 

Voor 2016 is de subsidie dus inmiddels helemaal 
vergeven. Later dit jaar zal bekend worden hoeveel 
de pot vanaf 2 januari 2017 zal bevatten. Als het 
aan Michel van Dooren van AAA-LUX ligt, hoeven 
verenigingen die dit jaar de boot hebben gemist, 
echter niet zo lang te wachten. ‘AAA-LUX heeft 
een samenwerkingsovereenkomst met lease-
maatschappij LEDsEnable. Hockeyverenigingen, 

maar ook andere sportverenigingen, kunnen bij 
hen terecht om led-armaturen te leasen.’ Waar de 
subsidie maximaal 30% van de subsidiabele kosten 
zou bedragen, zou zo’n leaseconstructie nog wel 
eens interessanter kunnen zijn. 

Met name hockeyclubs kunnen veel besparingen bereiken dankzij ledlicht

074 2020 258   
www.grasadvies.nl 

WIJ REGISSEREN  
UW SPORT 
ACCOMMODATIE  
IN TOP CONDITIE

DAGNL.
de adviesgroep
nederland

GRAS ADVIES IS 
ONDERDEEL VAN

ADVIES

GROEN 
RECREATIE 
SPORT

KWALITEITS
VERBETERING
SPORTVELD?

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5891

HOCKEY
SPECIAL


