Met de nieuwe ledverlichting kan
TOP Oss voorlopig vooruit.

Goed voorbeeld doet
goed volgen
Frans Heesen Stadion voorzien van nieuwe ledverlichting
1-1, dat is de eindstand tussen FC Dordrecht
en TOP Oss als beide clubs elkaar treffen op
1 november 2019. Op zichzelf niet zo’n bijzondere avond voor de Ossenaren, maar er gebeurt
meer. TOP Oss, dat zelf op zoek is naar een
nieuwe lichtinstallatie, speelt onder de nieuwe
ledverlichting van FC Dordrecht en is onder
de indruk van de lichtkwaliteit. De club uit Oss
zoekt contact met installateur Sportverlichting.
com en de rest is geschiedenis: inmiddels
beschikt ook TOP Oss over deze ledverlichting.
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De vervanging van de stadionlampen zat er bij
TOP Oss al een tijd aan te komen. Zoals bij veel
andere sportclubs beschikte het stadion van de
Ossenaren nog over gasontladingslampen. De
verlichting van profclubs wordt elk jaar getest
volgens de KNVB-kwaliteitsnormen en dient
dan minimaal 800 lux te halen. Maar TOP Oss
kwam in 2018 niet meer door die keuring. De
gasontladingslampen waren op en haalden
nog maar 750 lux. De club besloot om de lampen op te lappen, waardoor de keuring met
de hakken over de sloot gehaald werd. Maar in
2019 was het weer mis. Deze keer zou oplappen van de verlichting niet voldoende zijn om
aan de normering te voldoen. Het was duidelijk
dat er geïnvesteerd moest worden in nieuwe
verlichting.
TOP Oss had die keuze echter niet zelf in
de hand. De club is geen eigenaar van het
Frans Heesen Stadion: dat is Stadionbeheer
Mondriaanlaan BV. Die zegde toe om voor het
seizoen 2020-2021 te investeren in ledverlichting. De tussenliggende anderhalf jaar moest
de club zien te overbruggen. De voetbalbond
bood uitkomst en gaf de club na overleg dispensatie tot 1 augustus 2020. Na die datum

moest de profclub over een gekeurde installatie
beschikken. Het gaf de club de nodige extra tijd
om een geschikte installateur te vinden voor de
nieuwe ledlampen.
Klein wereldje
Voormalig doelman Jurgen Wevers leidde het
traject namens TOP Oss. Wevers trad na zijn
actieve loopbaan als prof in 2010 in dienst
bij TOP Oss en werkt er sinds 2016 als operationeel manager. De club nodigde verschillende partijen uit om een offerte te schrijven
voor de nieuwe verlichting. Daar kwam één
aanbieder bij toen TOP in november 2019
uit tegen FC Dordrecht speelde. Het stadion
van Dordrecht is in de zomer van 2019 door
Sportverlichtig.com voorzien van ledlampen,
en die beeldkwaliteit viel bij TOP in de smaak.
Wevers vertelt: ‘Wij spelen natuurlijk elk jaar bij
Dordrecht en hebben daar hun nieuwe lampen
gezien. De voetballerij is een klein wereldje en
de contacten zijn goed. Via via kwam ik met
Sportverlichting.com in contact en we hebben
hen uitgenodigd om ook te schrijven.’
Sportverlichting.com kwam zo als één van de
laatste partijen in beeld om ook een offerte
in te dienen. Martin Bolderman, eigenaar en
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Martin Bolderman (links) tijdens de installatie.

‘We kwamen bijna als laatste partij
binnen, maar waren zo goed als
eerste met de offerte’
directeur van Sportverlichting.com, vertelt: ‘Het
eerste gesprek was een leuke kennismaking:
Jurgen en ik hadden meteen een goede klik.
Bij het behandelen van de uitvraag konden
we snel schakelen, want de situatie bij TOP
Oss was vrijwel gelijk aan die bij FC Dordrecht.
TOP had ook vier stadionmasten, met bijna
dezelfde afmetingen en dezelfde tachtig gasontladingslampen. Door die ervaring kon ik in
het gesprek meteen doorpakken. We hebben
daarna de offerte uitgewerkt en 48 uur later lag
er een compleet plan voor de club. We kwamen
dus bijna als laatste partij binnen, maar legden
bijna als eerste een offerte neer. Dat geeft
natuurlijk een streepje voor.’
Meedenken met de club
Er zat een eigenaardigheid in dat plan:
Sportverlichting.com vond het onnodig om
de mastkabels te vervangen, alleen als optie,
terwijl de andere aanbieders dit wel direct
wilden doen. Waarom was dat? Bolderman legt
uit: ‘Als je die kabels vervangt, kost dat al snel
20.000 euro. De oude kabels zagen er op het
oog nog goed uit en in de mast gebeurt daar
verder niets mee, dus dan is het zonde om ze te
vervangen.’ Sportverlichting.com bood aan om
de masten te controleren en de staat ervan te

checken, zodat meteen vastgesteld kon worden
of de kabels nog bruikbaar zouden zijn. ‘We
hebben alles doorgemeten en de doorvoer
bleek nog perfect te zijn; er was geen weerstand. Zo konden we aantonen dat het niet
nodig was om die mastkabels te vervangen.
Natuurlijk hadden we die erbij kunnen verkopen, maar door op deze manier te werken,
kweek je veel meer goodwill bij clubs.’
De gunning van de opdracht werd uiteindelijk
bepaald door de eigenaren van het stadion en

niet door TOP Oss zelf. In overleg – met TOP Oss
als huurder van het stadion – werd besloten om
de opdracht aan Sportverlichting.com te verlenen. Wevers licht toe: ‘Dat hebben zij mede te
danken aan de adequaatheid van hun handelen. Daarnaast heeft Sportverlichting.com met
FC Dordrecht natuurlijk een mooie referentie.
En het persoonlijke, goede contact beviel ons.
De prijs was van ondergeschikt belang. Het
kan misschien 5.000 euro schelen, maar als je
dat over tien jaar verdeelt, is dat niet veel. De
ledverlichting die we nu hebben aangeschaft,
schrijven we af in tien jaar.’
Forse groei
In april van dit jaar werden de contracten voor
de samenwerking getekend. Sportverlichting.
com werd meteen lid van de businessclub van
TOP Oss. In juli vonden de installatie en keuring
plaats, zodat TOP in het nieuwe seizoen onder

Het stadion beschikt nu over 64 ledarmaturen.
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den hiervoor nog maar drie stadions gedaan;
dan is het fijn dat een club als TOP Oss ziet dat
wij kapitaal- en mankrachtig genoeg zijn om
zo’n project uit te voeren. Die groei als bedrijf is
mooi om mee te maken. We zijn vier jaar geleden begonnen met ledverlichting bij het tennisclubje op de hoek in Deventer. Nu werken we
in stadions en zijn we ook bezig met meerdere
internationale projecten.’

Ook de stadionverlichting van TOP Oss is nu duurzaam.

ledverlichting kan spelen. Het aantal armaturen
is teruggebracht tot 64, van het type Lumosa
CS860 Pro Stadium-serie. TOP Oss beschikt daarmee over dezelfde verlichtingsinstallatie als FC
Dordrecht. Bolderman: ‘Onze kernwaarde is dat
we goed en eerlijk advies geven. In deze situatie
paste de verlichting van Lumosa het best. Voor
de club is dit op de lange termijn het beste concept. En als extra functionaliteit kan de club nu

lichtshows programmeren, zonder dat daarvoor
extra bekabeling hoefde te worden aangebracht. Dat was niet doorslaggevend, maar het
is wel een mooie optie voor fan engagement.’
Martin Bolderman kijkt tevreden terug op
het project bij TOP Oss. Voor Sportverlichting.
com is dit, na FC Dordrecht, de tweede klus bij
een bvo. Bolderman vertelt: ‘Door zo’n project
wordt bevestigd dat we dit kunnen. We had-

Upgrade
Met de nieuwe verlichting kan TOP Oss voorlopig vooruit. Operationeel manager Wevers
is tevreden over de huidige faciliteiten van de
club. Hij besluit: ‘Vier jaar geleden hebben we
hier een grote verbouwing gehad in verband
met de komst van de Talentencampus Oss.
Ons hoofdgebouw van twee verdiepingen is
toen helemaal vernieuwd. Op business-niveau
hebben wij de vernieuwingen dus al gehad.
Kunstgras ligt hier al een tijd in het stadion en
dat zullen we voorlopig ook zo houden. Met de
nieuwe ledverlichting beschikt TOP Oss weer
over een modern stadion, waar de club jaren
mee vooruit kan.’
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Door dispensatie
had TOP Oss
extra tijd om de
opdracht uit te
zetten

Begin juli werd de ledverlichting geïnstalleerd.
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