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Voorstelling NBN EN12193:2019

Basically, the standard gives recommendations and lists the 
requirements for good lighting …

• to optimize visual information recording during the sporting event.

• to maintain the visual performance.

• to achieve acceptable viewing conditions.

• to limit spill light.

• Specifications for indoor/outdoor sports



Nieuw – focus op visueel comfort

• De manier waarop verblinding wordt voorkomen is aangepast aan de 
nieuwste inzichten 
• Voor binnensport accommodaties wordt de UGR-methode vervangen door de 

RG-methode 
• Verblinding berekenen in lichtstudies!

• Er wordt naar betere gelijkmatigheden gestreefd (beperken 
verschillen in licht/donker)
• niet enkel donkere hoeken vermijden

• ook de lichtpieken mogen niet te sterk zijn (toepassing van smal stralende 
armaturen)



Nieuw – op maat van elke sportactiviteit

• De (te gebruiken) reflectiefactoren van diverse sportvloeren/velden zijn 
toegevoegd

• De minimale kleurweergave-index Ra wordt verhoogd naar een waarde van 60 in 
plaats  van 20, ongeacht de sportactiviteit (ook voor klasse III sporten)

• Geen armaturen boven actieradius
• Bij volleybal (klasse I), badminton, netbal, korfbal: boven het speelveld 
• Bij Basketball: boven centrale ring

• Voor bepaalde sporten (Tennis, Volleybal, Tafeltennis, ..) kan Principal Area (PA) 
soms groter zijn dan het werkelijke speelveld en anders (kleiner) dan de Total 
Area (TA).

• Bij zwemmen klasse I: vereist verlichtingsniveau voor de startblokken en 
keerwanden

• Voor hockey klasse II: De gemiddelde horizontale verlichtingssterkte is verhoogd



Nieuw – televisieopnames

• Het hoofdstuk over televisieopnames is ingrijpend gewijzigd met hogere eisen

• Television Lighting Consistency Index (TLCI) vervangt CRI

• Er zijn nu eisen voor het vermijden van flikker voor ‘vertraagde beelden’ (super 
slow motion) voor grote sportevenementen. 
• Wat met flikker in standaard sportzalen?

Minimum eisen Grote sportevenementen

Verticale verlichtingssterkte Evert min of Ecam min >600lx  
(grid op 1,5m)

Evert min of Ecam min >1400lx  
(grid op 1,5m)

Uniformiteit gradient 6% /m; 
Ecam min/Ecam ave >0,6

gradient 5% /m; 
Ecam min/Ecam ave >0,7

TLCI >60 >80

Horizontale verlichtingssterkte 0,5 < Ehor ave / Ecam ave< 2 0,5 < Ehor ave / Ecam ave< 1,5

Uniformiteit gradient 6% /m; 
U2 > 0,70, U1 > 0,5 

gradient 5% /m; 
U2 > 0,80, U1 > 0,6 



Nieuw – de andere aanpassingen

• Levensduur en lichtstroom terugval van ledverlichting  via LxBy opgenomen
• Volgende sporten zijn toegevoegd

• BMX, golf, korfbal (outdoor), padel en skaten
• Aangepaste richtwaarden in de tabellen (Padel, BMX, korfbal, hockey, zwemmen,…)

• Verlichting voor toeschouwers (10 lx zitplaats / 20 lx staande plaats)
• Verticale of horizontale verlichtingssterkte?

• Veiligheidsverlichting – ook voor toeschouwers (risicoverlichting)
• 5%: 30s zwemmen, gymnastiek, schaatsen
• 5%: 120s paardrijden
• 10%: 30s ski
• 10%: 60s wielersport
• 10%: 120s bobslee



Algemeen – de parameters

• Ehor(Min/Ave/Max)  : Horizontal illuminance

• Evert (Min/Ave/Max) : Vertical illuminance

• Ecam (Min/Ave/Max) : Vertical illuminance towards a specified camera

• U1 (Hor/vert) : Diversity (Ratio Min/Max)

• U2 (Hor/vert) : Uniformity (Ratio Min/Ave)

• RG : Glare Rating

• Ra : Colour Rendering Index

• Tcp : Correlated Colour Temperature

• TLCI : Television Lighting Consistency Index



• Definities
• PA : ‘Principal Area’ = actual playing area needed 

for the performance of a certain sport 
• TA : ‘Total Area’ = PA plus an additional safety 

area

• Calculation grid depending on size

• With p = grid size
• d = longer dimension of reference area

Horizontal illuminance at ground level

Vertical illuminance at 1,50 m

PA may comprise an extra playing area around the 
marked area (e.g. tennis, volleyball, table tennis). 

Algemeen – het reken- en meetrooster





Volleybal

Voorbeeld 1 - PA: volleybal
Afmetingen: 18m x 9m
Dit geeft een (PA) van 24 x 15m, (TA) niet opgegeven
Uitbreiding van (PA) naar 34 x 19m



Bron: ITF

Tennis

Voorbeeld 2 - PA:  tennis (dubbel)
afmetingen: 23,77m x 10,97m
dit geeft een (PA) van 30m x 15m  en (TA) van 36m x 18m



Vlaams gewest – REG premie

• Enkel voor binnenverlichting – enkel relighting

• Voor bedrijven, scholen en lokale besturen (en vzw)
• Via de Vlaamse elektriciteitsbeheerder Fluvius. Gestuurd vanuit Vlaams 

Energieagentschap: VEA – www.energiesparen.be

• Voor de verlichtingssterkte van werkplekken en sportveldtoepassingen 
(binnenverlichting) moet steeds voldaan worden aan de eisen vermeld in de 
norm NBN EN 12464-1 en NBN EN 12464-2, dan wel NBN EN 12193.

• Premie wordt uitgereikt als geïnstalleerde vermogen van de nieuwe 
verlichtingsinstallatie een grenswaarde niet overschrijdt. 

• Deze grenswaarde wordt bepaald via Excel rekenblad voor een specifiek project

• Updates
• Is strenger sinds 2017 – oude technologieën (vb. CFL) kunnen criterium niet meer halen.
• Kleine aanpassingen vanaf 2019 - versoepeling
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http://www.energiesparen.be/


REG premie: voorwaarden

Voorwaarde:  Pinstalled < Pstreef

• Financiële tegemoetkoming:  €100 * (2 – (Pinstallatie/Pstreef)) * Pstreef /1000* 1,5 

• Beperkt tot €15.000
• Extra premie voor daglichtregelsystemen: verhoogde subsidie tot max.€20.000

• Deadline indiening: 1 jaar na factuurdatum

• Enkel voor gebouwen ouder dan 2006 (!)

• Niet voor Relamping, Retrofit, Newlighting

• Verplicht
• ‘Vorm van‘ Afwezigheidsdetectie 
• ENEC (of onderliggende keurmerken: VDE, TüV, Cebec,..)
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REG Premie: 
Tennis
• 5 terreinen

• 88m x 37,8m
• TA: 17,6m x 37,8m

• 44 toestellen/terrein



Vlaams Gewest –
subsidiering sportinfrastructuur
• Projectsubsidie openstellen 

schoolsportinfrastructuur

• Sporthal Odisee, Dilbeek
• 4 zalen, 2500m²
• Hogeschool + sportclubs
• Vervanging T8 lamellen
• Aanwezigheidsdetectie
• Dimming

• Ondersteuning studie via LvL
• 6 fabrikanten - 3 varianten
• Lichtstudie +Technische fiches
• Verblinding onderzocht



Bronnen

• ISB (Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid)
• http://isb.colo.ba.be/doc/Bro/belijning_2017.pdf
• http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/246/sportinfrastructuur.pdf

• NBN
• Via edu.mynbn.be (KU Leuven)

• Fluvius
• https://lokaal-bestuur.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-04/9022119-9023119-relighting-ondernemingen-

lokale-besturen-informatieblad-fluvius.pdf

• VLAIO (Agentschap Innoveren en ondernemen)
• https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/energiepremies-distributienetbeheerders

• Sport in Vlaanderen
• https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/

• VEA
• https://www.energiesparen.be/subsidies

http://isb.colo.ba.be/doc/Bro/belijning_2017.pdf
http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/246/sportinfrastructuur.pdf
https://lokaal-bestuur.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-04/9022119-9023119-relighting-ondernemingen-lokale-besturen-informatieblad-fluvius.pdf
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/energiepremies-distributienetbeheerders
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/
https://www.energiesparen.be/subsidies


Région Wallonne

• Energie : Programme UREBA en rénovation !

Gain énergétique entre la puissance estimée de l'installation actuelle

et de la nouvelle installation par 100 lux (W/m²) 

• Confort :

Renvoi aux exigences Infrasport



Fiches Infrasports

• https://pouvoirslocaux.wallonie.be
• Infrastructures locales (SPW Mobilité et Infrastructures)

> Infrasports
> Les publications d'Infrasports

• 40 sports différents

• Informations : Recommandations & Normes des Fédérations
• les dimensions et le tracé des aires de jeux
• les caractéristiques générales des matériaux
• des détails sur le matériel, l’équipement sportif
• le niveau d’éclairage requis
• le système de ventilation éventuel
• des recommandations générales ou remarques éventuelles.

https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/cache/offonce/accueil;jsessionid=8755A65C1EA4DF2A931ADC8BE1D46CDB




NBN EN 12193-1

Niveau de compétition Classe d’éclairage

I II III

International et National X

Régional X X

Local X X X

Entraînement X X

Loisirs / Sports scolaires X



NBN EN 12193-1



Exigences : Comparaisons
Niveau de compétition Classe d’éclairage

NBN EN 12193 Infrasport NBN EN 12193 Infrasport NBN EN 12193 Infrasport

I II

International et 
National

750 lx 1000 lx
min 750 lx 

Régional 1000 lx
min 750 lx 

500 lx 750 lx
Min 600 lx

Local 750 lx 1000 lx
min 750 lx 

500 lx 750 lx
Min 600 lx

300 lx 750 lx
Min 600 lx

Entraînement 500 lx 750 lx
Min 600 lx

300 lx 750 lx
Min 600 lx

Loisirs / Sports 
scolaires

300 lx 750 lx
Min 600 lx

Conflit !!!



Autres sports : situation parfois similaire



Exigences : Comparaisons
Niveau de compétition Classe d’éclairage

NBN EN 12193 Infrasport

I

Division 1 pro 500 lx 800 lx

D 1 amateurs 200 lx 300 lx

Superleague féminie 200 lx 200 lx 

D2 amateur 200 lx 100 lx

D3 amateur 200 lx 100 lx

Conflit !!!

Suivre au minimum les recommendations
d’Infrasport pour s’assurer l’octroi

des subsides



Région de Bruxelles-Capitale

• Energie : Etude URE

Puissance estimée de l'installation actuelle
par 100 lux (W/m².100lux)

• Confort :

Souvent renvoi aux exigences Infrasport


