
Vragen en antwoorden Voorstel aanbrengen veldverlichting B-veld V.V. Friese Boys 
 
Kollumerzwaag, april 2021 
 
Naar aanleiding van het voorstel om veldverlichting aan te brengen rondom het B-veld zijn door 
diverse leden vragen en opmerkingen gemaakt. Hierna zijn de vragen weergegeven. De antwoorden 
van het bestuur staan onder de vraag. In verband met de privacy zijn de namen van de vraag stellers 
niet opgenomen. 
 
REACTIE 1 
Bestuur Friese Boys, 
 
Na het lezen van het voorstel van jullie over het aanbrengen van veldverlichting rondom het B-veld, 
heb ik een vraag / opmerking: 
 
Vraag #1 
Hoewel ik er van uit ga dat jullie deze optie goed hebben doorgelicht en laten berekenen, wil ik jullie, 
misschien ten overvloede, vragen of er goed rekening is gehouden met de stroomvoorziening?  
Immers na de montage van de nieuwe verlichting van het trainingsveld, bleek de geleverde 
stroomvoorziening van Nuon niet goed en toereikend. 
 
Antwoord:  
De aansluiting van Friese Boys op het elektriciteitsnet  moet worden opgehoogd van nu 3*35 Amp 
naar 3*50 Amp. Uit informatie van Liander blijkt dat  de stroomkabel naar de accommodatie van 
Friese Boys voldoende vermogen kan leveren om de verlichting goed te laten branden. De 
verlichting op het B-veld wordt aangelegd met kabels  van voldoende dikte.  Het probleem met de 
verlichting op het trainingsveld was vooral een gevolg van vermogens verlies in de kabel naar het 
trainingsveld en de kabels op het trainingsveld naar de diverse masten/lampen. 
 
Vraag #2 
Nu het B-veld intensiever gebruikt gaat worden, zal niet alleen de geplande renovatie van de velden 
volstaan, maar zal er tijdens het seizoen, meer onderhoud aan het veld moeten worden gepleegd.  
Zijn hierover, heldere en naar jullie tevredenheid, afspraken met de gemeente gemaakt? Via deze 
mail wil ik jullie mijn steun en goedkeuring geven om de veldverlichting te realiseren.  
 
Veel succes  en Vriendelijke groet, 
 
Antwoord:  
Wij hebben als bestuur regelmatig contact met de gemeente over de renovatie van het 
trainingsveld. Ook de aanleg van de verlichting is met de gemeente doorgesproken, alsmede het 
onderhoud van de velden. Inmiddels is echter de verantwoordelijke wethouder vanwege ziekte 
vervangen  en de ambtelijke contactpersoon heeft een functie elders aanvaard. Het bestuur zal dan 
ook op korte termijn wederom contact zoeken met de gemeente over het onderhoud en zorgen dat 
de afspraken ook met de nieuwe verantwoordelijken duidelijk worden afgesproken en vastgelegd. 
 
REACTIE 2 
Beste bestuur van de Friese Boys, 
 
Goed idee om aan de slag te gaan met de veldverlichting. 
Mogelijk is het een optie om te kijken dat zowel veld A als B verlichting krijgen, dan heb je eenmalig 
aanlegkosten/investering en kun je jaren vooruit en ben je super flexibel, als de ene grasmat even 
voetballen niet toe laat. 



Het komt nu natuurlijk wel bij op de investering, maar als het financieel zou kunnen zou ik dat doen. 
Het brengt dan natuurlijk ook wat extra kantine opbrengsten op, als buurt verenigingen komen 
voetballen bij ons. 
Het is maar een idee, ik heb geen inzicht in de financiën van Friese boys, maar meestal heb je 
achteraf spijt dat je maar 1 veld gedaan hebt i.p.v. beide velden. 
 
Antwoord:  
De financiën van Friese Boys zijn op dit moment goed. De geplande verlichting kan zonder het 
aantrekken van een lening worden betaald. Het aanbrengen van verlichting om beide velden is op 
dit moment een stap  te veel. Het gaat in eerste instantie om het spelen van avondwedstrijden  van 
de teams van Friese Boys mogelijk te maken. De buurverenigingen hebben bijna allemaal zelf 
verlichting rondom hun velden dus da kans dat zij van ons veld gebruikt gaan maken is niet erg 
groot. Het bestuur kiest op dit moment bewust voor het aanleggen van verlichting rond één veld. 
 
REACTIE 3 
Heel goed bezig bestuur. Toch had ik persoonlijk liever de verlichting om het A-veld gezien. Dan 
komen de reclameborden er in de doordeweekse wedstrijden er beter uit en het publiek kan droog 
op de tribune zitten. 
 
Antwoord: 
Zoals hiervoor reeds is aangegeven zal het aanleggen van verlichting zorgen voor meer speeltijd op 
het veld waar de verlichting wordt geplaatst. Deze wedstrijden zullen waarschijnlijk vaak op de 
donderdag en voor de 30+, 35+ en 45+ teams op de vrijdagavond plaatsvinden. Deze hogere 
veldbezetting door de week kan er voor zorgen dat dit veld zaterdags niet of slecht bespeelbaar is. 
Als de verlichting rond het A-veld geplaatst wordt zou dit kunnen betekenen dat er op zaterdag, de 
wedstrijddag van onze vereniging, niet op het A-veld (=hoofdveld) kan worden gespeeld. Om deze 
reden is er voor gekozen om de verlichting op het B-veld te plaatsen. 


