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Dit boek is ontstaan uit een concrete 

noodzaak. Er zijn immers amper 

Nederlandstalige bronnen te vinden die 

handelen over basisbelich	ngs- 

technieken . Maar zelfs in het Frans of 

in het Engels kan men over bepaalde 

onderwerpen, zoals de bediening van 

een lich+afel of de organisa	e van een 

voorstelling, amper informa	e vinden. 

Dit soort onderwerpen zouden 

nochtans  tot de basiskennis van elke 

lich+echnicus moeten behoren. 

Dit werk wil dan ook een basisboek zijn 

voor de technische prak	jk. De 

nieuwste technologieën komen slechts 

in beperkte mate aan bod, aangezien 

ze  in vele gevallen nog sterk en snel 

evolueren. De basisprincipes  

veranderen echter niet. Wie deze 

principes beheerst zal zich zonder veel 

problemen aan de nieuwe 

technologieën kunnen aanpassen.  

Dit boek handelt over lich+echniek, 

maar ook over werkmethodes. Daarbij 

komen zowel theater, dans, muziek als 

events aan bod. De nadruk ligt echter 

vaak  op theatertechnieken, vermits 

het theater de “moeder” is van de 

andere deelsectoren. De principes 

blijven evenwel dezelfde, of je nu op 

een fes	valweide, een 

productpresenta	e of een 

theaterscène staat.  
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1.1 Een boek voor podiumtechnici 

Er werd bewust voor gekozen om zeer prak�jkgericht te werken en om het boek  af te 

stemmen op de noodzaak in het werkveld. Achtergrondinforma�e wordt afgewisseld met 

goede prak�jken. Uiteraard worden er een aantal theore	sche aspecten belicht, maar deze 

staan steeds in func	e van de prak	jk. 

De volgorde van de hoofdstukken zal beginnende technici allicht bekend voorkomen. De 

onderwerpen worden immers behandeld in de volgorde waarin een  podiumtechnicus er op 

de werkvloer kennis mee maakt. Ervaren technici  kunnen het boek dan weer als 

naslagwerk gebruiken . 

We maken bewust geen onderscheid tussen zij die beroepshalve met dit vak bezig zijn en 

zij die het als lie�ebber uitoefenen. Een beroepsbeoefenaar moet zijn vak lie2ebben en 

een lie2ebber hee3 voldoende beroepskennis nodig. Zeker nu de behandelde  technieken 

in het bereik liggen van elk gezelschap  hee3  status geen belang meer. Enkel het resultaat 

telt.  

Lie2ebbersgezelschappen die in cultuurcentra werken, zullen geïnspireerd worden om 

op	maal gebruik te maken van de aangeboden middelen. Wie in een eigen zaal werkt zal 

leren omgaan met eenvoudige, betaalbare oplossingen. 

 

De inhoud van dit boek is afgestemd op het SERV-profiel Assistent-Podiumtechnicus. Dit 

profiel omschrij3 de kennis en  de vaardigheden die noodzakelijk worden geacht om in de 

sector aan de slag te kunnen gaan. Uit dit profiel werden  de opleidingsprogramma’s 

gedes	lleerd.  

De basiskennis en de vaardigheden van de assistent maken ook deel uit van de profielen 

Podiumtechnicus, Toneelmeester en Podiumtechnicus licht. De onderwerpen worden zeer 

uitgebreid behandeld, zodat de informa	e uit dit boek ook voor deze beroepen geschikt is. 

Voor lesgevers is bijkomend materiaal beschikbaar. 

 

Dit is geen handboek Elektriciteit, Fysica, Mechanica of Veiligheidsleer.  Al deze 

onderwerpen komen wel degelijk aan bod, maar enkel in func	e van de 

belich	ngstechniek. Om een aantal onderwerpen ten volle te begrijpen is enige basiskennis 

gewenst. De basisbegrippen worden weliswaar opgefrist, maar zonder enige voorkennis zal 

de lezer moeite hebben met die delen die dieper ingaan op bepaalde onderwerpen.   

Belich	ngsprak	jken verschillen van land tot land, van streek tot streek, van sector tot 

sector, van gezelschap tot gezelschap, van bedrijf tot bedrijf. Hoewel we een zo breed 

mogelijk veld willen bestrijken, is het best mogelijk dat onze insteek verschilt van de lokale 

prak	jk. Dit betekent uiteraard niet dat deze verkeerd is. Zolang een prak	jk een veilige, 

duurzame, efficiënte en ar	s	ek verantwoorde oplossing voor een probleem biedt is het 

een goede prak	jk. 

1.2 Een leerboek 

1.3 Noodzakelijke basiskennis 

1.4 De prak	jk 
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In deze tweede druk zijn een aantal zetduiveltjes verbeterd en fouten gecorrigeerd. Daarnaast 

werd extra fotomateriaal toegevoegd. 

We hebben de grootste zorg besteed aan deze tekst. Mochten er toch nog fouten in 

voorkomen of onderwerpen ontbreken, willen we ons daarvoor alvast verontschuldigen. 

We nodigen iedereen uit om feedback te geven, zodat we deze voor volgende  uitgaven 

kunnen verwerken. 

Tot slot willen we alle collega’s bedanken die materiaal ter beschikking stelden en teksten 

nalazen. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Ien Verbaenen, Marc Vandermeulen, Rob 

Van Ertvelde, Harry Cole, Peter Van Linden, Jan Ackenhausen, Jan Decombele, Peter de Kimpe 

en Ludwig Billet. 

We danken ook de studenten van de opleidingen RITS podiumtechnieken en SabbaFni, Anton 

Devilder en de medewerkers van Alesys voor hun bijdrage aan het fotomateriaal. 

We hopen dat dit boek bijdraagt tot een verdere professionalisering van de sector en dat een 

ruimer inzicht in de achterliggende technieken en methodes de lezer plezier en crea	viteit bij 

de werkzaamheden bezorgt. 

We hopen verder ook dat de lezer het plezier ontdekt van het levenslang leren, dat zo eigen is 

aan onze sector. 

1.5 Bij de tweede druk 

1.6 Tot slot 
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Werken in een theater- of 

evenementenomgeving is een 

risicovolle bezigheid. Het is een 

complexe omgeving, waar in steeds 

veranderende omstandigheden 

onder druk gewerkt wordt. Er wordt 

gewerkt met grote lasten, in 

beperkte lichtomstandigheden, op 

hoogte, met elektriciteit en soms in 

de buurt  van brandbare materialen.  

Collega’s werken op hetzelfde 

moment aan het geluid, het decor, 

aan de opbouw  van instrumenten, … 

Toeschouwers kunnen gevoelig zijn 

aan bepaalde effecten of op een 

onverwachte manier reageren, wat 

paniek tot gevolg kan hebben.         

  

In dit hoofdstuk kijken we welke 

risico’s er zijn en hoe de 

lich@echnicus kan bijdragen aan een 

veilige en duurzame werkomgeving. 
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In dit hoofdstuk kijken we welke risico’s er zijn en hoe de lich@echnicus kan bijdragen aan 

een veilige en duurzame werkomgeving. 

We proberen daarbij zo concreet mogelijk te zijn. De opgesomde risico’s zijn gebaseerd op 

veel voorkomende problemen en op situa	es uit de prak	jk. We zullen waarschijnlijk 

verschillende elementen aanhalen, die ook aan bod komen in de veiligheidsopleiding, die 

elke podiumtechnicus zou moeten volgen. We proberen de principes uit de veiligheidsleer 

echter concreet toe te passen op het werkgebied van de lich@echnicus. 

Het is een bewuste keuze om dit onderwerp als eerste te behandelen. Zonder een 

basiskennis inzake veiligheid is het onverantwoord om je op de werkvloer te begeven. 

Vooraleer we concrete veiligheidsmaatregelen onder de loep nemen, willen we eerst een 

aantal wijdverbreide misverstanden uit de weg ruimen. Het zijn stuk voor stuk uitspraken, 

die op de werkvloer gedaan worden en die een degelijk veiligheidsbeleid in de weg staan. 

Nu er her en der veiligheidscoördinatoren aan het werk zijn, wordt veiligheid nog sneller 

afgedaan als een ver-van-mijn-bed show. Het is niet langer de verantwoordelijkheid van de 

technicus,  want er is al iemand aangeworven die voor de veiligheid instaat.  

Dit is een verkeerde percep	e. Een leidinggevende of een veiligheidscoördinator kan wel de 

middelen ter beschikking stellen en de aandacht ves	gen op bepaalde situa	es. Uiteindelijk 

is het echter de individuele technicus, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn 

collega’s, van het publiek en van zichzelf. Hij is als enige verantwoordelijk voor zijn eigen 

impact op het milieu.  

Langs de andere kant is de verantwoordelijkheid van de technicus beperkt tot zijn eigen 

aandeel in het geheel. Daarom moet elke deelnemer aan het proces meewerken om tot 

een veilige omgeving te komen. Veiligheid draait niet (enkel) om het volgen van regeltjes. 

Het is daarentegen een levenshouding, een instelling, een aKtude. 

Wanneer je iemand a@ent maakt op een onveilige situa	e krijg je heel vaak het antwoord: 

“maar het gaat al jaren zo en we hebben nog nooit een ongeluk gehad”. Iets dat al jaren 

zonder ongelukken func	oneert, is daarom nog niet per defini	e veilig. Een al jaren 

bestaande onveilige situa	e zal op een gegeven moment zeker tot een ongeluk leiden. 

Uitspraken als “Het gaat al jaren zo” zijn meestal juist het signaal dat er een ongeluk op 

komst is. Ze duiden op een zekere rou	ne, die een minder alerte houding in de hand werkt.  

Dit soort uitspraken is van dezelfde groo@eorde als “Het zal mij niet overkomen” . Ook hier 

iedereen weten we allemaal dat ongelukken iedereen kunnen overkomen. 

2.1 Een paar misverstanden 

2.1.1 Misverstand 1: Veiligheid is iets voor de baas 

2.1.2 Misverstand 2: Het gaat al jaren zo 
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Een veilige situa	e is niet hetzelfde als een degelijke veiligheidsadministra	e. Door het belang 

dat aan een goed uitgebouwde veiligheidsadministra	e gehecht wordt, vergeet men soms het 

doel ervan. Dit betekent echter niet dat papierwerk niet kan bijdragen tot een betere 

veiligheidssitua	e. Een goed uitgebouwde en door iedereen gesteunde administra	e kan 

helpen om: 

• Risico’s op te sporen die anders onzichtbaar zouden blijven 

• Zich in te dekken bij een ongeval 

• Controle uit te oefenen op een veilige werkmethode 

• Overzicht te houden op zaken waaraan gewerkt kan worden 

• Aan te ze@en tot bezinning over de werkmethodes  

Een document waarin staat dat iets veilig is, maakt de situa	e evenwel nog niet veiliger. Daar  

kunnen alleen mensen voor zorgen. 

Een perfect veilige of volledig duurzame situa	e bestaat niet. Het is onmogelijk om iets 

honderd procent veilig te maken. Men weegt steeds de veiligheidsmaatregels af tegen de 

gebruiksbeperking die ze inhouden en tegen het belang dat we aan het onbeperkte gebruik 

van een toestel hechten . We maken dit duidelijk aan de hand van een voorbeeld: 

Ik kan een huis volledig inbraakbestendig maken. Je kan dit doeltreffend doen door alle 

deuren en vensters te verwijderen. Alleen is het huis nu niet meer bruikbaar. We zullen dus 

de balans maken tussen voldoende inbraakbestendigheid en het gebruik dat we van het 

gebouw verwachten … 

Net als in het dagelijks leven zullen we bepaalde risico’s als aanvaardbaar beschouwen. We 

lopen over de straat en wegen het risico omver gereden te worden af tegen het feit dat we 

ergens naartoe willen. Perfecte veiligheid is eerder een streefdoel dan een absoluut resultaat. 

Iedereen wil uiteraard dat de voorstelling op 	jd start en dat het publiek krijgt wat het 

verwacht. Hieraan zijn echter ook grenzen verbonden. Dit streven mag nooit ten koste gaan 

van de veiligheid van de technici, de muzikanten, de dansers, acteurs of het publiek. 

Deze roman	sche instelling, waarbij alles wordt opgeofferd ten dienste van de voorstelling, 

zou immers kunnen resulteren in een voorstelling die nooit meer doorgaat.  

2.1.3 Misverstand 3: Veiligheid is een administra	ef probleem 

2.1.4 Misverstand 4: De perfecte veiligheid 

2.1.5 Misverstand 5: “The show must go on” 
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Zonder al te diep in te gaan op de theore	sche aspecten van veiligheid moeten we toch een 

paar zaken bekijken, die aan de grondslag liggen van ongevallen en die helpen bij het 

uitwerken van oplossingen. 

Een ongeluk is al	jd het gevolg van meerdere factoren. We nemen even het voorbeeld van 

een lich@echnicus die wordt geëlektrocuteerd, terwijl hij aan een spot aan het werken is. Hier 

zijn meerdere oorzaken voor te vinden: 

• De spot staat onder spanning. 

• De spot is open. 

• De technicus werkte aan de inwendige delen van het toestel. 

• De inwendige delen zijn niet geïsoleerd. 

• De technicus gebruikt geen beschermende kledij of gereedschap. 

Als we één van deze oorzaken wegnemen, zal het ongeval zich niet voordoen! Het is dus 

belangrijk om alle face@en van een risicovolle situa	e afzonderlijk te bekijken. Sommige 

oorzaken kunnen immers niet vermeden worden. Als we de spot willen herstellen, zullen we 

dus aan de inwendige delen moeten werken. We zullen dus het toestel moeten openmaken. 

We bekijken voor elke oorzaak welke stappen we kunnen ondernemen. We kunnen steeds 

vier soorten ac	es ondernemen om een veiligheidssitua	e te verbeteren: 

• Risico elimineren. 

• Collec	eve beveiliging. 

• Individuele beveiliging. 

• Signalisa	e. 

De elimina�e van het risico is uiteraard de beste mogelijkheid. Er bestaat dan immers geen 

risico meer. We kunnen dus bijvoorbeeld de spanning van het toestel afsluiten. 

Als dit niet kan, zullen we een collec�eve maatregel proberen te nemen. Deze zorgen ervoor 

dat iedereen veilig is. Als ik het toestel gesloten laat of mijn spot in een afgesloten ruimte zet, 

kan er niemand gewond raken. 

Als ook dit niet mogelijk blijkt, zullen we terugvallen op individuele maatregelen. Om een 

herstelling uit te kunnen voeren, moet de technicus immers aan het toestel kunnen werken. 

Hij zal daarbij beschermend gereedschap gebruiken of beschermende kledij moeten dragen. 

Tot slot kunnen we het risico signaleren. De term “signaleren” moet hier ruim geïnterpreteerd 

worden. Het kan betekenen dat we een pictogram ophangen, maar het kan net zo goed gaan 

om het instrueren van medewerkers. 

In de prak	jk zullen we een combina�e van maatregelen nemen. We zullen het toestel zo 

lang mogelijk spanningsloos laten. We zorgen ervoor dat, buiten de lich@echnicus die de 

werken uitvoert, niemand bij het toestel kan. We zorgen er tevens voor dat de technicus 

voldoende beschermd is. Ten slo@e geven we ook het risico aan.  

2.2 Veiligheidsprincipes 
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We overlopen in wat volgt de persoonlijke beschermingsmiddelen die voor lich@echnici 

relevant zijn. Daarna bespreken we de meest voorkomende risico’s, die op de werkvloer van 

een lich@echnicus voorkomen of waar hij mee geconfronteerd wordt. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen, kortweg PBM’s, beschermen een individu in gevaarlijke 

situa	es. Dit is vooral belangrijk waar collec	eve bescherming niet mogelijk of haalbaar is. 

PBM’s vermijden meestal geen ongevallen, maar zorgen ervoor dat de gevolgen beperkt 

blijven. 

In een aantal gevallen worden de PBM’s door de werkgever opgelegd of zijn ze zelfs we@elijk 

verplicht. Daarnaast kan je er in bepaalde situa	es ook voor kiezen om extra bescherming te 

dragen.  

Aan de kledij van lich@echnici worden geen speciale eisen gesteld. Uiteraard moet je kleding 

met loshangende delen vermijden. Hiermee zou je immers achter haken en dergelijke kunnen 

blijven hangen. Verder zijn ook goed sluitende zakken van belang als je op hoogte werkt. Op 

die manier kan er niets per ongeluk uit je zakken vallen. 

Bij de materiaalkeuze gaat de voorkeur uit naar brandvertragende materialen. Snel 

ontvlambare producten, zoals nylon, zijn minder geschikt. 

Om grote temperatuurverschillen bij het laden en het lossen op te vangen, is warme kledij 

aangewezen. De kledij moet echter ook voldoende bewegingsvrijheid geven. Je kan 

bijvoorbeeld opteren voor een bodywarmer. 

Een lich@echnicus verplaatst dagelijks heel wat gewicht. Een gedeelte daarvan moet gedragen 

worden, terwijl een ander deel kan worden gerold in flightcases. Het is niet ondenkbaar dat je 

tenen onder een rijdend of vallend voorwerp terecht komen of dat je voet onder een kist 

gekneld raakt. Bij events of op plaatsen waar men aan decors werkt , loop je de kans om in 

een nagel te trappen. 

Het is voor een lich@echnicus dan ook noodzakelijk om veiligheidsschoenen te dragen. Deze 

moeten een beschermende 	p hebben. In sommige gevallen is ook een beschermende zool 

aangewezen. Verder moeten de schoenen ervoor zorgen dat de rug minimaal belast wordt bij 

het 	llen. Ze moeten derhalve goed aansluiten, maar mogen ook niet knellen. Ze moeten ook 

voldoende veren om schokken op te vangen (zie ook 	ltechniek). De “stalen 	ppen” zijn ook 

handig om te 	llen. Je kan het gewicht eerst op de 	ppen ze@en, waarna je je handen veilig 

onder de kist kan plaatsen om te 	llen. 

2.2.1 Risico’s 

2.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

2.3.1 Kledij 

2.3.2 Veiligheidsschoenen 

Veiligheidsschoenen 
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Een helm beschermt je tegen vallende voorwerpen en zorgt ervoor dat je geen blijvende 

gevolgen ondervindt van het stoten van je hoofd. 

In principe moet iedereen die zich onder hangende lasten begeeQ een helm dragen om het 

hoofd te beschermen tegen vallende voorwerpen.  In de prak	jk wordt er in de podium- en 

eventsector een compromis toegepast. Als de lasten s	lhangen wordt er geen helm gedragen. 

Enkel als er boven je hoofd gewerkt wordt, is de helm noodzakelijk. 

Als je risico loopt om je hoofd te stoten, is een helm uiteraard aangewezen. Bij het werken in 

een laag grid, op een stelling of in spanten van een gebouw kan deze je immers veel hoofdpijn 

besparen. 

De helm zonder klep (type bergbeklimmer) verdient de voorkeur, omdat je op die manier 

beter kunt zien wat er boven je gebeurt. 

Handschoenen beschermen tegen de hi@e van spots, tegen de splinters van decors, van kisten 

of van een trekkentouw, tegen schaafwonden, tegen knelling bij heffen of verplaatsen, tegen 

de koude bij laden en lossen enz. 

Belangrijk voor de lich@echnicus is dat de handschoenen nauw aansluiten, zodat het mogelijk 

is om (redelijk) fijn werk uit te voeren. Je moet immers nauwkeurig kunnen focussen, een 

filterhouder kunnen vervangen of het slot van een flightcase kunnen openen, zonder dat je 

telkens je handschoenen moet ui@rekken. 

Voor een opgeleide/bevoegde technicus die elektrische werken onder spanning mag 

uitvoeren, bestaan er elektrisch isolerende handschoenen. 

Indien er een valrisico van meer dan 2 m is en er geen collec	eve beveiliging mogelijk is, dan 

moet er een persoonlijke valbescherming worden gedragen. In de prak	jk komt dit voor 

wanneer je werkt aan open luiken in een grid  (bvb. bij het hangen van motoren) of wanneer 

je op stellingen of op trussen moet werken. We gaan hier dieper op in als we het hebben over 

op hoogte werken.  

Overma	g geluid is weliswaar geen rechtstreeks gevolg van het werk van een lich@echnicus, 

maar rond het podium worden er soms toch gevaarlijke geluidsniveaus gehaald. Deze kunnen 

erns	ge gehoorschade tot gevolg hebben. De lich@echnicus komt immers vaak op plekken die 

niet voor het publiek toegankelijk zijn en die veel dichter bij de geluidsbron liggen.  Daardoor 

worden er uiteraard hogere geluidsniveaus gehaald. De technicus beschikt minstens  over 

standaard dempende doppen, maar op maat gemaakte doppen zijn uiteraard een 

meerwaarde.  

2.3.4 Handschoenen 

2.3.3 Helm 

2.3.5 Valbeveiliging 

2.3.6 Gehoorbescherming 

Veiligheidshelm 

Handschoenen 

Oordoppen 
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Drank-, geneesmiddelen- en druggebruik vormen niet alleen voor lich@echnici een risico, 

maar we willen toch graag even dieper ingaan op  risico’s die lich@echnici lopen bij het 

gebruik van dit soort producten.  

We hebben het concreet over alle middelen die een invloed hebben op de alertheid, op de 

reac�esnelheid en op het waarnemingsvermogen. Het gaat dus over alcoholische dranken, 

maar ook over bepaalde energiedranken, over alle soorten drugs. We zullen het ook over 

bepaalde geneesmiddelen  hebben. Hierbij geeQ de bijsluiter meestal aan of er een risico 

bestaat.  

Het gebruik van elk middel dat de waarneming of de reac	esnelheid beïnvloedt,  vormt een 

risico bij het gebruik van apparatuur of bij het werken op hoogte. In principe gelden dezelfde 

regels als in het verkeer, maar op de meeste werkvloeren houdt men tot na de aSraak een 

nultoleran	e aan . 

Hierbij moet men er rekening mee houden dat niet enkel de bediener die onder invloed is een 

risico vormt. Elke persoon die onder invloed in de nabijheid van de werkplaats vertoeQ kan 

immers voor problemen zorgen. Een acteur of muzikant die onvoorspelbare reac	es vertoont, 

vormt dus net zo goed een risico als de bediener van de trussen of van de trekkenwand. 

Veel technici hebben rugklachten. Deze worden veroorzaakt door ondoelma	g 	llen en door 

overbelas	ng van de rug. Aangezien de schade meestal pas later zichtbaar wordt, is er 

onvoldoende aandacht voor het correct 	llen van lasten. Correct 	llen is nochtans niet 

moeilijk. Het is slechts een gewoonte die  voor een betere gezondheid zorgt. Daarnaast kost 

een correcte 	lmethode ook minder moeite.  

De correcte 	lmethode is gebaseerd op een eenvoudig mechanisch principe. We weten dat 

een gewicht dat op een afstand van het steunpunt wordt gedragen een hogere belas	ng 

vormt dan een gewicht dat vlak bij het steunpunt wordt gedragen. De totale belas	ng is de 

last vermenigvuldigd met de lastarm. Met andere woorden, als ik hetzelfde gewicht op 20 cm 

van mijn ruggengraat draag, zal ik slechts een derde van de belas	ng uitoefenen dan wanneer 

ik het op 60 cm van mijn ruggengraat zou dragen. 

Als ik voorover buig en met een ronde rug en gestrekte benen iets 	l,  vormt mijn lichaam  

een hijskraan met een grote lastarm. Als ik daarentegen met een gestrekte rug hef en door 

mijn knieën buig, is de belas	ng op de rug vele malen kleiner. 

In de tabel zie je welk gewicht je nog op een veilige manier  kunt 	llen. Het is duidelijk dat dit 

aTankelijk is van de posi	e ten opzichte van het lichaam.  

Ook torsie vormt een belastende factor voor de rug. Je zou de ruggengraat kunnen vergelijken 

met een blikje cola. Als je dat perfect ver	caal belast, kan het zeer grote krachten aan. Je kan 

er rus	g bovenop gaan staan. Je kan het daarentegen ook zonder veel moeite in elkaar 

draaien door torsie uit te oefenen op het blik.  

Torsende bewegingen belasten de rug dus veel meer dan ver	cale bewegingen. Denk maar 

aan het afladen van een vrachtwagen op een kar, waarbij je telkens de zelfde draaiende 

beweging maakt terwijl je voeten op dezelfde plek blijven. Ook de beweging die je maakt bij 

het laden van gewichten of bij de bediening van een trek vormt een goed voorbeeld. 

2.4 Drank, geneesmiddelen en drugs 

2.5 Tillen van lasten 

Schema verantwoorde  lasten 
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Het is natuurlijk het beste om helemaal niet te 	llen. Je kan gewichten bijvoorbeeld ook 

verplaatsen op wielen of je kan een kist ook “wandelen”. Hierbij laat je ze telkens naar een 

andere kant kantelen, zonder dat het gewicht echt van de grond komt. Bij een andere 

techniek kan je het gewicht op de dijen laten rusten. Je moet dan veel minder kracht  ze@en 

met de armen en belast de rug dus minder.  

Je kan de belas	ng ook verminderen door de last te verdelen. Indien mogelijk, kan je de 

lading bijvoorbeeld verdelen over meerdere kisten. Je kan een grote last ook met 

verschillende personen dragen. Ook op die manier wordt de last verdeeld. 

Om de ruggengraat te ontlasten, kunnen we de last balanceren. Als we bijvoorbeeld twee 

kabels dragen, kunnen we er best één in elke hand nemen. De last is dan in evenwicht en er is 

minder zijwaartse belas	ng op de rug. 

Als je voorwerpen horizontaal moet verplaatsen, kan je beter duwen dan trekken. Dit geldt 

zeker wanneer we de rug tegen een (groot / hoog) voorwerp kunnen plaatsen. 

Juist schoeisel draagt ook bij tot een lagere belas	ng van de rug. Schoenen met voldoende 

vering vangen schokken op. Schoenen die goed aansluiten en niet knellen, geven de beste 

steun. 

Verder is het belangrijk om de spieren op te warmen voor je zware inspanningen levert. 

Koude spieren raken immers sneller overbelast. Een paar minuten opwarmen zorgt ervoor dat 

je je spieren maximaal kan belasten zonder schade op te lopen. 

Om onverwachte belas	ng te voorzien, is het aanbevolen om het gewicht op kisten en 

voorwerpen aan te duiden. In sommige landen is dit zelfs verplicht. 

Er bestaan verschillende hulpmiddelen, die ervoor kunnen zorgen dat je  minder op manuele 

wijze moet 	llen. Zo kunnen er wielen onder een kist geplaatst worden. Het kan gaan om 

permanente wielen of om een karretje (een hondje) dat onder de kist past. 

Voor andere voorwerpen werden specifieke karren ontwikkeld. Zo zijn er karren voor het 

verplaatsen van platen, karren voor spots, karren voor prak	kabels enz. 

Grote panelen kunnen gedragen worden met draagijzers, zodat men een betere grip heeQ en 

met een rechte rug kan lopen. Bij kisten kan de hoogte van de handgrepen worden 

geop	maliseerd.  

Andere materialen kunnen op pale@en worden geplaatst en met een palletroller of een 

vorkliQ worden verplaatst. 

Om spots op te hijsen, kan een katrol de vereiste kracht verminderen. 

Al deze hulpmiddelen hebben slechts één doel: een vermindering van de belas	ng van de rug.  

Het loont de moeite om deze hulpmiddelen te gebruiken. 

2.5.1 Hulpmiddelen 

Platenkar 
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Het grootste risico bij het werken met elektriciteit is elektrocu	e. Bij elektrocu	e loopt er een 

elektrische stroom door het lichaam. Er kunnen verschillende gevolgen zijn, aTankelijk van de 

hoeveelheid stroom: 

• Minder dan 15 mA: prikkeling, spierpijn 

• Vanaf 15 mA: verkrampen, de spieren trekken samen, men blijQ “plakken” 

• 15 mA tot 30 mA: de stroom kan je longen doen blokkeren, je kan niet meer ademen 

• 30 mA tot 5A: het hart trilt en stopt met pompen 

• Meer dan 5 A: zeer erns	ge inwendige en uitwendige brandwonden 

Deze stroomsterktes zijn evenwel slechts indica	ef, want er zijn bijkomende factoren die het 

resultaat beïnvloeden: 

• De frequen	e. Wisselspanning is immers gevaarlijker dan gelijkspanning 

• De duur van de blootstelling 

• De weerstand van het lichaam. Vocht verlaagt de weerstand. Daarom is elektriciteit 

gevaarlijker in voch	ge omgeving 

• De weg die de stroom aflegt. De gevaarlijkste weg is van hand naar hand, aangezien de 

stroom dan via hart en longen loopt. Oudere technici die onder spanning moesten 

werken deden dit daarom vaak met één hand op de rug. 

Als je met elektriciteit werkt kan je ook brand veroorzaken. Deze kan ontstaan door slechte 

isola	e, door oververhiKng of door vonkvorming. 

Elke elektrische installa	e moet voorzien zijn van beveiligingen, die beschermen tegen 

blessures als gevolg van het aanraken van onder spanning staande delen, tegen verliesstroom 

en tegen overbelas�ng. Concreet betekent dit dat er een aarding aanwezig moet zijn en dat 

de voedingskast aangepaste verliesstroomschakelaars en zekeringen bevat om de leidingen te 

beveiligen. 

We komen hier in detail op terug in het hoofdstuk voedingen. 

Eén van de belangrijkste manieren om elektrische risico’s te beperken is het degelijk 

onderhoud van de toestellen en van de bekabeling. Tijdens het onderhoud worden de isola	e, 

de verbindingen en de goede werking bekeken. Dit verkleint het risico op elektrocu	e en 

brand dras	sch. We gaan dieper op dit onderwerp in als we het onderhoud van toestellen 

zullen bespreken. 

2.6.1 Beveiliging 

2.6 Elektrische veiligheid 

2.6.2 Onderhoud toestellen 
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Elk toestel zou dagelijks uitwendig moeten worden gecontroleerd op zichtbare gebreken. In 

de prak	jk doen we dit 	jdens het gebruik. De nodige alertheid 	jdens de opbouw zorgt 

ervoor dat we beschadigingen, verdunningen of torsen in kabels en losse stekkers snel 

opmerken.  

Het belangrijkste hierbij is dat de vastgestelde schade ook meteen hersteld wordt of dat de 

beschadigde toestellen uit gebruik worden genomen totdat de schade hersteld kan worden. 

Schade die geen direct risico vormt, moet gemeld en opgevolgd worden. 

De meeste fouten komen voor in de bekabeling. Schade wordt vooral veroorzaakt 	jdens de 

installa	e en de aSraak. Kabels kunnen gekneld raken, beschadigd worden door scherpe 

randen of getorst worden. Kabels op haspels of in grote bundels kunnen oververhit geraken. 

Dit kan door oordeelkundige installa	e vermeden worden. 

De mechanische eigenschappen van kabels zijn niet voorzien op grote trekkrachten of op 

mechanische druk. Een ver	caal gespannen kabel moet ondersteund worden, een kabel die 

over een rijweg loopt (zelfs van flightcases) moet beschermd worden. 

Je moet kabels ui�rekken door aan de stekker te trekken, niet aan de kabel. Stekkers worden 

best niet uitgetrokken als er nog stroom doorloopt. Dit veroorzaakt inbranding van de 

contacten. Deze inbranding veroorzaakt een hogere contactweerstand, waarna de contacten 

inbranden en verhi@en. Soms smelten stekkers hierdoor gewoon in elkaar. 

Als we in uitzonderlijke omstandigheden werken, moeten er bijkomende maatregelen worden 

genomen. In een voch�ge omgeving zullen er bijvoorbeeld extra verliesstroomtoestellen 

worden gebruikt. De isola	ewaarde zal verhoogd worden en eventueel zal er een 

veiligheidstransformator worden toegevoegd. Onder water werken we in principe enkel op 

veiligheidsspanning. 

Wanneer de mechanische risico’s veranderen, moeten we kabels gebruiken met aangepaste 

bescherming. Sommige kabeltypes zijn speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik of 

hebben een extra beschermlaag tegen beschadigingen. Daarnaast zijn er hulpmiddelen op de 

markt om kabels 	jdelijk te beschermen en bijvoorbeeld over een rijweg heen te leggen. 

In principe werk je als lich@echnicus niet aan toestellen onder spanning. Dit is een werkje voor 

gespecialiseerde elektriciens. Dit betekent niet dat er geen aanrakingsgevaar is. Bij oudere 

toestellen is er bijvoorbeeld geen veiligheidsvoorziening, die de spanning uitschakelt bij het 

openen van het toestel.  Controleer dus steeds of het toestel waaraan je werkt spanningsloos 

is. Bij voorkeur trek je de stekker uit, zodat je visueel kan controleren dat dit zo is. 

Bij oudere PAR armaturen, die niet voorzien zijn van een shell, kunnen de draden door een 

gebroken fiKng of door een slechte aanslui	ng bloot komen te liggen. Ongelukken hiermee 

hebben vaak een dubbel gevolg. Eerst krijgt de technicus een schok 	jdens het richten,  

waarna hij van de ladder valt. Blijf dus alert bij het gebruik van dit soort toestellen. 

2.6.3 Dagelijkse controle  

2.6.4 Aandachtspunten 	jdens installa	e 

2.6.5 Specifieke omstandigheden 

2.6.6 Aanrakingsgevaar 
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De exacte werking en beveiliging van de verschillende ophangsystemen valt buiten het bestek 

van deze tekst. Dit is de opdracht van de rigger of de machinist. De lich@echnicus heeQ echter 

wel een verantwoordelijkheid bij het inhangen van het materiaal en bij het bedienen van de 

beweegbare delen.  

Toestellen die worden ingehangen moeten uiteraard  goed vastgemaakt worden. Een dubbele 

beveiliging, meestal in de vorm van een veiligheidskabel, vormt de garan	e dat een toestel 

ook bij een breuk niet naar beneden stort. Alle losse delen die op een toestel worden 

aangebracht, moeten beveiligd worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een klepje dat 

vallen onmogelijk maakt of met behulp van een bijkomend veiligheidskabeltje.  

Tot slot kijken we, vooral bij trussen, na of er niets achterblijQ op het ophangsysteem. Een 

filterhouder of los blokje wordt snel vergeten en kan bij het bewegen van de truss naar 

beneden vallen. 

Bij het inhangen van materiaal moeten we rekening houden met het maximaal toegelaten 

gewicht . We moeten hier niet alleen rekening houden met het gewicht van de toestellen,  

maar ook met dat van de kabels, de accessoires,  enz. … Alles samen kan dat gemakkelijk het 

dubbele gewicht van de toestellen zijn. 

Tijdens de beweging van ophangsystemen is het risico op vallende voorwerpen het grootst. 

Zorg ervoor dat de weg die het ophangsysteem moet afleggen vrij is en dat er zich geen 

mensen onder bevinden. Bij het dalen geef je een signaal op het moment dat het systeem 

hoofdhoogte nadert. Bij het gebruik in het theater is het bijvoorbeeld de gewoonte om 

“Hoofden” te roepen. 

Als kabels worden vastgelegd, nadat de trek op hoogte gebracht is  (bijvoorbeeld om ze aan 

het zicht te on@rekken), moet dit aangeven worden. Iemand anders mag de trek immers niet 

per vergissing laten zakken. Het volledige gewicht komt dan immers aan de kabels te hangen. 

Een lich@echnicus werk vaak in moeilijke lichtomstandigheden en vraagt ook aan anderen om 

dit te doen. Om de belich	ng te kunnen verzorgen, moet het immers donker zijn. Duisternis 

op de juiste plaats  is daarbij even belangrijk als licht.  

Een beperkte zichtbaarheid bemoeilijkt het werken en verhoogt het risico op struikelen. We 

moeten dan ook extra aandacht geven aan een aantal face@en om zodoende het risico 

aanvaardbaar te houden. 

Een eerste aandachtspunt is orde. Looppaden, zowel in bruggen als op de vaste grond, 

moeten zuiver en ordelijk gehouden worden. Er mogen geen voorwerpen of kabels 

achterblijven, aangezien met hierover zou kunnen struikelen.  

Gevaren en loopwegen moeten aangeduid worden, zodat ze ook bij minimaal licht zichtbaar 

zijn. Dit kan met wi@e of fluorescerende tape of door op de rand van de scene bijvoorbeeld 

LEDjes in te bouwen. 

Waar nodig kan een gerichte werkverlich�ng en/of blauwlicht voorzien worden. Deze worden 

zo geplaatst dat ze niet storen 	jdens de voorstelling. Het is heel belangrijk dat deze 

verlich	ng onder voorstellingsomstandigheden getest wordt, zodat we op het cruciale 

moment niet voor verrassingen komen te staan. 

Hou er ook rekening mee dat muzikanten en acteurs, die uit het volle licht van de scene, 

komen 	jd nodig hebben om hun ogen aan te passen. Ze stappen le@erlijk in een “zwart gat”. 

2.7 Trussen, trekken en ophangsystemen 

2.8 Beperkte zichtbaarheid 
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Het gereedschap van de belichter is beperkt. Een sleutel 17 (ring beter dan steek), een set 

schroevendraaiers en tangen en eventueel een mee@oestel behoren tot de basisuitrus	ng. 

Voor het monteren van trussen kan eventueel nog een kunststof hamer worden toegevoegd. 

Om veilig te werken moet gereedschap in goede condi	e zijn. Schroevendraaiers moeten 

passen, zodat ze maximale kracht kunnen ze@en op de schroef. Indien nodig moet het 

gereedschap worden bijgeslepen. De draden van het mee@oestel moeten goed geïsoleerd zijn 

en de pennen moeten aangepast zijn  aan de meetpunten. Uiteraard moeten de ba@erijen 

voldoende vermogen hebben, zodat er geen fou	eve me	ngen gebeuren. 

Het is heel belangrijk dat je steeds het juiste gereedschap gebruikt voor de juiste job. Een tang 

is geen hamer en een elektriciteitstang is niet bedoeld om staalkabel mee te knippen. 

Beschadigd gereedschap is de bron van ongelukken en veel ergernis. 

Werk van je weg als je scherpe voorwerpen (o.a. schroevendraaiers) hanteert. Als je per 

ongeluk zou uitschieten, zou je  jezelf immers kunnen verwonden 

Bij werk op hoogte moet je je gereedschap beveiligen tegen vallen.. Je kan het bijvoorbeeld 

met een touwtje aan je pols beves	gen.  

Een lich@echnicus werkt in verschillende situa	es op hoogte. De belangrijkste zijn: 

• Een grid. Dit is een open roostering, waarover men kan lopen, met daarin openingen 

voor kabels. Dit komt vooral in een theater voor. Een speciale versie hiervan is een 

“tension grid”. Dit is een gespannen net, waarover men kan lopen en waardoor licht 

gericht kan worden. 

• WerkplaAorms of werkbruggen met vaste leuningen en kantplanken. Dit kan zowel een 

permanente (zoals in een theater of een concertzaal) als een 	jdelijke, met stellingen 

opgebouwde installa	e zijn. 

• Ladders in verschillende vormen, gaande van een trapladder tot een uitschuiSare Y 

ladder op 10 m hoogte. 

• Rolsteigers oQewel verplaatsbare 	jdelijke stellingen 

• Eénpersoonshoogwerkers. Dit zijn kleine werkplaAorms, die ver	caal mechanisch 

kunnen worden bewogen. 

• Plaatsen die niet voorzien zijn om te werken of die onvoldoende beveiligd zijn. Hier 

moet een valbeveiliging gebruikt worden. Eventueel kan er ook een toegang door 

middel van touwladders voorzien worden. Denk maar aan trussen, een spant van een 

gebouw of het werken aan een opening in een grid. 

Voor alle duidelijkheid: een stapel flightcases, zetels, tafels en stoelen, enz. zijn geen 

hulpmiddelen om op hoogte te werken! Ze zijn daar niet voor bedoeld en het gebruik ervan 

kan dus alleen maar tot ongelukken leiden. 

Een lich@echnicus zal nooit alleen op hoogte werken. Er moet al	jd iemand aanwezig zijn die 

bij een ongeval kan ingrijpen. Bij het gebruik van een veiligheidsharnas moet deze persoon in 

staat zijn om indien nodig te evacueren. 

2.9 Gereedschappen 

2.10 Werken op hoogte 
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Een grid is zo gebouwd dat een persoon er niet kan doorvallen. Er kunnen wel kleine 

voorwerpen naar beneden vallen en onder het grid iemand raken. Een klein, zwaar voorwerp 

kan op die manier behoorlijke schade aanrichten Een moer die vanop een grid op 30 m valt, 

doorboort zonder enig probleem de schedel van een achteloze voorbijganger. 

Vaak zijn het sleutels, bouten en moeren, harpslui	ngen, gereedschappen, gsm’s, munten, … 

die vallen. Voor we op het grid gaan werken, maken we dan ook onze zakken leeg, zodat er 

geen overbodige voorwerpen op de grid aanwezig zijn . Noodzakelijke gereedschappen of 

materialen worden in een emmer meegedragen. 

Indien mogelijk wordt de scène afgesloten, zodat er zich geen collega’s onder het werkvlak 

kunnen bevinden. Als dit niet mogelijk is, dan is het dragen van een helm essen	eel. 

Na het werk zorgen we ervoor dat er geen losse spullen op de grid achterblijven. Orde is 

uitermate belangrijk en zorgt er voor dat er niets kan vallen, dat we niet kunnen struikelen en 

dat we overzicht houden. 

Als we een opening maken in een grid ontstaat er een andere situa	e. We kunnen nu niet 

langer van een grid spreken, maar het grid wordt een plek die onvoldoende beveiligd is. Hoe 

we daar mee omgaan lees je verderop in dit hoofdstuk. 

Vaste werkplaAorms en werkbruggen mogen betreden worden zonder bijkomende 

veiligheidsmaatregelen. Er zijn immers voldoende leuningen en kantplanken voorzien. 

Hetzelfde geldt voor stellingen. 

Net als op een grid is het ook op een werkplaAorm belangrijk om orde te houden. We laten zo 

weinig mogelijk losse materialen achter en leggen kabels keurig aan een kant. Op die manier 

vermijden we dat iemand zou struikelen en daardoor iets naar beneden laat vallen. 

Het spreekt voor zich dat er niets hoger gestapeld wordt dan de kantplanken. Dit geld in het 

bijzonder voor tegengewichten, filterhouders en andere makkelijk stapelbare materialen. 

Een ladder is in de eerste plaats bedoeld om naar een werkplek te gaan. Indien er geen 

andere middelen mogelijk of verantwoord zijn, mag een ladder ook gebruikt worden om 

kleine klusjes van korte duur  uit te voeren. 

Zo is het richten van spots op een ladder geen probleem, maar wordt het inhangen van spots 

ten stelligste afgeraden. Bij het richten worden er immers geen lasten gehanteerd, waardoor 

je je op een veilige manier kan vasthouden. Het inhangen van spots vereist wel dat men 

kracht zet en lasten manipuleert. Bij het inhangen moeten we ook ver uit het zwaartepunt van 

de ladder rijken om de verbindingen te kunnen maken. 

Controleer steeds de staat van een ladder vooraleer je hem gebruikt. Zijn er geen scheuren, 

vervormingen of barsten in het materiaal? Zijn alle verbindingen met de sporten in orde?  

Kunnen de veiligheidsklepjes vlot bewegen? Zijn alle doppen op de uiteinden aanwezig? 

Indien een ladder gebreken vertoont, mag je hem niet gebruiken. Er moet dadelijk 

aangegeven worden dat ze buiten gebruik is en dat ze zo snel mogelijk hersteld of vernie	gd 

moet worden. Als je iemand anders een beschadigde ladder laat gebruiken, ben je mee 

verantwoordelijk voor een mogelijk ongeval! 

2.10.1 Grid 

2.10.2 Vaste werkplaAorms en werkbruggen 

2.10.3 Ladders 
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Let er bij het opstellen op dat de ladder stabiel staat. Een voldoende brede voet bevordert de 

stabiliteit. De ondergrond mag niet glad zijn. De sporten moeten waterpas staan. Indien dit 

niet het geval is, staat de ladder scheef en kan ze omvallen als je boven bent. Uiteraard laat je 

de ladder niet op de sporten steunen. Deze zijn niet berekend op krachten in die rich	ng. 

De ladder moet daarnaast ook hoog genoeg zijn. De laatste vier sporten zijn enkel bedoeld om 

je aan vast te houden en niet om op te staan. Als de ladder toegang geeQ tot een werkvloer 

moet ze minstens een meter boven dit werkvlak uitsteken. Enkel dan kan je op een veilige 

manier naar de werkvloer  overstappen. 

Zet een ladder in een hoek van 70 a 75° tegen een muur. Als de ladder steiler is, dan kan ze als 

ze beklommen wordt achterover vallen. Indien  ze minder s	jl is, kan ze onderuit schuiven. 

Om te controleren of de ladder in de juiste hoek staat, kan je je voeten tegen de poten 

plaatsen. Als je met een gestrekte arm de sport kan vastnemen is de ladder goed geplaatst. 

Zorg dat je bij het werk op een ladder je handen vrij hebt om je vast te houden. Neem 

gereedschap of materialen eventueel in een draagtas mee. 

Zorg ervoor dat je zwaartepunt binnen het grondvlak van de ladder blijQ. Dat betekent dat je 

niet te ver mag rijken. Over het algemeen mag je met de arm aan de ene kant niet verder dan 

één meter en aan de tegenovergestelde kant niet verder dan een halve meter buiten het 

grondvlak van de ladder gaan.   

Een ladder is niet berekend op het gewicht van twee personen. Verder is er ook het risico dat 

je op de handen van je collega trapt. Daarnaast zou een vallende persoon de andere kunnen 

meesleuren. op ladder. Dit zijn drie goede redenen om niet tegelijker	jd met twee personen 

op één ladder te werken. 

Draag een ladder bij voorkeur rechtop op je schouder. Als ze uit evenwicht raakt, kan je ze 

snel neerze@en zodat ze niet omvalt. Op die manier kan je voor- of achteraan niets raken, heb 

je voldoende zicht en kan je je collega’s in de gaten houden. 

Bovenstaande regels gelden voor alle ladders. In wat volgt bespreken we een aantal specifieke 

aandachtspunten voor welbepaalde laddertypes. 

Houd bij het gebruik van een uitschuifladder minstens één meter overlapping in acht, tenzij de 

aanwijzingen van de leverancier een andere maat opgeven. 

Let erop dat de beveiligingsklepjes, die ervoor zorgen dat de ladder niet ongewild uit elkaar 

kan schuiven, goed func	oneren. Als de ladder ergens achter blijQ  haken en uit elkaar schiet, 

kan dit erns	ge letsels tot gevolg hebben. 

2.10.3.1 Uitschuifladder 

Op�male plaatsingshoek 

Uitschuifladder 



  

19 Belich	ngstechniek voor podiumtechnici 

 2
 V

e
ili

g
h

e
id

 

Bij een openstaande ladder (A ladder) is het belangrijk om de dwarsverbinding te controleren. 

Deze zorgt er immers voor dat de ladder niet verder uit elkaar kan schuiven. Recente ladders 

moeten scharnieren hebben, die de volledige kracht opvangen. In die gevallen zijn de 

dwarsverbindingen niet langer nodig. 

Controleer ook of de scharnierpunten goed in elkaar zi@en. Je zou niet de eerste zijn die 

halverwege de ladder in elkaar ziet schuiven. 

Beklim de ladder al	jd langs de juiste kant. Zeker bij mul	func	onele ladders mogen de 

sporten slechts aan een kant beklommen worden. Het bovenvlak van de sport moet 

horizontaal staan. Als de sport in je voet snijd, sta je aan de verkeerde kant. 

Het is niet de bedoeling om schrijlings op een A ladder te gaan staan. Je hebt dan immers 

geen enkele houvast. 

Uiteraard mogen A ladders enkel op een vlakke ondergrond worden geplaatst. Anders ligt het 

zwaartepunt van de ladder en van de gebruiker verkeerd en kan de ladder omslaan. 

Een uitschuiSare, openstaande ladder of Y ladder is in feite een A ladder met een extra deel. 

Dit gedeelte kan uitgeschoven worden. Alle opmerkingen over de A ladder en over de 

uitschuiSare ladder gelden dus ook voor dit type ladder. 

Het belangrijkste aandachtspunt bij dit laddertype is dat er voldoende overlapping moet zijn 

tussen de twee schuivende delen. Er moet minstens één meter overlapping zijn. In het andere 

geval zou de ladder iemand die op het hoogste punt gaat staan niet kunnen dragen. 

Het spreekt vanzelf dat je bij dit type ladder niet buiten het grondvlak mag werken. Als je 

zwaartepunt buiten het grondvlak ligt, zal de ladder onvermijdelijk omslaan. 

  

 

 

 

Een rolsteiger Is geen vaste stelling. Het bouwen van een stelling is een vak apart en vergt de 

nodige ervaring. 

Een rolsteiger is een kleine stelling op wielen. De vloerhoogte mag maximum drie keer de 

kleinste basis bedragen. Als men hoger wil werken, dan kan men de basis vergroten met 

behulp van stabilisatoren. De steiger moet verder ook voorzien zijn van leuningen en van 

kantplanken. 

Je bouwt een rolsteiger  steeds op volgens de aanwijzingen van de leverancier. Deze 

aanwijzingen moeten bij de steiger bewaard worden. Dit is ook het geval voor de 

keuringsdocumenten. Je moet verder ook ten allen 	jde beveiligd zijn 	jdens de opbouw. Je 

mag een volgende verdieping dus slechts aanbrengen vanuit een vorige, reeds beveiligde 

verdieping. 

2.10.3.2 Openstaande A ladder 

2.10.3.3 Openstaande, uitschuiSare Y ladder 

2.10.4 Rolsteigers 

A ladder 

Y ladder 
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Een rolsteiger verplaats je langzaam en bij voorkeur in de langsrich	ng . Op die manier beperk 

je het risico op kantelen. Tijdens het verplaatsen mag er zich niemand op de steiger bevinden. 

De stabiliteit is immers lager op het moment dat de wielen los staan. Er mag ook geen 

materiaal op de steiger aanwezig zijn. Dat zou er 	jdens het verplaatsen immers kunnen 

afvallen. 

Een steiger mag ook absoluut niet vanop het bovenste plaAorm worden voortgetrokken.. Bij 

de minste hapering van de wielen zou je de steiger gewoon omtrekken. 

Vooraleer je de steiger beklimt, controleer je of alle onderdelen aanwezig zijn. Let vooral op 

de kantplanken, op de leuningen en op de posi	e van de stabilisatoren. Ook de remmen 

moeten vast staan. Een rolsteiger beklim je al�jd langs de binnenkant, zodat je binnen het 

zwaartepunt van de steiger blijQ. Hiertoe zijn er luiken in de vloerplaten voorzien. De luiken 

moeten daarna gesloten worden. 

Ook op een rolsteiger is orde erg belangrijk, omwille van het gevaar op vallende voorwerpen. 

Trek ook nooit lasten op aan de steiger, maar zoek een extern punt om een katrol aan te 

hangen. Een rolsteiger is bedoeld om op te werken, niet om grote gewichten mee te 

vervoeren of om iets te stu@en. Hou dus zeker rekening met de maximaal toegestane last op 

het werkvlak. 

Plaats geen stoelen of ladders op het werkvlak. Je omzeilt dan immers alle aangebrachte 

beveiligingen. 

Een éénpersoonshoogwerker is een toestel dat zijn gebruiker op een klein werkplaAorm 

ver	caal op en neer beweegt. De grootste gevaren van het gebruik van dit toestel zijn het 

kantelen en het knellen van de gebruiker tussen de leuning en externe vlakken. 

De gebruiker van dit toestel moet goed geïnstrueerd zijn. Hij moet in staat zijn om het toestel 

te bedienen. Hij moet zowel de normale (o.a. het gebruik van de dodemansknop), als de 

noodwerking kennen. Hij moet dus ook weten hoe het toestel naar beneden kan als de 

energiebron zou uitvallen. Verder moet hij op de hoogte zijn van de risico’s en van de manier 

waarop die vermeden kunnen worden. 

Het toestel moet op een stabiele ondergrond worden opgesteld en het moet waterpas staan. 

De meeste toestellen hebben stabilisatoren (outriggers), die aangedraaid worden zodat het 

toestel niet langer op zijn wielen rust. Eén van de mogelijke oorzaken van kantelen is immers 

het aSreken van een wiel. Om dezelfde reden mag men niet met een hoogwerker rijden, 

terwijl er een persoon op staat. 

Elektrische of mechanische veiligheden mogen onder geen beding overbrugd of uitgeschakeld 

worden. Deze veiligheden zorgen er immers voor dat het toestel niet kan werken onder 

onveilige omstandigheden. 

Bij de bediening moet je er vooral op le@en dat je niet klem komt te zi@en tussen het toestel 

en het plafond, de truss, de trek of de brug.  

2.10.5 Eénpersoonshoogwerker 

Rolsteiger 
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In een aantal gevallen is het niet mogelijk of wenselijk om een collec	eve beveiliging aan te 

brengen. We denken bijvoorbeeld aan het werk in een spant,   boven een opening in de vloer 

om materiaal op te hijsen, in  een in stellingmateriaal opgebouwde lich@oren of op een truss.  

Bij werk waarbij een val van meer dan 2m mogelijk is en waar geen andere (collec	eve) 

valbescherming kan worden aangebracht, moet een individuele valbeveiliging worden 

gedragen. 

We maken hierbij een onderscheid tussen posi	onering, beveiligen tegen vallen en klimmen. 

Dit zijn drie verschillende ac	es die elk specifiek materiaal vereisen.  

Met posi�onering bedoelt men dat men zich op een bepaalde plaats vasthecht om van daar 

uit gemakkelijker te kunnen werken. Denk maar aan de gordels die medewerkers van de 

elektriciteitsmaatschappij gebruiken om zich in een verlich	ngspaal vast te hechten. 

Posi	oneringsgordels worden in theater en evenementen bijna niet meer gebruikt. Ze bieden 

immers geen veiligheid  op je weg naar de werkplek. 

Als beveiliging tegen vallen gebruikt men een harnas en een beves	gingstouw. Het harnas 

bestaat uit een “broek” en uit gordels, die om de schouders lopen. Dit is zeer belangrijk, 

omdat de gebruiker in elke posi	e in het harnas moet blijven zi@en. De riemen van het harnas 

worden zo afgesteld dat ze enerzijds comfortabel zi@en en dat ze anderzijds in alle 

omstandigheden de gebruiker kunnen opvangen. 

In de meeste gevallen werkt men met een beves	gingstouw, waarin een schokdemper is 

ingebouwd. Bij een eventuele val zal het touw uitrekken, waardoor de impact op het lichaam 

sterk verminderd wordt. Anders zou er op het moment dat het touw strak komt te staan een 

zeer grote kracht op de gebruiker worden uitgeoefend. Dergelijke touwen moeten na een val 

vervangen worden. 

Wanneer je werkt in stellingen of op trussen, waarbij men beveiligd moet zijn om op een 

veilige manier het ankerpunt te bereiken, worden veelal dubbele beves�gingstouwen 

gebruikt. Dit is een schokdemper met daaraan twee touwen, die elk van een haak voorzien 

zijn. Bij het klimmen verplaatst men telkens één haak, zodat men door het tweede touw 

beveiligd blijQ. 

Als alterna	ef voor een beves	gingstouw met een schokdemper kan er ook een 

an�valtoestel gebruikt worden. Dit kan vooral nuKg zijn wanneer men gedurende langere 

	jd hetzelfde ankerpunt kan gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval op een open grid, waarbij 

er een rail voorzien is voor de beves	ging. Dit soort toestellen wordt ook gebruikt op plaatsen 

waar er grote hoogteverschillen overbrugd moeten worden en waar men hetzelfde ankerpunt 

kan gebruiken. In de prak	jk zien we dit dus wanneer er een vaste ladder aan een muur 

beklommen moet worden of wanneer men in een touwladder moet klimmen. 

Een an	valtoestel bestaat uit een systeem waarin er een band of kabel is opgerold. Door aan 

de kabel of band te trekken zal deze zich ontrollen. Als men de kabel loslaat, zal die weer 

oprollen. Men kan zich dus zonder probleem bewegen, want de kabel zal steeds op de juiste 

lengte blijven. Wanneer men valt, zal het systeem echter blokkeren door de snelheid en door 

de kracht die op de kabel wordt uitgeoefend. 

Valbeveiliging heeQ natuurlijk pas zin als het punt waaraan men zich beveiligd heeQ 

voldoende stevig is. Het heeQ immers geen zin zich te beveiligen aan een punt dat bij een val 

eventueel losgetrokken zal worden. De ankerpunten moeten dus met zorg uitgekozen 

worden.  

2.10.6 Werken op niet beveiligde plekken 

Beves�gingstouw met schokdemper 

Veiligheidsharnas 
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Als je valbeveiliging gebruikt, moet er al	jd een tweede persoon aanwezig zijn om indien 

nodig de gevallene te evacueren. Deze persoon moet hiervoor de nodige opleidingen hebben 

gekregen. Daarnaast moet ook het benodigde evacua	emateriaal aanwezig zijn. Anders kom 

je na een val opnieuw in een gevaarlijke situa	e terecht. Een bewusteloos persoon in een 

harnas zal na een paar minuten al bloedvergiQigingsverschijnselen vertonen. Een eventuele 

evacua	e moet dus snel uitgevoerd worden. 

Bij het klimmen zal men zich niet alleen beveiligen aan het harnas. Het harnas wordt ook 

gebruikt om zich aan op te hijsen. Het volledige gewicht van de klimmer hangt nu permanent 

aan het klimmateriaal. Dit is een vak apart en vergt een specifieke opleiding en materiaal. We 

gaan er hier dan ook niet verder op in. 

Lichtarmaturen kunnen zeer warm worden. Daarbij kunnen materialen die te dicht bij het 

toestel staan, geschroeid worden of zelfs in brand schieten. Denk maar aan een houten vloer 

of een balletvloer, waarop een armatuur wordt gelegd zonder voor de nodige bescherming te 

zorgen. Ook een doek of een stuk decor waar een spot tegenaan staat, zijn goede 

voorbeelden. 

Materialen die zich in het brandpunt van de lichtbundel bevinden kunnen snel vlam va@en. 

Dit gaat even snel als dat je op een zonnige zomerdag een stukje papier kunt aansteken met 

behulp van een vergrootglas. Op de meeste toestellen zijn de veiligheidsafstanden 

aangegeven. Anders vind je deze terug in de handleiding. 

Een andere oorzaak van brand is oververhi#ng. Als een grote hoeveelheid voedingskabels op 

elkaar liggen, kan de opgewekte warmte niet meer weg. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 

kabelhaspels. De isola	e wordt dan aangetast, waardoor de aders bloot komen te liggen met 

mogelijke brand tot gevolg. 

Ook dimmers en andere elektronische toestellen hebben voldoende koeling nodig. Anders 

ontstaan er gelijkaardige problemen. Het is zeer belangrijk om de koeling vrij te houden en 

ervoor te zorgen dat ze voldoende (frisse) lucht kunnen aanzuigen. 

Slechte elektrische verbindingen hebben een grotere weerstand, waardoor ze sneller 

oververhit geraken. Dit geldt zeker voor stekkers met beschadigde of slecht sluitende pennen, 

die daardoor zelfs volledig in elkaar kunnen smelten. 

Roken op het podium is uit den boze. Dit is enkel toegelaten wanneer het stuk dit vereist. 

Men gaat er immers vanuit dat de ar	s	eke vrijheid en de vrijheid van meningsui	ng 

belangrijker is dan een rookverbod. In dit geval moeten er wel bijzondere 

veiligheidsmaatregelen worden genomen. 

Evacua	eprocedures en publieksveiligheid vallen buiten het bestek van deze tekst, maar een 

aantal aandachtspunten voor technici kunnen niet genoeg benadrukt worden. 

Nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusapparatuur moeten snel en in moeilijke 

omstandigheden bereikbaar zijn. Zorg er dus voor dat het gebruik ervan  niet door koffers, 

spots of kabels gehinderd wordt. Eén losse kabel kan voldoende zijn om een vluchtende 

toeschouwer te laten struikelen. En één struikelende toeschouwer is op zijn beurt voldoende 

om een massa slachtoffers te maken. 

2.11 Brand- en schroeigevaar 

2.12 Evacua	ewegen en noodverlich	ng 
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In een publieksruimte moet verder ook noodverlich�ng aanwezig zijn. Dit soort toestellen 

springt aan wanneer de spanning uitvalt, zodat er al	jd voldoende licht is om evacua	e 

mogelijk te maken. Daarnaast moet er in publieksruimtes waar het donker is ook 

veiligheidsverlich	ng aanwezig zijn. Deze brandt permanent en zorgt ervoor dat we 

voldoende kunnen zien en ons kunnen oriënteren 	jdens de voorstelling. Iemand die 

bijvoorbeeld onwel wordt 	jdens de voorstelling moet de zaal zonder ongelukken kunnen 

verlaten. 

Zowel nood- als veiligheidsverlich	ng hebben reden van bestaan. Het zou dan ook uiterst 

gevaarlijk zijn om ze uit te schakelen of af te dekken. Indien het licht van deze toestellen de 

voorstelling hindert, moet er steeds met de veiligheidsverantwoordelijke overlegd worden om 

tot een oplossing te komen. 

Je werkt op het podium steeds samen met collega’s. Dat kunnen technici, muzikanten, acteurs 

of produc	emensen zijn. Elke ac	e die je onderneemt, kan dan ook een risico vormen voor 

die collega’s en vice versa. Meestal is er heel wat �jdsdruk. Iedereen wil zijn eigen ding klaar 

hebben en het publiek wacht. 

Je moet bij alles wat je doet dan ook alert blijven en je omgeving in de gaten houden. Als jij 

onverwacht het licht uitdoet kan iemand vallen, ergens tegenaan lopen of zelfs van het 

podium afdonderen. Als een collega een truss laat zakken, kan jij er tegenaan lopen. Als hij 

een sleutel laat vallen, kan jij die op je hoofd krijgen. Een muzikant kan door een foute 

instelling jouw oren beschadigen.  

Veiligheid op het podium betekent dus ook elkaar in de gaten houden en elkaar 

waarschuwen als er gevaar dreigt. Veiligheid is iets waar je elke dag opnieuw samen aan moet 

werken. 

Tot slot is er het publiek. Hoewel de veiligheid van het publiek niet direct de 

verantwoordelijkheid is van de lich@echnicus zijn er toch een aantal zaken waar je aandacht 

aan moet besteden. Jouw werk kan immers hun veiligheid in het gedrang brengen. 

Mensen met een aanleg voor epilepsie zijn gevoelig aan stroboscooplicht of aan ander licht 

dat aan een hoge frequen	e flikkert. De flitsen kunnen een epilep	sche aanval veroorzaken. 

Om het risico in te dijken, kan je het gebruik van de stroboscoop beperken. Daarnaast kan je 

aan de ingang aangeven dat er stroboscooplicht gebruikt wordt en dat dit een risico vormt. Je 

kan dit soort ongevallen evenwel niet volledig uitsluiten. Sommige mensen zijn zich immers 

niet bewust van hun gevoeligheid en voelen een aanval niet aankomen.  

Ook andere effecten (zoals bijvoorbeeld lazers) houden specifieke risico’s in. Zorg ervoor dat 

je op de hoogte bent van deze risico’s en van de manier waarop je ermee hoort om te 

springen. Je start dus ook best met het lezen van de handleiding van een nieuw toestel. 

Tot slot zijn er indirecte gevaren. Een ondoordachte black-out kan bijvoorbeeld paniek 

veroorzaken. Hierdoor kan een grote groep publiek onverwacht in beweging komen met het 

risico op vallen en op verple@ering van toeschouwers. Ook voor dit soort gevaren moet je 

alert blijven.  

2.13 Collega’s 

2.14 Publiek 
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Heel wat “good prac	ces” zijn ondertussen reeds in we@en en reglementen gegoten. We 

geven hier een kort overzicht van de belangrijkste wetgeving. Wie behoeQe heeQ aan meer 

gedetailleerde informa	e kan onder andere op de website van het Belgisch staatsblad de 

exacte draagwijdte van de teksten nakijken. 

ARAB en VLAREM 

ARAB staat voor het “Algemeen reglement op de arbeidsbescherming”. Hierin komen vooral 

maatregelen voor de veiligheid van werknemers aan bod. De regels rond publieksveiligheid, 

brandpreven	e en de inrich	ng van gebouwen waarin voorstellingen doorgaan zijn 

grotendeels door het VLAREM uit het ARAB overgenomen. Het VLAREM is de Vlaamse 

milieuwetgeving. Het regelt in de podium- en eventsector o.a. zaken als geluidshinder en 

dansgelegenheden. Het VLAREM is uiteraard alleen in Vlaanderen van toepassing, maar voor 

Brussel en Wallonië zijn er gelijkaardige regels uitgevaardigd. Dit in tegenstelling met het 

ARAB dat tot de na	onale wetgeving behoort. 

AREI 

AREI staat voor het “Algemeen reglement op de elektrische installa	es”.  Hierin staan de 

regels die van toepassing zijn op elektrische toestellen, op het aanleggen en beveiligen van 

voedingsaanslui	ngen en op het toegelaten gebruik in specifieke omstandigheden. Daarnaast 

worden er een aantal werkmethoden verplicht. 

Welzijnswetgeving 

De wetgeving “Welzijn op het werk” bundelt een aantal maatregelen, die het welzijn van de 

werknemers moeten verhogen. Het gaat hierbij niet enkel om fysieke belas	ng, maar 

bijvoorbeeld ook om maatregelen tegen stress of ongewenst gedrag.  

Machinerichtlijn 

De wetgeving met betrekking tot het werken met machines en toestellen regelt onder andere 

de keuringen van (mechanische) toestellen, de verplichte (Nederlandstalige) handleidingen en 

het aankoopbeleid. 

Europese richtlijnen 

De bovenstaande we@en zijn grotendeels afgeleid van Europese richtlijnen. Het is de 

bedoeling van de verschillende wetgevers om een gezonde, veilige omgeving te creëren, 

waarin zorg wordt gedragen voor de werknemers, hun collega’s en het publiek. 

Hoewel de wetgeving soms als een last wordt ervaren, is deze over het algemeen gebaseerd 

op ingevingen van het gezond verstand. Uiteindelijk hebben we met zijn allen belang bij een 

aangename en veilige werkomgeving. 

2.15 Wetgeving 
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In dit hoofdstuk geven we een kort 

overzicht van de grote blokken waar-

uit een lich
nstalla
e is opgebouwd. 

Dit overzicht helpt je om de volgende 

hoofdstukken in een juist kader te 

plaatsen. Elk van de blokken wordt in 

de volgende hoofdstukken immers in 

detail besproken.  
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Een lich
nstalla
e is een technische installa
e, die op een veilige en herhaalbare manier 

het podium moet belichten volgens de wensen van de ontwerper of ar
est. Hierbij 

beïnvloedt men de verschillende parameters van het licht in rela
e tot de voorstelling om 

zodoende het gewenste effect te bekomen.  

Alvorens gedetailleerd in te gaan op de verschillende onderdelen van een lich
nstalla
e, 

geven we eerst een overzicht van de verschillende grote blokken en hun func
e. Elke 

lich
nstalla
e, van huisdimmer tot concertset, valt steeds te herleiden tot dezelfde 

basiselementen. Als één van deze elementen niet aanwezig is,  kunnen we niet langer 

spreken van een lich
nstalla
e voor podiumgebruik. 

 

 

De voeding of voedingsaanslui
ng levert het vermogen, de energie voor de lichtbronnen. 

Meestal wordt in een gebouw waar men voorstellingen wil laten doorgaan een speciale, 

driefasige aanslui
ng voorzien, die voldoende vermogen kan leveren. In principe kan het 

echter ook om een gewoon stopcontact of om een ba2erij gaan. 

In het hoofdstuk over  voedingen  zullen we hier dieper op ingaan. 

De vermogensregeling regelt het aangeleverde vermogen en stuurt het naar de lichtbron, 

zodat de lichtoutput hoger of lager wordt. Meestal wordt  een elektronische dimmer  als 

vermogensregeling gebruikt. Een dergelijke dimmer bevat dan meerdere 

vermogensregelingen. Het aantal vermogensregelingen is a3ankelijk van het aantal 

kringen/vermogens, dat men afzonderlijk  wenst te regelen. 

Lichtbronnen ze2en het  aangeleverde vermogen om in lichtenergie. Voor 

podiumtoepassingen gaan we ervan  uit dat we niet enkel de intensiteit, maar ook de vorm 

kunnen aanpassen.  Men spreekt soms ook van “belas
ng”, vermits  de lichtbronnen de 

dimmer belasten, m.a.w. het geregelde vermogen opnemen. 

De vorm waarin de lichtbronnen voorkomen, kan variëren van een eenvoudig peertje tot 

een geautoma
seerde armatuur. In het hoofdstuk over soorten spots gaan we in detail in 

op de verschillende soorten lichtbronnen. In het hoofdstuk over onderdelen van 

lichtarmaturen gaan we dieper in op de concrete werking. 

3.1 Voeding 

3.2 Vermogensregeling 

3.3 Lichtbronnen 

Schema�sch overzicht lich�nstalla�e 
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De stuureenheid wordt ook wel eens lichafel of lichtsturing genoemd en vormt de “human 

interface” van de lich
nstalla
e. Hier bepaalt de operator in welke mate de 

vermogensregeling energie aan de lichtbronnen toevoert. Het is dus de link tussen mens en 

machine. 

We zullen  dieper ingaan op de stuurtafels in de hoofdstukken die respec
evelijk manuele 

stuurtafels en het programmeren van stuurtafels behandelen. 

De spanningskabels of vermogenskabels transporteren de energie van de voeding naar de 

vermogensregeling en van de vermogensregeling naar de lichtbronnen. We gaan dieper in op 

de verschillende soorten kabels en hun  gebruik  in het hoofdstuk rond kabels en stekkers. 

De stuurkabels transporteren de stuursignalen van de stuureenheid naar de 

vermogensregeling. Deze kabels voeren geen vermogen aan, maar transporteren enkel de 

signalen die aangeven wat de vermogensregeling moet doen. Dit komt uitgebreider aan bod 

in het hoofdstuk over stuursignalen en stuurkabels. 

Het bovenstaande  klinkt waarschijnlijk vrij  abstract. Het voordeel daarvan is dat de in dit 

boek opgenomen defini
es universeel bruikbaar zijn  en inzicht geven in de systeemopbouw. 

Elke installa
e, hoe groot of klein ook, valt te herleiden tot de hierboven opgesomde 

elementen.  We maken dit duidelijk aan de hand van een  paar voorbeelden. 

Een  huis-, tuin- en keukendimmer of draaiknopdimmer komt in elke huiskamer voor. De 

dimmer is permanent aangesloten op de voeding, terwijl de vermogensregeling en de sturing  

aparte onderdelen zijn, die in dezelfde behuizing zijn verwerkt. De lampen in de huiskamer 

zijn permanent verbonden met de vermogensregeling. 

We gaan even terug in de 
jd. De Sabba;nidimmer werd omschreven in 1638, ruim voor het 

elektrisch 
jdperk. Toch zijn alle basiselementen in principe aanwezig: het vermogen is de 

poten
ële energie van de kaars, de vermogensregeling is mechanisch, de sturing werkt door 

de beweging van de draden en de lichtbron is de brandende vlam. 

 

 

Uiteraard is dit redelijk  vergezocht, maar het maakt duidelijk dat de verschillende 

basiselementen andere vormen kunnen aannemen a3ankelijk van de gebruikte technologie. 

Voor gasdruklampen en geautoma
seerde spots wordt nog steeds mechanische dimming 

gebruikt en  het dimsysteem van Sabba;ni komt dan ook aardig in de buurt.  

Bij podiumtoepassingen zullen we de lich
nstalla
e echter meestal in een standaardvorm 

tegenkomen: een aantal spots, verbonden met één of meerdere dimmers, die gevoed worden 

vanuit het lichtnet en via stuurkabels worden aangestuurd door een stuurtafel. 

3.4 De stuureenheid 

3.5 Spanningskabels 

3.7 Prak
sch 

3.6 Stuurkabels 

Sabba�ni dimmer 

Huis-, tuin- en keukendimmer  

Kleine mobiele lich�nstalla�e 
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In dit hoofdstuk bespreken we enkel  

kabels voor mobiel podiumgebruik. 

Kabels voor permanente installa
e 

worden niet besproken, maar 

uiteraard zijn veel besproken 

principes ook op dit soort kabels van 

toepassing. Verschillen  die voor 

podiumgebruik van belang zijn, 

worden uiteraard expliciet vermeld. 

Signaalkabels worden dan weer in 

een ander hoofdstuk besproken.  
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Strikt gesproken maken  we bij  mobiele toepassingen geen gebruik van kabels, maar van 

snoeren. In de elektrotechniek maakt men immers een onderscheid tussen kabels en 

snoeren. Met het begrip ‘kabel’ bedoelt men een samenstel van meerdere volkoperen 

aders in een omhulsel, dat bedoelt is  voor vaste installa
e. ’Snoeren’ zijn dan weer een 

samenstel van soepele, uit meerdere fijne koperdraden opgebouwde aders in een 

omhulsel,  dat geschikt is voor mobiel gebruik. 

Omdat in de theater- en evenementensector in plaats van het woord ‘snoer’ echter 

consequent het begrip ‘kabel’ wordt  gebruikt, zullen we  ook hier voor de term ‘kabel’ 

opteren.  

Er zijn honderden verschillende types kabels, die elk bedoeld zijn voor een specifieke 

toepassing of aangepast zijn aan een specifiek gebruik. Om  de juiste kabel uit te kunnen 

kiezen, moeten we dan ook eerst ingaan op de specifieke eigenschappen van kabels. 

Op een enkele uitzondering na gebruiken we binnen de sector van de podiumtechniek 

steeds kabels met meerdere aders. Bij soepele kabels bestaat een ader uit meerdere dunne 

koperdraden, die samen een afgeschermde bundel vormen. Dit is nodig om de nodige 

soepelheid te garanderen. Een solide koperen geleider zou na een aantal keren plooien 

immers kunnen breken. 

Het meest gebruikte materiaal voor de geleiders is koper, maar voor hoogwaardige kabels 

met een groot vermogen wordt soms ook aluminium gebruikt. De doorsnede van de ader 

wordt uitgedrukt in vierkante mm. Deze doorsnede bepaalt hoe veel stroom we door de 

kabel mogen laten lopen (zie verder bij berekenen van kabels). 

Het benodigd aantal aders is a:ankelijk van het gebruik. In spanningsvoerende kabels in 

theater varieert het aantal van 3 aders voor standaard spanningskabel, over 5 aders voor 

driefasige kabel tot 25 aders voor mul
kabels. 

Voor kabels met een beperkt aantal aders gebruikt men een kleurencode om de 

verschillende aders aan te duiden. Bij kabels met een groter aantal aders wordt ook wel 

eens een nummersysteem gebruikt. Bij  alle kabeltypes is de aarding  geel/groen. Dit is een 

interna
onale afspraak. Gele of groene geleiders mogen niet meer gebruikt worden om 

verwarring te vermijden. De nulgeleider is al
jd blauw. Dit is op zijn beurt een Europese 

afspraak. Buiten Europa zijn evenwel andere kleuren mogelijk. Zo kan je in de USA  wi?e of 

grijze nulgeleiders terugvinden. 

De opbouw van het aderomhulsel bepaalt  grotendeels in welke omstandigheden een kabel 

gebruikt kan of mag worden. De materiaalkeuze  bepaalt onder meer de isola�eweerstand, 

de soepelheid en de mechanische, chemische  en thermische weerstand. Er worden o.a. 

kabels gemaakt die ondergronds mogen worden gebruikt of brandbestendig zijn. 

Voor podiumgebruik worden meestal rubberen en, in mindere mate, versterkte PVC-

omhulsels gebruikt. We bespreken verderop in dit hoofdstuk  in het deel rond kabels voor 

podiumgebruik welke kabels in aanmerking komen. 

Een laatste eigenschap van de kabel is zijn diameter. Deze diameter is vooral belangrijk in 

verband met de wartels die in de stekkers moeten worden voorzien.  

4.1 Eigenschappen van kabel 
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Om de aderdikte van een kabel te kunnen bepalen, moeten we weten welke verliezen zich in 

de kabel voordoen. Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installa
es (AREI) zegt immers 

dat er maximaal 3% spanningsverlies mag optreden in een kabel.  

De verliezen in kabels treden op omdat de kabel een bepaalde weerstand heeE. Die 

weerstand veroorzaakt een spanningsverlies over de gehele lengte. De weerstand van een 

kabel is a:ankelijk van  

• de lengte van de kabel in meter (hoe langer, hoe meer weerstand) 

• de doorsnede van de aders in mm2 (hoe dikker, hoe minder weerstand) 

• en de soortelijke weerstand in ohm x m2 / m of ohm meter (in het geval van koper 

bedraagt dit 0.01785). 

De formule om de weerstand van de kabel te berekenen is  

Waarbij: 

lg staat voor de enkele lengte van de kabel in meter 

ρ (rho) staat voor de soortelijke weerstand van het geleidermateriaal 

A staat voor de geleiderdoorsnede in mm2 

we vermenigvuldigen met 2, omdat de totale lengte van de aders uiteraard twee keer de 

lengte van een enkele ader is. 

Er wordt vaak  naar deze formule verwezen als de wet van Pouillet, naar de Franse 

natuurkundige Claude Pouillet. 

Voorbeeld 

We willen het spanningsverlies berekenen bij een kabel van 25 m met koperen geleiders met 

een soortelijke weerstand (ρ) van 0.01785 en een aderdoorsnede (A) van  2,5 mm2 . De 

netspanning is 230V, terwijl de maximale stroomsterkte 16A bedraagt. 

De weerstand van de totale kabel is dan: 

Als we door deze kabel 16A aan stroom sturen,  hebben we bijgevolg een spanningsverlies van 

 We werken met een spanning van 230V. Het procentuele verlies over de kabel bedraagt dus  

Dit verlies valt binnen de door het AREI opgelegde grens van 3%. 

4.2 Berekenen van kabels 
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Het is uiteraard ook mogelijk om de omgekeerde weg te volgen en te berekenen welke 

aderdikte men moet gebruiken om binnen de norm te blijven. 

We weten immers dat 

als we Rg  in deze formule vervangen door de formule van de weerstand van de kabel, dan 

krijgen we de volgende formule 

We kunnen hieruit de formule voor de aderdoorsnede afleiden: 

We weten dat 

waarbij  Pv het toegelaten verlies in % is. 

Als we dit  invoegen, krijgen we de volgende formule 

Als we, in de veronderstelling dat het toegelaten verlies 3% mag bedragen,   de aderdikte 

berekenen voor een kabel van 100 m met koperen aders, waardoor een stroom loopt van 

16A bij een spanning van 230V,  dan krijgen we het volgende 

Natuurlijk is het vaak onmogelijk een kabel te vinden met een aderdikte die exact aan deze 

waarde voldoet. In de prak
jk gebruiken we genormaliseerde doorsneden voor koperen 

geleiders. 

In een oplopende reeks komen volgende gestandaardiseerde doorsneden voor: 

0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 70 / 95 / 120 / 150 / 185 / 240 

Om zeker te zijn dat we het toegelaten verlies niet overschrijden, kiezen we steeds een 

grotere doorsnede dan diegene die  berekend werd. 

In ons voorbeeld kiezen we dus een aderdoorsnede van 10 mm2. 

Houd er wel rekening mee dat we bij deze berekeningen een vereenvoudigde formule 

gebruikt hebben. Zo hebben we geen rekening gehouden met de arbeidsfactor (cos φ), met 

de specifieke construc
e of met externe factoren die de koeling beperken. 

In de prak
jk worden in de plaats van berekeningen veelal  tabellen gebruikt. 
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Zowel bij de berekening als bij de tabellen is men er van uitgegaan dat de kabels onder 

normale omstandigheden worden gebruikt. De podiumprak
jk stelt zo nu en dan evenwel  

hogere gebruikseisen. Vooral het gebrek aan koeling, veroorzaakt door het samenleggen van 

grote hoeveelheden kabel, beïnvloedt het resultaat. 

De soortelijke weerstand is immers a:ankelijk van  de temperatuur. Over het algemeen 

wordt er bij de berekeningen uit gegaan van  een temperatuur van 20 °C. Als de temperatuur 

oploopt zal bijgevolg ook de weerstand verhogen. In de podiumprak
jk zal de temperatuur 

vaak hoger liggen dan de in de berekeningen in aanmerking genomen 20 °C. Zo kan de 

omgevingstemperatuur op een zomerfes
val al snel oplopen tot 40 °C. 

Daarom wordt er bij het berekenen van mul�kabels bijvoorbeeld van uitgegaan dat er slechts 

80% van het theore
sche totaalvermogen mag worden gebruikt. Elk paar aders kan op zich 

wel de berekende stroom verwerken, maar als alle aders ten volle belast zouden worden, zou 

er te veel warmte opgewekt worden in de kabel. 

Tabel van maximum verbindingslengtes van koperen leidingen in meters bij monofasig gebruik op 220 V en een toegestaan spanningsverlies van 3% 
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De meest voorkomende kabels in podiumgebruik zijn rubberkabels. Binnen deze categorie 

zijn er verschillende types verkrijgbaar. 

Voor het lichtere werk wordt veelal CTLB (HO5 RRF en H05RNF)-kabel gebruikt. Dit is een 

soepele kabel met rubberisola�e. Op dergelijke snoeren is meestal een opdruk te vinden 

die, naast het kabeltype, ook het aantal geleiders en hun doorsnede aanduidt: bvb. 3G6 (3 

geleiders van 6mm2), 5G16 (5 geleiders van 16mm2). 

Voor het “heavy duty”-werk worden neopreenkabels van het type CTMBN en CTFBN 

(H07RN-F) gebruikt. Neopreen is een synthe
sche rubbersoort. Bij deze kabels zijn zowel 

aders als mantel extra stevig  geïsoleerd. Ze kunnen dus ook in moeilijke omstandigheden 

(fes
vals, buitenwerk, …) worden ingezet. 

Naast rubberkabels komen er ook nog steeds PVC-kabels voor. We laten hier VTLmB 

(tweelingsnoer) en VTLB (rond toestelsnoer)  buiten beschouwing, omdat deze totaal 

ongeschikt zijn voor podiumgebruik. VTMB-snoer wordt wel frequent gebruikt, vooral in 

kabels die afgewerkt, met aangegoten stekkers, gekocht worden. Het PVC is minder soepel 

en blijE moeilijk vlak op de grond liggen. Daardoor is de bekabeling vaak slordig 

 

Voor sommige toepassingen heb je kabels nodig die een hoge temperatuur kunnen 

verdragen. Hiervoor worden kabels met een omhulsel van silicone gebruikt. Deze kabels 

zijn weliswaar bestand  tegen hoge temperaturen, maar er is ook een nadeel aan deze 

kabels verbonden. Ze zijn namelijk op mechanisch gebied niet erg sterk en dus enkel 

geschikt  als  korte aansluitkabel of als doorvoer op plaatsen waar de temperatuur kri
sch 

is. 

Voor mul
kabels liggen  de eisen met betrekking tot flexibiliteit en mechanische stevigheid 

zeer hoog. Hier worden naast neopreenkabels ook kabels van het type öl-flex of mul�flex 

gebruikt. Deze kabels, bedoeld voor industriële toepassingen waarbij de kabel con
nu 

beweegt ( bvb. robotarmen of windturbines), zijn ten zeerste geschikt voor het intensieve 

gebruik in de podiumindustrie. 

 

Om efficiën
eredenen valt men  meer en meer terug op hybride kabels. Dit zijn kabels 

waarin verschillende soorten aders worden samengevoegd. Als voorbeeld tonen we een 

gecombineerde DMX–voedingskabel. Bij gebruik van dit soort kabel moet men bvb. slechts 

een kabel leggen naar een spli?er, die zowel voeding als een stuursignaal nodig heeE. Dit 

levert uiteraard een behoorlijke 
jdswinst op en zorgt ervoor dat je  aardlussen vermijdt. 

Tot hiertoe hebben we het enkel over de kabel gehad. Zonder stekker is een soepele kabel 

echter weinig zinvol. In wat volgt bespreken we  de verschillende stekkertypes die in de 

podiumtechniek gebruikt worden. 

De maximaal toegelaten spanning van een stekker wordt hoofdzakelijk bepaald door de 

isola
ewaarde van het omhullend materiaal. Hoe hoger de spanning, hoe meer het 

omhulsel geïsoleerd moet zijn.  

De maximaal toegelaten stroom in een stekker wordt hoofdzakelijk bepaald door de 

pennen. Uiteraard  is hier, net als bij kabels,  de dikte van de pennen van belang. Dit 

bepaalt immers de weerstand van de geleidende delen.  Nog belangrijker echter is de 

4.3 Kabels voor podiumgebruik 

4.4.1 Eigenschappen van stekkers 

4.4 Stekkers 

Silicone kabel 

Mul kabels 

Hybride kabel 

PVC kabel 

Neopreen kabel 



  

35 Belich
ngstechniek voor podiumtechnici 

 4
 K

a
b

e
ls

 e
n

 s
te

k
k
e

rs
 

contactweerstand tussen de pen van de stekker en de bus in het stopcontact. De stroom moet 

hier immers van de bus naar de pen “overspringen”. De contactweerstand wordt o.a. bepaald 

door het oppervlaktemateriaal. Daarom zijn sommige pennen verzilverd of zelfs verguld. 

Daarnaast zorgt een goede klemming van de bus rond de pen ervoor dat beide oppervlakken 

elkaar maximaal raken. 

Dat verklaart ook meteen waarom stekkers met ingebrande pennen of waarbij er bijvoorbeeld 

zand of stof tussen de pennen zit een risico vormen. Ze moeten dan ook meteen vervangen 

worden, aangezien de weerstand van de overgang sterk toeneemt. Daardoor raakt de 

verbinding oververhit en kan ze soms le?erlijk vast gelast worden. 

Het aantal contacten wordt grotendeels bepaald door het voorziene gebruik. Voor een 

driefasige aanslui
ng met nul en aarde heb je nu eenmaal 5 verbindingen nodig, terwijl je 

voor een monofasige geaarde verbinding aan drie verbindingen genoeg hebt .  

Het type aanslui�ng is a:ankelijk van de persoonlijke voorkeur of van specifiek gebruik. Er 

zijn stekkers met een schroefverbinding (soms dubbel uitgevoerd), met klikcontacten, met 

een soldeercontact of met een krimpcontact, dat met een tang wordt gemaakt. 

Bij spanning voerende stekkers is de uitvoering van de aarding uiteraard van belang. De 

verbinding van de aarde moet in principe voor de andere pennen tot stand komen. Op die 

manier ben je zeker dat je toestel geaard is vooraleer het van spanning wordt voorzien. 

Daarom is de aardpen meestal langer dan de andere pennen in een stekker. Men noemt dit 

een “first mate, last break contact”: het zal als eerste verbinding maken en als laatste de 

verbinding verbreken.  

Het omgekeerde van dit soort contact is het pilootcontact bij een CEE-stekker. Dit is een “last 

mate, first break contact”. Het zal pas verbinding maken als alle andere pennen verbonden 

zijn. Dit heeE als doel inbranding van de pennen en vonkvorming te vermijden. Het 

stopcontact wordt pas onder spanning gezet als de contacten gemaakt zijn. 

De aarding van het stekkerhuis is een kri
ek punt bij veel stekkers. Als een stekker metalen 

delen heeE die je van buitenaf aan kunt  raken  , moeten deze uiteraard ook geaard zijn. Het 

risico van een los draadje dat het omhulsel raakt, is niet denkbeeldig. 

Een goede trekontlas�ng zorgt ervoor dat het omhulsel van de kabel wordt vastgeklemd in de 

stekker, zodat er geen krachten op de individuele aders of verbindingen worden uitgeoefend. 

De trekontlas
ng moet de kabel volledig omklemmen. 

Sommige stekkers hebben een beveiliging tegen ongewild ui&rekken. Deze beveiliging kan 

veel verschillende vormen aannemen. CEE-stekkers voor grote vermogens en Socapex 

connectoren  hebben een wartel die kan worden vastgedraaid. Kleinere CEE’s hebben meestal 

een pennetje op het deksel, dat de stekker moet vasthouden. Har
ng connectoren werken 

dan weer met clips, terwijl PowerCon connectoren uitgerust zijn met een bajonetsysteem met 

een beveiliging.   

De mechanische weerstand van een stekker geeE aan hoeveel mechanische kracht je op de 

stekker kan ze?en vooraleer die beschadigd raakt. Een stekker in een podiumtoepassing zal 

wel eens vallen of tegen een muur zwiepen. Op  fes
vals wordt er over gelopen of zelfs per 

vergissing over gereden. De mechanische weerstand wordt aangegeven met de IK code. Dit 

zijn twee cijfers (van 0 tot 10), waarbij de laagste (01) staat voor een kracht van 0.15 joule 

(gewicht van 200 g dat van 7.5 cm naar beneden valt) en de hoogste (10) vertegenwoordigt  

een kracht van 20 joule (gewicht van 5 kg dat van 40 cm naar beneden valt. 

Oververhi'e stekker 

Thermografische foto van over-

verhit contact. 
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De bescherming tegen omgevingsfactoren geeE 

aan in welke omstandigheden een  stekker gebruikt 

mag worden. Sommige stekkers zijn bijvoorbeeld 

voorzien van extra afsluitwartels of van 

kabeldoorgangen om water en stof tegen te 

houden. Er wordt echter niet alleen rekening 

gehouden met de stekker en het stopcontact 


jdens het gebruik. Daarom hebben sommige 

stekkers bijvoorbeeld een afsluitdeksel om te 

vermijden dat stof of water de contacten aantasten 

als ze niet gebruikt worden. 

 

Deze bescherming word door middel van de IP 

codes aangegeven. De IP code bestaat uit twee 

cijfers, waarvan het eerste het indringen van 

voorwerpen en stof en het tweede het indringen 

van vloeistoffen aangeeE. Hoe hoger het getal, hoe 

beter de beveiliging is.  

Naast deze eerder algemene beschermingsnormen 

zijn er specifieke normen,  bijvoorbeeld voor  

explosievrije ruimtes. Hiervoor bouwt men stekkers 

die vonkvrij zijn en automa
sch onderbreken bij het 

ui?rekken. 

 

Op sommige stekkers vind je 
entallen keurmerken terug. Deze geven telkens de 

conformiteit met een na
onale norm aan. De belangrijkste normen voor ons zijn CEBEC 

(België), KEMA (Nederland) en VDE (Duitsland). Binnen de Europese unie erkennen de 

lidstaten ondertussen elkaarskeurmerken. 

 

 

 

 

 

Veelal vind je ook een CE aanduiding op de stekker terug. Dit is strikt genomen geen 

keurmerk, maar een aanduiding dat de fabrikant aan alle Europese regels voldoet. 

 

 

Ten slo?e moet een stekker natuurlijk passen binnen bepaalde standaarden. Een standaard 

is een afspraak tussen verschillende gebruikers om gelijkaardig materiaal te hanteren, zodat 

uitwisseling mogelijk is. Dat kan net zo goed een afspraak zijn binnen een land, een sector 

of zelfs binnen een theaterhuis. 

 

Overzicht beschermingscodes 

Keurmerken op stekker 

CE merk 

Keurmerken 
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We bespreken hier eerst de stekkertypes die interna
onaal gebruikt worden. Daarna zullen 

we ons kort over enkele na
onale standaarden buigen. Ten slo?e overlopen we de meest 

courante mul
kabels en de  stekers voor eenaderige kabels. 

De CEE stekkers van het type P17 staan voor een heel gamma aan verschillende stekkers. Ze 

worden gebruikt voor verschillende spanningen, vermogens en ne?en. We bespreken hier 

alleen die stekkers die courant op het podium gebruikt worden. 

De groo?e van de steker bepaalt de stroomsterkte die door de stekker mag lopen. Er zijn 

stekkers voor 16A, 32A, 63A en 125A. Voor theatertoepassingen heeE ADB een 
jdlang 

stekkers voor 25A geproduceerd. Deze hebben dezelfde maat als een 16A stekker, maar 

hebben vergulde pennen zodat hierbij hogere stromen  gebruikt mogen worden. De reden 

hiervoor was dat men op die manier hetzelfde stekkertype voor 16A- en  25A-kringen kon 

gebruiken. 

De kleur van de stekker geeE de hoogst toegelaten spanning aan. Bij een rode stekker is dit 

415V, bij een blauwe 240V en bij een gele 120V. In podiumtoepassingen worden soms ook 

paarse stekkers gebruikt voor spanningen tot 48V. Je moet je er evenwel van bewust zijn dat 

de kleur enkel de hoogst toegelaten spanning aangeeE. Je kan dan ook perfect  een lagere 

spanning op de stekker aansluiten. Bij podiumtoepassingen, waarbij veel voedingskasten en 

dimmers omgeschakeld kunnen worden, is het gebruikelijk om ook in een driehoeksnet (3 x 

230V) rode stekkers te gebruiken. 

De posi�e van de nok ten opzichte van de aarde zorgt ervoor dat een stekker van het ene 

type niet in een stopcontact van het andere type kan worden gestopt. De posi
e van de 

aardpen wordt aangegeven in uur (h). Bij de gele monofasige stekker staat de aardpen 

bijvoorbeeld op 4 uur. 

De stekkers zijn zo opgebouwd dat de aardpen contact maakt voor de andere pennen. Op die 

manier is een toestel zeker geaard vooraleer het onder spanning komt te staan. 

Bij grotere vermogens is het belangrijk dat de stekkers niet in bedrijf worden uitgetrokken. De 

vonken die bij het ui?rekken zouden ontstaan, kunnen de pennen beschadigen. Daarom is er 

bij stekkers voor 63A en 125A een extra pilootpen voorzien. Deze korte pen kan gebruikt 

worden om de spanning uit te schakelen vooraleer de stekker wordt ontkoppeld. In de 

podiumprak
jk is dit echter weinig bruikbaar, vermits het systeem niet func
oneert met 

verlengsnoeren. Deze zijn immers niet voorzien van een extra ader voor de pilootpen. 

Grotere stekkers zijn meestal voorzien van een wartel waarmee de stekker kan 

vastgeschroefd worden op het stopcontact. Dit is een extra mechanische beveiliging die op 

zijn beurt voor een verhoogde waterdichtheid zorgt. 

Gele stekkers worden enkel voor 120V gebruikt. In de podiumprak
jk worden ze gebruikt om 

bijvoorbeeld twee fourbars met aircraEs te koppelen of om twee 120 V-pars in serie op een 

230V aanslui
ng aan te sluiten. 

 

 

Er zijn twee courante versies van blauwe stekkers in gebruik. De monofasige stekkers worden 

gebruikt voor het aansluiten van toestellen en spots.  

De driefasige versie wordt gebruikt in oudere installa
es, waarbij nog een driehoeksnetwerk 

op 220V aanwezig is. 

4.4.2 Soorten stekkers 

4.4.2.1 CEE P17 

CEE P17 stekkers 

Penconfigura e CEE P17 stekkers 
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De meest gebruikte rode stekker is de driefasige stekker met nulleider. Deze wordt 

gebruikt in sternetwerken met een maximale spanning van 400V. Deze netwerken zijn 

standaard in België. 

 

 

De CEE 22 toestelstekker (ook wel Euroconnector genoemd) is een stekker die in de eerste 

plaats voor het voeden van toestellen is bedoeld. In de podiumprak
jk worden dergelijke 

stekkers ook gebruikt voor patchsystemen. De stekker is uitgerust voor een stroom van 

10A, maar er wordt aangeraden om hem slechts tot 6A te belasten. 

  

Er bestaan drie varia
es van deze stekker, die verschillen in het aantal nokken/gleuven in 

de behuizing. De verschillende varianten hebben meer of minder gleuven, a:ankelijk van 

de toegestane gebruikstemperatuur.  

• Geen gleuf betekent een maximumtemperatuur van  60° 

• Eén gleuf houdt een maximumtemperatuur van 120° in 

• Twee gleuven betekent een temperatuur van maximum 150° 

De PowerCon is een vrij nieuwe stekker. Hij  is in de eerste plaats ontwikkeld als 

voedingsstekker voor toestellen. Hij is zeer compact en kan in verhouding tot zijn omvang 

zeer grote stromen aan. Er bestaan een 20A- en een 32A-versie. De stekker is enkel bedoeld 

voor monofasig gebruik. 

Voor toestellen die geen aarding behoeven wordt de Europlug in Europa vrij standaard 

gebruikt. Deze stekker  is, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta, 

overal bruikbaar.  

 

In België is het gebruik van stekkers met een penaarde verplicht voor geaarde toestellen 

(dit is de type E-stekker, die ook in Frankrijk gebruikt wordt). In de podiumprak
jk worden 

de stopcontacten volgens deze standaard uitgevoerd, maar er worden hybride CEE 7/7 

stekkers gebruikt die zowel een pen- als een randaarde hebben. Op die manier passen ze 

ook op toestellen die uit Duitsland of uit Nederland komen. 

4.4.2.2 Toestelstekker (CEE 22) 

4.4.2.3 PowerCon (Neutrik) 

4.4.2.4 Europlug 

4.4.2.5 E-stekker met penaarde  

Penconfigura e CEE P17 stekkers 

CEE 22 stekkers 

PowerCon stekkers 
Aanslui schema PowerCon stekkers 

Europlug stekker 

E-stekker met penaarde 
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De stekkers kunnen in verschillende vormen en met uiteenlopende kwaliteiten aangekocht 

worden. Uitgaande van de  podiumvereisten kiest men veelal voor rubberstekkers. Deze zijn 

mechanisch zeer sterk en bedrijfszeker. Vaak wordt er naar deze stekker verwezen als een 

Keraf stekker, hoewel dit een merknaam is en de desbetreffende stekkers ook door andere 

fabrikanten geproduceerd worden.  

Indien men toestelstekkers nodig heeE, opteert men vaak voor aangegoten stekkers. 

 

 

 

In Nederland gebruikt men stekkers met randaarde. Deze worden ook wel eens “schuko’s” 

genoemd, wat een verbastering is van het Duitse “Schutzkontakt”. Deze stekkers worden ook 

in Duitsland en Spanje gebruikt. De hybride CEE 7/7 stekkers passen op deze stopcontacten, 

maar stekkers die enkel van een randaarde zijn voorzien passen niet op Belgische 

stopcontacten met penaarde. 

Hoewel men langzaam naar een standaard probeert te streven, worden in  sommige Europese 

landen nog andere stekkersoorten met specifieke eigenschappen gebruikt. In sommige landen 

bestaan er bijvoorbeeld verschillende (en incompa
bele) stekkers voor 6A, 10A, 13A, enz. 

Sommige hebben pla?e pennen, andere ronde. Buiten Europa zijn de verschillen zo mogelijk 

nog groter. 

In veel gevallen gaat het om kleine varia
es, maar soms gaat het ook om meer fundamentele 

verschillen in visie en opzet. Zo hebben Engelse stekkers een ingebouwde zekering  en zit er 

standaard een schakelaar op de stopcontacten. 

Je moet je bijgevolg goed informeren wanneer je op tournee trekt door Europa, zodat de 

nodige overgangen voorzien kunnen worden.  

Mul
stekkers worden gebruikt om met één verbinding meerdere kringen aan te sluiten. In de 

podiumtechniek gebruiken we mul
connectoren zowel voor het verdelen van vermogens als 

voor het aanleveren van stuursignalen. We gaan hier enkel in op de vermogensconnectoren. 

De twee meest gebruikte types zijn de Har
ng connector en de Socapex connector. 

De voor belich
ngstoepassingen meest gebruikte Har�ng connector is de zes
enpolige 

connector. Men spreekt soms van een mul
 8, waarmee men verwijst naar de 8 paren die 8 

circuits kunnen aansturen. Men spreekt over het algemeen van een Har
ng connector, maar 

er zijn ook andere fabrikanten, zoals Wieland, die deze stekker produceren. 

Om een goede en bedrijfszekere verbinding te kunnen garanderen, moeten de stekkers met 

clips aan elkaar verbonden worden. Deze clips kunnen zowel op het mannelijke als op het 

vrouwelijke gedeelte zi?en. Hierbij ontstaat er vaak een probleem, aangezien er soms aan 

beide of juist aan geen van beide kanten een clip. Sommige bedrijven kiezen ervoor om de 

clips alleen op einddelen te ze?en (dimmers, mul
blokken, …), omdat ze daar het minst 

beschadigd worden. In dat geval worden er op de kabels geen clips gemonteerd. Er treedt dan 

enkel een probleem op bij het verlengen van een kabel. Dit wordt dan meestal met behulp 

van andere beves
gingsmaterialen opgelost. 

4.4.2.6 F-stekker met randaarde  

4.4.2.7 Stekkers in andere EU landen 

4.4.3 Mul
stekkers 

4.4.3.1 Har
ng connectoren 

F-stekker met randaarde 

Keraf hybride stekker 

Aangegoten hybride stekker 

Engelse stekker  

Har ng mul stekker  
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Er worden echter ook, zij het in mindere mate, achtpolige en vierentwin
gpolige stekkers 

gebruikt voor mul
kabels. Verder kom je hetzelfde type stekker in een vierpolige versie 

soms tegen bij TL-armaturen. Eén paar contacten wordt dan gebruikt voor een vaste 

spanning, het andere paar voor de gestuurde spanning. We gaan hier enkel verder in op  de 

zes
enpolige stekker. 

Deze stekker wordt in aparte onderdelen geleverd. Je kan dus zelf een combina
e 

samenstellen die  jouw voorkeur draagt of die in bij jouw standaard past. Het inwendige 

gedeelte, dat  contact maakt, bevat in dit geval 16 contacten met een maximaal toegelaten 

stroom van 16A per contact. A:ankelijk van versie tot versie worden de aanslui
ngen 

gemaakt met schroefcontacten, krimpcontacten of soldeercontacten.  

De aarding heeE een specifiek contact, dat los staat van de zes
en aanslui
ngspunten. 

Er bestaat geen standaard voor het aansluiten van de stekker. In België gebruikt men 

meestal onderstaand aansluitschema.   

 In Nederland hanteert men de standaard van het Nederlands Omroepproduk
e Bedrijf 

(NOB), die volgens het volgende aansluitschema werkt: 

In elk geval moet je dus uitkijken wanneer er bijvoorbeeld materiaal gehuurd wordt of 

wanneer men materiaal wil aansluiten op een vaste installa
e. De kabelverbindingen zijn 

meestal wel uitwisselbaar, maar de overgangen naar enkelvoudige kringen en de interne 

aanslui
ngen (bvb. van dimmers) zijn dat niet. 

Een alterna
ef voor de Har
ng connector is de Socapex connector. Deze stekker met  19 

contacten van 25A bestaat in een versie met krimpcontacten en in een versie met 

soldeercontacten. De pennen zijn in twee lengtes verkrijgbaar, zodat er “first mate, last 

break”-contacten worden gemaakt. 

De Socapex connector is een ronde stekker met een wartelslui
ng, die een zeer 

betrouwbare en bedrijfszekere mechanische verbinding vormt. 

4.4.3.2 Socapex connectoren 

Har ng contacten 

Socapex stekkers 

Aansluitschema Har ng (België) 

Aansluitschema Har ng (Nederland) 
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Ook in dit geval zijn er verschillende aansluitschema’s mogelijk. De keuze tussen de schema’s 

hangt af  van de lokale wetgeving. In sommige landen moet er voor elk paar een aparte aarde 

voorzien worden. In dat geval wordt het eerste schema gebruikt. Doordat er meerdere 

pennen noodzakelijk zijn voor de aarde is het aantal kanalen beperkt tot 6. 

 

In andere landen, zoals in Frankrijk, mag er een gemeenschappelijke aarde worden gebruikt. 

In dat geval kan men 9 kanalen benu?en. Bij dit soort stekkers moet je dus nog meer uitkijken 

dat de verschillende standaarden niet gemengd worden. Anders kan de aarde met een 

spanning voerende aanslui
ng worden verbonden. 

 

Bij stromen boven 125A wordt het moeilijk om meeraderige kabels te gebruiken. Deze kabels 

worden in dergelijke gevallen immers moeilijk hanteerbaar en oprolbaar. Om die reden 

worden dergelijke stromen met enkelvoudige aders aangesloten. Men heeE dan vijf aparte 

aders (Aarde, N, L1, L2, L3), die door middel van aparte stekkers worden verbonden. 

Hieraan zijn natuurlijk een aantal risico’s verbonden. De aders kunnen niet alleen verkeerd 

worden aangesloten, maar ze kunnen ook in de verkeerde volgorde worden aangesloten of 

ontkoppeld. De aarding moet in elk geval als eerste aangesloten en als laatste ontkoppeld 

worden. Op die manier is men zeker dat de toestellen geaard zijn op het moment waarop ze 

onder spanning worden gezet. 

De volgende ader die moet worden aangesloten, is de nulleider. Wanneer deze niet  

aangesloten is, kunnen de fasen gaan zweven. Dit kan tot onverwacht hoge spanningen leiden 

in monofasige verbruikers. 

Er bestaan twee types connectoren voor deze toepassing, meer bepaald Camlock en de meer 

aan podiumgebruik aangepaste Powerlock. Bij oudere installa
es wordt er soms ook nog met 

kabelogen gewerkt. De kabels worden in dat geval verbonden aan koperen baren met behulp 

van een bout, die door het kabeloog gaat. Dit kan slechts veilig gebeuren als de spanning 

uitgeschakeld kan worden. 

De Camlock is een stekker die oorspronkelijk in de lasindustrie gebruikt werd. Het is een 

degelijke stekker, die bestand is tegen hoge spanningen en stroomsterktes. Bij dit stekkertype 

is het evenwel mogelijk om de aders verkeerd aan te sluiten en de spanning voerende delen 

met je vinger aan te raken! Om die reden stapt men geleidelijk aan over op de Powerlock 

stekkers. 

De Powerlock stekers bestaan voor 400A en 600A en hebben kabeldoorsneden tot 300 mm2. 

Ze hebben verschillende voordelen ten opzichte van de Camlock stekkers. De Powerlock 

stekkers zijn namelijk zo gebouwd dat je met je vingers geen spanning voerende delen kan 

aanraken. Daarnaast  zijn ze niet omwisselbaar en kunnen ze dus ook niet per vergissing 

verkeerd worden aangesloten. Er bestaan zelfs aansluitborden die ervoor zorgen dat de 

aanslui
ngen in de juiste volgorde verlopen. Tot slot heeE men op Europees niveau 

ondertussen ook het kleurengebruik gestandaardiseerd, zodat ook op dit gebied geen 

vergissingen meer mogelijk zijn. 

4.4.4 Aderstekkers voor grote vermogens 

4.4.4.1 Camlock en Powerlock 

Aansluitschema ‘s Socapex 

Powerlock stekkers 
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Vooral bij consumertoepassingen worden heel wat aangegoten stekkers gebruikt. Denk 

maar aan de  aansluitkabels van toestellen of aan afgewerkte verlengkabels. Aangegoten 

stekkers hebben voor- en nadelen. Enerzijds zijn ze goedkoop, is er geen werk aan en 

kunnen ze niet lostrillen. Anderzijds vallen ze niet te herstellen en wordt er bij deze 

toepassingen over het algemeen geopteerd voor een kabel van lagere kwaliteit. 

Men doet de laatste jaren echter zijn best om deze nadelen weg te werken. Zo worden er 

ondertussen bijvoorbeeld ook neopreenkabels met aangegoten rubberstekkers 

gefabriceerd. Hiermee heeE men voor de meeste nadelen een oplossing gevonden. 

Bij de stekkerkeuze moet er rekening worden gehouden met verschillende factoren. In de 

eerste plaats moet de stekker compa�bel zijn met de systemen waarop hij aangesloten zal 

worden. Hij moet met andere woorden op alle toestellen in het systeem passen. 

Daarnaast moet je rekening houden met de omstandigheden waarin de stekker gebruikt zal 

worden. De stekker moet immers een voldoende hoge beschermingsgraad en mechanische 

weerstand hebben.  

Een laatste element dat de keuze helpt bepalen is de keuze voor duurzaamheid. Hoe lang 

zal een bepaalde stekker meegaan onder de voorziene gebruiksomstandigheden. Dit is 

belangrijk, aangezien de kostprijs van een herstelling en het bijbehorende 
jdsverlies hoog 

kunnen oplopen. Een defecte stekker kan zelfs een hele crew s
lleggen! 

Een eerste type gemonteerde kabel is de standaardkabel die we allemaal kennen. Deze 

bestaat uit een mannelijke stekker en een stuk kabel, waaraan op het uiteinde een 

vrouwelijke stekker zit. De meest voorkomende standaardkabels zijn de verlengkabel, de 

vermogenskabel en de mul
kabel. 

Naast deze rech?oe rechtaan standaardkabels zijn er heel wat andere combina
es van 

stekkers en kabels mogelijk 

Verdeelblokjes, domino’s, spli&ers of broeken: er worden verschillende namen gegeven 

aan het stukje kabel, dat aan de vrouwelijke kant meerdere aanslui
ngen telt van hetzelfde 

type als aan de mannelijke kant. Ze bestaan in verschillende vormen en modellen en voor 

bijna elk type kabel. 

 

4.5 Types afgewerkte kabel 

4.4.5 Aangegoten stekkers 

4.4.6 Keuze van stekkers 

Verdeeldozen, domino’s, spli'ers of broeken 
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Daarnaast bestaan er allerlei verschillende overgangen, die ervoor zorgen dat het ene type 

kabel op het andere past. Soms worden deze ook zonder tussengevoegde kabel 

geproduceerd. Het vrouwelijke deel is dan rechtstreeks aan het mannelijke deel beves
gd en 

vormt zo één geheel. 

Andere overgangen kunnen ervoor zorgen dat een mul
kabel wordt uitgesplitst in de 

benodigde uitgangen of dat er twee spots in serie worden geschakeld op de 

voedingsspanning. Deze laatste toepassing wordt bijvoorbeeld gebruikt om twee PARS op 

110V in serie te ze?en op een stopcontact van 220V. 

Niet alle combina
es zijn echter wenselijk of toegelaten.  Het risico wordt groter als de 

overgang de verbinding moet leggen tussen twee systemen die niet aan elkaar zijn aangepast. 

Je moet er hierbij al
jd voor zorgen dat alle onderdelen van je kabel voorzien zijn op het 

maximale vermogen dat door het geheel kan lopen. Bij de onderstaande kabel is er geen 

probleem. De mannelijke stekker is 32A en de delen die erop volgen zijn 63A. Deze kabel kan 

enkel worden aangesloten op een stopcontact dat afgezekerd is op 32A. De op de mannelijke 

stekker volgende delen zijn op deze stroomsterkte voorzien. 

   

Het wordt echter gevaarlijk als we de omgekeerde combina
e maken. Zo kunnen we 

bijvoorbeeld een mannelijke stekker van 63A met een vrouwelijke van 32A combineren. We 

kunnen deze combina
e vervolgens aansluiten op een stopcontact dat op 64A is afgezekerd. 

Bijgevolg zijn de vrouwelijke stekker en alle hierop volgende onderdelen nu onvoldoende 

beveiligd. 

Overgang CEE—shuko Overgang shuko—PowerCon 

Mul blokken 

Overgang 32A—64A 
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 5 Kabels maken  

5.1 Benodigdheden en gereedschap 46 

5.2 Voorbereiden van de kabel  47 

5.3 Monteren     49  

 In dit hoofdstuk bekijken we stap 

voor stap de manier waarop een ka-

bel wordt gemaakt. We vertrekken 

concreet vanuit het voorbeeld van 

een eenvoudige voedingskabel voor 

podiumgebruik. Uiteraard zijn de 

principes en werkmethodes even-

eens van toepassing op alle andere 

kabels met een schroefaanslui
ng. 
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Om een spanningskabel te maken hebben we uiteraard in de eerste plaats een rol kabel en 

de nodige stekkers nodig. We kiezen in dit geval voor rubber H07RN-F kabel 3G2.5 en Keraf 

stekkers. 

 

 

Verder hebben we aderhulzen (zie verder) en het nodige gereedschap  nodig .  

Naast een lintmeter om de kabel af te meten, hebben we een degelijke kniptang nodig om 

de kabel de gewenste lengte te geven. Voor dikkere kabels kan  een kleine metaalzaag 

soms handiger zijn. 

 

 

We gebruiken daarnaast een scherp mes  om de buitenmantel af te snijden. Er zijn 

weliswaar toestellen op de markt om een kabel te ontmantelen, maar deze zijn meestal 

niet geschikt voor soepele kabel. 

Verder zullen we ook een striptang gebruiken. Let er wel op dat je een striptang kiest die 

geschikt is voor soepele kabel. Sommige tangen zijn immers enkel geschikt voor volle aders. 

 

 

Om de aderhulzen aan de kabel te krimpen maken we gebruik  van een kalibertang. Zorg 

dat de tang hetzelfde kaliber hee9 als  de hulzen die je gaat gebruiken.   

Let goed op: er is een verschil tussen tangen die  dienen om krimpverbindingen aan te 

brengen en tangen die gebruikt worden voor aderhulzen. Bij tangen voor aderhulzen wordt 

de isola
e niet meegeperst, terwijl dit bij tangen voor krimpverbindingen wel het geval is. 

Beide types tangen  hebben dan ook  een heel andere persvorm.  

Tot slot gebruiken we ook een set schroevendraaiers. De groo>e en het type (kruis, plat) 

van de schroevendraaier hangt af van de schroeven in de stekker. In sommige stekkers 

zi>en schroeven die zowel met een pla>e kop als met een kruiskop kunnen worden 

aangedraaid. We hanteren  dan bij voorkeur een kruisschroevendraaier. Het raakvlak met 

de schroef is bij het gebruik van dat type schroevendraaier immers groter, waardoor je 

meer kracht kunt  ze>en zonder de schroef te beschadigen. 

Bij pla>e schroevendraaiers is het belangrijk dat ze nauw aansluiten bij  de gleuf in de 

schroe?op. Wanneer ze niet aansluiten, raakt de kop de schroef slechts op twee plaatsen 

en raakt de kop beschadigd. 

5.1 Benodigdheden en gereedschap 
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Allereerst moeten we de kabel afmeten. Neem daarbij een 
ental cm extra. Meestal 

willen we immers dat de kabels op standaardlengtes worden afgesneden. Je hebt dan  

beter een paar cen
meter reserve dan een cen
meter te kort. 

Bij het afrollen laat je de kabel bij voorkeur in de verpakking  om een kluwen te 

vermijden. 

Als je  veel kabels tegelijker
jd moet afmeten is het handig om, bijvoorbeeld in een gang, de 

standaardmaten op de vloer aan te geven. Op die manier ben je er zeker van dat de kabels 

telkens dezelfde lengte hebben zonder dat je steeds opnieuw moet  meten. 

De kabel wordt afgeknipt met een kniptang of, bij dikkere kabels, doorgezaagd met een 

ijzerzaag. 

 

 

 

Nu de kabel de juiste lengte hee9 kunnen we de buitenmantel verwijderen. Dit doen we door 

met een scherp mes de mantel gedeeltelijk in te snijden. Als we de kabel dan plooien op de 

snijlijn scheurt het laatste vliesje. Op die manier zijn we zeker dat we de aderisola
e niet 

beschadigen. 

 

 

Mocht de aderisola
e toch beschadigd zijn, moeten we dit stuk kabel afsnijden en  opnieuw 

beginnen.  

 

 

Indien nodig snijden we ook de aders op de juiste maat. Je  kijkt best even na of de 

stekkerfabrikant  maten opgee9. Anders snij je de aders zo dat de aders niet gespannen 

worden in de stekker, maar dat er anderzijds niet al te veel overscho>en overblijven . De 

aardingsgeleider mag iets langer zijn. Op die manier ben je er zeker van dat deze als laatste 

loskomt  indien de trekontlas
ng het begee9. 

Vervolgens verwijderen we de aderisola�e. Besteed ook hier aandacht aan  de aanwijzingen 

van de leverancier.  

 

Als alles goed gaat, ziet het resultaat er als volgt  uit. We kunnen nu de aderhulzen plaatsen. 

5.2 Voorbereiden van de kabel 
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Aderhulzen zijn noodzakelijk om een maximaal contact tussen de ader en het aansluitpunt 

te garanderen. Als we geen hulzen gebruiken, zal  een deel van de draadjes niet geklemd 

zi>en en geen of onvoldoende contact maken. Zorg ervoor dat je aderhulzen kiest die 

aangepast zijn aan de diameter van de ader. Te grote hulzen garanderen op onvoldoende 

wijze het contact met de geleiders. In te kleine hulzen is er dan weer geen plaats voor  alle 

draadjes van de ader. 

De huls schui9 over de ader en  omklemt alle losse draadjes. Zorg ervoor dat de  hulsmantel 

de isola
e van de ader volledig bedekt en dat de draadjes over de volle lengte van de huls 

zi>en. 

 

 

 

 

Plaats de huls nu in de kalibertang. Let erop dat de maat van de tang overeenstemt met de 

huls. 

 

 

 

 

Je kunt  de tang nu aanspannen. De meeste tangen openen vanzelf als de benodigde druk 

bereikt is. Zo ben je zeker dat de huls voldoende is ingeklemd. 

 

 

 

Het resultaat ziet er nu zo uit. 

 

 

 

 

Bij sommige stekkers is er onvoldoende ruimte om een aderhuls met isola
e aan te 

brengen. Je kunt  dan hulzen zonder isola�e gebruiken. Zorg er in dat geval zeker voor  dat 

er geen losse draadjes zijn. De ader hee9 dan immers geen volledig contact met de bus en 

de losse draadjes kunnen een onverwachte kortslui
ng veroorzaken. 
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We zijn nu klaar om de stekker te monteren. Wanneer je de beschermkap van de stekker 

haalt, kun  je die best meteen (en in de juiste rich
ng) op de kabels schuiven.  

Vergeet ook niet eventuele krimpkousen of andere markeringen over de kabel te schuiven 

voor je met de montage begint . Onder de krimpkous kan dan achteraf een label of een 

aanduiding worden aangebracht met de maat, de naam van de eigenaar, enz. 

 

Monteer eerst de trekontlas�ng. Die moet de buitenhuls van de kabel volledig omsluiten, 

zodat de aanslui
ngen niet onder (trek)spanning kunnen komen te staan.  

Daarna kan de aarding worden aangesloten. De volgorde van de aanslui
ngen is aEankelijk 

van het type stekker. 

 

Daarna worden de andere aders aangesloten. Wanneer de schroeven voldoende zijn 

aangedraaid, wordt de huls ingedeukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controleer of de aders niet gespannen staan of in een korte bocht liggen. Als ze gespannen 

staan kunnen ze loskomen. Als ze in een korte bocht liggen kunnen de geleiders beschadigd 

worden of aGreken. 

 

 

 

Daarna kan de stekker worden afgesloten. 

 

 

De kabel is nu klaar om gemerkt en gebruikt te worden. 

5.3 Monteren 
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Wie metaal wil bewerken, moet de 

eigenschappen en gedragingen van 

metalen kennen. Het is dus niet 

meer dan logisch dat mensen die 

licht willen manipuleren de 

eigenschappen en gedragingen van 

zijn basisgrondstof moeten kennen. 

Men maakt wel eens de vergissing 

om in plaats van het licht op zich  de 

belich
ngstoestellen als het 

basismateriaal van de belichter te 

zien. 

In dit deel leggen we uit wat licht 

precies is, hoe wij het zien, hoe het 

zich gedraagt en hoe we de 

lichtsterkte kunnen bepalen. In het 

volgend hoofdstuk zullen  we de 

kleur en de kleurtemperatuur 

bespreken. We zullen later ook nog 

terugkomen op de eigenschappen 

van licht als we de werking van 

lenzen en spiegels bespreken.  
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We werpen eerst even een blik op de technische/objec
eve eigenschappen van licht. Licht 

is een elektromagne
sche straling, die binnen het waarnemingsbereik van het menselijk 

oog valt. Als we het over licht hebben, spreken we meestal niet over de frequen
e, maar 

over de golflengte die ermee overeenkomt. 

Het zichtbare licht is een klein deel van het elektromagne�sch spectrum, dat tussen het 

infrarode en het ultraviole6e deel valt. 

• 780 - 1000 nm (Infrarood) 

• 380 - 780 nm (zichtbaar licht) 

• 280 - 380 nm (Langgolvige UV) 

• 150 - 280 nm (kortgolvige UV) 

Het zichtbare gedeelte bestrijkt het volledige kleurengamma, te vergelijken met de kleuren 

van de regenboog. Wat wij als wit licht zien, is in feite een combina
e van al deze kleuren. 

We zullen hier nog dieper op ingaan als we het over kleuren hebben. Het licht an sich 

kunnen we niet zien. Wanneer de lichtstraal een voorwerp raakt, wordt de materie in 

kwes
e zichtbaar. 

Licht verplaatst zich met een snelheid van 299 792 458 m/s. Men rond meestal af op 300 

000 000 m/s of 3 x 10
8 

m/s. 

Nu we weten wat licht is, moeten we ons ook even vergewissen van de manier waarop  

licht zich door de ruimte verplaatst. We gaan hier enkel in op een paar elementaire 

principes. Indien  nodig komen we in detail op bepaalde onderwerpen terug wanneer we 

het over spiegels, lenzen en kleur hebben. 

In tegenstelling tot sommige andere elektromagne
sche stralingen hee< licht geen 

medium nodig. Het kan zich verplaatsen in het luchtledige. 

In principe volgt licht steeds een rechte lijn. Het is onmogelijk om een lichtstraal een hoekje 

om te laten gaan of om een lichtstraal te laten ophouden. Een lichtstraal gaat immers 

rechtdoor totdat ze een voorwerp raakt. Wanneer licht op een voorwerp botst, zijn er 

verschillende mogelijkheden. Wat er gebeurt, hangt af van het materiaal waarvan het 

voorwerp gemaakt is. 

6.1 Wat is licht? 

6.2 Voortplan
ng van licht 

Overzicht elektromagne�sch spectrum 

Zichtbare gedeelte spectrum 
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Een eerste mogelijkheid is reflec�e. Bij dit fenomeen wordt het licht teruggekaatst. Hierbij 

geldt de regel dat de invalshoek gelijk is aan de uitvalshoek ten opzichte van de loodlijn op het 

vlak. Reflec
e treedt op wanneer het oppervlak vlak is ten opzichte van de golflengte van het 

licht. Er mogen met andere woorden geen oneffenheden van meer dan 0,1 micrometer in het 

materiaal terug te vinden zijn. 

 

 

 

Bij diffusie of diffuse reflec
e vinden we hetzelfde principe terug, maar dan met een oneffen 

oppervlak. Elke lichtstraal wordt volgens dezelfde regel als bij reflec
e weerkaatst, maar door 

het oneffen oppervlak zullen de verschillende loodlijnen een verschillende hoek hebben. 

Bijgevolg worden de stralen telkens in een andere rich
ng weerkaatst. 

 

 

 

Een andere mogelijkheid is dat (een gedeelte van) de lichtenergie wordt opgeslorpt door het 

weerkaatsend materiaal en dat deze opgeslorpte lichtenergie wordt omgezet in een andere 

energievorm, zoals warmte. Dit fenomeen wordt absorp�e genoemd.  

Het materiaal kan het gehele lichtspectrum absorberen of slechts bepaalde frequen
es. In het 

eerste geval zal er minder licht worden weerkaatst. Als slechts bepaalde frequen
es 

weerkaatst worden, dan zullen er slechts  bepaalde kleuren uit het lichtspectrum worden 

geabsorbeerd. Hierdoor krijgt het voorwerp de kleur van de niet-geabsorbeerde kleuren. 

 

 

 

Wanneer licht van het ene medium naar een ander medium overgaat, treedt er lichtbreking 

of refrac
e op. De lichtstralen veranderen van rich
ng op die plaats waar ze van het ene 

medium naar het andere overgaan. De groo6e van de koersverandering is aAankelijk van de 

brekingsindex van de verschillende materialen en van de invalshoek ten opzichte van het 

oppervlak. 

We kennen dit fenomeen allemaal. Het treedt bijvoorbeeld op bij een visbak, waarin een 

voorwerp gedeeltelijk is ondergedompeld. Het voorwerp lijkt verplaatst, omdat het licht, dat 

door het voorwerp wordt weerkaatst, gebroken wordt. Op dit principe is o.a. de werking van 

lenzen gebaseerd. 

De breking verschilt licht van frequen
e tot frequen
e en dus ook  van kleur tot kleur. 

Bijgevolg kan  wit licht worden opgesplitst in verschillende kleuren door bijvoorbeeld een 

prisma te gebruiken. 

Reflec�e 

Diffusie 

Absorp�e 

Lichtbreking 



 

54 

 6
 G

ro
o

th
e

d
e

n
 lich

t 

“Zien” is het omze6en van lich
ndrukken in voor onze hersenen herkenbare beelden. Om 

te begrijpen hoe het “zien” exact in zijn werk gaat, moeten we allereerst de werking van 

onze ogen begrijpen. We beperken ons hier tot de onderdelen van het oog die voor het 

begrijpen van licht-technische fenomenen van belang zijn. 

Het “zien” gaat echter verder dan het oog op zich. De signalen die het oog naar de 

hersenen stuurt worden pas in de hersenen geïnterpreteerd. Die interpreta
e kan soms tot 

verrassende resultaten leiden. We moeten dus ook een blik werpen op de rol van de 

hersenen. 

 Tot slot bekijken we welke elementen het oog ertoe aanze6en om in een bepaalde rich
ng 

te kijken. Het spreekt vanzelf dat dit een belangrijk gegeven is voor wie professioneel met 

het “laten kijken van mensen” bezig is. 

Een menselijk oog is een complexe construc
e, die ervoor zorgt dat door voorwerpen 

gereflecteerd licht naar onze hersenen wordt gestuurd. Aangezien lichtomstandigheden 

zeer verschillend kunnen zijn, hee< het oog een aantal mechanismes ontwikkeld om met 

die veranderende omstandigheden om te gaan. 

Voor de beeldvorming zijn drie elementen van belang: 

• het hoornvlies en de ooglens zorgen voor de scherpstelling 

• de iris regelt de hoeveelheid licht die in het oog terecht komt  

• het netvlies zet het licht om in signalen die naar de hersenen gestuurd worden. 

De ooglens zorgt ervoor dat beelden scherp op het netvlies geprojecteerd worden. Het 

beeld wordt door de lenswerking gespiegeld, maar onze hersenen ze6en het beeld weer 

recht. Op de tekening hiernaast zien we hoe de lens zich aanpast aan de afstand tot het 

voorwerp. Hierdoor kunnen we een voorwerp vanop bijna elke afstand - van oneindig ver 

(a) tot dichtbij (c) - scherp stellen. Alleen als een voorwerp zeer dicht bij de lens staat, 

wordt het onmogelijk om dit nog scherp te stellen (d). 

We moeten evenwel de opmerking maken dat de lens uiteraard de scherpte voor het 

gehele beeld regelt. Daarom kunnen we niet tegelijker
jd een dichtbij staand en een ver 

verwijderd voorwerp  scherp zien.  

De iris regelt de hoeveelheid licht die op het netvlies valt. Bij een grote hoeveelheid licht  

wordt de opening kleiner gemaakt door het samentrekken van kleine spiertjes. Wanneer er 

zeer weinig licht is, vergroot de opening juist. Dit fenomeen noemt men 

helderheidsadapta�e. Hierdoor hee< ons oog een zeer groot bereik. We kunnen zien bij 

minimaal maanlicht of kaarslicht, maar ook bij volle zon. 

De aanpassing gebeurt met enige vertraging. Het duurt even vooraleer de iris aan een 

plotse lichtverandering aangepast is. Bijgevolg worden we even verblind als we vanuit een 

donkere in een zeer heldere omgeving terecht komen. Anderzijds duurt het een 
jdje voor 

onze ogen zich aangepast hebben aan een rela
ef donkere omgeving, wanneer we net 

daarvoor in een helder verlichte kamer vertoefden. Zo zal een muzikant die van een 

6.3.1 Het oog 

6.3 Hoe zien wij? 

6.3.1.1 De ooglens 

6.3.1.2 De iris 

Het oog 

Scherpstelling ooglens 
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helverlichte scène komt de eerste seconden in de donkere coulissen zo goed als niets kunnen 

zien.  

De iris stelt zich echter enkel in op de gemiddelde lichtsterkte. Als een beperkt deel van een 

beeld een veel grotere lichtsterkte hee< dan de rest ervan, moet dit verschil in lich
ntensiteit 

dus door het netvlies worden opgevangen. Het netvlies kan hierdoor plaatselijk overbelast 

worden of zelfs beschadigd raken. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: als je een zaklamp in het 

donker ziet, dan zal die je verblinden. Dezelfde zaklamp zal bij daglicht echter amper zichtbaar 

zijn. Bij daglicht zal het gebruik van de zaklamp immers amper een verschil betekenen voor de 

gemiddelde lichtsterkte. 

Het netvlies zet het licht om in elektrische impulsen, die naar de hersenen gestuurd worden. 

Het bestaat uit lichtgevoelige zenuwcellen. Er bestaan verschillende soorten van deze 

zenuwcellen: 

• De staaHes zijn gevoelig aan helderheidverschillen. Ze zorgen ervoor dat je  vormen 

kunt herkennen, zelfs als de lich
ntensiteit zeer laag is. 

• De kegeltjes zijn dan weer kleurgevoelig. Er zijn kegeltjes voor rood, groen en blauw. 

Hierdoor kunnen we dus verschillende kleuren zien. Om kleuren te kunnen zien, is er 

voldoende licht nodig. De kegeltjes func
oneren dus niet op
maal bij een lagere 

lich
ntensiteit. 

 

De gevoeligheid van de kegeltjes en van de staaHes is aAankelijk van de golflengte van het 

licht. De rode curve gee< de lichtgevoeligheid bij lage lich
ntensiteit weer. In die 

omstandigheden zijn vooral de staaHes in ac
e. De blauwe curve gee< de ooggevoeligheid bij 

hogere lich
ntensiteit weer. In dat geval zijn zowel de  staaHes als de kegeltjes ac
ef. 

We zullen later in het hoofdstuk over kleur zien dat de blauwe curve onder andere gebruikt 

wordt voor het bepalen van de CIE 1931 kleurencurve. 

Het netvlies past zich lokaal aan de hoeveelheid licht aan. Als er veel licht op de zenuwcellen 

valt, zullen deze ongevoeliger worden voor licht. Als er weinig licht op valt, zullen ze 

daarentegen juist gevoeliger worden.  

Hierdoor kunnen zogenaamde nabeelden 

ontstaan. We kunnen dit fenomeen illustreren 

met behulp van de aJeelding hiernaast. Kijk 

gedurende een 
ental seconden geconcentreerd 

naar de zwarte ster. Kijk daarna naar een egaal 

vlak. Je zal nu een lichtere ster zien verschijnen 

op het egale vlak. 

Dit gebeurt omdat de cellen die niet belicht 

werden door het zwarte beeldgedeelte, 

gevoeliger zijn geworden. Als je daarna naar een 

egaal vlak kijkt, zal je de indruk krijgen dat er 

meer licht aanwezig is op deze lichtgevoelige 

punten. 

6.3.1.3 Het netvlies 

Ooggevoeligheidscurves 

Proef nabeeld 
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Een gelijkaardig fenomeen doet zich voor met een gekleurde aJeelding. We noemen dit 

chroma�sche adapta�e of een chroma
sch nabeeld. 

Als je je gedurende een 
ental seconden  op het zwarte punt op het huisje concentreert, 

zullen de kleurenkegeltjes die verantwoordelijk zijn voor roodrecep
e minder gevoelig 

worden. Als je daarna naar een egaal wit vlak kijkt, zal je het huisje in het blauw zien 

verschijnen. Het rode gedeelte van het wi6e licht zal immers onvoldoende weergegeven 

worden, zodat de indruk ontstaat dat het beeld blauw is. 

Beide types nabeeld komen voor bij extreme belich
ng op het podium en kunnen een 

storend effect sorteren bij de toeschouwer. 

De blinde vlek is het gedeelte van het netvlies van waaruit alle zenuwen naar de hersenen 

vertrekken. Daardoor is er hier geen plaats voor receptoren of zenuwcellen. Er is dus een 

klein gedeelte van het beeld dat niet zichtbaar zal zijn. Voor lich6oepassingen is dit echter 

van weinig belang. 

De gele vlek is het gedeelte van het netvlies met de grootste concentra
e zenuwcellen. De 

vlek bevat enkel kleurgevoelige receptoren (kegeltjes). Het is daardoor de meest 

lichtgevoelige plaats op het netvlies. De gele vlek is het op
sch middelpunt van het netvlies 

en hee< een maximaal oplossend vermogen (de hoogste resolu
e). Het is dan ook het 

enige deel, dat echt scherp ziet.  

Dit betekent meteen ook dat er slechts een zeer beperkt deel van het beeld  echt scherp 

waargenomen wordt. We nemen wel licht vanuit een zeer grote hoek waar, maar kunnen 

slechts een zeer beperkt gedeelte van dit beeld in alle detail zien. 

Probeer bijvoorbeeld maar eens een volledige zin te lezen zonder je ogen te bewegen. 

Hoewel het oog een ongelooflijk nauwkeurig en sterk instrument is, hee< het ook zijn 

beperkingen. Wat we zien is niet al
jd wat er zich in de realiteit afspeelt. We werpen 

hieronder even een blik op de grenzen en beperkingen van ons gezichtsvermogen. 

• Het onderscheidingsvermogen is de uiterste grens waar we twee verschillende 

punten kunnen onderscheiden van elkaar. Het kan vergeleken worden met de 

resolu
e van een fototoestel. Men gaat er over het algemeen vanuit dat twee 

punten van elkaar onderscheiden kunnen worden wanneer ze zich ten opzichte van 

het oog in een hoek van 1 radiaalgraad van elkaar bevinden. Als de hoek kleiner 

wordt, worden ze als één punt gezien. 

6.3.2 Zien 

6.3.1.4 Blinde vlek 

6.3.1.5 Gele vlek 

Proef chroma�sche adapta�e 

Blikveld en waarnemingsveld 
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• Ons oog is er niet toe in staat om verscheidene kleuren uit dezelfde lichtbron van 

elkaar te onderscheiden. We zullen een lichtbron waarin alle kleuren aanwezig zijn 

bijgevolg als wit licht zien. Bronnen waarbij de verschillende kleuren in een andere 

combina
e voorkomen zullen we als een mengkleur waarnemen. 

• Door het grote aanpassingsvermogen kan ons oog moeilijk absolute lich
ntensiteit 

inscha6en. De lichtsensa
e, o<ewel de subjec�eve gewaarwording van een 

hoeveelheid licht, is daarenboven niet lineair. Als we een lamp aansteken, zal dit een 

bepaalde lichtsensa
e of lichtsterkte opleveren. Als we een tweede iden
eke lamp 

naast de eerste plaatsen, zal dit evenwel niet de dubbele lichtsensa
e opleveren. 

Een bijkomende lamp zal slechts 26% meer lichtsensa
e geven. Een derde lamp zal het 

niveau op 44% meer licht brengen. Als je de sensa
e wilt verdubbelen, moet je 7 extra 

lampen plaatsen. Voor een verdrievoudiging moeten er zelfs 78 bijkomende lampen 

geplaatst worden. 

• Om voorwerpen voldoende te kunnen herkennen is er een minimum aan contrast 

nodig. Als achtergrond en voorwerp een gelijke kleur en/of een gelijke lich
ntensiteit 

hebben, wordt het moeilijk om vormen te onderscheiden.  

• Perspec
ef en afstand kunnen we onder andere zien door het feit dat onze beide ogen 

niet volledig hetzelfde waarnemen. Door de verschillende kijkhoeken met elkaar te 

vergelijken, kunnen we diepte en afstand inscha6en.  

• Het beeld dat in onze hersenen gevormd wordt, wordt slechts gedeeltelijk 

samengesteld uit de informa
e die de ogen aanleveren. De hersenen vullen de 

informa�e aan met bekende beelden uit hun “beeldarchief”. We zien dus wat we 

gewend zijn te zien of wat we verwachten te zien. Zo weten we bijvoorbeeld dat gras 

groen is. Wanneer we in slechte lichtomstandigheden een andere kleur zien, zullen de 

hersenen teruggrijpen naar de bekende informa
e en zullen we toch groen zien. 

• Als we permanent aan extreme lichtomstandigheden worden blootgesteld, zal er 

vermoeidheid optreden. De ogen zullen trager of helemaal niet meer reageren op 

lichtverandering of op beweging. Ze zullen niet meer scherpstellen of focussen. Het is 

dus van essen
eel belang om dit soort extreme omstandigheden te vermijden bij 

voorstellingen.  

Onze ogen zijn bijna permanent in beweging. Om scherp te kijken, moeten we het detail dat 

we willen zien immers in het centrum van ons blikveld krijgen. Waar we naar kijken wordt 

gedeeltelijk bewust gestuurd. Als we iets in detail willen zien of als we ergens naartoe lopen, 

zullen onze ogen deze ac
es ondersteunen. 

Daarnaast zijn er een aantal onderbewuste zaken die ons kijken beïnvloeden. Zo zullen we 

bijvoorbeeld steeds door het lichtsterkste punt  worden aangetrokken. Ook beweging is een 

belangrijke trigger voor onze ogen. Als er iets in ons waarnemingsveld beweegt, zullen we 

daar automa
sch op focussen. Let maar eens op mensen in een sportcafé. Ze praten wel met 

elkaar, maar hun ogen dwalen onbewust af naar het TV-toestel. Daar is immers zowel 

beweging als een grote lichtsterkte aanwezig. 

 

6.3.3 Waar kijken we naar? 
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Licht wordt zelden gemeten voor podiumdoeleinden. Licht is voor de toeschouwer en dus 

ook voor de belichter immers in eerste instan
e een subjec
ef gegeven. In tegenstelling tot 

televisie- of u
liteitsbelich
ng is het meten van de lichtsterkte op zich daarom van minder 

belang. 

Anderzijds is het wel belangrijk om te begrijpen hoe lichteenheden elkaar beïnvloeden en 

hoe een hoeveelheid licht kan worden ingeschat. Daarnaast is enige basiskennis ook 

noodzakelijk voor het lezen van de technische specifica
es van toestellen. 

Een lichtbron, zoals een lamp, zal een bepaalde hoeveelheid lichtenergie produceren. De 

lichtenergie wordt in alle rich
ngen uitgestraald. We drukken de totale lichtenergie, de 

lichtstroom, uit in lumen (lm). 

De lichtbron zal ook een bepaalde hoeveelheid lichtenergie in een bepaalde rich
ng sturen. 

We noemen dit de lichtsterkte, uitgedrukt in candela (cd). 

Wanneer we de hoeveelheid van 1 lumen verdelen over een sterradiaal zal de lichtsterkte 1 

candela bedragen. 

De verlich
ngssterkte wordt uitgedrukt in lux (lx). Als we een hoeveelheid lichtenergie van 

1 lumen op een oppervlakte van 1 m2 laten vallen, zal de verlich
ngssterkte 1 Lux 

bedragen. 

Het door een oppervlak gereflecteerde licht noemt men luminan
e. De luminan
e wordt 

uitgedrukt in candela per m².  

We kunnen de rela
e als volgt omschrijven. Een lamp produceert een lichtstroom van … 

lumen. De lamp zit in een armatuur dat een lichtsterkte produceert van … candela. Het 

armatuur belicht een oppervlak op een bepaalde afstand van de lichtbron met een 

lichtsterkte van … lux. Het oppervlak reflecteert een bepaalde hoeveelheid luminan
e, nl. … 

cd/m2  

• Verdubbeling van de lichtsterkte = verdubbeling van de lichtstroom en van de 

luminan
e. 

6.4 Licht meten (grootheden en eenheden)  

Rela�e lichtgrootheden 
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• Verdubbeling van de lichtsterkte = verdubbeling van de gemiddelde verlich
ngssterkte 

op een vlak. 

• Verdubbeling van het belichte oppervlak door divergen
e = halvering van de 

gemiddelde verlich
ngssterkte en van de luminan
e. 

• De verlich
ngssterkte neemt af met het kwadraat van de afstand van de lichtbron tot 

dat vlak. 

• Als de afstand verdubbelt, neemt de verlich
ngssterkte kwadra
sch af 

 

 

Voorbeeld: 

We meten 100 lux op een afstand van 5 m tot de lichtbron. 

Aan de hand hiervan kunnen we de lichtsterkte in candela berekenen: 

Als we nu de verlich
ngssterkte op 10 m te weten willen komen, berekenen we opnieuw: 

 

Verhouding verlich�ngssterkte—afstand 
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Het begrip “schaduw” is onlosmakelijk verbonden met de term “licht”. Schaduwen helpen 

ons om diepte te zien en om (onbewust) de posi
e en de soort van de lichtbron te bepalen. 

We herkennen meteen het verschil tussen een schaduw op een heldere zonnige dag en het 

zonlicht dat door een diffuus wolkendek schijnt. Schaduwen geven dan ook een belangrijke 

verwijzing naar  natuurlijk licht. 

 

Een schaduw ontstaat wanneer een deel van het uitgestraalde licht wordt tegengehouden 

door een voorwerp. Als we vertrekken van een theore
sch ideale lichtbron (een puntbron) 

zal de overgang van licht naar donker absoluut zijn. Op het ene punt is er volop licht, op het 

volgende absolute duisternis. 

Een dergelijke puntbron komt in de prak
jk natuurlijk niet voor. Een lichtbron hee< immers 

een bepaalde groo6e en zal licht uitstralen vanuit elk punt van zijn oppervlak. In feite 

kunnen we een dergelijke bron vervangen door een aantal puntbronnen, waarvan de 

uiterste punten bepalend zijn. 

 

 De schaduw aan het ene uiteinde zal nu helemaal zwart zijn. Aan de andere zijde zal er 

volop licht zijn. In het tussenliggende vlak zal de schaduw nu echter langzaam van zwart 

naar vol licht evolueren. We krijgen een schaduw die langzaam van perfect zwart naar wit 

overvloeit. 

Vanaf de zwarte overgang wordt het vlak immers door steeds meer punten van het 

armatuur belicht. 

 

In de prak
jk speelt er nog een tweede effect. We zijn er in de bovenstaande voorbeelden 

immers vanuit gegaan dat er op het vlak enkel licht schijnt dat aUoms
g is van onze 

lichtbron. In realiteit zal er evenwel steeds reflec�elicht aanwezig zijn, want onze lichtbron 

belicht ook andere voorwerpen. Deze zullen op hun beurt het vlak belichten. 

De reflec
e van de voorwerpen zal de schaduw grijzer maken of zelfs inkleuren. Het 

gereflecteerde licht hee< immers niet noodzakelijk dezelfde kleur als het originele licht. 

6.5 Schaduw 

Schaduw 

Halfschaduw 

Verzwakking schaduw door reflec�e 
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Het belang van kleur in de 

belich
ngstechniek kan niet 

onderschat worden. Kleur bepaalt 

niet alleen hoe we de omgeving zien, 

maar stuurt ook sterke prikkels die 

onze gevoelens en emo
es 

beïnvloeden. In dit hoofdstuk gaan 

we dieper in op de exacte werking en 

op het gebruik van kleur.  
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Wit licht is een samenstelling van alle spectrale kleuren. Wanneer één of meer van deze 

kleuren uit het spectrum worden gefilterd, zien we een mengsel van de resterende kleuren. 

Net als bij wit licht zien we kleuren enkel wanneer de lichtstraal een object raakt.  

Het filteren, waardoor kleur ontstaat, kan zowel door transparante 

filtermaterialen als door selec
eve reflec
e gebeuren. We bespreken 

deze verschillende mogelijkheden verderop in dit hoofdstuk. 

Door de eeuwen heen hee7 men 
entallen verschillende systemen 

ontwikkeld om kleuren te ordenen. Elk van deze systemen hee7 zijn 

voor- en nadelen. Daarnaast werden al deze systemen ook bedoeld 

voor een specifiek gebruik.  

Om de basisprincipes van het werk met lichtkleuren te verklaren, 

maken we gebruik van een eenvoudige kleurencirkel. In een 

dergelijke kleurencirkel worden de primaire kleuren opgesteld in een 

driehoek. Tussen de primaire kleuren in vinden we de secundaire 

kleuren, die op hun beurt een tweede driehoek vormen. Tussen de 

primaire en de secundaire kleuren liggen mengkleuren.  

De primaire kleuren zijn een kleurenset waarmee alle andere kleuren gemaakt kunnen 

worden. De primaire kleur staat op zichzelf en kan niet samengesteld worden uit andere 

primaire kleuren. Welke de primaire kleuren zijn, is a?ankelijk van het gebruik en van de 

mengmethode. Voor drukwerk zal meestal CMY, cyaan, magenta, geel (yellow) gebruikt 

worden. Voor lichEoepassingen gaan we daarentegen uit van RGB, rood, groen en blauw.  

Als we deze drie primaire kleuren addi
ef mengen (de drie kleuren op het zelfde vlak 

schijnen), zal de mengkleur wit zijn. 

Secundaire kleuren zijn kleuren die ontstaan uit een menging van twee primaire kleuren. In 

een RGB kleurensysteem voor belich
ng zijn de secundaire kleuren cyaan (uit groen en 

blauw), magenta (uit blauw en rood) en geel (uit groen en rood). 

Complementaire kleuren zijn kleuren die zich recht tegenover elkaar bevinden in de 

kleurencirkel. Als wit licht op een gekleurd vlak schijnt, zal enkel de kleur van het vlak 

weerkaatst worden. De andere kleuren worden daarentegen geabsorbeerd. De 

geabsorbeerde kleuren vormen samen de complementaire kleur van de kleur die het vlak 

hee7. 

Als we complementaire kleuren addi
ef mengen verkrijgen we dus opnieuw wit licht.  

Voor het mengen van kleuren bestaan er verschillende mogelijkheden: addi
ef en 

subtrac
ef mengen. “Addi
ef mengen” gebeurt door het belichten van hetzelfde vlak met 

meerdere bronnen. “Subtrac
ef mengen” gebeurt door het meermaals filteren van het 

licht uit één enkele bron. 

7.1.1 Primaire kleuren 

7.1 Wat is kleur?  

Rood

Blauw

Groen

Geel

Magenta

Cyaan

Secundaire 

kleuren

7.1.2 Secundaire kleuren 

7.1.3 Complementaire kleuren  

7.2 Addi
eve en subtrac
eve kleurmenging 

Kleurcirkel 
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Met “addi
eve lichtmenging” bedoelt men het samenvoegen van verschillende kleuren licht 

tot een nieuwe kleur. Hierbij worden dus kleuren aan het lichtspectrum toegevoegd. 

Ons oog ziet geen onderscheid tussen de verschillende kleuren, maar ziet deze als een geheel, 

als een mengkleur. 

 

 

In een RGB systeem kunnen we niet alleen geel, magenta, cyaan  en wit mengen. Door het 

variëren van de lichtsterkte van de verschillende kleuren kunnen we ook alle tussenliggende 

kleuren mengen. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een achter- of een horizondoek gebruikt. Het doek wordt 

driemaal volledig uitgelicht (in rood, groen en blauw), zodat we het bijna elke mogelijke kleur 

kunnen geven. 

 

Een merkwaardig neveneffect van addi
eve kleurmenging is het feit dat we verschillende 

gekleurde schaduwen kunnen bekomen. Als een voorwerp dicht bij het doek staat, zal elke 

lichtbron een bepaalde schaduw werpen. Deze schaduw wordt wel belicht door de andere 

lichtbron. Aangezien de lichtbronnen verschillende kleuren hebben, zullen de schaduwen ook 

verschillende kleuren krijgen. 

Dit effect komt vooral voor wanneer we een voorwerp slechts met één lichtbron per kleur 

uitlichten. Bij horizonbelich
ng overlappen de bronnen elkaar, waardoor het effect sterk 

vervaagt. 

De tabel hieronder gee7 een aantal mogelijke combina
es weer voor het addi
ef mengen van 

kleuren met een RGB systeem.  

7.2.1 Addi
eve lichtkleurenmenging 

Rood(106) Groen(139) Blauw(120)     

% % %   Lee 

100 33 0 Oranje 105 

100 67 0 Amber 104 

100 100 0 Geel     101 

67 100 0 Erwtengroen 121 

33 100 0 Licht groen  122 

0 100 0 Groen 139 

0 100 33 Donker groen   124 

0 100 67 Pauwblauw 115 

0 100 100 Blauwgroen   116 

0 67 100 Lichtblauw 118 

0 33 100 Midden blauw 132 

0 0 100 Blauw 120 

33 0 100 Violet 171 

67 0 100 Mauve  126 

100 0 100 Magenta 113 

100 0 67 Bordeauxrood    

100 0 33 Scharlakenrood   

100 0 0 Rood  106 

Principe addi�eve kleurmenging 

Addi�eve kleurmenging met RGB 

Schaduw bij addi�eve kleurmenging 

Tabel resultaatkleuren bij Addi�eve kleurmenging met RGB 
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In het geval van een  subtrac
eve kleurenmenging filteren we een deel van het 

kleurenspectrum weg. Dit kunnen we doen door meerdere kleurenfilters over elkaar te 

leggen. 

Het is bij subtrac
eve menging niet mogelijk om gradueel te mengen, omdat we hierbij 

werken met filtermaterialen die een aantal frequen
es wegnemen van dezelfde lichtbron. 

Twee gecombineerde filters zullen, in tegenstelling tot wat bij addi
ef mengen het geval is, 

dus telkens het zelfde resultaat geven. 

Wanneer we twee primaire kleuren subtrac
ef mengen bekomen we zwart. Wanneer we  

dat met twee secundaire kleuren doen, bekomen we een primaire kleur. 

 

In het eerste voorbeeld hierboven gebruiken we eerst een gele en een magenta filter, 

waardoor er enkel groen  overblij7. In het tweede voorbeeld gebruiken we een rode en een 

groene filter. In dat geval blij7 er geen enkele kleur over. 

We zullen verder zien dat de principes van het subtrac
ef mengen ook op materialen van 

toepassing zijn. Daarom is het beheersen van deze techniek dan ook van het grootste 

belang. 

De onderstaande tabel gee7 een aantal combina
es weer. Deze kan je aanwenden om 

door middel van subtrac
eve menging nieuwe kleuren te maken. 

 

Bij deze methode laat de filtercombina
e niet noodzakelijk dezelfde hoeveelheid licht door 

als dat er bij de originele filter het geval was. De combina
es met de aanduiding (Double 

Density) hebben bijvoorbeeld maar de hel7 van de lichtopbrengst van het origineel. 

 

7.2.2 Subtrac
eve kleurenmenging 

101 111 113 137 118     

   x    x       Orange 158 

   x        x     Light red 182 

   x    x    x     Primary red 106 

       x    x     Bright Rose 148 (Double Density) 

     x    x    x   Dark Rose   

     x      x   Mauve 126 

       x    x   Rose   

         x    x Medium blue 132 

     x      x    x  Deep blue 120 

       x      x Congo blue 181 (Double Density) 

     x        x Dark blue 119 

Principe subtrac�eve kleurmenging 

Subtrac�eve kleurmenging met CMY 

Tabel resultaatkleuren bij subtrac�eve kleurmenging met standaardset kleuren 
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Zoals eerder reeds gezegd werd, wordt licht pas zichtbaar wanneer het een materiaal of een 

object raakt. De kleur van het materiaal hee7 bijgevolg haar invloed op de uiteindelijke kleur 

die waargenomen wordt. 

We noemen een materiaal wit als het alle kleuren uit het spectrum reflecteert. Wanneer er 

dus wit licht (dat alle kleuren bevat) op het materiaal valt, zal het materiaal er ook wit uitzien. 

We noemen een materiaal zwart als het alle kleuren uit het spectrum absorbeert. Als er wit 

licht op valt, wordt er geen enkele kleur gereflecteerd en ziet het object er zwart uit. 

Als een materiaal slechts een gedeelte van het kleurenspectrum reflecteert, spreken we van 

selec�eve reflec�e. Een aantal kleuren worden gereflecteerd, terwijl andere juist 

geabsorbeerd worden. We noemen dit soort materialen gekleurde materialen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer er gekleurd licht op een materiaal valt, gebeurt er in principe hetzelfde. Aangezien 

niet alle kleuren in het licht aanwezig zijn, zal het materiaal bij sommige kleuren echter zwart 

zijn. De combina
e van een kleurenfilter en een gekleurd materiaal werkt dus op exact 

dezelfde manier als de subtrac
eve kleurmenging met twee filters. Het materiaal func
oneert 

in dit geval immers als filter. 

In 1920 leverde Adrian Samoiloff een mooi voorbeeld van de manier waarop dit in de prak
jk 

gebruikt kan worden.  Hij schminkte een man in het rood en deed hem een blauw-groen 

gestreept pak aan. Bij rood licht leek dit een blanke man met een zwart pak. Als Samoiloff er 

een blauwgroen licht op liet schijnen, dan leek het een zwarte man met een gestreept pak. 

Dit principe kan uiteraard ook tot zeer vervelende situa
es leiden. Het is daarom zeer 

belangrijk om met kostuum- en decorontwerpers te overleggen over de kleurenkeuze. 

 

 

 

 

Het is uiteraard ook mogelijk dat objecten, al dan niet gedeeltelijk, transparant zijn. 

Transparante materialen reageren op dezelfde manier als kleurenfilters. Als ze gedeeltelijk 

transparant zijn, zullen de materialen zowel reflecteren als licht doorlaten. We gaan hier niet 

verder op in, omdat de specifieke werking af te leiden valt uit de werking van filters. 

7.3.1 Selec
eve reflec
e 

7.3 Eigenschappen van materialen 

7.3.2 Selec
eve reflec
e in combina
e met kleur 

7.3.3 Transparan
e   

Selec�eve reflec�e met wit licht 

Selec�eve reflec�e met kleurlicht 
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Kleurenfilters kleuren het licht niet, maar houden een gedeelte van het kleurenspectrum 

tegen. Ze filteren een aantal kleuren weg. Naast het uitgebreide gamma aan beschikbare 

kleurenfilters bestaan er ook filters die de kleurtemperatuur veranderen of het licht 

diffuseren. 

We bespreken hieronder de verschillende soorten kleurenfilters en hun eigenschappen. 

Polyester en polycarbonaat filters worden gemaakt van kunststoffen. De kunststof is in het 

algemeen redelijk hiEebestendig en werkt brandvertragend. De kleur kan op twee 

verschillende manieren worden aangebracht: 

• “Surface coated filters” worden aan de oppervlakte gekleurd. Er wordt met andere 

woorden een laagje kleur aangebracht op de oppervlakte van een transparant 

materiaal. Voorbeelden hiervan zijn de standaardreeks van Leefilters en de Rosco E-

color-reeks.  

• “Body colored filters” worden in het materiaal gekleurd. De kleur wordt in het 

basismateriaal verwerkt. Hierdoor zijn deze filters over het algemeen beter bestand 

tegen warmte en slijtage. Voorbeelden hiervan zijn de Lee HT-reeks en de Rosco 

Supergel-reeks. 

De filters zeEen de geabsorbeerde kleuren om in warmte. Daardoor is ,vooral bij donkere 

kleuren die veel licht absorberen, de hiEebestendigheid van belang. 

“Dichroïde filters” bestaan uit een glasplaat, waarop een dunne spiegelende coa
ng is 

aangebracht. In tegenstelling tot klassieke filters wordt in dit geval een gedeelte van het 

kleurenspectrum teruggekaatst, in plaats van geabsorbeerd. Hierdoor is dit filtertype 

minder gevoelig aan temperatuur en slijtage. 

 

Glasfilters worden nog maar zelden gebruikt. In oudere installa
es zie je ze soms nog 

opduiken bij horizonbaEerijen. Het kleurengamma is zeer beperkt (Rood, Groen, Blauw, 

Geel) en er zijn zichtbare verschillen tussen kleuren uit verschillende produc
ebaden. 

Elke leverancier zal de eigenschappen van de aangeboden filters opgeven. Hoewel er 

varia
e in de vorm van de informa
e mogelijk is, worden er in het algemeen, naast de 

naam en het nummer van de kleur, de volgende eigenschappen weergegeven: energie-

golflengte curve, transmissiefactor en plaats op de CIE curve. 

De energie-golflengte curve gee7 aan hoeveel lichtenergie er wordt doorgelaten voor elke 

golflengte (kleur) van het spectrum.  

De transmissiefactor (Y) wordt uitgedrukt in een percentage dat de verhouding weergee7 

tussen het invallend licht en de doorgelaten lichtenergie. De Y-factor is a?ankelijk van de 

ooggevoeligheidscurve. 

De absorb�efactor is afgeleid van de transmissiefactor Y. Het is echter een lineaire schaal, 

waardoor er gemakkelijker gerekend kan worden. Een waarde van 0.3 staat voor 1 stop 

lichtverlies. 

7.4.1 Polyester en polycarbonaat filters 

7.4 Kleurenfilters   

7.4.2 Dichroïde  filters 

7.4.3 Glasfilters 

7.4.4 Eigenschappen van filters 

Verschillende soorten filtermateriaal 

Dichroïde  filter 



  

67 Belich
ngstechniek voor podiumtechnici 

 7
 K

le
u

r 

Verder wordt de plaats op het CIE diagram (zie verder) aangegeven. De plaats in dit diagram 

wordt over het algemeen gemeten met behulp van een C- bron. Dit is een gestandaardiseerde 

lichtbron met een kleurtemperatuur van 6774°K. De aangegeven curves komen dus niet 

volledig overeen met de realiteit bij het gebruik van normale halogeenlampen met een 

tungsten filament. Sommige fabrikanten geven dan ook zowel de waarde voor een tungsten 

als voor een C bron weer. 

Drie voorbeelden van kleurfiltereigenschappen (Bron Lee filters) 

Naast met de door de leverancier opgegeven eigenschappen moet er bij de aanschaf van 

filters ook rekening gehouden worden met de hi+ebestendigheid. Dit is vooral het geval bij 

donkere kleuren. De omzeOng van het geabsorbeerde licht in warmte is binnen het zichtbare 

spectrum vrij beperkt, maar kan in het infrarode deel hoog oplopen. Dit kan tot een kortere 

levensduur of zelfs tot directe schade leiden. 

Correc
efilters zijn in de eerste plaats bedoeld om de kleurtemperatuur van het licht 

(schijnbaar) aan te passen.  Zo kan men bijvoorbeeld het licht van een HMI afstemmen op de 

kleurtemperatuur van tungsten halogeenlampen. 

Het voorbeeld hiernaast is een L 201 filter, Full CT Blue die tungstenlicht met een 

kleurtemperatuur van 3200 K naar een (schijnbare) kleurtemperatuur van 5700 K omzet. Dit 

wordt gedaan door het licht in het geel-rode deel van het spectrum te onderdrukken. De 

curve gee7 duidelijk aan dat hierbij heel wat lichtenergie verloren gaat. 

7.4.5 Correc
efilters 

Curve Lee 201 correc�efilter 
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“Neutral density filters” verminderen de hoeveelheid licht die wordt doorgelaten, zonder 

de kleur aan te tasten of te veranderen. Ze worden onder andere in de fotografie gebruikt 

om de balans tussen verschillende lichtbronnen te corrigeren. In het theater worden ze 

zelden gebruikt. 

De filterwaarde wordt uitgedrukt met behulp van  het aantal stops dat de filter vermindert. 

Diffusiefilters veranderen niets aan de lichtkleur, maar verzachten of verspreiden de 

bundel. We zien hiernaast een aantal filters. De eerste is ter vergelijking de zuivere 

lichtbundel. 

 

De volgende in de rij is een “Hampshire frost” die bijvoorbeeld vaak gebruikt wordt om een 

scherp gestelde profielspot te verzachten, zonder dat de afgesneden vorm hierbij verloren 

gaat. 

 

Daarna zien we een “White frost”. Dit is de frost met de grootste uitwaaiering. We spreken 

van een “frost" zolang bundel en middelpunt bewaard blijven. Frosts zijn zeer geschikt om 

bundels en bijbehorende schaduwen te verzachten. 

 

Indien het licht nog meer gespreid wordt, spreken we van een “diffusion filter”. Het 

volgende voorbeeld is dan ook een “White diffusion”. Bij dit soort filters wordt het licht 

sterk gespreid en is er een behoorlijke hoeveelheid spreidlicht. “Diffusion filters” kunnen 

zodoende soms een oplossing vormen voor moeilijk te belichten omgevingen. 

Een bijzonder type diffusiefilter is de “Brushed silk”. Deze verspreid het licht hoofdzakelijk 

in één rich
ng waardoor er een langwerpige vlek ontstaat. Deze kan vergeleken worden 

met de bundel van een Parlamp. Door de filter in de houder te draaien, kan de rich
ng van 

de vlek aangepast worden. 

Diffusiefilters worden soms ook in een gekleurde versie gebruikt. Ze zijn vooral geschikt 

voor events waarbij veel omgevingslicht aanwezig is.  

Nu we een overzicht hebben van de verschillende soorten filters moeten we even naar de 

prak
jk kijken. Hoe kiezen, snijden, bewaren en gebruiken we filters op een efficiënte en 

duurzame manier? 

Er bestaan honderden kleuren. Om het kiezen te vereenvoudigen maken de meeste 

leveranciers gebruik van staalboekjes (swatch books). A?ankelijk van de noden van de 

gebruiker worden deze op een andere manier georganiseerd. Voor technici gebruikt men 

de numerieke volgorde. Op die manier kan je snel een nummer terugvinden en de 

bijbehorende kleur zoeken. Voor ontwerpers worden de stalen dan weer per kleursoort 

gestoken. Men spreekt dan van een “designers edi�on”. Op die manier kan een ontwerper 

snel de kleur zoeken die hij wil. 

Bij het kiezen van kleuren moet je vooral goed leEen op het gebruikte licht . Een kleur ziet 

er onder een TL-lamp bijvoorbeeld heel anders uit dan bij daglicht of dan in een tungsten 

7.4.6 Neutral density filters 

7.4.7 Diffusiefilters 

7.5 Behandelen van kleurenfilters  

7.5.1 Kiezen van filters 

Referen�e zonder difusie 

Lichtvlek met Hampshire 

Lichtvlek met white frost 

Lichtvlek met diffusion filter 

Lichtvlek met brushed silk 

Kleurwaaier designers edi�on 
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armatuur. Let ook op het effect op de huid. Sommige kleuren kunnen de huid bijvoorbeeld 

een grijzere 
nt geven. 

De verschillende fabrikanten hanteren elk een andere kleurennummering. Noteer dus bij elk 

nummer ook het merk. Rosco hee7 voor de Europese markt een nummering ontwikkeld die 

dichter bij de voor ons meer gebruikelijke Lee-nummering ligt (E-colour). 

Naast het standaard kleurengamma bieden verscheidene fabrikanten nu ook “designer choise 

series” aan. Daarin vind je dan bijvoorbeeld het favoriete kleurengamma van een bepaalde 

designer. 

 

Je kan kleurenfilters aankopen in verschillende maten. Je koopt ze op rol of in bladen. 

Sommige leveranciers verkopen ook voorgesneden filters, voorgemonteerde combina
es 

voor scrollers  of zelfs “sleeves”( buisvormige filters voor TL –lampen). 

De bladen zijn soms ook in verschillende maten verkrijgbaar. Reken aan de hand van het 

formaat van je filterhouders even uit met welk formaat je het minst verlies hebt. In de meeste 

gevallen zal je met een rol  minder verlies hebben, maar een rol kopen hee7 pas zin wanneer 

je veel filters van dezelfde kleur nodig hebt. 

Ook door je filters op een doordachte manier te snijden, kan je veel verlies vermijden. Er 

bestaan verschillende methodes om filters te snijden, maar in het algemeen geldt de regel dat 

het op voorhand snijden een beter resultaat gee7. Je bent meestal slordiger als je snel op het 

podium nog wat filters moet snijden  en je veroorzaakt daardoor vaak heel wat meer verlies. 

Een schaar is handig om op loca
e snel nog wat filters te snijden. Sommige merken geven je 

bij je filters een veilig snijmes cadeau. De filter glijdt in de sleuf waarin een klein mesje zit. 

Voor grote hoeveelheden en voor een nauwkeurige afwerking zijn deze beide methodes 

evenwel minder geschikt. 

Je kan filters beter snijden met behulp van een scherp mes (type cuEermes). Veel technici 

gebruiken mallen om niet telkens te moeten afmeten en om keurig gesneden filters te 

bekomen. Deze mallen zijn meestal doorzich
ge vierkante vormen met de maat van de 

filterhouder. Je legt de mal op de filter en snijd met het mes tegen de randen. Op die manier 

is de maat van de filter al
jd juist. 

Wie grotere hoeveelheden moet snijden, kan beter een beroep doen op een kleine 

snijmachine. Hiermee kan je meteen de breedte van een blad snijden. Je kiest best voor een 

snijmachine met een draaiend wiel. Machines van het guillo
netype zijn doorgaans minder 

geschikt, omdat het filtermateriaal vaak geklemd raakt tussen het mes en de rand.  

Als je rollen filters wilt snijden, is een kleine manuele tafelsnijmachine een zeer goede op
e. 

De rol kan, zonder risico op vervuiling door stof, in de opvangbak worden afgerold en het 

ronddraaiende mes snijdt keurig recht. Met behulp van de meetlat kan je de juiste maat 

instellen. 

7.5.2 Aankopen 

7.5.3 Snijden 

Kleurwaaier designers edi�on 

Snijmes voor filters 

Snijmachine 

Snijtafel 
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Filters zijn in het algemeen behoorlijk duur. Gelukkig kan een goede behandeling de 

levensduur behoorlijk verlengen. Zo gebeurt het opbergen van rollen best in buizen. Op die 

manier kunnen ze niet beschadigd worden en vind je ze snel terug. 

De gesneden filters worden bewaard in hangmappen, in bakken of in een wandkast, waarin 

ze per kleur en per maat worden gesorteerd. Voor het opbergen worden ze gecontroleerd 

op hun kleur. Als de kleur verschaald is, zijn de filters niet meer bruikbaar. Probeer steeds 

de voorraad gesneden filters op pijl te houden. Zo vermijd je vertragingen en slordig 

gesneden filters.  

Op elke gesneden filter wordt het kleurnummer genoteerd, inclusief de fabrikant. Soms 

wordt om diefstal te vermijden ook een code toegevoegd die de eigenaar aangee7. Deze 

aanduidingen worden meestal met zilvers
7 of alcohols
7 aangebracht. 

Een goed georganiseerde filtervoorraad zorgt ervoor dat je overzicht houdt op de 

aanwezige voorraad en geen 
jd verliest met het terugvinden van de juiste filters 
jdens 

een opbouw. 

Kleurfilters staan bloot aan extreme temperaturen. Om de warmte zo goed mogelijk af te 

voeren en om vervormingen tegen te gaan, plaatsen we de filters steeds in een 

filterhouder. De filterhouder wordt zo in de spot geplaatst dat de filter niet in het 

brandpunt (de hot spot) van de lens zit. Dit is vooral belangrijk bij sommige fresnell spots. 

De CIE kleurendriehoek is een systeem om kleuren te ordenen. Het werd 

ontwikkeld door de CIE (Commission Interna
onale de l’éclairage). Dit in origine 

driedimensionaal systeem werd herleid tot een tweedimensionaal systeem. 

Hierdoor kan het nu grafisch voorgesteld worden. Men hee7 daardoor wel de 

kleurhelderheid van een kleur niet mee kunnen opnemen in de voorstelling. 

De kleurendriehoek is op een X- en Y-as geplaatst. Elke kleur kan worden 

aangegeven met deze beide chroma�sche coördinaten.  

Op de rand van de driehoek liggen de zuiver spectrale kleuren. Hier is de 

kleurverzadiging maximaal. Het zijn dus monochroma
sche kleuren. De 

golflengte is op de rand aangeduid. 

Binnen de randen van de kleurendriehoek bevinden zich mengkleuren. Op de 

coördinaat 0.33 /0.33 vinden we dan weer absoluut wit terug (zie verder in dit 

hoofdstuk, kleurtemperatuur). Als we door dit nulpunt een rechte lijn trekken,  

zullen de twee kleuren op de rand complementair zijn. 

Het menselijk gezichtsvermogen is in staat om zeer kleine kleurverschillen te 

zien. Toch is er een grens. Deze grens kan worden aangeduid door middel van de 

McAdams ellips. 

De McAdams ellips gee7 aan welke kleuren voor een gemiddeld persoon niet te 

onderscheiden vallen ten opzichte van de kleur in het centrum van de ellips. De 

rand van de ellips gee7 met andere woorden die verschillen aan die net te 

onderscheiden zijn. 

7.5.4 Organiseren 

7.5.5 In spot 

7.6 De CIE kleurendriehoek  

Opslag filterrollen 

CIE kleurendriehoek 

CIE kleurendriehoek met McAdams elipsen 
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Zoals reeds gezegd werd, gee7 de kleurendriehoek de helderheid niet weer. 

Dat betekent dat elke kleur uit de kleurendriehoek in verschillende 

helderheden kan voorkomen. 

Om een idee te geven van de verschillen geven we hiernaast een 

kleuroverzicht van een bepaalde kleur (160, basis blauw) met daarbij de 

verschillen  in helderheid en satura
e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in licht dat we als wit ervaren, kunnen verschillen opgemerkt worden. Een gloeidraad 

gee7 bij opwarming licht. Hoe hoger de temperatuur van de gloeidraad, hoe wiEer het licht. 

Om de witheid van licht aan te geven gebruiken we het begrip kleurtemperatuur. 

Om de standaard voor kleurtemperatuur vast te stellen gebruikt 

men een zwarte straler. Dit is een zwarte bol die bij een 

temperatuur van 0 K (Kelvin) al het invallend licht absorbeert. Als 

de bol licht uitstraalt, is dat een  gevolg van de temperatuur  van 

de bol. Als we de bol  opwarmen tot bijvoorbeeld 5000K, dan zal 

die licht met een bepaalde kleurindruk uitstralen. Een lamp met 

een kleurtemperatuur van 5000K zal dezelfde indruk geven. 

Hoe lager de kleurtemperatuur, hoe geliger (“warmer”) het licht 

is. Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe blauwer (“kouder”) het 

licht is. 

We kunnen de curve van de kleurtemperatuur van het wiEe licht 

uitzeEen op de kleurdriehoek. 

Gasontladingslampen hebben geen gloeidraad, die licht uitstraalt. 

In feite kunnen we bij dit type lampen dan ook niet echt van 

kleurtemperatuur spreken. In de prak
jk doen we dit echter wel, 

aangezien het op een eenvoudige en uniforme wijze de lichtkleur 

weergee7. Een gasontladingslamp met een kleurtemperatuur 

van 2700K zal immers precies dezelfde “wi�ndruk” geven als een 

gloeilamp met dezelfde kleurtemperatuur. 

7.7 Kleurtemperatuur 

Kleurtemperatuur op CIE kleurendriehoek  

Varia�es helderheid en satura�e vaan één kleur 
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Als we een lamp dimmen, zal de kleurtemperatuur afnemen. Veel ontwerpers gebruiken 

deze eigenschap bij hun ontwerpen. Het licht van 
en op 10% gedimde 1kW spots is 

immers duidelijk anders dan het licht van een 1kW spot op vol vermogen. 

De grafiek gee7 de afname van de kleurtemperatuur weer in 

rela
e tot de afname van de spanning over de lamp. Deze rela
e kan eenvoudig berekend 

worden met behulp van de volgende formule: 

De kleurweergave-index Ra gee7 weer in hoeverre (de reflec
e van) een lichtbron de juiste 

kleuren weergee7 ten opzichte van een temperatuurstraler. Aan de hand van een aantal 

meetpunten  (minimum 8, maar meestal 14 kleurkaarten) wordt de kleurweergave 

vergeleken. Op basis hiervan bepaalt men een getal. Dat getal zal voor een 

temperatuurstraler al
jd het maximum van 100 bedragen. 

De kleurweergave-index gee7 dus aan in hoeverre een bron met een niet-lineair spectrum 

invloed hee7 op de kleurweergave. 

 

7.8 Amberdri7 

7.9 Kleurweergave index 

Amberdri6curve 
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Een lichtarmatuur, ook wel spot of schijnwerper genoemd, is een lichtbron die specifieke 

eigenschappen en/of regelingen bezit. Daardoor wordt  zij bruikbaar in een theater- of 

evenementenomgeving. Het gaat zowel om mogelijkheden om de lichtbundel vorm te 

geven als om prak
sche eigenschappen, zoals duurzaamheid en snelle montage.  

We kunnen vier grote groepen schijnwerpers voor theatergebruik onderscheiden. Deze 

indeling is gebaseerd op de opbouw van het op
sch systeem en dus logischerwijs ook op 

het resultaat. 

De eerste groep bestaat uit armaturen zonder lens. Hierin kunnen we een verdere 

onderverdeling maken. Enerzijds zijn er gefocuste armaturen, die een afgebakende, 

gerichte lichtbundel uitstralen. Anderzijds hebben we breedstralers of flood armaturen, die 

een zeer brede lichtoutput hebben. In deze laatste categorie horen ook huis-, tuin- en 

keukenarmaturen thuis; Deze armaturen worden als accessoire of decor gebruikt en zijn 

niet specifiek voor het theater ontworpen. We gaan er dan ook niet verder op in.  

Hetzelfde geldt voor industriële verlich
ng (straatverlich
ng, gevelverlich
ng, 

werkverlich
ng) en voor toestellen die voor een specifieke sector ontwikkelde zijn 

(bijvoorbeeld opera
elampen voor ziekenhuizen). 

Een tweede categorie zijn de schijnwerpers met 1 lens. Dit zijn de “werkpaarden” uit de 

Belgische en francofone theatertradi
e. Ze worden verder ingedeeld aan de hand van de 

lens en dus ook op basis van de bundel die ze uitstralen. 

Een derde groep zijn de PAR-armaturen. Hoewel ze in oorsprong hoofdzakelijk in de 

muzieksector gebruikt werden, zijn ze ondertussen ook ingeburgerd in het theater. 

De vierde en laatste categorie zijn de profielspots. Tot deze groep behoren ook de 

volgspots. Deze toestellen hebben de meeste mogelijkheden om de bundel te vormen. We 

kunnen de bundel scherp stellen, in verschillende vormen uitsnijden of een tekening (Gobo) 

projecteren. In de Angelsaksische lichHradi
e vormen ze de basis van een belich
ng, in 

België worden ze eerder als “speciaaltjes” gebruikt. 

Op het eerste zicht zijn er nog meer armaturen die in de podiumkunsten en in de 

evenementenwereld gebruikt worden. Toch zijn ze steeds terug te brengen tot één van 

deze vier groepen. 

8.1 Indeling in groepen 

Overzicht indeling armaturen 
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Zo verschillen LED armaturen enkel van andere armaturen door de gebruikte lichtbron. Ze 

hebben een bundel die gegenereerd wordt door vele kleine lichtbronnetjes (Light EmiJng 

Diodes) en kunnen zonder lens als so* licht gebruikt worden. Ze komen ook voor als “light 

engine”, waarbij ze de lamp van een lenzenarmatuur vervangen. Voordelen zijn het zeer lage 

energiegebruik, de lange levensduur en de kleurregelmogelijkheden. Om je een idee te geven: 

een “light engine” die een 1000 W halogeenlamp vervangt, verbruikt 25 W. LEDs worden niet 

aangesloten op een tradi
onele dimmer. De armatuur hee* in plaats daarvan een DMX-

ingang met (aMankelijk van het aantal kleuren) één of meerdere kanalen. De LED-technologie 

is nog steeds in volle ontwikkeling. 

Ook gasontladingslampen worden soms als een aparte groep beschouwd. In dit geval hebben 

we nochtans enkel te maken met een andere lichtbron, die toegepast wordt in de bekende 

armaturen. De principes voor het gebruik blijven dezelfde. Gasontladingslampen kunnen zelf 

meestal niet gedimd worden. Het lichtvermogen wordt door externe of door interne 

mechanische dimmers geregeld. 

Geautoma�seerde armaturen hanteren ook dezelfde principes, maar de regeling is 

geautoma
seerd. Daardoor kan een toestel met meerdere instellingen gebruikt worden. 

Daarenboven wordt een extra parameter “
jd” aan de mogelijkheden toegevoegd. We 

kunnen de instellingen 
jdens de voorstelling immers laten veranderen binnen een bepaalde 


jdspanne. AMankelijk van het type lamp is de dimmer bij een aantal toestellen ingebouwd. 

Op het einde van dit hoofdstuk bespreken we kort de verschillende types. 

We overlopen hieronder groep per groep de meest voorkomende armaturen.  

De symmetrische halogeen- of vlakstraler is een zeer eenvoudig armatuur, die je kan 

vergelijken met de bekende tuinverlich
ng. De behuizing omvat een staaMalogeen in 

kwartsbehuizing en een symmetrische spiegel. Door de lengte van de lamp en door de vorm 

van de spiegel ontstaat er een gelijkma
g en zacht licht . 

Het toestel is bijvoorbeeld geschikt voor werklicht of orkestlicht. Meestal worden daarvoor 

een aantal armaturen gelijkma
g verdeeld over het speelvlak, zodat de resterende 

schaduwen opgevuld worden.  

Sommige armaturen zijn standaard uitgerust met flappen. Meestal kunnen ook (glas)

kleurenfilters worden aangebracht.  

De asymmetrische halogeenstraler, die ook wel horizonbak of horizonarmatuur genoemd 

wordt, werkt volgens hetzelfde principe als de symmetrische. De spiegel is echter zo gebogen 

dat het licht egaal verdeeld wordt over een vlak als de armatuur op een vooraf bepaalde 

afstand van de bovenkant of van de onderkant van het vlak hangt. 

8.2 Armaturen zonder lens 

8.2.1 Symmetrische halogeenstraler 

8.2.2 Asymmetrische halogeenstraler  

Symmetrische halogeenstraler 

Asymmetrische halogeenstralers 
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Wanneer een armatuur vanaf een posi
e bovenaf een vlak bestrijkt, zal de afstand tussen 

het armatuur en het vlak variëren. Indien de lichtbundel het licht evenredig zou spreiden, 

zou het deel van het vlak dat het dichtst bij de lamp hangt meer licht ontvangen. Door de 

kleinere afstand is het vlak dat bestreken wordt door een hoek van één graad immers 

kleiner. De asymmetrische spiegel corrigeert dit. 

Soms worden er meerdere armaturen (3 of 4) samen in een armatuur gemonteerd om een 

RGB horizonverlich
ng te bekomen. Voor polyester kleurenfilters zijn de armaturen 

meestal groter om voldoende koeling voor de filter te garanderen. Armaturen met 

glasfilters zijn compacter. 

De filterhouder hee* meestal één gekartelde rand, zodat er geen scherpe aflijning in het 

belichte vlak ontstaat. 

De TL-armatuur is de houder voor een fluorescen
elamp. De keuze van de lamp bepaalt de 

kleurtemperatuur. Eventueel kunnen filters in de vorm van hulzen aangebracht worden. 

AMankelijk van lamptype tot lamptype is er een sterk verschil inzake betrouwbaarheid van 

de kleurweergave . 

Voor theaterdoeleinden worden vaak spiegels of reflecterende vlakken in het armatuur 

verwerkt. Dit verhoogt het rendement. De armaturen kunnen enkel gedimd worden met 

behulp van vrij dure, aangepaste (voorschakel)apparatuur. Door hun compacte vorm 

worden ze onder meer gebruikt als voetlicht.  

De BT – deze aOor
ng staat voor ”Basse Tension” of laagspanning - is een armatuur met 

parabolische spiegel voor een laagspanningslamp met kopspiegel. Laagspanningslampen 

hebben een kort en dik filament. Ze zijn erg geschikt voor het creëren van vrijwel parallelle 

bundels, omdat de feitelijke lichtbron bijna volledig in het brandpunt van de spiegel staat. 

De (opgedampte) spiegel op de lamp zorgt ervoor dat er geen direct licht naar buiten komt 

en dat het gereflecteerde licht op de parabolische spiegel terecht komt. Verder beperken 

de ringen vooraan het strooilicht. De bundel kan beperkt geregeld worden door de lamp 

voor- of achteruit te schuiven in de op
sche as. 

Deze beamlights kunnen worden gebruikt als volgspots in zij- of tegenlicht. Door de 

evenwijdige bundel verandert de diameter van de bundel bijna niet als de afstand tot het 

belichte voorwerp verandert. Men kan ze dan ook op grote afstanden gebruiken. We 

herkennen een grotere versie van dit toestel in de sky-tracers of zoeklichten, die gebruikt 

worden bij grote evenementen. 

Het grote nadeel van deze toestellen is dat er een transformator nodig is om de 

laagspanning op te wekken.  

Svoboda-armaturen zijn in feite 7 (of 9) BT-armaturen die zijn samengevoegd tot één 

geheel.  Jozef Svoboda ontwikkelde deze armaturen in 1967 voor de produc
e “Tristan en 

Isolde”. 

De lampen staan in serie geschakeld, waardoor men ze zonder transformator op de 

netspanning kan  aansluiten. Men kan meerdere armaturen samenkoppelen, zodat er een 

muur van licht ontstaat. Meestal worden ze aan twee trekken gehangen, waardoor de 

rich
ng kan worden geregeld. 

8.2.3 TL-armatuur 

8.2.4 BT 

8.2.4 Svoboda 

BT-armatuur 

Svoboda armatuur 

TL-armatuur 

Stralengang asymmetrische armatuur 
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Een LED so*light is een armatuur, waarin een reeks LED’s ingebouwd zijn. Meestal worden 

LEDs met verschillende kleuren in hetzelfde armatuur ingebouwd, zodat kleurenmenging 

mogelijk wordt. Elke kleur wordt dan aangestuurd door een DMX-kanaal. Veel voorkomende 

kleurcombina
es zijn RGB (Rood-Groen-Blauw), RGBW (RGB + Wit) en een combina
e van 3 

soorten wit met verschillende kleurtemperaturen. 

De LED’s worden veelal in bestaande armaturen ingebouwd. Dat kan bijvoorbeeld een PAR-

behuizing, een striplight of een vlaklichtarmatuur zijn. Ze worden ook ingebouwd in 

vloerplaten of in decorpanelen. 

 Het  principe van een schijnwerper met één lens is vrij eenvoudig. 

De lamp en de spiegel staan op een vaste afstand t.o.v. elkaar, 

zodat het door de lamp naar achteren gestraalde licht terug naar 

voor wordt gereflecteerd. De spiegel is zo gebouwd dat de reflec
e 

door het filament van de lamp gaat. Zodoende lijkt het alsof al het 

licht uit het filament komt. Lamp en spiegel worden samen door 

een wormwiel of door een schuifmechanisme bewogen t.o. v. de 

vaste lens.  Hierdoor wordt de lichtbundel groter of kleiner. 

Niet al het licht dat door de lamp geproduceerd wordt, komt uiteindelijk door de lens naar 

buiten. Het licht dat niet direct of via de spiegel op de lens terecht komt, gaat verloren in het 

toestel. Als de lamp om een grotere openingshoek te bekomen dichter bij de lens staat, zullen 

we dus minder lichtverlies in het toestel hebben. Als de lamp om een kleinere openingshoek 

te bekomen verder weg staat, zal het lichtverlies groter zijn. 

De lichtsterkte per oppervlakte-eenheid zal natuurlijk hoger zijn bij een 

kleine dan bij een grote openingshoek. De totale licht-output zal bij een 

grote openingshoek echter groter zijn dan bij een kleine openingshoek. 

Vandaar het fabeltje dat er door een grotere afstand lichtverlies 

ontstaat. Dit hee* weinig te maken met de afstand, maar met de focus 

en de spreiding over een grotere oppervlakte. 

Schijnwerpers met een echte platbolle lens komen nog weinig voor. Deze lenzen moeten 

geslepen worden en zijn dus behoorlijk duur. In dit type lenzen is de chroma
sche aberra
e 

(kleurringen aan de rand van de bundel) over het algemeen goed zichtbaar. De bundel is 

redelijk scherp afgelijnd, wat zeer nauwkeurig richten noodzakelijk maakt. 

De aOor
ng PC wordt in de prak
jk zowel voor Plano Convex als voor Pebble Convex lenzen 

gebruikt. Dit leidt soms tot verwarring. 

8.2.5 LED so*lights 

8.3 Schijnwerpers met 1 lens 

8.3.1 Plano Convex schijnwerper 

Lichtverliezen bij schijnwerpers met één lens  

Stralengang bij schijnwerpers met één lens  

LED-armaturen 
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Een Fresnel schijnwerper gee* een zacht afgelijnde, so*e lichtbundel. De grooHe van de 

centrale ‘hotspot’ van deze bundel kan geregeld worden, maar de buitenste lichtcirkel 

verandert daarbij nauwelijks. Deze toestellen worden vaak gebruikt om een algemeen 

tegenlicht of toplicht te maken, omdat ze een grote spreiding hebben en omdat de bundels 

elkaar mooi overlappen. Ze worden ook toegepast als zacht afgelijnd accentlicht.  

Doordat de lens veel spreidlicht veroorzaakt, is ze minder geschikt voor het gebruik vanuit 

de zaal. De afstopping en manteaus worden immers steeds mee opgelicht. 

De lens is opgebouwd uit concentrische ringen. Men zou kunnen stellen dat het een Plano 

Convex  lens is, die in concentrische cilinders is gesneden en waarvan telkens het 

overtollige glas is weggehaald. De eigenschappen blijven in grote trekken bewaard, maar de 

lens is dunner, en hee* minder gewicht en minder lichtverlies in het glas. Hierdoor haalt ze 

een hoger rendement en is ze ook nog eens goedkoper. 

De Pebble Convex, ook wel Prisma Convex of gehamerde lens genoemd, is het werkpaard in 

het Vlaamse theater. Dit in tegenstelling tot wat in het Verenigd Koninkrijk of in de 

Verenigde Staten het geval is, want daar worden vooral profielspots gebruikt.  

Het armatuur combineert de kwaliteiten van een Plano Convex lens met een zachte 

aflijning van de buitencirkel. Dit maakt het makkelijker om mooie overgangen in totalen te 

richten. 

 

De Pebble Convex lens is een geperste lens, die gemakkelijker en dus goedkoper 

geproduceerd kan worden. Bij een lens van mindere kwaliteit is er soms een donkere vlek 

in het midden van de cirkel te zien.  

 

Om bij gebruik op grotere afstand problemen met lichtverlies te vermijden, wordt er soms 

een condensorlens aan een PC schijnwerper toegevoegd. Hierdoor krijgt men een hoger 

rendement. Bij het gebruik van een gewone PC zouden de lichtverliezen in de armatuur 

immers sterk oplopen. Deze schijnwerpers worden nog weinig gebruikt en zijn enkel nog 

terug te vinden op vaste posi
es in grote auditoria e.d.  

8.3.2 Fresnel schijnwerper 

8.3.3 Pebble Convex schijnwerper 

8.3.4 Long throw schijnwerper 

Bundel fresnel schijnwerper 

Fresnel lens 

Opbouw fresnel lens 

Bundel pebble convex schijnwerper 

Pebble convex lens 
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Er bestaan nogal wat misverstanden over de benaming PAR. Enerzijds bedoelen we er de PAR-

blazer of het PAR-armatuur mee. Dit is de houder waarin de PAR-lampen worden geplaatst en 

die de regeling van de lichtvlek mogelijk maakt voor podiumgebruik. Anderzijds staat het 

begrip PAR voor een normering van lampen, waarbij PAR staat voor parabolic aluminized 

reflector. 

Een PAR-lamp bestaat uit een spiegel, een lens en een lamp. In feite vormt de PAR-lamp op 

zichzelf een op
sch systeem en is het huis enkel nodig om de lamp veilig te kunnen 

manipuleren. Het op
sch systeem zit volledig in de behuizing van de lamp vervat. Er zijn geen 

lichtverliezen tussen lens en spiegel, aangezien ze naadloos op elkaar aansluiten. Hierdoor 

hee* de PAR een hoog lichtrendement. 

De lampen zijn verkrijgbaar in verschillende openingshoeken. Door de construc
e van de lamp 

is de lichtvlek niet egaal rond, maar eerder ovaal of “banaanvormig”. Ook de hoeveelheid 

strooilicht blij* vrij groot.  

PAR-lampen zijn in verschillende spanningen en vermogens op de markt. Naast de versie op 

230 V zijn er bijvoorbeeld de 120V-versies, die per twee in serie gebruikt worden, of de 

laagspanningstypes, die een meer geconcentreerde lichtbundel hebben.  

Het nummer achter PAR staat voor de diameter. Als je het deelt door acht, krijg je de 

doormeter in inch (zie tabel).  

8.4.1 PAR-lampen 

8.4 PAR-armaturen  

Overzicht  veelgebruikte PAR lampen 
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Er is een zeer grote varia
e aan PAR-lampen. In wat volgt overlopen we even de meest 

gebruikte types in de podiumkunsten. 

• PAR16 of MR16. Dit is het laagspanningshalogeenlampje, dat je waarschijnlijk kent 

van huishoudelijk gebruik; Het is vaak tussen twee gespannen kabels aangesloten. 

De benodigde spanning is vaak 12V.  

 

 

 

• PAR 36, ook wel pinspot genoemd, hee* zijn oorsprong in discotheken. Het gee* 

een zeer smalle openingshoek van 5° en kan daardoor ook vanop grote afstand nog 

een kleine lichtvlek produceren. Het is eveneens een laagspanningslamp, die een 

transformator nodig hee*. 

 

Hoogvermogen PAR36-lampen met een grote openingshoek komen bijvoorbeeld 

ook voor in audience blinders 

 

 

• PAR38 is een lamp met E27 schroeffiJng, die op netspanning werkt. Ze komt veel 

voor met een gekleurde lens.  

 

• PAR56 (300 of 500 W) is de kleinere versie van de PAR 64, die meestal in theater 

gebruikt word. Je vindt ze onder meer terug in discotoepassingen, maar bijvoorbeeld 

ook in striplights. 

PAR64 (500 of 1000 W) is de meest voorkomende versie. Ze komt hoofdzakelijk in een 1000 

W uitvoering voor. De lamp bestaat in 4 openingshoeken, die worden aangegeven door een 

CP codering. Er worden telkens twee hoeken opgegeven, omdat de bundel niet rond is. 

Sommige fabrikanten geven ook de hoek aan in benamingen als “very narrow” of 

“medium”. Omdat er geen eenvormigheid in de benamingen bestaat, zullen we voor 

podiumgebruik al
jd de CP-codering gebruiken. 

• CP60 hee* een bundel van 12 x 9 ° en is te herkennen aan de heldere lens.  

 

 

 

 

 

 

 

• CP61 hee* een bundel van 14 x 10 ° en is te herkennen aan de maHe lens.  

 

 

 

 

• CP62 hee* een bundel van 24 x 11 ° en is te herkennen aan de lens, die er uitziet als 

een koplamp van een auto. 

 

PAR16 lamp 

PAR36 lamp 

PAR38 lamp 

PAR64—CP60 lamp 

PAR64—CP61 lamp 

PAR64—CP62 lamp 
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• CP95 hee* een bundel van 70 x 70 ° en is wat vorm betre* gelijkaardig aan de CP62. Je 

kan ze herkennen aan de beduidend kortere streepjes op de frontlens. 

• ACL (Aircra* Landing Light) is een bijzondere versie van de PAR 64 en komt 

oorspronkelijk uit de luchtvaart. Het zijn lampen op 28V (250 W), die in sets van 8 in 

serie worden geschakeld. Ze geven een vrijwel evenwijdige lichtbundel met een zeer 

grote lichtopbrengst en worden hoofdzakelijk als effectlicht gebruikt (waaiers e.d.).  

 

• De Raylite is geen echte PAR. Het is een spiegel die past in een PAR-armatuur  en 

waarin een 500 W lamp word gemonteerd. Dit gee* een nogal wazige lichtvlek. Ze 

wordt meestal voor discotheekverlich
ng e.d. gebruikt. 

Een PAR Can of PAR-Blazer is een zeer eenvoudig armatuur. Het Engelse “can” (blikje) duidt 

erop  dat het om niet meer dan een omhulsel gaat. Dat hee* ook het succes van de PAR’s 

bepaald. Het is een goedkope armatuur, maar met een betrekkelijk dure lamp. 

 

De opbouw van de gebruikte lampen maakt dat de grooHe van de bundel niet geregeld kan 

worden. Door de lamp in het armatuur te draaien kan de ovale lichtvlek (soms ook banaan 

genoemd) wel gedraaid worden. Bij oudere toestellen gebeurde dat door de fiJng 

rechtstreeks te draaien . Hierdoor kon men echter in contact komen met de elektrische 

bedrading. Nu worden PAR-blazers uitgevoerd met een geïsoleerde PARsafe (PARshell) of met 

een externe knop, die de lamp draait.  

Barndoors worden bij PARs enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden gebruikt. Door de 

construc
e van de lamp ontstaan er steeds meerdere schaduwlijnen. De barndoors worden 

enkel gebruikt om spreidlicht of zichtbaarheid van de lens voor het publiek  te vermijden. 

Een striplight is een armatuur waarin meerdere PAR-lampen in één lijn worden verwerkt. 

Hierdoor ontstaat er een “wash” (een uitgestrekte, brede lichtvlek).  

De meest bekende striplight is de “Sunstrip” met MR16-lampen. Door de beperkte hoogte 

wordt deze vaak als voetlicht gebruikt. 

In grotere (vooral Amerikaanse) theaters worden strips of baHens ook met hogere vermogens 

gebruikt. Een klassieke toepassing is een strip met 500W-lampen in drie kleuren, die de 

vroegere herzen vervangt. Hiermee kan de volledige scene worden “ingekleurd”. 

De (audience)blinder of Molefay is een armatuur met 2, 4 of 8 hoogvermogen PAR36/650W-

lampen. In oorsprong werden deze gebruikt om het publiek 
jdens concerten te verblinden, 

maar uiteraard zijn er andere toepassingen denkbaar, waarbij er een sterke wash van licht 

nodig is. Bij sommige armaturen is het mogelijk om de lampen horizontaal te regelen. 

8.4.2 Par Can 

8.4.3 Striplight 

8.4.3 Blinders of molefays 

Raylite 

PAR can 

PAR shell 

Molefay 
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8.4.5 ETC source 4 PAR  

De Source 4 PAR is geen echte PAR. Het is een armatuur met verwisselbare lenzen, waarbij 

spiegel en lamp vast in het toestel zijn ingebouwd. De lamp is een 575 waH HPL lamp, die 

een lichtoutput gee* die vergelijkbaar is met een 1000 w halogeen PAR. De hol-bolle lenzen 

kunnen gedraaid worden d.m.v. een ring in de armatuur. De lenzen worden met de holle 

kant naar buiten geplaatst. Door de opbouw, die op die van PAR’s lijkt, is het rendement 

zeer hoog. 

De grote voordelen zijn de lagere prijs van de lampen en het feit dat de bundel op een 

veiligere manier verdraaid kan worden.  Vermits de lens niet samen met de kapoHe lamp 

weggegooid wordt (zoals bij een PAR), is het ook eenvoudiger om een voorraad van diverse 

lenzen ter beschikking te houden. 

De lenzen bestaan in 4 types. Hieronder kan je hun vorm en openingshoek  zien. 

De ETC PARNel is ook geen echte PAR en hee* een bundel die eerder te vergelijken is met 

die van een fresnelarmatuur. De armatuur bevat twee (verschillende) lenzen en hee* een 

focusknop, waardoor de bundel van 25° tot 45° geregeld kan worden. 

8.4.6 PARNel 

Source 4 PAR 

Lenzen voor Source 4 PAR 

Lenzen voor PARnel 

PARnel 
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Een profielspot is een armatuur met een lenzenstel, waarmee men de bundel kan 

scherpstellen. Bovendien beschikken ze over een beeldvenster, dat ook wel “poort” of “gate” 

genoemd wordt. Als de spot scherp gesteld is, is de a*ekening op de vloer gelijk aan deze in 

het beeldvenster. Als het beeldvenster leeg is, zal het beeld een cirkel zijn met de maximum 

diameter die de profielspot kan verwezenlijken. In het beeldvenster kunnen we verschillende 

accessoires zoals messen, een diafragma of een gobo monteren. Hiermee kunnen afwijkende 

beelden worden gerealiseerd.  

Met de messen kunnen we vormen met rechte zijden afsnijden. Bij sommige profielen is er 

een tweede set (gekartelde) messen voorzien, die buiten het beeldvenster geplaatst kunnen 

worden en waarmee onscherpe afsnijdingen gemaakt worden. 

Met een diafragma of iris maken we de bundel cirkelvormig kleiner. Een diafragma houdt, net 

als het andere toebehoren, een deel van het licht tegen. Dit hee* een lagere totale 

lichtoutput tot gevolg. Indien mogelijk gebruiken we de zoomfunc
e van de profiel. Hierbij 

wordt de openingshoek met behulp van de lenzen aangepast, zodat er geen licht verloren 

gaat.  

Een gobo is een tekening die uitgesneden werd in metalen plaatje. Het kan vergeleken 

worden  met een wit-zwarte dia. Bij profielspots met een laag vermogen, en dus met een 

lagere temperatuur in het beeldvenster, worden er ook dichroide glasgobo’s gebruikt. Dit 

maakt gekleurde beelden mogelijk. 

 

In tegenstelling tot een PC zijn de spiegel en de lamp in een profielspot vast gemonteerd. Het 

scherpstellen gebeurt door de lenzen te verplaatsen.  

Sommige armaturen hebben een externe regeling, waardoor de lamp t.o.v. de spiegel 

verplaatst wordt. Dit is enkel bedoeld om de lichtopbrengst te op
maliseren en hee* in 

normale omstandigheden geen func
e bij het richten. 

8.5 Profielspots  

Verschillende bundels 10° / 25° / gobo / messen (bron movinglights.net) 
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Profielspots met een ellipsvormige of ellipsoïdale spiegel hebben niet echt een lenzenstel. 

De ellipsvormige spiegel vervangt de bijkomende lenzen. De lamp wordt in het eerste 

brandpunt geplaatst. Het beeldvenster wordt dan weer in de buurt van het tweede 

brandpunt gemonteerd. 

 

Deze profielspots hebben een vaste openingshoek, waarbij de voorste lens vervangen kan 

worden om een andere openingshoek te bekomen. In de hedendaagse prak
jk komen ze 

vooral als zoomprofielspots voor (zie verder).  

De armaturen projecteren een (redelijk) scherpe aXeelding van het beeldvenster. Als er 

een grotere scherpte vereist is (bvb. bij een gobo), kan er een donut gebruikt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij profielen met een condensorlens wordt het licht via een kogelreflector door de 

condensorlens  geconcentreerd, zodat de maximale hoeveelheid licht in het beeldvenster 

verzameld wordt. Hierdoor ontstaat er een scherp en lichtsterk beeld. 

Ook deze profielspots hebben een vaste openingshoek, waarbij de voorste lens vervangen 

kan worden om een andere openingshoek te bekomen. In de hedendaagse prak
jk komen 

ze vooral voor als zoomprofielspots (zie verder). 

8.5.2 Profielspots met condensorlenzen 

8.5.1 Profielspots met ellipsvormige spiegel 

Ellipsvormige spiegel 

Profielspot met Ellipsvormige 

spiegel 

Stralengang bij profielspot met 

Ellipsvormige spiegel 

Profielspot met condensorlens 

Stralengang bij Profielspot met 

condensorlens 
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Bij zoomprofielspots wordt er een extra verplaatsbare lens toegevoegd, waardoor de 

openingshoek aangepast kan worden. Hierdoor kan de beeldgroo2e aangepast worden en 

ontstaat er minder lichtverlies dan bij het gebruik van diafragma’s. Ze bestaan zowel in 

condensor- als in ellipsvormige uitvoering. In de specifica
es wordt steeds de kleinste en de 

grootste openingshoek aangegeven (bvb. 12 x 18 °) . Meestal leveren de langere profielspots  

kleinere openingshoeken op. 

De ADB Warp is een ellipsoïdale zoomprofielspot met een bijzondere mechanische opbouw. 

De toebehoren in het beeldslot wordt door ringen bediend, zodat er geen uitstekende 

elementen aanwezig zijn. De ringen maken het bijvoorbeeld mogelijk om de messen 360° te 

draaien. 

 

 

 

Een volgspot is een profielspot, die zo is aangepast dat de instellingen 
jdens het bedienen 

permanent kunnen worden aangepast. Meestal zijn volgspots uitgerust met hiHebestendige 

bedieningshendels, met een kleurwisselaar en met een diafragma met shuHer. Daarnaast zijn 

de nodige voorzieningen getroffen om de balans te op
maliseren, zodat er geen kracht gezet 

moet worden 
jdens de bediening. 

 

 

Projectoren hebben een complexer lenzenstelsel dan lichtarmaturen. Waar lensfouten bij 

lichtarmaturen in zekere mate te verwaarlozen zijn , zijn ze dit zeker niet bij beeldprojec
e. 

Vervormingen van het geprojecteerde beeld worden gecorrigeerd door de lenzenstelsels. 

Aangezien deze toestellen in de eerste plaats bedoeld zijn voor beeldprojec
e en niet voor 

het maken van licht bespreken we ze verder in het hoofdstuk over projec
e. 

Soms worden ook effectschijven met bijkomende lenzen op PC’s gemonteerd. Hierdoor 

worden deze omgevormd tot  eenvoudige effectprojectoren. 

 

8.5.3.1 Warp 

8.5.3 Zoomprofielspot 

8.5.4 Volgspot 

8.5.5 Projector 

Zoomprofielspot 

Warp 

Stralengang bij zoomprofielspot 

met condensorlens 

Volgspot 

Beeldprojec<ehulpstuk 
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Er zijn geen regels voor de keuze van een bepaald armatuur. De ontwerper kiest aan de 

hand van specifieke toesteleigenschappen een toestel voor het bereiken van een bepaald 

doel . 

Wel kan een standaardgebruik worden vastgesteld. Sommige toestellen worden 

hoofdzakelijk op bepaalde posi
es of voor bepaalde doeleinden ingezet. 

Spothaken worden ook wel C-haken genoemd en worden gebruikt om armaturen op 

standaardbuizen te beves
gen. Het is uiteraard belangrijk om een haak te gebruiken, die 

geschikt is voor het gewicht van het armatuur.  

Daarnaast is het ook belangrijk om de juiste diameter te nemen. Meestal gebruikt men in 

de podiumkunsten een standaardbuis van 48.3 mm (1 ½ inch), maar hier zijn 

uitzonderingen op. Voor haken die gebruikt worden op buizen van zacht materiaal 

(aluminium of dunwandige stalen buis) is het belangrijk dat ze voorzien zijn van een 

beschermplaat, zodat de buis niet gedeukt wordt. Ook voor gebruik op een hardere buis 

kiest men beter voor de haken met beschermplaten: ze hebben een betere grip op de buis, 

waardoor de spot stabieler blij* (zeker als ze rechtop op hun beugel worden gezet).  

Een veiligheidskabel beveiligt het toestel tegen vallen indien bijvoorbeeld een bout af zou 

breken of los zou komen. Dit komt meer voor dan men denkt. Alle materialen staan immers 

bloot aan vermoeiing door herhaaldelijk aanspannen, schokken en opwarmen. De kabels 

zijn specifiek voor dit doeleinde geproduceerd en moeten aangepast zijn aan het te 

beveiligen gewicht. Ze moeten na een val vervangen worden, omdat ze slechts berekend 

zijn op het eenmalig opvangen van een val. 

In principe moet ook elk los onderdeel van een spot beveiligd worden tegen vallen. Dit kan 

door middel van een klepje (indien voorzien op het toestel) of door middel van een 

bijkomende kabel. 

Veiligheidskabels mogen nooit gebruikt worden voor het ophangen of beves
gen van 

materialen.  

8.7.1 Spothaken 

8.6 Overzicht gebruik 

8.7 Toebehoren 

8.7.2 Veiligheidskabel 

Overzicht standaardgebruik armaturen 

Spothaken 

Veiligheidskabel 
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Een veiligheidsrooster is een metalen gaas, dat voor de lens word geplaatst. Als de lens om 

een of andere reden breekt, bijvoorbeeld door een exploderende lamp, beschermt het 

rooster tegen vallend glas. In sommige roosters vinden we in het midden een fijn gaas om 

filters te beschermen tegen een te hoge  temperatuur in het brandpunt. 

 

Een veiligheidsglas wordt vooral bij breedstralers gebruikt en hee* dezelfde func
e als een 

veiligheidsrooster. Het beschermt daarenboven ook tegen contact met de brandende lamp.   

Het filtermateriaal wordt in een filterhouder  geplaatst. Op die manier voorkomen we lekken 

(wit licht) en  vervorming van het filtermateriaal. De temperatuur in een filter kan behoorlijk 

oplopen. De lichtenergie van de kleuren die worden weggefilterd wordt immers omgezet in 

warmte. De houder zorgt voor een gelijkma
ge afvoer van deze energie. 

Filterhouders worden zowel van metaal als van (brandvertragend) karton gemaakt. Het 

voordeel van de kartonnen versie is dat het gevaar bij vallen veel kleiner is.  

Flappen, kleppen, barndoors of “viervleugelige lichtafschermers” worden gebruikt om het 

strooilicht bij PC’s en bij Fresnels tegen te houden of om de lens onzichtbaar te maken voor 

het publiek. Soms gebruikt men ze ook om het licht van doeken of van het decor te "flappen".  

De flappen bestaan uit een frame, dat in de filterhouder gedraaid kan worden en waaraan vier 

“deuren” zijn gemonteerd. De flappen zijn niet bedoeld om een groot gedeelte van het licht 

weg te halen. Ze zouden dan erg warm worden en vervormen. 

Soms komt men ook een “negre” tegen. Dit is een enkele flap, die op een flexibele stang is 

gemonteerd. Op die manier kan men licht afschermen in een willekeurige hoek. 

Een tophat of snoot is een accessoire dat vooral in angelsaksische theaters wordt gebruikt. 

Het is een buis met dezelfde diameter als de filter. De tophat wordt in de filterhouder 

geplaatst en zorgt ervoor dat (het rechtstreeks licht van) de lens  onzichtbaar is voor het 

publiek. Een tophat beperkt ook het spreidlicht. Soms gebruikt men in de zaal ook een half–

tophat,  zodat de buis zelf geen reflec
e in de rich
ng van de publieksruimte gee*.  

Een donut of doughnut is een metalen plaat met een ronde opening, die in de filterhouder 

van elipsoïdale profielen wordt geplaatst. De opening is kleiner dan die van de filterhouder, 

waardoor lensfouten aan de randen van de bundel weggewerkt worden en de scherpte van 

het beeld verhoogt.  

8.7.3 Veiligheidsrooster  

8.7.4 Veiligheidsglas 

8.7.5 Filterhouder 

8.7.6 Flappen 

8.7.6 Tophat 

8.7.6 Donut 

Spot met veiligheidsrooster 

Spot met flappen 

Filterhouders 

Tophat 

Donut 
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Messen worden in speciaal daarvoor voorziene gleuven in een profielspot geplaatst. Deze 

gleuven ziHen zo dicht mogelijk bij het beeldvenster, zodat op de messen scherp kan 

worden gesteld. De messen maken het mogelijk om vlakken met rechte zijden af te snijden. 

De gleuven zijn voorzien van een veer, zodat de messen op hun plaats blijven. Bij sommige 

profielspots kunnen de gleuven roteren t.o.v. het armatuur, waardoor ook moeilijke 

hoeken bereikbaar worden.  

De messen zijn gemaakt van een hiHebestendig materiaal en hebben een warmte-isolerend 

handvat. 

 Een diafragma of iris wordt in het beeldvenster van een profiel geplaatst en maakt het 

mogelijk om de bundel kleiner te maken. De bundel blij* steeds rond. Doordat we een deel 

van het licht tegen te houden is er lichtverlies. Waar mogelijk zullen we dan ook eerst 

proberen de bundel kleiner te maken d.m.v. het op
sch systeem (zoom of vervangen van 

lenzen), zodat de lichtopbrengst op
maal blij*.  

Voor het gebruik in volgspots bestaan er diafragma’s met een “black-out”. Dit is een klepje 

dat de opening, die overblij* als het diafragma helemaal dichtstaat, afsluit. 

 Gobo's zijn metalen plaatjes, waarin een tekening of patroon geponst is. Deze worden in 

een gobohouder geplaatst en daarna in de slede van een profielspot geschoven. We zeHen 

de profiel scherp op de gobo en bekomen op die manier een projec
e van de uitgehaalde 

tekening.  

De gobohouder zorgt ervoor dat de gobo mooi vlak blij* en dat de warmte wordt 

afgevoerd.  

Er bestaat een zeer uitgebreid gamma aan standaardgobo`s van verschillende leveranciers. 

Men deelt deze meestal op in “breakup” en “basic”. De “breakup”-gobo’s zijn een collec
e 

van verschillende soorten vlekken, die meestal onscherp gebruikt worden. Zo zijn er 

“leaves” om het licht door een bladerdak te simuleren. De “basic”-gobo’s zijn een collec
e 

veelgebruikte tekeningen, zoals een kerkraam of een vlag. Verder zijn er bedrijven die 

gobo`s op maat maken. Je kan ook zelf gobo`s maken. Offsetplaat is hiervoor erg geschikt.  

In armaturen, waarbij de temperatuur in het beeldvenster laag genoeg blij*, kunnen ook 

glasgobo’s gebruikt worden. Deze bestaan uit een glasplaat, waar dichroïde kleuren  

opgedampt zijn.                                                   

De diameter van een gobo moet aangepast zijn aan de beeldopening van de profielspot. Ze 

8.7.9 Messen 

8.7.10 Diafragma 

8.7.11 Gobohouder 

Diafragma 

Gobohouder 

Gobo’s 



  

89 Belich
ngstechniek voor podiumtechnici 

 8
 S

o
o

rt
e

n
 s

p
o

ts
 

Sta
even bestaan in verschillende maten en worden gebruikt om armaturen op te plaatsen, 

zodat ze veilig gebruikt kunnen worden.  

Vloersta�even zorgen ervoor dat de toestellen stabiel staan, dat ze beter gericht kunnen 

worden en dat er geen beschadiging aan de vloer (hiHe) optreedt. 

 

Bij hogere sta�even is vooral de stabiliteit belangrijk. Bij de montage van de spots moet erop 

gelet worden dat het zwaartepunt binnen het grondvlak blij*. Dit is vooral belangrijk bij het 

gebruik van dwarslaHen. De betere sta
even hebben beves
gingspunten, zodat ze 

bijvoorbeeld bij buitengebruik  aan de vloer beves
gd kunnen worden. 

Sommige sta
even (en spothaken) zijn voorzien van een pivot. Dit is een bus-pen verbinding, 

waarop de spots geplaatst worden. Dit hee* als voordeel dat het toestel eerst op de pen 

gemonteerd kan worden, alvorens ze op het sta
ef geplaatst worden. Op die manier moet de 

spot slechts erg kort onbeveiligd op hoogte gehouden worden. 

 

 

Als we meerdere spots op verschillende hoogte op dezelfde plaats willen plaatsen (bvb. voor 

zijlicht bij dansvoorstellingen) kunnen we ladders of torentjes gebruiken. Dit zijn 

laddervormige construc
es, waarbij de spots aan de sporten worden gehangen. Ze nemen 

rela
ef weinig plaats in in de coulissen en kunnen meestal snel verplaatst worden, omdat er 

wielen onder staan. Door de construc
e zijn de spots ook enigszins beschermd tegen 

ongewilde beweging. Vaak zijn ze voorbekabeld. 

In grote schouwburgen worden de ladders soms opgehangen aan rails aan de zijbruggen.  

 

8.7.12 Sta
even 

8.7.13  Spotladders 

komen dan ook in verschillende maten voor. De 

tabel hiernaast gee* de belangrijkste maten 

weer. 

Overzicht standaardmaten Gobo’s 

Vloersta<ef 

Sta<ef 

Lich@orentje 
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Geautoma
seerde armaturen verschillen van de conven
onele armaturen door het feit dat 

ze in meer of mindere mate op afstand bedienbaar zijn. We overlopen hieronder de grote 

types en beginnen met de geautoma
seerde toebehoren. 

Geautoma
seerde accessoires worden in conven
onele armaturen geplaatst, zodat één of 

meerdere func
es vanop afstand bediend kunnen worden. 

Mechanische dimmers worden gebruikt, wanneer er niet gedimd kan worden door de 

spanning van de armatuur aan te passen. Meestal zijn ze DMX gestuurd, maar soms kan 

ook op het toestel zelf gedimd worden. Er bestaan verschillende systemen, aMankelijk van 

het toestel dat gedimd moet worden. 

Lamellen dimmers ( ook wel dousers genoemd) worden in de filterhouder geplaatst. Ze 

bestaan uit een reeks plaatjes (lamellen), die open of dicht kunnen draaien. Dit kunnen we 

best vergelijken met “vene
an blinds” voor een venster. 

Het grote nadeel van deze dimmers is dat de lamellen zichtbaar worden in het lichtbeeld, 

wanneer de dimmer bijna gesloten is. 

Diafragmadimmers worden gebruikt bij profielspots. Ze worden niet in het beeldvenster 

geplaatst, maar worden ingebouwd in het “onscherpe” gedeelte van de bundel. 

Vensterdimmers worden hoofdzakelijk bij projec
etoestellen voor beeld gebruikt. In feite 

zijn dit twee glasplaten die van licht naar donker gaan en naar elkaar toe schuiven. 

Een automa
sche kleurwisselaar of scroller wordt in de kleurfilterhouder van een armatuur 

geplaatst. Het toestel bevat twee rollen, waartussen een strook met verschillende kleuren 

kan bewegen. De kleurrollen kunnen door de gebruiker worden samengesteld. Meestal 

bevat de rol ook een kleurloze filter, zodat er wit licht gebruikt kan worden. 

De filters worden gekoeld door een ven
lator. Bij de betere toestellen bestaat de 

mogelijkheid om de kleuren permanent te laten bewegen, zodat er geen inbranding 

ontstaat. 

De kleur wordt gekozen door een bepaalde intensiteit naar het DMX-adres te sturen. 

 

Gobo rotators zorgen ervoor dat een gobo in het beeldslot kan draaien. Ze bestaan in 

verschillende varia
es. De snelheid van de beweging kan vastgelegd zijn, maar ze kan ook  

regelbaar of  via DMX aanstuurbaar zijn. Soms is het eindpunt ook indexeerbaar, zodat de 

gobo in de juiste rich
ng stopt. Uitgebreidere modellen hebben de mogelijkheid om twee 

gobo’s in tegengestelde rich
ng te laten roteren.  

8.8.1 Geautoma
seerde toebehoren 

8.8 Geautoma
seerde armaturen 

8.8.1.1 Mechanische dimmers 

8.8.1.2 Automa
sche kleurwisselaar 

8.8.1.3 Gobo –rotator  

Mechanische dimmer 

Kleurwisselaar 

Gobo rotator 
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Deze irissen of diafragma’s worden vaak in combina
e met bewegende spiegels gebruikt, 

zodat de lichtbundel aan de invalshoek aangepast kan worden. De iris wordt in het beeldslot 

geplaatst en wordt via  DMX aangestuurd. 

 

 

Bewegende spiegels worden meestal gebruikt voor toepassingen, waarbij enkel beweging 

noodzakelijk is en waarbij een volledig geautoma
seerde armatuur niet ten volle tot zijn recht 

zou komen. De bewegende spiegel wordt in de filterhouder geplaatst en via DMX 

aangestuurd. 

Motorised spots zijn niet bedoeld om 
jdens de voorstelling “a vue “ te bewegen. Het zijn in 

feite conven
onele spots, waarvan de bestaande bedieningen van een motor voorzien zijn. 

Dit is vooral interessant wanneer de armaturen op moeilijk te bereiken plaatsen hangen. Het 

richten kan dan vanop afstand gebeuren. Deze spots komen steeds minder voor. Het verschil 

in kostprijs met volledig geautoma
seerde toestellen wordt steeds kleiner  en de nieuwere 

versies van deze laatste apparaten zijn ook aangepast aan theatergebruik. 

Moving mirrors of scans zijn armaturen, die gebouwd werden om een bewegende scherpe 

bundel te creëren. De spiegel zorgt voor een pan-en-
lt- beweging. AMankelijk van het model 

zijn de toestellen voorzien van een dimmer, een kleurwiel voor verzadigde kleuren, een 

dichroïde graduele kleurenmix, glasgobo’s,  effecten, enz.  

Alle parameters worden aangestuurd door stappenmotors die via DMX gestuurd worden.  

 

Moving heads (ook wel yokes genoemd) hebben intern een 

gelijkaardige opbouw als de moving mirrors. Het grote verschil 

bestaat erin, dat de volledige armatuur meebeweegt. Hierdoor 

bekomt men een groter bereik.  

Moving heads bestaan zowel in wash (brede so*e vlek) als profile 

(scherpe projec
e). 

 

 

In Angelsaksische theaters worden ook striplights geautoma
seerd. Op die manier kan een 

volledige kleurwash op de scène worden verplaatst. Soms wordt er ook een scroller op het 

armatuur geplaatst. 

8.8.1.4 Automa
sche iris 

8.8.1.5Moving mirror 

8.8.2 Motorised spots 

8.8.3 Moving mirror spots 

8.8.4 Moving head 

8.8.5 Automated striplights 

Automa<sche iris 

Moving mirror spot 

Moving head spots 
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We vertrekken in dit hoofdstuk van 

het bekabelen van een enkelvoudige 

trek en kijken daarna welke 

specifieke zaken anders worden 

uitgevoerd bij dubbele trekken, 

bruggen, vast grid, trussen, sta
even 

en bekabeling op de vloer. Naast het 

gebruik van enkelvoudige kabels 

besteden we ook aandacht aan het 

gebruik van mul
kabels en van 

voorbekabelde trekken. 
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Een podiumtechnicus besteedt een behoorlijk gedeelte van zijn werk
jd aan het plaatsen 

van armaturen en aan het aansluiten ervan. Dit lijkt op het eerste zicht een eenvoudige 

taak. Met behulp van inzicht en van een goed doordachte werkwijze kan er echter veel 
jd 

gewonnen worden. De efficiën
e van de opbouw en van de a2ouw kan hierdoor behoorlijk 

verhoogd worden. 

Het monteren en bekabelen moet echter niet alleen vlot verlopen. De gebruikte werkwijze 

moet het ook mogelijk maken om achteraf zonder problemen aanpassingen te doen, 

fouten te zoeken en snel te demonteren.  

Daarnaast is veiligheid van het grootste belang. De gemonteerde apparatuur komt immers 

boven de spelers of het publiek te hangen. Er mag dus absoluut niets kunnen vallen, ook 

niet wanneer de toestellen uitze9en of krimpen door de warmte. Ook 
jdens het richten 

mag er geen verhoogd risico zijn. Tot slot moet er op gelet worden dat de toestellen door 

de uitgestraalde warmte geen gevaar vormen voor de omgeving. 

Tot slot wijzen we op het feit dat het hier gaat om een prak
sche vaardigheid. Het vergt de 

nodige rou�ne om ten volle de logica van het bekabelen te beva9en. 

Vooral bij reizende produc
es is het belangrijk je te organiseren alvorens aan het inhangen 

en aan het bekabelen te beginnen. Baken een 
jdelijke ruimte af voor materiaalopslag. Zorg 

ervoor dat al je materiaal op een bereikbare plek staat, zonder dat het voor de opbouw in 

de weg staat. Zorg ervoor dat alle materialen gesorteerd en gelabeld zijn. Als alles netjes 

gerangschikt is, zal iedereen snel het nodige vinden. Bij een grotere opbouw is het soms 

aangewezen om het materiaal in verschillende zones te splitsen. Zo maakt men 

bijvoorbeeld het onderscheid tussen het materiaal voor de zaalbrug en dat voor het 

podium. 

Als een lichtplan voor een bepaalde hoogte gerealiseerd moet worden op een veel grotere 

of veel kleinere hoogte en de juiste invalshoeken van het licht bewaard moeten blijven, dan 

kan dit het hele plan door elkaar gooien. Om de juiste hoek te bewaren moeten veel 

lichtposi
es aangepast worden (eigenlijk kan alleen het toplicht ongeveer op dezelfde 

plaats blijven hangen). Het is dus belangrijk om een plan te hebben dat aangepast is aan de 

werkhoogte ter plaatse. 

Indien er geen aangepast lichtplan beschikbaar is, kunnen de armaturen ter plaatse op het 

plan van de zaal ingetekend worden. Hierbij houden we vooral rekening met het beoogde 

resultaat (invalshoeken, te belichten oppervlak). Dit betekent dat we de afstanden op het 

plan en zelfs de hoeveelheid spots niet klakkeloos kunnen overnemen. In een lage zaal 

zullen we meer toestellen nodig hebben om het zelfde oppervlak te belichten. In een hoge 

zaal zullen de posi
es dan weer verder uit elkaar liggen, anders dreigt ongeveer alles 

toplicht te worden. 

Zorg ook voor de nodige documenta�e in voldoende aantallen. Het is erg vervelend als 

iemand met de lichtlijst kleuren is gaan uitzoeken, terwijl jij je patchlijst wil aanpassen. Pas 

je documenta
e aan de groo9e van de produc
e aan. Bij het gebruik van trekken kan 

bijvoorbeeld een aanduiding van het nodige aantal kringen per trek of zelfs een plan per 

lich9rek nu=g zijn om goed te kunnen delegeren. 

9.1 Organiseer jezelf 

9.2 Zorg voor aangepaste documenta
e 

Organisa�e van het materiaal 
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De armaturen worden meestal aan de hand van een lichtplan en een lichtlijst gekozen. 

Probeer hierbij het totaaloverzicht te bewaren. Als je verschillende types van hetzelfde soort 

armatuur ter beschikking hebt, dan is het aangewezen om voor toestellen die dezelfde func
e 

in het lichtplan hebben ook iden
eke types te gebruiken. Anders kom je nooit tot een 

gelijkvormig beeld. 

Houd bij de plaatsing van de toestellen rekening met de afstanden, die opgegeven werden op 

het (aangepaste) lichtplan. Eventueel kan je met een schaallat de exacte afstand aflezen. Je 

vertrekt hierbij best vanuit het middelpunt aangegeven op de trek. Als je hulp hebt, is het 

handig om de armaturen eerst op de juiste posi
e op de grond te ze9en of ze los aan de trek 

te hangen. Bij lichtplannen, waarbij de afstanden zeer nauwkeurig moeten zijn, worden de 

juiste posi
es soms ook eerst op de trek gemarkeerd. De assistent kan dan verder werken 

zonder naar het plan te moeten kijken. 

De toestellen moeten uiteraard in de juiste posi
e hangen, zodat de toegelaten brandstand 

van de  lamp gerespecteerd wordt. We plaatsen ze ook meteen in de juiste rich�ng, maar 

plaatsen ze voorlopig horizontaal. Daardoor moeten we het toestel achteraf niet 180-° 

draaien bij het richten. Plaats de haak zo op de trek dat je vanaf de achterkant aan de 

kleminrich
ng kan. Bij het richten sta je immers aan de achterkant van het toestel en moet je 

de beves
ging kunnen corrigeren en verder vastze9en. 

Beveilig het toestel ook meteen met een veiligheidskabel. Deze moet steeds zo kort mogelijk 

zijn, zodat de valafstand geminimaliseerd wordt. De kabel mag natuurlijk ook niet zo kort zijn 

dat de bewegingen van het toestel gehinderd worden bij het richten. 

Houd rekening met de maximaal toegelaten belas�ng van je ophangpunten. Een veilig 

uitgangspunt is dat de totale belas
ng, inclusief kabels en toebehoren, ongeveer twee keer 

het gewicht van de ingehangen armaturen bedraagt.  

Laat de kabel van de spot naar beneden hangen, zodat je achteraf meteen ziet welke 

toestellen nog niet zijn aangesloten. 

Meestal worden spots bij het inhangen horizontaal geposi
oneerd. Dit heeE een aantal 

voordelen:  

• Je bent er bij het bekabelen zeker van dat er voldoende kabel is om het richten niet te 

hinderen. 

•  Gekoppelde spots storen niet bij het richten. De lichtvlek verdwijnt immers in de kap. 

• Je weet welke toestellen al gericht zijn. 

In een aantal gevallen is het echter aangewezen om de toestellen meteen in de juiste rich
ng 

te draaien: 

• Profielspots hangen vaak uit evenwicht, wat torsie op de trek veroorzaakt. Bij het 

richten zal de trek draaien, waardoor er achteraf correc
es noodzakelijk zijn. 

• Horizontaal ingehangen spots beperken de beweging van meerdere trekken. Wanneer 

de trekken voor of achter de lich9rek gebruikt worden, kan dit problemen geven. 

• Als er veel toestellen dicht bij elkaar op dezelfde trek hangen, kunnen die elkaars 

bundel beperken. Door ze meteen in de juiste rich
ng te hangen, heb je daar een beter 

zicht op. In dit geval kunnen de spots wel horizontaal blijven hangen, maar worden ze 

reeds in de juiste rich
ng gedraaid. 

9.3 Plaatsen van armaturen 

Spots op de juiste posi�e 

Spots in de juiste rich�ng 

Haken in de juiste rich�ng 

Veiligheidskabel 

Profiel in de juiste hoek 
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Nadat de toestellen gemonteerd zijn, plaatsen we de accessoires. Aan de hand van het 

lichtplan en de lichtlijst plaatsen we kleurenfilters, flappen, irissen, messen en andere 

toebehoren. Hierbij zorgen we ervoor dat deze allemaal “open” staan, zodat we kunnen 

zien of de spot brandt. 

Bij PARs kan de lamp al ongeveer in de juiste posi
e worden gedraaid. Dit is eenvoudiger op 

de vloer te doen. Eens de PAR op hoogte hangt moeten we dan enkel corrigeren. 

Ten slo9e kijken we na of alle accessoires beveiligd zijn tegen vallen. Deze beveiligingen 

zijn aKankelijk van het merk en het type van de spot. Sommige filtersleuven zijn voorzien 

van een afsluitklep of veerbeugeltje. Flappen worden soms voorzien van een 

veiligheidskabel. Bij messen is de valbeveiliging vaak in de vorm van het mes voorzien. Dit 

kan alleen in een bepaalde hoek worden ingebracht. Bij sommige accessoires is de 

zwaartekracht de enige beveiliging. Dit betekent meteen dat het toestel slechts onder 

bepaalde hoeken mag worden gebruikt.  

Over het algemeen is een goeduitziende, overzichtelijke en ordelijke bekabeling ook een 

degelijke bekabeling. Dit soort bekabeling maakt het ons immers gemakkelijk om achteraf 

aanpassingen te maken of fouten op te zoeken. Als de bekabeling voor het publiek 

zichtbaar is, zal een dergelijke bekabeling ook beter ogen. 

We vertrekken voor het bekabelen vanaf het armatuur en beves
gen de aansluitkabel zo 

dicht mogelijk bij de haak waarmee het armatuur is opgehangen. Hierdoor zijn we er zeker 

van dat de kabel even lang blijE, ongeacht de draaibeweging die het toestel maakt. We 

zorgen bij de beves
ging voor voldoende speelruimte in de kabel, zodat ook elke ver
cale/

kiepende beweging mogelijk blijE. De kabel kan op deze manier nooit het richten 

belemmeren. De kabellus mag uiteraard ook niet te lang zijn, want anders komt ze in het 

zicht of in de lichtbundel te hangen. Uiteraard vermijden we dat de kabel op de spots rust. 

De warmte kan immers de kabel beschadigen. 

Verlengkabels moeten uiteraard de juiste aderdikte hebben om het toestel te voeden. Het 

is daarom belangrijk steeds het vermogen van de toestellen die op een kabel worden 

aangesloten in de gaten te houden.  

Dit vraagt bijzondere aandacht bij het gebruik van 5KW-kringen. Hier bestaat het risico dat 

de aderdoorsnede van de kabel veel te klein is voor de overstroombeveiliging van het 

dimmerkanaal. Kabels voor 5KW-kringen moeten een aderdoorsnede van minimum 4 mm² 

hebben. Houd er ook rekening mee dat sommige theaters blauwe CEE stekkers gebruiken, 

die het formaat hebben van 20A-stekkers. Ze zijn echter gekeurd voor 25A. Men doet dit 

om eenvormigheid in het materiaal te krijgen, maar het risico op gebruik van kabels met 

onvoldoende aderdikte neemt daarmee natuurlijk toe. 

Het beves�gen van de kabel kan met verschillende hulpmiddelen gebeuren.  

“Elastokken” (ook wel willemjantje genoemd) of velcro zijn klassieke voorbeelden. 

Gaffertape gebruiken we enkel in noodgevallen. Het losmaken vraagt heel wat 
jd en de 

tape laat soms lijmresten achter. In sommige landen worden ook (herbruikbare) 
e wraps 

gebruikt. In elk geval knopen we de kabel nooit vast aan de trek. Knopen veroorzaken te 

korte bochten in de kabel en kunnen de aders beschadigen. 

We sluiten nu alle armaturen aan en laten de kabel op de grond liggen. Als alterna
ef 

hiervoor kan de kabel op de spothaken worden gelegd. In elk geval worden de kabels pas 

vastgemaakt als alle kabels liggen. Op die manier moeten we de kabels maar één keer 

beves
gen. Het demonteren zal ook sneller verlopen. We vertrekken vanuit het punt dat 

het verst van de aansluitpunten ligt en maken telkens een beves
ging als er een kabel 

9.4 Bekabelen 

Plaatsen en beveiligen van  

toebehoren 

Voldoende speelruimte in de kabel 

Beves�gen van de kabel 
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bijkomt of als de kabel gaat doorhangen. De kabels worden nooit rond de trek gedraaid. Dit is 

arbeidsintensief en maakt de bekabeling onoverzichtelijk.  

De enige uitzondering hierop is wanneer we kabels moeten beves
gen op een lang stuk buis, 

waaraan geen andere toestellen gemonteerd zijn. We kunnen nu het midden van de kabel 

een slag rond de buis draaien en dit vastmaken. Op die manier heb je minder 

beves
gingspunten nodig en verloopt het a2reken ook sneller. 

Kabeloverscho�en, die bijvoorbeeld bij de aansluitpunten van een mul
blok ontstaan, 

worden in een lange lus dubbelgevouwen en aan de twee uiteinden beves
gd. Op deze 

manier blijE de bekabeling er netjes uitzien. 

Kabeloverscho9en op de grond worden best in een lange lus gelegd. Opgerolde kabels 

beperken de aSoeling, waardoor er oververhi=ng kan ontstaan. Leg de kabels zo dat ze net 

lang genoeg zijn om de aanslui
ngen te maken. Op die manier hou je overzicht.  

Voedingskabels voor grote vermogens worden soms als losse aders uitgevoerd (Camlock of 

Powerlock). Als deze opgerold blijven, ontstaat er een spoel, waardoor de spanningsval over 

de kabel verhoogt.  

Op het eind van een trek, waar we de kabel laten zakken, moeten we ervoor zorgen dat de 

kracht, veroorzaakt door het gewicht van de kabel, de aanslui
ngen niet belast. Eventueel kan 

een mastworp of een halve steek deze kracht opvangen. We zorgen er in elk geval voor dat de 

kracht recht naar beneden gaat, zodat er niet zijdelings aan de trek getrokken word. Bij zeer 

grote hoogtes kan het eigen gewicht van de kabel ook een probleem worden voor de kabel 

zelf. 

Voorzie voldoende kabel, zodat de trek of truss volledig kan opgetrokken worden. Leg deze bij 

voorkeur in een lus zodat de trek niet te veel naar één kant wordt getrokken bij het ophalen. 

Bij reizende produc
es kan de kabel ook uit een transportkoffer worden afgerold. Als we bij 

het demonteren de koffer op de zelfde plaats ze9en, zal de kabel er ook meteen weer op de 

juiste manier inrollen.  

Kabels die naar zijbruggen lopen worden juist lang genoeg gemaakt om de trek geheel te 

kunnen laten zakken. Als de trek dan op hoogte wordt gehangen, zal de lus hoog genoeg 

hangen om geen hinder te veroorzaken. Uiteraard gelden dezelfde regels voor het beves
gen 

aan de zijbrug, als voor het beves
gen aan een trek. 

We moeten uiteraard op verschillende plaatsen verbindingen maken tussen kabels. Daarbij 

willen we niet dat de verbinding per vergissing kan worden uitgetrokken, daarom voorzien we 

een trekontlas
ng. Op een trek beves
gen we de kabel aan beide zijden van de verbinding. 

De beves
ging zal nu de krachten op de kabel opvangen. Dit is vooral belangrijk bij 

shukostekkers; CEE stekkers hebben zowel een betere trekontlas
ng, als een beveiliging tegen 

onbedoeld ui9rekken (via het klepje). 

Wanneer we een loshangende verbinding moeten maken, bijvoorbeeld in een kabel die van 

de trek naar beneden loopt, kunnen we een losse knoop in de verbinding leggen en die 

beveiligen tegen aantrekken. Door elastokken, velcro of tape rond de stekker en de lussen van 

de knoop te trekken, zorgen we ervoor dat de knoop niet kan worden aangetrokken. De 

verbinding wordt als het ware aan zichzelf beves
gd. 

Leg nooit een onbeveiligde knoop in een verbinding onder mechanische spanning. De kabel 

zal dan in een te korte bocht worden afgeklemd. 

9.4.1 Trekontlas
ng kabelverbindingen 

Beves�ging op een lang stuk buis 

Beves�ging overschot 

Trekontlas�ng 

Het resultaat 

Trekontlas�ng 
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Als we meerdere toestellen hebben die steeds samen moeten branden, kunnen we ze 

koppelen in de trek. Op die manier moeten er minder kabels getrokken worden. We doen 

dit met een verdeelblok (dominoblok) of een “broek”. Deze worden zo geplaatst, dat we zo 

weinig mogelijk extra kabel moeten gebruiken. Meestal zullen we op zijn minst één van de 

toestellen zonder bijkomende verlengkabel op het verdeelblok aansluiten.  

Bij het samenkoppelen moeten we niet enkel rekening houden met het totale vermogen 

van de toestellen en met de aderdikte van de kabel, maar ook met de maximum belas
ng 

van de dimmers, waarop we het geheel gaan aansluiten.  

Het nadeel van het samenkoppelen is wel dat de patchmogelijkheden beperkt worden en 

dat bij het richten de spots al
jd samen branden. Waar mogelijk geven we elke spot een 

aparte kring. 

Mul
kabels hebben het grote voordeel dat we minder kabels moeten trekken en een beter 

overzicht houden op de bekabeling. Om dit voordeel ten volle te benu9en, moeten we de 

aansluitblokken strategisch plaatsen. We willen immers zo weinig mogelijk verlengkabel 

gebruiken. Nadat de spots zijn ingehangen, plaatsen we de aansluitblokken zo dat we een 

maximaal aantal spots rechtstreeks, zonder verlengkabel kunnen aansluiten. We plaatsen 

de blokken zo dat we 
jdens het richten de aanslui
ngen kunnen zien en de nummers 

kunnen lezen. Uiteraard zorgen we ervoor dat de aansluitblokken bereikbaar blijven. Op die 

manier kunnen eventuele problemen snel opgelost worden. De blokken kunnen eventueel 

ook bovenop de trek geplaatst worden, zodat we geen plaats verliezen voor spots. 

Om de hoeveelheid verlengkabel nog verder terug te dringen, kunnen we gebruik maken 

van doorlusblokken. We kunnen nu op verschillende plaatsen op de trek aanslui
ngen 

maken. Houd er wel rekening mee dat gelijke nummers parallel zijn aangesloten! Dit heeE 

als voordeel dat we spots kunnen samenkoppelen zonder dominoblokken te gebruiken. Het 

nadeel is dat we goed in de gaten moeten houden dat spots die niet samen mogen branden 

niet op hetzelfde nummer terecht komen. Alvorens toestellen op de blokken aan te sluiten, 

leggen we eerst de mul
kabels. Dat werkt makkelijker bij fouten zoeken en bij het 

a2reken.  

Houd er bij het gebruik van mul
kabels rekening mee dat het maximale vermogen van de 

gehele kabel beperkt is tot maximum 80% van de som van de vermogens van de 

aanslui
ngen. De warmteontwikkeling in de kabel wordt anders te groot. 

Het is van het grootste belang om 
jdens de montage het werk te documenteren. Dit kan 

op het lichtplan of op de lichtlijst. Houd 
jdens het aansluiten meteen bij op welke 

nummers de toestellen zijn aangesloten. Op die manier kan je achteraf zeer snel een patch 

maken en moet je niet zoeken op welke dimmer een bepaalde spot is aangesloten. Waar 

mogelijk houd je best een logische volgorde in de nummering aan. Dit kan bijvoorbeeld 

door telkens van links naar rechts te nummeren. Je onthoudt dan vanzelf waar bepaalde 

spots zijn ingeprikt. 

9.5 Documenteren 

9.4.2 Samenkoppelen spots 

9.4.3 Mul
kabels 

“broek” 

Mul�blok 

Lichtlijst 
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In een vaste installa
e zijn alle aanslui
ngen genummerd. Je kan dan ook precies zien waar 

een bepaalde kabel vandaan komt. Bij mobiele of 
jdelijke installa
es is dit niet het geval en 

moeten alle kabels overzichtelijk gelabeld worden. Het moet duidelijk zijn welke kabel van 

een bepaalde lichtposi
e komt. Anders worden de aanslui
ngen, die bij de dimmers bij elkaar 

komen, erg onoverzichtelijk. Dit heeE vooral gevolgen als er wijzigingen aangebracht of 

fouten gezocht moeten worden.  

Als alles ingehangen en aangesloten is, controleren we vooraleer het geheel naar boven gaat 

of alles werkt.  Fouten zoeken en oplossen is veel gemakkelijker op de begane grond. We 

controleren ook een laatste maal of alles goed beves
gd en beveiligd is. Bij het ophalen, blijE 

er best iemand op de scene die in de gaten houdt of de spots of kabels nergens achter blijven 

haken. Als de trek dan op de juiste hoogte hangt, controleren we of de spots niet te dicht 

tegen het decor of tegen de doeken hangen. We zijn nu klaar om te richten. 

Hieronder volgen een aantal specifieke situa
es. Uiteraard blijven de zaken die hierboven zijn 

besproken van toepassing. We geven dan ook enkel aan wat anders is. 

In uitzonderlijke gevallen zullen we verbindingen maken tussen trekken. Dit kan bijvoorbeeld 

van een enkele spot naar een voorbekabelde trek of zijbrug zijn. Het komt ook voor bij twee 

spots die op verschillende trekken hangen en samen moeten branden. Zorg ervoor dat de 

kabels voldoende lang zijn, zodat de trekken ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Duid 

op de bediening van de trek aan met welke trek deze verbonden is. Geef ook op 

tussenliggende trekken aan dat er een risico is. Op deze manier kan een collega zich niet 

vergissen. 

Dubbele trekken (vakwerk met dubbele ligger) zijn zo gemaakt uit mechanische 

overwegingen. Door de grotere s
jKeid zijn er minder beves
gingspunten nodig. Er kunnen 

daardoor grotere overspanningen gemaakt worden. 

Bij dit soort trekken beves
gen we de kabels bij voorkeur aan de bovenste buis. Op deze 

manier kunnen we gemakkelijker spots verschuiven en houden we een goed overzicht. 

Als trussen met een plat vlak naar boven worden gemonteerd,  kunnen de kabels bovenop de 

truss gelegd worden. In andere gevallen worden meestal kabelhaken (vleeshaken) gebruikt. 

De kabels worden hier ingelegd en daarna beveiligd. In elk geval moet vermeden worden dat 

kabels door het vakwerk van de truss worden geweven of door het midden van de truss 

worden geleid. Dit vraagt veel extra werk bij opbouw en a2raak. Daarbij bestaat er een groot 

risico op beschadiging van de kabels. De stekkers blijven immers in de hoekverbindingen van 

de truss steken, waardoor er een te grote kracht op de stekker komt te staan. 

Trussen worden gemaakt van aluminium. Het is dan ook ten sterkste af te raden om 

spotklemmen zonder beschermplaat gebruiken. Een bout kan gemakkelijk deuken in het 

aluminium veroorzaken en daardoor de trussconstruc
e verzwakken. 

9.7.1 Verbinding tussen trekken 

9.6 Op hoogte brengen 

9.7 Specifieke situa
es 

9.7.2 Dubbele trekken 

9.7.3 Trussen 
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Voorbekabelde trekken zijn permanent uitgerust met een aantal dimmeraanslui
ngen. De 

kabels die de trek met de permanente installa
e verbinden, lopen in een opvangbak of via 

kabelhaspels. Op die manier hebben we geen hangende lussen. Soms zijn de trekken 

uitgerust met beugels, die de spots moeten beschermen tegen aanvaringen met andere 

trekken. 

Voorbekabelde trekken komen ook voor als ondertrekken. De bekabelde ondertrek kan dan 

verplaatst worden van de ene naar de andere trek. De verbinding met de vaste installa
e 

verloopt dan met mul
kabels. 

De werkwijze bij voorbekabelde trekken is iets anders dan bij een gewone trek. Eerst 

worden alle spots ingehangen. We sluiten dan eerst aan wat zonder verlengkabel kan 

worden aangesloten. Daarna maken we de aanslui
ngen, die verlengd moeten worden. 

Veel bekabelde trekken hebben een aantal dubbele nummers. Op de trek worden 

meerdere stopcontacten op dezelfde kring aangesloten. Op die manier kan een 

symmetrische belich
ng snel worden uitgevoerd en zijn er minder dimmers nodig. Je moet 

natuurlijk wel goed je hoofd bij de zaak houden, zodat er geen spots samengeprikt worden 

die apart moeten branden.  

Soms komt het zelfs voor dat stopcontacten op verschillende plaatsen samen aangesloten 

zijn op dezelfde dimmer. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor een portaal- en een 

zaaltoren. Het is dan ook van het grootste belang om het zaalplan met de aanslui
ngen 

goed te bestuderen alvorens je begint te bekabelen. 

Op werkbruggen worden kabels soms los op de grond gelegd. Dit is geen probleem zolang 

de kabels keurig tegen de zijkant worden gelegd en geen obstakel vormen voor de mensen 

die er moeten werken. Uiteraard laat je ook geen materiaal slingeren op werkbruggen. Elke 

werkbrug vormt een vluchtweg voor wie er werkt, zorg ervoor dat jij en je collega’s die dan 

ook zonder ongelukken kunnen gebruiken. 

Soms kunnen we niet anders dan kabels over de vloer te laten lopen. Dit veroorzaakt 

uiteraard een risico op struikelen. Om dit risico te beperken, zullen we een kabelweg 

uits
ppelen, waarbij de kabel zo veel mogelijk door natuurlijke omstandigheden beveiligd 

is. We leggen de kabel bijvoorbeeld tegen een muur of op een plek waar niemand voorbij 

komt.  Dit heeE als bijkomend voordeel dat we ook minder moeten vastkleven. 

Waar kabels een loopweg dwarsen, zullen we de kabels naast elkaar leggen, zodat ze zo 

plat mogelijk zijn. Stuurkabels leggen we tussen dikkere kabels, zodat ze beschermd zijn. 

We plakken de kabels dan eerst vast in de dwarsrich
ng. Daarna plakken we in de 

langsrich
ng een lange strook op plaatsen waar veel doorgang is. Meestal wordt dit gedaan 

met gewone gaffertape, maar er bestaat ook tunneltape die hier speciaal voor ontwikkeld 

is.  

In grotere zalen en in ruimtes voor events vind je soms kabelluiken in de vloer. De kabels 

kunnen dan ondergronds worden gelegd. Soms bevinden er zich ook aansluitpunten in deze 

kabelgoten. Voor grotere events of in openlucht bestaan er 
jdelijke kabelgoten, die 

bestand zijn tegen grote druk (onder meer van voertuigen die de kabelbaan kruisen). 

9.7.4 Voorbekabelde trekken 

9.7.5 Werkbruggen 

9.7.6 Vloer 

Voorbekabelde trek 



  

101 Belich
ngstechniek voor podiumtechnici 

 9
 s

p
o

ts
 p

la
a

ts
e

n
 

Om te vermijden dat we kabels voor deuren leggen, worden er soms kabelhaken voorzien 

boven de deur. We kunnen de kabels nu gemakkelijk over de deur leiden, zodat de (nood)

uitgang vrij blijE van obstakels. Een zelfde soort haken zie je soms in het zaalgedeelte. Je kan 

de kabels dan van het podium naar de technische cabine leiden zonder het publiek te 

hinderen. 

Bij het bekabelen van sta
even moeten we rekening houden met het feit dat een sta
ef vrij 

gemakkelijk kan omgetrokken worden. We moeten de kabels dus zo leggen dat er geen kracht 

op het sta
ef kan uitgeoefend worden. We laten de kabels bij de kop van het sta
ef 

samenkomen en leiden die tegen de opstaande buis naar beneden. Eventueel kan de kabel 

gezigzagd worden langs de stelknoppen, zodat we geen extra beves
gingsmateriaal nodig 

hebben. Aan de voet maken we de kabels zo laag mogelijk bij de vloer vast. Op die manier kan 

er nooit een zijdelingse trekkracht  op het sta
ef worden uitgeoefend. Het sta
ef kan dan niet 

met de kabels worden omgetrokken. 

Bij het inhangen en bekabelen van een vaste grid gaan we helemaal anders te werk. De 

efficiën
e wordt hier vooral bepaald door het verplaatsen van de ladder, de stelling of de 

hoogtewerker. Het verplaatsen vraagt veel 
jd en we zullen dit dus zo veel mogelijk beperken. 

Het is daarom belangrijk  zoveel mogelijk ac
es tegelijker
jd op dezelfde plek uit te voeren.  

We werken meestal van buiten naar binnen. Dit wil zeggen dat we van de verst geplaatste 

spots naar het aansluitpunt toewerken. We plaatsen telkens meteen een armatuur, 

bekabelen het en nemen de kabel mee tot aan het volgende armatuur. Op deze manier 

komen we uiteindelijk met een bundel kabel bij het aansluitpunt.  

Belangrijk bij het werken in een vaste grid is de veiligheid van collega’s, die noodgedwongen 

onder jouw werkplek staan. Er is immers steeds een moment dat de armaturen onbeveiligd 

hangen en zwiepende kabels kunnen erns
ge blessures veroorzaken. Indien mogelijk worden 

de toestellen opgetrokken met een touw dat beves
gd blijE totdat het armatuur beveiligd op 

zijn plaats hangt. Hiervoor moet het touw een goed beveiligde haak hebben, die rond de 

beugel (niet rond de C-haak) van de spot gehaakt kan worden. 

Vooral bij loca
eac
viteiten komt het voor dat een kabel horizontaal over een grote afstand 

gespannen moet worden om bijvoorbeeld een verbinding te maken tussen twee gebouwen. 

De construc
e van een kabel is niet voorzien om de krachten die daarbij optreden op te 

vangen. Om kabelbreuken te vermijden, zullen we een touw of staalkabel spannen, waaraan 

de kabel dan beves
gd wordt. Onderschat de trekkracht, die op die staalkabel en op zijn 

beves
gingspunten zal worden uitgeoefend niet (het waslijnprobleem). Zorg ervoor dat de 

kabel voldoende speling heeE om de rek van het touw of de staalkabel op te vangen.  

Het komt meer en meer voor dat er naast vermogenskabel ook stuursignalen moeten 

voorzien worden in trekken of trussen. Denk maar aan DMX of netwerkkabel voor scrollers of 

voor bewegend licht. Deze kabels zijn over het algemeen mechanisch minder sterk. Om te 

vermijden dat de kabels beschadigd worden door het gewicht van de vermogenskabels of 

door de krachten die erop uitgeoefend worden, leggen we de stuurkabels bij voorkeur 

bovenop de bundel. In elk geval vermijden we dat de kabel gekneld wordt tussen kabels en 

metalen delen. 

9.7.7 Sta
even 

9.7.8 Vast grid 

9.7.9 Horizontale overspanningen op lange afstanden  

9.7.10 Stuursignalen bekabelen 

Bekabeld sta�ef 
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Bij het a2ouwen gaan we net andersom te werk. We houden evenwel rekening met 

dezelfde aandachtspunten. Een goede organisa
e zorgt ook hier dat alles vlot verloopt. 

Zorg er bij het inpakken voor dat je direct kan zien wat er ontbreekt. Eén ontbrekend 

koppelstuk of toebehoren is voldoende om 
jdens de volgende opbouw problemen te 

veroorzaken.  

Start met de toestellen die op de vloer staan. Deze lopen de grootste kans om beschadigd 

te worden 
jdens de a2ouw.  

Haal eerst alle verlengkabels weg. Als alles in de omgekeerde volgorde wordt afgebouwd 

zal je geen problemen hebben met kabels die in de war raken of achter een andere kabel 

blijven vastzi9en. Rol de kabels meteen op, maak ze vast en leg ze soort bij soort. Zo heb je 

bij de volgende voorstelling een goede uitgangsposi
e. 

Wacht met het demonteren van de spots tot ze voldoende afgekoeld zijn. De meeste 

lampen sneuvelen 
jdens a2ouw en transport, niet 
jdens de voorstelling zelf. Haal de 

accessoires uit de spots voor ze gedemonteerd worden. Indien accessoires in de spots 

blijven (bijvoorbeeld bij reisvoorstellingen), zorg dan dat ze niet uitsteken om 

beschadigingen te voorkomen. Hang de spots recht naar beneden, zodat ze meteen op de 

transportkarren of in de kisten kunnen. Rol de aansluitkabel alvast op en beves
g die aan 

het toestel. Dit gaat allemaal een stuk vlo9er als de toestellen nog aan de trek hangen. 

Als kabels op een correcte manier opgerold worden, zullen ze vlot ontrollen en zal er geen 

torsie (kinken) in de kabel komen. Het oprollen vraagt enige oefening, maar eens je de 

goede techniek te pakken hebt gaat het zeer vlot. Leg de kabel eerst uit op de vloer en zorg 

ervoor dat de kabel geen kronkels vertoont. Neem één uiteinde van de kabel in je ene hand 

en leg met je andere hand een lus in de kabel door hem tussen duim en vingers een 

kwartslag te draaien. Neem de top van de lus nu samen met het eind van de kabel vast en 

herhaal de beweging tot de hele kabel is opgerold. Zorg ervoor dat alle lussen even groot 

zijn en dat het eind van de kabel net over het begin ligt. Daar maak je het geheel dan vast 

met een velcro of touwtje. 

Voor torsiegevoelige kabels is er een variant op deze methode. Je legt de eerste lus zoals in 

bovenstaande methode, maar de tweede lus leg je nu onder de eerste. De derde leg je 

weer zoals de eerste en de vierde zoals de tweede. Op die manier blijE de natuurlijke torsie 

van een kabel bewaard. 

Kabels rond de arm oprollen is uit den boze. De kabels gaan torsen en door de korte 

bochten worden de koperdraadjes in de geleiders beschadigd. 

9.8.1 Kabels oprollen 

9.8 A2ouw  

Kabel oprollen 

Alterna�ef voor torsiegevoelige 

kabel 
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In elke installa�e komen fouten voor. 

Kabels raken beschadigd, lampen 

sneuvelen, slechte contacten of 

verbindingen zorgen voor 

signaalonderbrekingen. Ondanks de 

zorg die aan het materiaal besteed 

wordt, is dit een dagdagelijkse 

realiteit. Het materiaal wordt 

immers intensief gebruikt onder 

zware omstandigheden.  

Dit soort fouten doet zich steeds op 

de meest onguns�ge momenten 

voor. Eén enkele fout kan een hele 

crew ophouden. Het is dus belangrijk 

om een fout zo snel mogelijk op te 

sporen en te verhelpen. We 

bespreken hier twee methodes om 

fouten op te sporen.  Eerst 

bespreken we hoe we door deduc�ef 

denken fouten kunnen lokaliseren. 

Daarna gaan we kort in op enkele 

aandachtspunten bij het gebruik van 

mee7oestellen.  
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Bij het opsporen van fouten door middel van deduc�e schakelt men stelselma�g de 

verschillende mogelijke oorzaken uit tot er slechts één mogelijkheid overblij8. Deze 

methode is uitermate geschikt voor podiumtoepassingen. Ze is snel en men hee8 er geen 

gereedschap voor nodig.  

Meestal zal een probleem op het podium eerder worden opgelost door het vervangen van 

een component dan door het effec�ef herstellen. Een kabel wordt aan de kant gelegd of 

een armatuur wordt vervangen. Dit gaat immers sneller dan herstellen. Als het publiek 

wacht, is elke seconde belangrijk. De herstelling wordt dan later  uitgevoerd, wanneer er 

genoeg �jd en gereedschappen voor handen zijn. Dit gee8 meteen  aan dat je voldoende 

reservemateriaal moet voorzien.  

Negen�g procent  van de problemen bij lich�nstalla�es kunnen eenvoudig verholpen 

worden. Het gaat meestal om beschadigde kabels, kapo7e lampen, defecte zekeringen of 

slechte verbindingen. Met een beetje “gezond boerenverstand” kan je al heel wat van deze 

problemen oplossen.  

Allereerst moet je je kalmte bewaren. Wie panikeert veroorzaakt soms meer problemen 

dan er al waren. Als je in het wilde weg alle verbindingen begint uit trekken of te 

verwisselen, verlies je elk overzicht.   

Vergeet de meest evidente oorzaken niet! Hebben alle toestellen voedingspanning? Zijn 

alle stekkers aangesloten? Zelfs de meest ervaren technicus laat zich aan dergelijke 

kleinigheden wel eens vangen. 

Hou verder ook je hoofd fris. Als je te lang op een probleem zit te staren, zie je de oplossing 

niet meer. Ga even wandelen of iets anders doen. Met een fris hoofd zie je vaak nieuwe 

mogelijkheden en oplossingen.  

Een probleem ontstaat meestal als de �jdsdruk hoog is. Iedereen komt dan informeren of 

het probleem op �jd verholpen zal zijn,  wat het probleem is of wat er moet gebeuren. 

Stuur mensen weg als ze je hinderen. Maak hen duidelijk dat je een rus�ge omgeving nodig 

hebt om een probleem op te lossen. 

Het wordt nog erger als anderen komen helpen. Met twee naar fouten zoeken in één 

installa�e werkt niet. De ac�es van beide foutzoekers beïnvloeden elkaar immers. Het helpt 

eventueel wel om samen (hardop) de verschillende mogelijke problemen af te lopen en 

elkaars denkpatroon te controleren. 

Een ordelijke, overzichtelijke bekabeling zorgt ervoor dat je je kabels beter kunt volgen. Een 

goed uitgevoerde bekabeling maakt het mogelijk om een kabel te traceren, waarmee 

vermoedelijk een probleem is. In een overzichtelijke opstelling kan je ook meteen stekkers 

en verbindingen terugvinden. Een ordelijke bekabeling hee8 geen gespannen kabels die 

bijkomende problemen kunnen veroorzaken, maar voorziet voldoende speling om 

verbindingen te controleren zonder dat er daarbij andere per ongeluk worden uitgetrokken. 

Om op mogelijke problemen voorbereid te zijn,  moet de opstelling en bekabeling zo 

uitgevoerd worden dat fouten snel opgespoord kunnen worden.  

10.1 Fouten zoeken door deduc�e  

10.1.1 Gezond boerenverstand  

10.1.2 Orde is het halve werk  
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Je moet overzicht kunnen houden op het systeem. Zo zijn schema’s van voedingskasten en 

dergelijke meer geen overbodige luxe. De aanslui�ngen moeten gedocumenteerd en de 

kabels gemerkt zijn. Meestal verlies je veel meer �jd met het zoeken naar de kabel, dan met 

het zoeken naar het eigenlijke probleem. Als de kabels degelijk gemerkt en ordelijk gelegd 

zijn, vind je in een handomdraai de juiste kabel. 

Beschadigde of defecte toestellen en kabels moeten ook een duidelijke aanduiding krijgen. Zo 

vermijd je dat iemand een fout, die jij net uit het systeem hebt gehaald, er weer insteekt. 

Een eerste stap in de deduc�e is het opsplitsen van het systeem in grote delen. We proberen 

uit te zoeken tot op welke plaats de installa�e func�oneert. Dat kan meestal door logisch te 

redeneren, zonder dat je in de buurt van de toestellen hoe8 te komen.  

Voorbeeld opstelling 

Misschien kunnen een paar voorbeelden dit verduidelijken. De bovenstaande tekening gee8 

een overzicht van de aanslui�ngen van een kleine lichtset. We hebben een installa�e met vier 

spots, die via een mul�kabel op een dimmer zijn aangesloten. De dimmer is op zijn beurt 

aangesloten op een voeding. 

• Stel dat spot nummer 1 niet werkt, maar alle andere wel. We zijn er dan zeker van dat 

het probleem achter het verdeelblokje zit.  Spot nummer 2 werkt immers nog wel en 

krijgt zijn voeding van het blokje. 

• Als zowel spot 1 als 2 niet werkt, dan zit het  vermoedelijk voor of in het verdeelblokje. 

De kans dat twee  spots gelijk�jdig defect zijn is immers klein. 

• Als er geen enkele spot werkt, is de kans groot dat er een voedingsprobleem of een 

probleem met de mul�kabel is.  

• Als een aantal spots niet werkt, zou er sprake kunnen zijn van een faseprobleem, 

waarbij één van de voedingsfases is uitgevallen. Hierdoor zouden slechts een aantal 

kanalen van de dimmer gevoed worden. Het zou ook mogelijk zijn dat de mul�kabel 

slechts gedeeltelijk contact gee8.  

10.1.3 Lokaliseren van een probleem 
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Zoals je ziet, kunnen we uit een eerste snelle analyse al heel veel afleiden over de loca�e 

van het probleem. Als we weten in welk gedeelte van de installa�e het probleem zich 

afspeelt, maken we dezelfde oefening op kleinere schaal. 

Als we tot de conclusie zijn gekomen dat het probleem achter de verdeeldoos in spot 2 zit, 

dan blijven er nog een aantal mogelijke defecten over. 

• De lamp kan defect zijn. 

• De aansluitkabel kan defect zijn. 

• De interne bedrading kan defect zijn. 

We kijken nu eerst naar de meest evidente of naar de meest voorkomende fouten. Dat zijn 

de lamp en de aansluitkabel. Welke van deze beide mogelijkheden we eerst bekijken, hangt 

een beetje af van de situa�e. Je kan je best de vraag stellen welke oorzaak je het snelst en 

het gemakkelijkst kan uitsluiten. Als je toestel een losse aansluitkabel hee8 en er een ander 

werkend toestel in de buurt is, dan kan je snel even beide kabels wisselen. Je weet dan 

meteen of het probleem in de kabel zit.  

Als dit niet het geval is, dan kan je het toestel openen (vergeet niet het vooraf 

spanningsloos te maken) en de lamp visueel controleren. Indien nodig vervang je de lamp 

door een exemplaar, waarvan je zeker weet dat het werkt.  

Als het probleem te complex is om meteen op te lossen, dan zullen we het toestel proberen 

te vervangen. De interne bedrading in een lichtbrug of op het podium herstellen, is 

bijvoorbeeld niet evident en vraagt te veel �jd. 

Deze methode werd al even aangehaald bij het deduc�ef zoeken. Als we twijfelen aan een 

bepaald onderdeel vervangen we het door een onderdeel waarvan we wel zeker zijn dat 

het werkt. We gaan even terug naar de set uit het voorbeeld. Stel dat spot nummer 4 niet 

werkt, maar alle andere wel. 

We kunnen spot nummer 4 even op het stopcontact van spot nummer 3 aansluiten. We zijn 

immers zeker dat dat werkt (zorg er wel voor dat het kanaal open staat). Werkt de spot in 

dit contact nog niet, dan kunnen we zeker zijn dat het probleem in de spot ligt. 

Werkt de spot dan wel, dan zit het probleem in een vroeger punt van de installa�e. Het 

verlengsnoer van spot nummer 4 wordt nu een voor de hand liggende mogelijkheid. Als we 

dit even verwisselen met het verlengsnoer van nummer 3, zijn we zeker of het probleem in 

het verlengsnoer zit. 

Door telkens een deel van de kring te vervangen door een deel waarvan we zeker weten 

dat het werkt, kunnen we dus de mogelijke oorzaken achter het defect één voor één 

uitsluiten. 

Wanneer de verliesstroomschakelaar de installa�e uitschakelt, kan je niet direct 

achterhalen in welk toestel het verlies zich voordoet. De schakelaar beveiligt immers de 

gehele installa�e. 

Om op een eenvoudige manier het defecte toestel te zoeken kan je best alle kringen 

uitschakelen door de zekeringen uit te ze7en of de kabels uit te trekken. Schakel daarna de 

voeding weer in en zet de verliesstroomschakelaar weer aan. Bij grote installa�es moet je 

de verliesstroomschakelaar soms eerst helemaal uitze7en, vooraleer je hem  weer kunt 

10.1.4 Zoeken door vervanging  

10.1.5 Fouten met lekstromen  
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inschakelen. Schakel vervolgens de kringen één voor één  in, totdat het probleem zich weer 

voordoet. Je weet nu in welke stroomkring het probleem zich voordoet. 

Je kan nu dezelfde methode toepassen binnen de verdachte kring. Je ontkoppelt alle 

toestellen en steekt ze één voor één weer in.  Als je het probleemtoestel gevonden hebt, kan 

je de tussenliggende kabels eventueel één voor één vervangen. Het is immers mogelijk dat het 

probleem in plaats van in het toestel zelf in een kabel zit. 

Soms veroorzaakt één defect een tweede. Een lamp gaat bijvoorbeeld stuk, waardoor de 

zekering afslaat. Uiteraard moeten beide fouten opgelost worden om het geheel weer aan de 

praat te krijgen. Het opsporen van dergelijke fouten vraag enige ervaring. Door deduc�ef  

zoeken te combineren met zoeken door vervanging kom je meestal snel achter het probleem. 

Een onderbreking in één van de fasen in een driehoeknetwerk of van de nulleider in een 

sternetwerk kan vreemde fenomenen veroorzaken. Sommige kringen zullen immers in serie 

geschakeld staan, waardoor de spanning zich over meerdere toestellen verdeelt. Het aan- of 

uitschakelen van een belas�ng in één kring zal ook de spanning over een andere kring 

beïnvloeden. Dit kan bij een sternetwerk zeer gevaarlijke situa�es opleveren, omdat de 

spanning over de kringen hoger kan worden dan de voorziene netspanning. Fouten opsporen 

door vervanging van onderdelen is in deze gevallen niet aangewezen, omdat de toestellen 

beschadigd kunnen raken. 

De meest vervelende en moeilijkst op te sporen fouten zijn niet-permanente fouten. Ze 

komen voor op onvoorspelbaar momenten en verdwijnen daarna weer. Het is moeilijk om ze 

te meten, aangezien men niet weet wanneer de fout gaat optreden. 

Door de omstandigheden te analyseren, kan soms de oorzaak worden gededuceerd. Een 

aantal vragen kunnen hierbij helpen: 

• Komt de fout voor als het toestel beweegt? Dit zou kunnen wijzen op een slecht 

contact. 

• Komt de fout telkens in dezelfde combina�e met andere spots voor? Dit zou 

bijvoorbeeld kunnen wijzen op een kortslui�ng tussen twee aders in een mul�kabel. 

• Komt de fout telkens voor als er andere, externe apparatuur gebruikt wordt? Dit zou 

kunnen wijzen op invloed door de apparatuur. 

• Komt de fout op bepaalde �jds�ppen of bij bepaalde gebeurtenissen voor? Dit zou 

kunnen wijzen op een externe factor. 

Je kan het toestel ook gaan afzonderen van de installa�e en gedurende een langere periode 

kijken of het fenomeen zich voordoet. Het vervelende aan niet-permanente fouten is dat ze 

soms volledig verdwijnen, maar een gevoel van onzekerheid achterlaten.  

10.1.6 Gecombineerde fouten 

10.1.7 Fase- en nulleiderproblemen 

10.1.8 Niet-permanente fouten 
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Sommige problemen kunnen enkel gedetecteerd worden door me�ngen uit te voeren. Een 

fluctuerende spanning, een verlies in een leiding of een onderbroken ader kunnen niet 

al�jd door middel van deduc�e worden vastgesteld. We zullen dan moeten meten. In het 

volgende deel overlopen we een aantal courante mee7oestellen en hun gebruik. 

Een “Pieper” is een klein toestel met twee, meestal geïntegreerde  meetdraden. Het gee8 

enkel aan of er al dan niet spanning is, maar niet hoeveel deze bedraagt. Een iets 

geavanceerdere versie met indicator gee8 ook de groo7eorde aan. Toch blij8 ook hier een 

exacte me�ng achterwege. Soms kan je er wel kabels mee doormeten (meten of er al dan 

niet weerstand aanwezig is). 

Dit soort toestellen zijn interessant om een eerste snelle me�ng uit te voeren als 

hulpmiddel bij deduc�ef foutzoeken. De meetmethodes zijn echter onvoldoende 

nauwkeurig om betrouwbare me�ngen uit te voeren. 

Een universeelmeter of mul�meter is een toestel waarmee zowel spanning, stroom als 

weerstand gemeten kunnen worden. Door het meetbereik in te stellen kies je welke 

grootheid gemeten wordt. Je kiest daarnaast ook of je wisselspanning of gelijkspanning 

meet. De juiste instelling van het meetbereik is zeer belangrijk. Niet alleen kan een 

verkeerde instelling een “vals” resultaat geven, maar meten met een verkeerde instelling 

kan de meter ook erns�g beschadigen. 

De meeste toestellen hebben een aparte aanslui�ng om grote stromen te meten. Sommige 

toestellen hebben extra func�es, zoals een USB-aanslui�ng om de me�ng op een computer 

uit te lezen of func�es om elektronische componenten na te meten. 

Een stroomtang is een mee7oestel om de (wissel)stroom in een ader te bepalen, zonder 

dat je hiertoe elektrische verbindingen moet maken. Het toestel meet het magne�sch veld 

rond de geleider en leidt daaruit de stroomsterkte af. Het grote voordeel hiervan is dat we 

de kring niet moeten onderbreken om te kunnen meten. Dit zou �jdens een voorstelling 

onverantwoord zijn.  

De tang moet rond een enkele ader kunnen geplaatst worden. Rond een volledige stroom 

voerende kabel zal de me�ng immers nul zijn, aangezien de verschillende magne�sche 

velden elkaar zouden opheffen. 

In grote voedingskasten vinden we soms permanent ingebouwde meters terug. Uit 

besparingsoverwegingen wordt een meter soms met een keuzeschakelaar ingebouwd. Met 

de schakelaar kiest men dan tussen welke aders de spanning gemeten wordt. Een 

gelijkaardige opzet wordt voor stroomme�ng gebruikt. 

Kabeltesters zijn toestellen die op een specifieke kabel meerdere me�ngen tegelijker�jd 

kunnen uitvoeren. Ze meten meestal zowel doorgang als kortslui�ng tussen aders. Veel 

voorkomende kabeltesters zijn XLR, mul�kabel of netwerkkabeltesters (UTP). De tester kan 

bestaan uit twee delen of uit één deel, waarop dan beide einden van de kabel worden 

aangesloten. Het voordeel van tweedelige kabeltesters is dat de kabel gemonteerd kan 

blijven. 

10.2 Fouten zoeken door meten 

10.2.1 Soorten meters  

Mul�meter 

Ampèretang 
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Zonder gedetailleerd in te gaan op wat er bij een elektrische me�ng nu juist gebeurt, willen 

we een paar richtlijnen meegeven om een eenvoudige me�ng op een veilige manier uit te 

kunnen voeren. 

Een eerste vereiste is inzicht in de schakeling waarop je gaat meten. Een spanning meten is 

vrij eenvoudig, maar stromen en weerstanden meten vraagt voldoende basiskennis 

elektriciteit. Enkel dan kan je zonder ongelukken een correcte me�ng uitvoeren. 

• Kijk na of de ba erij nog voldoende energie bevat. Indien dit niet het geval is, kan je 

meetresultaat afwijken. 

• Zet de schaal op het juiste meetgebied (gelijkspanning, wisselspanning, gelijkstroom, 

wisselstroom, weerstand) en op een schaal die overeenkomt met de maximum te 

verwachten waarde. Als je bijvoorbeeld een voedingspanning wil meten en de meter 

hee8 een bereik van 200V en een ander van 700V, moet de meter dus op 700V staan. 

We verwachten immers een spanning hoger dan 200V. 

• Controleer of de meetdraden in de juiste bussen zi7en. 

• Als we de spanning gaan meten, kan je nu de pennen op de meetpunten plaatsen en 

de waarde aflezen. 

• Als we stroom gaan meten, moet de kring onderbroken worden. Daarna kunnen de 

pennen in serie met de stroomkring worden aangesloten. Let er goed op dat je niet per 

vergissing meet tussen twee punten, waarover een spanning staat. Een meter die 

ingesteld staat om stromen te meten, vormt dan een kortslui�ng!  

• Om weestanden te meten moeten we zeker zijn dat de component spanningsloos is. 

We controleren voor de me�ng of het nulpunt juist is ingesteld. Dit kan je doen door 

de meetpennen tegen elkaar te houden. De me�ng moet dan 0 aangeven. Indien nodig 

passen we het nulpunt aan. Daarna kan je de pennen op de component aansluiten en 

de waarde aflezen. 

• Schakel na de me�ng de schaal telkens op de neutrale posi�e. Je vermijdt zo dat je de 

meter beschadigt door hem aan te sluiten zonder het meetbereik aan te passen.  

 

Problemen met stuursignalen oplossen is een verhaal apart. Op de meeste toestellen vind je 

een indicator in de vorm van een LED, die aangee8 of er signaal toekomt. Soms is een 

dergelijke indica�e ook aanwezig in een stekker die op het einde van de lijn wordt geplaatst. 

De signaalindicator zegt echter niets over de inhoud van het signaal. Hij gee8 enkel aan of er 

al dan niet een signaal aanwezig is en of de drager in orde is.  

In de meeste gevallen is dit voldoende om storingen ten gevolge van kabelbreuken of slechte 

aanslui�ngen op te lossen. Problemen met de inhoud van het signaal kunnen meestal worden 

gezocht in de instelling van de stuurtafel. 

Wanneer de problemen complexer zijn, kan een DMX analyser of een DMX scope worden 

ingezet. Dit soort toestellen maakt het signaal zichtbaar en bevat een aantal tools om signalen 

te simuleren voor testdoeleinden. Dit soort apparaten is bedoeld voor specialisten. 

10.2.3 Problemen met stuursignalen 

10.2.2 Weet wat je meet  



  

 



  

111 Belich	ngstechniek voor podiumtechnici 

 1
1

 F
o

u
te

n
 z

o
e

k
e

n
 

 11 Func	es van een belich	ng  

11.1 Func	es van een belich	ng   113 

11.1.1 Selec	eve zichtbaarheid    113 

11.1.2 Diepte scheppen en vorm geven   113 

11.1.3 Sfeer       113 

11.1.4 Composi	e      114 

11.1.5 Informa	e      114 

11.2 Parameters van licht    114 

11.2.1 Invalshoek      114 

11.2.2 Bundel, vorm      117 

11.2.3 Kleur en karakter     117 

11.2.4 Intensiteit      118 

11.2.5 Verandering      119 

11.3 No rules      119 

Belich	ng is een taal. We vertellen er 

een verhaal mee. In dit hoofdstuk 

bekijken we eerst de verschillende 

func	es van het licht in een belich-

	ng. Daarna bekijken we welke para-

meters van het licht we kunnen beïn-

vloeden om ons verhaal te vertellen.  
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In het dagelijkse leven hebben we licht nodig om dingen te kunnen zien, om de wereld 

rondom ons zichtbaar te maken. We spreken dan van verlich	ng. Het licht zorgt er enkel 

voor dat onze ogen kunnen waarnemen. 

Op het podium gebruiken we licht daarentegen om een verhaal te vertellen, om de 

aandacht te trekken, om een mooi beeld te maken, om sfeer te scheppen. We spreken dan 

van belich�ng. Licht is de taal van de lich4echnicus. Het maakt deel uit van de magie van 

het podium. Om sfeer, plaats, 	jd of abstractere zaken als gevoelens door middel van het 

licht uit te drukken, moeten we deze taal tot in de puntjes beheersen. We moeten de 

woordenschat en de zinsconstruc	es kennen om ons te kunnen uitdrukken. 

De geschiedenis van de belich	ng start wanneer de belich	ngsinstalla	e het mogelijk 

maakte om licht te manipuleren en vorm te geven. Verschillende belichters  en ontwerpers 

hebben geprobeerd om een aantal richtlijnen op te stellen met betrekking tot de 

belich	ngstaal. Deze werden telkens aangepast aan de visie en aan de mogelijkheden van 

hun 	jd. 

Naar mate de toestellen meer mogelijkheden kregen en er meer parameters 

gemanipuleerd konden worden, werd de reeks regels verder uitgebreid. De opkomst van 

het intelligente licht en het gebruik van gasontladingslampen op het podium hebben 

bijvoorbeeld voor extra mogelijkheden gezorgd.  

Adolph Appia (1862-1928) was één van de eersten om over de func	e van licht na te 

denken. Hij maakte het onderscheid tussen “Helligkeit” (onscherp algemeen licht dat de 

scene verlich4e) en “Gestaltendes Licht” (vormgevend licht, waarmee focus gelegd en, 

schaduw gecreëerd kon worden en dat de driedimensionale wereld zichtbaar maakte). 

Stanley Mc Candles beschreef in 1932 “the method”, waarbij op basis van vier 

eigenschappen (intensiteit, kleur, distribu	e en controle) een aantal regels worden gegeven 

voor het opstellen van een belich	ng. Hij gee> echter zelf aan dat de regels geen bijbel zijn, 

maar een startpunt waarvan afgeweken mag worden. 

Richard Pilbrow werkte dit systeem verder uit in 1970 en voegde er een aantal func	es aan 

toe. Deze func	es geven aan waarvoor we de belich	ng gebruiken. Het gaat om selec	eve 

zichtbaarheid, het zichtbaar maken van vormen, sfeer, composi	e en informa	e. Hij werkte 

“the method” verder uit, maar gaf opnieuw aan dat de regels er zijn om overtreden te 

worden. 

Hugo van Uum, schreef in 1991 “tussen licht en donker”, één van de weinige 

Nederlandstalige boeken over belich	ng. Hij werkte de eigenschappen van licht verder uit 

en kwam tot acht eigenschappen die  gemanipuleerd kunnen worden (lichtkarakter, 

intensiteit, kleur, rich	ng, vorm, diffusie, lichBrequen	e en beweging). 

Hieronder vind je een korte samenvaDng van de verschillende inzichten met betrekking tot 

de func	es en de eigenschappen van belich	ng.  
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We kunnen met belich	ng verschillende doelstellingen nastreven. Deze doelstellingen zullen 

aEankelijk zijn van de noden van een voorstelling, een show of een presenta	e. Hoewel we 

hier vooral focussen op theatergebruik kunnen elk van deze doelstellingen vertaald worden 

naar een muziekoptreden of een productpresenta	e. 

Als alles zichtbaar is, is er niets zichtbaar. In een algemene, onscherpe belich	ng die ons 

volledig gezichtsveld bestrijkt, is er geen voorwerp dat de aandacht trekt. Als we iets willen 

vertellen met behulp van licht, moeten we controle nemen over wat er wel en wat er niet 

zichtbaar is.  

Zoals de televisiecamera bepaalt wat de kijker ziet, kunnen we met licht bepalen waar de 

toeschouwer naar kijkt.  Daarbij is licht even belangrijk als duisternis. Een muzikant of een 

acteur die in een enkele topspot op het podium staat, zal automa	sch de focus krijgen. De 

rest van de ruimte is immers donker. Het kan echter ook veel genuanceerder. Het licht op een 

acteur 	en procent optrekken, is al voldoende om de toeschouwers naar hem te laten kijken. 

Het menselijk oog is er immers toe geneigd om zich op het meest lichtsterke punt te focussen. 

In een volledig schaduwloos licht is het erg moeilijk om diepte en dimensie te zien. De 

voorwerpen lijken zich allemaal op een plat vlak te bevinden. Ze plakken als het ware tegen 

het achterdoek. 

Door contouren zichtbaar te maken en schaduw toe te voegen, creëren we een derde 

dimensie. We creëren afstand en maken de objecten los van elkaar. Hierdoor ontstaat er 

diepte in het beeld. De contouren zorgen er ook voor dat de voorwerpen en spelers 

driedimensionaal worden.  

Dit betekent niet noodzakelijk dat de vorm realis	sch moet worden weergegeven. Door de 

belich	ng aan te passen, zullen sommige delen geaccentueerd worden, waardoor andere 

vervagen of vervormen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld in een gezicht bepaalde details 

versterkt of verzwakt worden. 

Sfeer is waarschijnlijk de meest subjec	eve belich	ngsdoelstelling. We trachten  immers in te 

spelen op de emo	es van de toeschouwers. Hiervoor spelen we in op het referen	ekader van 

de toeschouwer. Dat referen	ekader bestaat uit eerdere herinneringen en de emo	es die 

daaraan verbonden zijn.  

Als je morgens wakker wordt, weet je zelfs zonder de gordijnen te openen onbewust welk 

weer het buiten is. Strakke heldere schaduwen duiden op zonlicht, terwijl vaag, grijs licht op 

een bewolkte hemel wijst. Bij elk type weer hoort een bepaalde emo	e. Waarschijnlijk zal je 

vrolijker worden van zonneschijn dan van een bewolkte hemel. Door een gelijkaardig licht op 

het podium te gebruiken, wek je een bepaalde emo	e op. Deze emo	e refereert aan iets wat 

je uit de werkelijke wereld kent. 

Het referen�ekader van de toeschouwer rijkt echter verder dan de realiteit. Herinneringen 

aan films, toneelstukken, optredens of games bepalen mee dit kader. Een sterke lichtbundel, 

die in tegenlicht op een persoon straalt, kan de referen	e naar een god weergeven. Als de 

bundel recht naar beneden straalt, denk je dan weer aan Mister Bean. Overdonderend licht 

	jdens een muziekoptreden refereert dan weer eerder aan macht of chaos.  

11.1.1 Selec	eve zichtbaarheid 

11.1 Func	es van een belich	ng 

11.1.2 Diepte scheppen en vorm geven 

11.1.3 Sfeer 
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Om gevoelens om te ze4en in licht moeten we het (gemeenschappelijke) kader van de 

toeschouwers begrijpen. Het is niet voldoende om te weten wat je er zelf bij voelt. Je moet 

ook zeker weten dat de toeschouwer deze gevoelens deelt en dus je lich4aal begrijpt. 

De composi	e van het beeld hee> te maken met esthe	ca. Is het beeld mooi of niet? Over 

het algemeen willen we een zekere balans, een zekere rust in het beeld bereiken. We willen 

dat het aangenaam is om naar te kijken en dat het beeld evenwich	g is. 

Door de in het lichtplan gemaakte keuzes brengen we de voorwerpen en spelers op het 

podium in evenwicht. Het wordt daardoor één geheel. Zoals een schilder bepaalde 

verhoudingen in een schilderij legt, doen we dat met de belich	ng op de scène. Het 

“schilderen met licht” zorgt voor een totaalbeeld dat aangenaam is om naar te kijken en 

dat de aandacht op de juiste plaats legt. 

Spelers en voorwerpen bewegen uiteraard 	jdens een voorstelling. De beeldcomposi	e zal 

dus variabel moeten zijn in de 	jd om bij elk moment te passen.    

Natuurlijk kunnen we ook kiezen om het evenwicht te verstoren. We geven dan een sterk 

signaal aan de toeschouwer. Hij voelt meteen dat er iets aan de hand is. 

Ten slo4e kunnen we de toeschouwer door middel van de belich	ng extra informa	e 

geven. We kunnen het  �jds�p aangeven, duidelijk maken in welk seizoen en waar we ons 

bevinden,  enz. Ook hier spelen we met het referen	ekader van het publiek. Licht dat door 

een klein raampje invalt, kan een gevangenis aangeven. Zonnestralen door het gebladerte 

roepen de zomer op. 

Welke middelen hebben we ter beschikking om de bovenstaande doelen te bereiken? Met 

welke lichteigenschappen kunnen we spelen om ons verhaal te vertellen? We hebben het 

hier over de lichteigenschappen, niet over de toestellen. Pas als we weten welke 

eigenschappen we willen manipuleren, kunnen we de toestellen kiezen. 

 

De invalshoek is de driedimensionale hoek, die de lichtrich	ng maakt ten opzichte van het 

speelvlak in de as van de kijkrich	ng. De hoek wordt op ooghoogte bepaald, omdat daar 

het centrum van ons gezichtsveld ligt. In de prak	jk beschrijven we de invalshoek en geven 

we er geen exacte aanduiding in graden aan. We spreken bijvoorbeeld van “toplicht”, 

“zijlicht”, “frontlicht”, enz. 

De invalshoek van het licht bepaalt welke delen van een voorwerp of lichaam zichtbaar zijn. 

De hoek bepaalt dus ook waar de nadruk op komt te liggen en hoe we de vorm zien. De 

invalshoek is een zeer krach	g instrument bij belich	ng. 

In een klassieke belich	ng zal je vaak horen spreken over “ideale hoeken” of “natuurlijke 

hoeken”. Dit zijn invalshoeken die refereren naar licht zoals het in de natuur voorkomt. 

Daardoor zal een gezicht of een lichaam er uitzien zoals we dat in de werkelijkheid gewoon 

zijn.  Licht dat op 45° in het horizontale en ver	cale vlak invalt, wordt als natuurlijk gezien.  

Het beeld dat een bepaalde invalshoek gee>, wordt niet enkel bepaald door het invallend 

licht, maar ook door de schaduw die het veroorzaakt en door het licht dat naast het 

voorwerp valt. Een invalshoek die het juiste resultaat op een gezicht gee>, kan een lichtvlek 

11.2 Parameters van licht 

11.1.4 Composi	e 

11.1.5 Informa	e 

11.2.1 Invalshoek 
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of een schaduw veroorzaken die het effect teniet doet. Al deze elementen beïnvloeden de 

keuze voor een bepaalde hoek. 

De invalshoeken worden steeds vanuit het standpunt van de toeschouwer gezien. Je moet 

dan ook rekening houden met de verschillende plaatsen waar het publiek zich kan bevinden. 

Vooral in theater “en rond”, waar het publiek 360° rond het podium zit, wil dit wel eens 

problemen geven. 

We zijn onbewust heel gevoelig aan de hoek waarin het licht invalt. Een kleine verschuiving 

gee> meteen een ander beeld en bijgevolg een ander verhaal. Dit gee> meteen aan waarom 

moving lights minder gebruikt worden in het theater. Ze bewegen immers niet, maar 

veranderen van invalshoek. Door een andere posi	e in te nemen, verandert de hoek en dus 

ook de betekenis. 

We geven hieronder de belangrijkste invalshoeken en hun eigenschappen weer. Natuurlijk zal 

je in de prak	jk slechts zelden één enkele invalshoek gebruiken om een voorwerp of een 

persoon te belichten. Meestal wordt er een uitgebalanceerde combina�e gemaakt. Om een 

duidelijk verhaal te vertellen, kan je je de vraag stellen welke hoek je zou gebruiken als je 

maar één spot had. Deze vormt dan de kern van je verhaal en moet ook uit het gebalanceerde 

geheel naar voor springen. De andere spots vullen aan, maken je beeld zachter of natuurlijker. 

De hoek die je verhaal vertelt, moet er echter uit blijven springen. Anders krijg je een vlak 

beeld. 

Frontlicht (diagonaal) 

Frontlicht met een natuurlijke hoek van 45° in beide rich	ngen gee> een goede invulling van 

het gezicht. De hoek blij> natuurlijk aanvoelen tot ongeveer 55°. Bij een iets steilere hoek heb 

je het voordeel  dat er minder achterliggend licht op de vloer valt. 

Hoe steiler de invalshoek, hoe drama	scher het effect zal zijn. Er ontstaan immers sterkere 

contrasten, die voor meer “sculptering” zorgen. 

 

Frontlicht (rechtdoor) 

Frontlicht dat rechtdoor in een hoek van 45° op het podium schijnt, gee> nog steeds een 

natuurlijke hoek, maar legt minder nadruk op de zijkant van het gezicht. Als deze hoek in een 

totaallicht met meerdere spots gebruikt wordt met voldoende overlapping zal het effect bijna 

gelijk zijn met de 2 x 45° diagonaal aanpak. 

Laag frontlicht 

Frontaal licht op ooghoogte vervlakt het beeld. Het smelt samen met achtergrond en er is 

geen diepte. Het lijkt alsof de acteur in de koplampen van een auto kijkt. Het wordt zelden 

alleen gebruikt, maar kan bijvoorbeeld wel als opvullicht dienen om de schaduwen van diepe 

oogkassen of een hoed te verzachten. 

 

Voetlicht 

Voetlicht gee> grote schaduwen en oogt onnatuurlijk. Het komt in de natuur immers niet 

voor. Door het gebruik ervan worden delen van het gezicht geaccentueerd, die normaal 

minder belicht zijn. Het is wel bruikbaar als opvullicht (zie hoger) of als simula	e van indirect 

reflec	elicht. Daarnaast wordt het natuurlijk gebruikt om “vervreemdende” effecten te 

bekomen. Een heksenvergadering met alleen voetlicht gee> meteen een geheimzinnige sfeer. 
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Toplicht 

Toplicht draagt weinig bij tot de zichtbaarheid, maar hee> een hoge drama	sche werking. 

Het plaatst een voorwerp of persoon alleen in de ruimte en gee> geen of zeer kleine 

schaduwen. 

 

Tegenlicht 

Tegenlicht gee> een halo-effect. Het duidt de contouren van een voorwerp of lichaam aan 

en maakt het los van de achtergrond. De schaduw ligt voorruit, in de rich	ng van de kijker, 

en zal in een totaallicht vervagen. 

 

Zij-tegenlicht 

Tegenlicht dat niet recht vooruit schijnt, maar vanuit een hoek invalt, gee> meer diepte. In 

een totaal gee> het de indruk vanuit één punt te komen, waardoor de rich	ng meer 

aandacht hee> en de schaduw sterker naar voor komt. 

 

Laag tegenlicht 

Laag tegenlicht is tegenlicht dat vanop de vloer naar omhoog schijnt. Het wordt enkel als 

effect gebruikt en kan de toeschouwers verblinden. Het kan echter, bij voorkeur in 

combina	e met rook, een mooi waaiereffect opleveren, waarbij men de indruk krijgt dat de 

acteur uit een tunnel (of uit de hel) komt. 

 

Hoog zijlicht 

Zijlicht zorgt voor een goed contrast in de lichaamsvormen lichaam. Het accentueert en 

modelleert het lichaam als het ware. Daarom wordt het veel in dansvoorstellingen gebruikt. 

Het gee> een acteur of danser de mogelijkheid om met het licht te spelen. Als hij zijn 

gezicht of lichaam wegdraait  van de lichtbron veranderen de schaduwen en wordt een 

ander gedeelte onzichtbaar. 

Het voordeel van hoog zijlicht is dat de schaduwen beperkt blijven en dat de kans dat je 

andere acteurs “in de schaduw zet” kleiner is. 

 

Laag zijlicht  

Laag zijlicht gee> grote schaduwen, maar ook een sterkere accentuering. De spieren en 

vormen van het lichaam worden extra benadrukt. 

Tussenhoeken 

Al deze hoeken zijn natuurlijk niet absoluut. AEankelijk van de posi	e zal een hoek tussen 

twee basishoeken inliggen. Vooral bij toplicht luistert dit zeer nauw. Op een meter afstand 

kan dezelfde spot voor een acteur top-tegenlicht, toplicht of front-toplicht zijn.  

De uiteindelijke keuze voor een bepaalde hoek is aEankelijk van het doel dat je voor ogen 

hebt. Als de opstelling aan je doel voldoet, zit je goed. 
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11.2.1 Bundel, vorm 

Een lichtbundel hee> meer eigenschappen dan de invalshoek alleen. Hij kan verschillende 

vormen hebben, scherp of zacht zijn en een bepaald patroon vertonen. De bundel bepaalt in 

combina	e met de invalshoek de distribu	e van het licht. Hij helpt met andere woorden mee 

bepalen hoe het licht verdeeld word over het speelvlak. 

De vorm van de bundel is niet noodzakelijk rond. We kunnen een vlak uitsnijden met rechte 

lijnen of zelf een patroon in het licht aanbrengen. Dit gebeurt door een gobo in een profiel te 

plaatsen. De afsnijding kan haarscherp zijn of een zachte lijn vormen, die van licht naar donker 

overvloeit. 

Ook de scherpte van de schaduw kan evenwel verschillen. Als we een ideale puntbron 

hebben, zal de schaduw scherp zijn. Als we echter te maken hebben met een lichtbron met 

een groter vlak dat licht uitstraalt, zal de schaduw overvloeien. Hij kan eventueel zelfs zo vaag 

zijn dat hij bijna niet zichtbaar is. 

Kleur is een sterke trigger voor onze verbeelding. We hebben de objec	eve eigenschappen 

van kleur al besproken in het hoofdstuk kleur. Kleuren hebben echter ook subjec�eve 

eigenschappen. Een kleur roept immers een bepaald gevoel op. Dit gevoel is gedeeltelijk 

cultuur- en plaatsgebonden. Zo zal in van oorsprong katholieke landen paars geïnterpreteerd 

worden als “rouw”, terwijl de rouwkleur in sommige islami	sche landen eerder rood zal zijn. 

In zeer warme landen worden koude kleuren als aangenamer beschouwd dan in zeer koude 

landen. 

Sinds mensenheugenis probeert men de gevoelswaarde van kleuren vast te leggen. Leonardo 

da Vinci (1452 1519) omschreef reeds een aantal kleuren met de bijbehorende gevoelens. 

De gevoelswaarde van de kleuren is aEankelijk van ons referen�ekader. We zullen warme 

kleuren (rood-oranje-gele 	nten) associëren met zon, vuur en licht. Koude kleuren uit het 

groenblauwe spectrum zullen we eerder met winter, koude en ijs associëren. Hierdoor zullen 

koude kleuren eerder een kalmerende of deprimerende invloed op het publiek hebben, 

terwijl warme kleuren ac	veren en ophitsen. 

11.2.2 Kleur en karakter 

 
Geel      Tijd, zon, maan en sterren, zomer, rijpe oogst, goud, gewin, verstand. 

Blauw    Oneindigheid, de hemel, ruimte, reizen, geestelijke liefde, medita	e, eeuwigheid. 

Rood      Onrust, oorlog, revolu	e, bloed, hartstocht, offer, ego,  energie, beweging. 

Groen    Kracht van ontkiemend zaad, lente, jeugd, onervarenheid, macht, vrede en welvaart, hoop, vredige 

   rust, autonomie. 

Zwart   Macht van duisternis, dood, rouw, verderf, vernie	ging. 

Wit         Ongereptheid, volmaaktheid, goddelijke reinheid, onschuld, licht van geest, vrede en leegte. 

Oranje    Gezelligheid, gre	gheid, weelde, feest. 

Geel/Groen  Verdorvenheid, verloren zuiverheid, valsheid, haat. 

Groen/Blauw  Standvas	gheid, duurzaamheid. 

Violet   Waaierigheid, gezag, rouw, tweeslach	gheid, geheim, conflict, labiliteit. 

Grijs   Armoede, ontmoediging, ouderdom, theorie. 

Bruin   Solidariteit, materie, geborgenheid, ondergang, herfst.  

Gevoelswaarde van kleuren volgens Leonardo da Vinci 
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Door het gebruik van kleur kunnen we voorwerpen en materialen versterken of 

verzwakken. Als we de kleur van het materiaal versterken, springt het voorwerp uit het 

beeld. Het wint immers aan lichtsterkte.  

Daarnaast zijn er terugtredende en ui+redende kleuren.  Koude kleuren vertonen een 

schijnbaar terugtredend effect. Als we een blauw/violet gekleurd vlak naast een rood 

gekleurd vlak van gelijke groo4e houden, dan lijkt het eerste vlak achter het tweede te 

liggen. Tegen een koele, donkere achtergrond komen voorwerpen in warme 	nten 

bijzonder sterk tot uitdrukking. Ze komen als het ware los van de achtergrond. 

Tot hiertoe hebben we gesproken over lineaire kleuren, die een lineaire curve in het 

kleurspectrum vertonen. Als we echter aan de slag gaan met bronnen die het licht niet door 

middel van een gloeidraad, maar bijvoorbeeld door een gasontlading opwekken, ontstaat 

een niet-lineair kleurpatroon. Natrium- of sodiumbronnen zullen een heel grillig, bijna 

monochroma	sch licht vertonen. HMI- en CID-bronnen zullen niet alleen een andere 

schijnbare kleurtemperatuur, maar ook varia	es in het kleurspectrum vertonen. 

Anderzijds zijn er lichtbronnen die in de 	jd variëren als gevolg van de manier waarop het 

licht opgewekt word. De opwarming van bepaalde gasontladingslampen, maar ook het 

flikkeren van gaslicht zijn daar voorbeelden van. 

Om al deze varia	es te va4en, spreken we van het lichtkarakter. Dat omvat naast de kleur 

ook alle eigenschappen van het licht als fysiek verschijnsel. 

De lich	ntensiteit op een podium is hoofdzakelijk subjec�ef. Ze is veel meer aEankelijk van 

de adapta	e van ons oog en van de contrastwerking, dan van de objec	eve hoeveelheid 

licht die aanwezig is. Een kaars op een lege, donkere  scène kan de indruk van een hel licht 

geven, terwijl een 1kW-spot te midden van een volle belich	ng amper zichtbaar zal zijn.  

Lich	ntensiteit is een krach	g middel om de aandacht van het publiek te focussen. De 

aantrekkingskracht van een helder punt in het beeld is groot. Ons oog kijkt immers 

onbewust steeds naar het meest lichtsterke punt. Het gaat dan in eerste instan	e niet 

zozeer over de totale hoeveelheid licht, maar om de verhouding tussen verschillende 

lichtbronnen. Het is vaak beter om een evenwicht te maken door licht weg te nemen dan 

door toe te voegen. Door licht toe te voegen, ontstaat er immers ook meer reflec	e en 

meer spreidlicht. 

Onze ogen kunnen, op voorwaarde dat ze de 	jd krijgen om zich aan te passen, reeds bij 

minimaal licht waarnemen.  Dit aanpassingsproces noemen we adapta�e. We moeten bij 

het bepalen van de minimale lichtniveaus wel rekening houden met de ogen van een 

gemiddelde toeschouwer. Meestal wordt het oog bij het ouder  minder lichtgevoelig. 

Lichtniveaus die op de grens van het waarneembare zi4en, zorgen voor visuele 

vermoeidheid. 

In tegenstelling tot wat er vaak verteld wordt, hebben we niet meer licht nodig naarmate 

de afstand tot een object toeneemt. Het is best mogelijk dat je verblind wordt als je in een 

donkere zaal vanop afstand naar een verlicht podium kijkt. Als je dat zelfde podium van 

vlakbij ziet, zal het contrast veel kleiner zijn en zal er geen verblinding optreden. Je oog past 

zich immers aan de gemiddelde lichtsterkte aan. Contrasten in het lichtbeeld zijn dus even 

belangrijk als de absolute hoeveelheid licht. 

Ten slo4e moeten we bij het dimmen van conven	oneel licht rekening houden met het feit 

dat de intensiteit ook de kleur van het licht verandert. Naarmate we verder dimmen, zal het 

licht warmer van kleur worden. We noemen dit amberdri-.  

11.2.4 Intensiteit 
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Een laatste eigenschap die we kunnen manipuleren, is de verandering van de andere 

eigenschappen. Een lichtbeeld is immers niet sta	sch, maar verandert 	jdens de voorstelling.  

Zowel de lichtbundel of de intensiteit, de kleur of de plaats van het licht kan veranderen. 

Hierbij speelt 	jd een belangrijke rol. 

Een verandering hoe> niet noodzakelijk zichtbaar te zijn. Het langzaam uiBaden van een spot 

of het verplaatsen van de focus van één kant van de scène naar de andere kan erg sub	el 

gebeuren. Dat betekent niet dat de toeschouwer dit niet opmerkt. Onbewust zal hij de 

verandering gewaar worden, zonder evenwel bewust te zien wat er gebeurt. 

Anderzijds kan een verandering zo duidelijk zijn dat ze een essen	eel deel van het verhaal 

vertelt. Een plotse black-out kan aangeven dat een hoofdstuk wordt afgesloten of dat er een 

onderbreking is in de con	nuïteit van plaats of 	jd. 

De curve van een overgang bepaalt mee de esthe�ek van de voorstelling. Hier is het 

synchronisme met de ac	e op de scène van belang. De verandering in het licht kan de 

beweging van een acteur ondersteunen, waarbij de aanvang en het einde van de beweging 

samenvalt met die van de acteur. AEankelijk van de beweging zal de overgang een bepaalde 

curve vertonen, die niet noodzakelijk lineair is. In tegendeel, meestal komen zuiver lineaire 

bewegingen als kunstma	g over. 

Als we het geheel van veranderingen bekijken, zullen we zien dat het tempo of de frequen�e 

van de veranderingen deel uitmaakt van de vlotheid en het ritme van een stuk. Overma	ge 

zichtbare veranderingen zullen een druk, chao	sch beeld geven. Zeer trage veranderingen 

zullen een zekere rust brengen. Aan beide uiteinden van dit spectrum zijn risico’s verbonden. 

Overdreven trage veranderingen, waarbij verder niets gebeurt kunnen als slaapverwekkend 

overkomen. Overdreven snelle veranderingen zullen op den duur irriteren en visuele 

vermoeidheid veroorzaken. 

Als je al het bovenstaande hebt gelezen, lijkt het alsof alles in regeltjes en we4en vastgelegd 

is. Niets is minder waar. De kracht van een goede, crea	eve belich	ng zit vaak juist in het 

doorbreken van de regeltjes. Inzicht in de eigenschappen en func	es kan echter wel een 

houvast geven en kan helpen om het medium licht te begrijpen. Het gee> stof tot nadenken.  

De hierboven vermelde uitgangspunten kunnen dienen als basis van een lichtplan. Je kan wel 

je verbeelding loslaten en experimenteren. Uitproberen, zoeken en de regels doorbreken 

maken deel uit van een ar�s�ek proces. Om de regels te doorbreken moet je ze wel eerst 

kennen. Uiteindelijk is er niet zoiets als “fout licht”. Als je het effect bereikt dat je wilt 

bereiken, is het goed.  

11.3 No rules 

11.2.5 Verandering 
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In dit hoofdstuk overlopen we de 

prak
sche werkwijze die gebruikt 

wordt bij het richten. Daarbij gaan 

we vooral in op de manier waarop 

we de armaturen op een efficiënte 

manier afregelen. Ten slo4e bekijken 

we nog een aantal bijzondere 

situa
es.  
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Als al het materiaal inhangt, gecontroleerd is en werkt en als het decor staat en de 

afstopping hangt , kan je gaan richten. Richten is een intensieve bezigheid die aandacht, 

samenwerking en communica
e vraagt. Zorg ervoor dat er 
jdens het richten niets anders 

op de scène gebeurt. Dit bespaart veel 
jd en maakt het werk een stuk rus
ger. Uiteraard is 

het belangrijk dat er geen storende geluiden zijn, zodat je mekaar verstaat. 

Richten gaat het vlotst met 3 man. De belichter gee8 aanwijzingen vanop de vloer, de 

operator steekt aan het lichtorgel de spots aan en de richter maakt de instellingen aan de 

spots. Daarnaast kan ook een assistent het belich
ngsproces versnellen, zeker als je met 

een ladder of een hoogtewerker werkt. 

Hou er bij het richten zeker rekening mee dat je de acteurs moet belichten. Je belich
ng 

moet op ooghoogte volledig dekkend zijn en mooi aansluiten. Je ziet nog veel te vaak dat 

het decor en de vloer mooi zijn uitgelicht, maar dat de acteurs door zwarte gaten in het 

lichtbeeld moeten lopen. 

De belichter gee8 op basis van de lichtdocumenta
e instruc
es over de plaats waar de 

lichtbundel terecht moet komen en over de manier waarop deze begrensd moet worden. 

Hij schat in wat het effect van het licht zal zijn op de acteurs. Dat doet hij door op de 

verschillende posi
es de uiterste bewegingen van de acteurs in te nemen. 

Als belichter bepaal je welke spots er aan gaan. Je gee8 dit door aan de operator, die achter 

de lich4afel zit. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de manier waarop 

je de instruc
es gee8. Als je naar een bepaald kanaal vraagt, bedoel je dan dat enkel die 

spot moet worden aangestoken of dat hij aan de groep eerdere brandende spots moet 

worden toegevoegd? Over het algemeen gaan we ervan uit dat bij het richten telkens 

slechts één spot brand. Wil je meerdere spots, dan kan je onder meer dit soort zinnen 

gebruiken om aan te geven dat de andere spots moeten blijven branden: “kanaal twaalf 

erbij” . 

Om accuraat te kunnen werken, sta je best in het midden van de plaats waar de lichtvlek 

terecht moet komen. Kijk niet in het licht van de spots, maar ga met je rug naar het licht 

staan. Zo kan je aan je schaduw zien waar het licht valt zonder verblind te raken.  

Geef bij voorkeur duidelijke aanwijzingen zoals: "Deze spot is een deel van het totaal. Hij 

moet van aan de muur tot een derde van de scène komen. Hij mag niet op de tafel schijnen 

en moet tot aan de rand van de scène gaan". Als de spot dan ongeveer goed staat, kan je 

correc
es maken zoals:  “Iets meer naar links en iets kleiner”. 

Maak er een goede gewoonte van om je aanwijzingen aan te vullen met handgebaren. Je 

spreekt immers weg van de richter en de operator. Zeker in grotere zalen zullen gebaren de 

communica
e vergemakkelijken, zelfs al wordt er met een intercom gewerkt. Sommige 

belichters werken zelfs enkel met handgebaren. Op die manier kunnen ze ook 
jdens een 

soundcheck werken. 

Je schaduw gee8 alle informa
e die nodig is om het resultaat te beoordelen. Als je hoofd 

een volledige schaduw werpt, ben je zeker dat je gezicht voldoende belicht is. Hou er wel 

rekening mee dat de te belichten acteur wel eens groter kan zijn dan jij. Eventueel hou je je 

hand boven je hoofd om voldoende reserve te hebben.  

Uiteraard moet je een goed beeld hebben van de func
e van elke spot. Als een acteur 


jdens een voorstelling op een stoel moet gaan staan, moet je dit simuleren 
jdens het 

richten. Hou ook rekening met armbewegingen en dergelijke; Het zou zeer storend zijn als 

de hand van een acteur bij elke beweging uit het licht  zou verdwijnen. 

12.1 De belichter 

Op, omhoog 

Kleiner 

Groter 

Naar rechts 

Scherp 

Recht afsnijden 
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Controleer meteen ook afstraling op het decor of op de afstopping. Ongewenst licht op de 

achtergrond kan zeer storend werken in het totaalbeeld. Indien nodig controleer je ook de 

overlapping met de reeds gerichte spots.  

Hou er rekening mee dat de verplaatsingen die de richter moet maken soms meer 
jd in 

beslag nemen dan het richten zelf. Het is dan ook goed om een reeks spots een laatste keer te 

controleren vooraleer de belichter de brug verlaat. Het is al
jd mogelijk dat een spot verricht 

is bij het bedienen van een andere.  

Nadat alles gericht is overloop je nog eens of er niets vergeten of verschoven is. Je kan 

meteen een aantal groepen of basisstanden maken die je in de lichtrepe

e kan gebruiken. 

Vraag eventueel of een stand-in de verschillende speelplekken wil doorlopen om vanuit de 

zaal te zien of je bedoeling ook werkelijkheid wordt. 

Ten slo4e moet je rus
g blijven  en de persoon die richt voldoende 
jd geven om nauwkeurig 

te werken en om alle instellingen daarna te vast te ze4en.  

De operator aan het lichtorgel zet de spots aan en uit. Dit lijkt op het eerste zicht een saaie, 

onbelangrijke job, maar de operator bepaalt mee de efficiën
e van het belich
ngsproces.  

Als operator moet je focussen op wat er op de vloer gebeurt. Je moet snel kunnen inspelen op 

de door de belichter gegeven opdrachten en moet dus con
nu in de buurt van je lich4afel 

zijn.  Er is niets zo vervelend als telkens te moeten zoeken naar de operator. Zorg er voor dat 

je kan horen wat de belichter zegt. Telefoons of muziekspelers zijn dan ook uit den boze. 

Noteer wat onder de verschillende submasters is weggeschreven en welke spots al gericht 

zijn. Op die manier kan je zeer snel het juiste kanaal terugvinden. Meestal zit er een bepaalde 

logica in de volgorde van het richten en in de manier waarop de belichter werkt. Als je die 

weet te achterhalen, kan je je reeds voorbereiden op de volgende opdracht. 

Vermijd bij het aansteken van de spots dat het volledig donker wordt op de scène. Geef eerst 

de gevraagde spot en dim dan de andere weg. Zo kan de belichter steeds zijn documenta
e 

zien en vermijden we ongevallen door de duisternis. Vermijd ook dat spots die nog gericht 

moeten worden te lang branden. Ze worden dan immers zeer warm, wat onpreKg is voor de 

richter. 

Vaak ben jij de enige die vanuit de zaal kijkt. Controleer mee het resultaat en geef eventuele 

storende afstraling door aan de belichter. 

De richter zal de spots stellen. Hiermee bedoelen we dat hij alle instellingen maakt, die nodig 

zijn om de gewenste bundel te verkrijgen. Hij volgt daarbij de aanwijzingen van de belichter 

op en zet deze om in prak
sche handelingen. 

Zorg ervoor dat je stabiel staat en vlot aan alle bedieningsmechanismes kan. Meestal 

betekent dit dat je achter de spot moet gaan staan. Je hebt dan meteen ook een goed zicht 

op het resultaat en je belemmert  de lichtbundel niet. 

Controleer eerst of het armatuur degelijk beves
gd en beveiligd is. Zet dan alle flappen, 

messen en het diafragma open. Op die manier vertrek je van een maximum lichtopbrengst.  

Richt het midden van de vlek op de belichter en volg zijn aanwijzingen op. Controleer daarbij 

of er geen afstraling in de zaal of op het decor is. Geef feedback indien je een probleem 

ondervindt. Als je bijvoorbeeld een bepaalde hoek niet kunt halen vanuit de posi
e waarop de 

12.2 De operator 

12.3 De richter 

Volgende spot 

OK, klaar, mag vast 
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spot hangt, kan je eventueel vragen om deze te verschuiven. Op die manier kan de 

belichter volgen wat er boven hem gebeurt. 

Als de belichter tevreden is over het resultaat zet je de spot en de eventuele bedieningen 

die  geblokkeerd kunnen worden vast. Daarna geef je aan dat je klaar bent, zodat er aan de 

volgende spot kan gewerkt worden. 

De assistent houdt de ladder vast indien nodig, helpt de stelling of hoogwerker mee 

verplaatsen en gee8 indien nodig extra materiaal aan. Als assistent is het belangrijk om 

vooruit te denken! Een ideale assistent  is iemand die de zaken al aangee8 op het moment 

dat jij bedenkt dat je ze nodig hebt. 

In wat volgt gaan we dieper in op de specifieke eigenschappen van bepaalde types spots. 

Elke armatuur is uiteraard uniek, maar we kunnen per type toch een procedure vastleggen, 

die voor een op
maal resultaat kan zorgen. 

Bij PC's en Fresnel's bepaal je eerst de rich�ng van de lichtbundel. Meestal stel je het 

centrum van de bundel in op het hoofd van de belichter (of van de acteur). Daarna ga je de 

bundel groter of kleiner stellen door de openingshoek aan te passen.  

Als de spot in de juiste posi
e staat, kan je eventueel gaan flappen. Door de flappen dicht 

te buigen kan je spreidlicht weghalen. Eventueel kan je ook een deeltje van de lichtvlek 

weghalen. Dit doet men bijvoorbeeld om een rechte lijn bij de voorscène te krijgen. 

Flappen zijn echter niet bedoeld om grote hoeveelheden licht weg te werken. 

Pars draai je eerst in de goede rich
ng. Daarna kan de lamp gedraaid worden om de bundel 

in een bepaalde rich
ng te leggen.  

Bij horizonarmaturen wordt de scherpe lijn die aan de bovenkant van het doek komt bij alle 

armaturen gelijk gelegd. Verder kan er weinig geregeld worden. 

Profielspots moeten eerst scherpgesteld worden. Steek een mes in het beeldvenster of 

draai het diafragma voldoende dicht, zodat je zeker bent dat je scherpstelt op het 

onderdeel dat je achteraf gaat gebruiken. Als alles helemaal open staat, stel je immers 

scherp op de vaste opening  van het beeldvenster, wat misschien niet de bedoeling is. 

Je stelt scherp door de lens (of lenskoker) te bewegen tot je een mooi scherp beeld krijgt. 

Als je de scherpte moeilijk zichtbaar op de scènevloer, stel je eerst scherp op een oppervlak 

dat in de buurt van de lichtvlek ligt. Bij extreme hoeken kan je de volledige omtrek nooit 

helemaal scherp krijgen. Het verschil in afstand tussen de spot en het belichte oppervlak is 

dan immers te groot. In dat geval moet er een keuze gemaakt worden. ARankelijk van het 

doel van de lichtvlek zal er dan een gedeelte van de bundel scherp gesteld worden. 

12.4 De assistent 

12.5.1 PC en Fresnel 

12.5 Specifieke toestellen 

12.5.2 PAR 

12.5.3 Horizon 

12.5.4 Profielspot 

Scherpstellen 
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Na het scherpstellen kunnen we afsnijden of diafragmeren. Hou er rekening mee dat de 

messen “omgekeerd” werken. Door hun posi
e in de op
ek zie je in feite het spiegelbeeld van 

het beeldvenster. Het bovenste mes snijdt dus onderaan af en het linkse snijdt rechts. Probeer 

bij het afsnijden links en rechts evenveel af te snijden. Zo kan je de lichtvlek zo egaal mogelijk 

houden.  

Ten slo4e kunnen we eventueel het brandpunt van de lamp corrigeren. Dit is enkel nodig in 

uitzonderlijke omstandigheden waarbij, we een onevenredig verdeelde lichtopbrengst willen. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij toepassingen waarbij zeer veel licht wordt 

weggesneden. 

Als de spots aan losse trekken hangen is het het beste om eerst de profielspots te richten en 

daarna pas met de andere spots aan de slag te gaan. De profielspots zullen immers het 

evenwicht van de trek beïnvloeden. Meestal is het dan wel nodig om achteraf de profielspots 

te corrigeren. 

Zoomprofielspots werken grotendeels volgens dezelfde principes als profielspots met een 

vaste openingshoek. Er is echter één fundamenteel verschil: bij zoomprofielspots kunnen we 

niet alleen de scherpte, maar ook de openingshoek bepalen door lenzen te verplaatsen. Om 

een op
male lichtopbrengst te bekomen, zoomen we eerst de bundel tot hij juist het te 

belichten vlak omvat. Bij het zoomen gaat er immers geen licht verloren, wat bij snijden wel 

het geval is. Pas nadat de zoom op
maal geregeld is,  snijden we af of diafragmeren we.  

Totalen richten is een kunst op zich. De verschillende lichtvlekken moeten perfect aansluiten. 

We willen immers niet dat een acteur die van de ene in de andere vlek loopt telkens even 

door een donker stuk loopt. 

Om de totalen vlot te richten, wordt de scène meestal in zones ingedeeld. Elke zone wordt 

belicht door een spot. De spots overlappen voldoende, zodat op ooghoogte het volledige vlak 

is gedekt.  

Je kan vrij eenvoudig controleren of de overlapping voldoende is. Loop zijwaarts met je rug 

naar het licht en bekijk je schaduwen. De schaduwen moeten in elkaar overgaan, zonder dat 

er plotseling geen schaduw meer zichtbaar is. 

Om te controleren of het op alle plaatsten voldoende helder is, hou je je hand net boven 

schouderniveau voor je. Je loopt nu opnieuw door de verschillende lichtvlekken. De 

veranderingen in lich
ntensiteit zijn nu duidelijk zichtbaar op je hand. 

Gelijkma
g verdeelde spots die moeilijk bereikbaar zijn, worden wel eens op de werkvloer 

gesteld. De spots worden gelijkma
g verdeeld en op basis van een inschaKng op dezelfde 

groo4e gebracht. Daarna hangt men de trek op de juiste hoogte en kijkt men waar er 

gecorrigeerd moet worden. Men laat de trek weer zakken en corrigeert de bundels. Men 

noemt dit “jojoën”. Deze methode is alleen zinvol bij totalen, top- of tegenlicht, waarbij men 

vrij eenvoudig kan inscha4en hoe groot de bundels moeten worden gericht. 

12.5.5 Zoomprofiel 

12.6 Totalen richten 

Afsnijden 
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Onder grote 
jdsdruk wordt er wel eens met meerdere richters gewerkt. Op die manier 

kunnen bijvoorbeeld spots die links en rechts hangen en tot het zelfde totaal behoren 

sneller gericht worden. 

In uitzonderlijke omstandigheden wordt zelfs front en tegen synchroon gericht. De ene 

richter gebruikt dan de 
jd die de andere nodig hee8 om zich te verplaatsen en voor te 

bereiden. Op grote scènes zal men zelfs speciaaltjes in verschillende zones tegelijker
jd 

richten. Dit kan natuurlijk alleen als ze elkaar niet beïnvloeden. Dit alles vraagt natuurlijk de 

nodige concentra
e van de belichter en de operator. 

Indien de voorstelling meerdere decors omvat, is een goede richtplanning cruciaal. Je kan 

de spots die voor de verschillende decors worden gebruikt immers niet tegelijker
jd 

stellen. Het zal dan ook nodig zijn om elk decor te bouwen en voor elk decor opnieuw 

vanuit de verschillende posi
es  te richten. 

In schouwburgen die in het repertoiresysteem werken, worden dagelijks andere 

voorstellingen gespeeld. De verschillende voorstellingen komen op regelma
ge basis terug. 

Vaak wordt er ‘s morgens gerepeteerd aan één voorstelling en wordt er ‘s avonds een 

andere voorstelling gespeeld. Men hee8 dan maar een paar uur om het decor op te 

bouwen en om het licht te richten. Dat maakt het onmogelijk om op de hierboven 

beschreven methode te werk te gaan. 

Om dit op te lossen, tekent men de bundel van elke spot in op een grid of noteert men de 

coördinaten. Op die manier weet men exact waar de spot gericht moet worden en hoe 

eventuele afsnijding moet gebeuren. Men legt nu op de scène een grid van meetlinten of 

zelfs een volledig vloerzijl. Meerdere richters kunnen nu, op basis van hun documenta
e, 

tegelijker
jd richten. Voor de spots die uit de zaal gericht worden, wordt soms ook een grid 

op het brandscherm getekend. Men kan dan richten met gesloten brandscherm, zodat men 

de scène niet stoort. 

Dit systeem hee8 uiteraard zijn beperkingen en er moet nauwle4end worden 

gecontroleerd of alle spots juist gefocust zijn. 

12.7 Synchroon richten 

12.8 Richten met meerdere decors 

12.9 Richten voor repertoire 
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13 Volgspo�en 

13.1 Voorbereiding     127 

13.2 Bediening      129 

13.2.1 Oppikken      129 

13.2.2 Faden       130 

13.2.3 Overnemen      130 

13.3 Uitzonderlijke gevallen    130 

Volgspo�en lijkt één van de 

eenvoudigste klusjes �jdens een 

voorstelling. Toch komt er meer bij 

kijken dan je op het eerste zicht zou 

denken. We overlopen in dit 

hoofdstuk de voorbereiding, het 

afregelen en het gebruik van een 

volgspot. Op het einde van dit 

hoofdstuk bekijken we een paar 

specifieke situa�es. 
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Het volgen van een persoon of van een bewegend voorwerp in een lichtbundel noemt men 

‘volgspo�en’. De volgspot is een armatuur van hetzelfde type als een profielspot. Hij is 

aangepast om soepel te kunnen bewegen, om naadloze kleur- en groo�eaanpassingen te 

kunnen maken en om een langere periode op een veilige manier te kunnen bedienen. De 

meeste volgspots werken met een halogeenlamp of met een gasontladingslamp. 

Vooraleer we aan de slag kunnen, moeten we een en ander voorbereiden. Het is belangrijk 

dat we de volgspot enerzijds soepel kunnen bewegen en dat hij anderzijds s�l blij3 staan 

waar we dat willen.  

Controleer bij de plaatsing van spot of alle posi�es die we willen bestrijken ook bereikbaar 

zijn. Als je te laat merkt dat je een bepaalde posi�e niet kan bereiken, moet je helemaal 

opnieuw beginnen met afregelen. Hou er bij de plaatsing rekening mee dat het publiek 

�jdens de voorstelling een deel van de lichtbaan kan afschermen. Zorg er tevens voor dat je 

voldoende plaats hebt om stevig naast het toestel te staan en om alle onderdelen te 

bedienen. 

Probeer bij de plaatsing het beperken van zichtlijnen voor het publiek en hinder in de vorm 

van strooilicht te voorkomen. 

Meestal wordt er een kleurwisselaar op de spot gemonteerd. Dit brengt het toestel uit 

evenwicht. Om een vlo�e beweging mogelijk te maken, moet de spot uitgebalanceerd 

worden. Door het verschuiven van de aanhech�ngspunten van de beugel zorgen we ervoor 

dat de spot in evenwicht is. Zo moeten we geen kracht ze�en en kunnen we soepel 

bewegen. Indien het balanceren met de beugel niet lukt, kan je eventueel ook een 

tegengewicht aan de spot beves�gen. Door het regelen van de wrijving zorgen we ervoor 

dat de spot in dezelfde hoek blij3 staan als waarin we hem losgelaten hebben. 

Het sta�ef is meestal uitgerust met een grotere beves�gingsplaat. Soms is deze plaat 

uitgevoerd met kogellagers. De plaat staat op een spigot, die soepel kan draaien in het 

sta�ef. Dit alles moet zorgen voor een vlo�e, schokvrije beweging. Door het regelen van 

de wrijving tussen de plaat en het sta�ef kan je ervoor zorgen dat de spot niet alleen vlot 

beweegt, maar ook in de juiste rich�ng blij3 staan wanneer je hem loslaat. 

Uiteraard kijken we ook alle bedieningselementen na; Deze variëren van type tot type.  

Bij toestellen met een gasontladingslamp brandt de lamp con�nu. De lamp zal na het 

aanschakelen van de ballast eerst moeten opwarmen. Dit kan tot vijf minuten duren. 

Meestal moet de lamp eerst voldoende a=oelen vooraleer ze opnieuw ontstoken kan 

worden. De zogenaamde hot restartlampen vormen hierop een uitzondering. Volgspots 

met een gasontladingslamp zijn meestal voorzien van een mechanische dimmer in de vorm 

van een (onscherp) diafragma of van lamellen. 

Toestellen met een halogeenlamp kunnen een interne dimmer beva�en. Ze kunnen ook 

aangesloten zijn op een externe elektronische dimmer bij het toestel of op een kring van de 

belich�ngsinstalla�e. 

De groo�e van de bundel wordt geregeld met behulp van een diafragma (of iris), dat soms 

ook een “black-out”-klepje bevat. Als je het diafragma helemaal dicht zet, springt het klepje 

voor de resterende opening zodat er geen licht meer doorkomt. 

De scherpte van de bundel kan net als bij een normale profielspot geregeld worden. 

Sommige volgspots hebben ook een klep, die omgezet kan worden. Hiermee kan er meteen 

13.1 Voorbereiding 

Volgspot 
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van scherp naar onscherp en andersom worden gesprongen. Op die manier ga je snel terug 

naar de scherpe posi�e. 

Tot slot is er de kleurwisselaar. Dit is meestal een mechanisch semafoortoestel aan de 

voorkant van de spot. Met hendeltjes kan je één of meerdere kleurfilters in de lichtbaan 

brengen. Recentere toestellen hebben soms een inwendige kleurwisselaar, die elektronisch 

geregeld wordt. 

Indien nodig voorzien we nog een werklichtje zodat we onze nota’s kunnen lezen. Daarnaast 

moeten we ook de intercom nog controleren. Zorg dat je handschoenen bij de hand hebt. 

Hoewel een volgspot bedoeld is om langere �jd gehanteerd te worden, kan hij toch behoorlijk 

warm worden.  

We zijn nu klaar om te repeteren. Een vlo�e beweging vraagt immers oefening, want een 

kleine fout in de beweging van een volgspot is erg duidelijk zichtbaar. Maak meteen ook 

goede afspraken in verband met de cues. Dit is des te belangrijker als de dimmer door iemand 

anders bediend wordt. Zal de verantwoordelijke elke cue aangeven of handel je autonoom? 

Spreek bij meerdere volgspots ook af wie de “eerste volgspot” is (welke volgspot wordt door 

de andere gevolgd?) . Maak voldoende no��es, zodat je op het moment van de waarheid niet 

gaat twijfelen. 

Om een volgspot goed te kunnen bedienen moet je stevig staan. Plaats je voeten iets uit 

elkaar en zorg dat je naar de kant van het toestel met de bedieningen kijkt. Hou met de ene 

hand het handvat achteraan vast. Met de andere grijp je een punt zo ver mogelijk vooraan op 

de spot vast. Op die manier moet je rela�ef grote bewegingen maken en krijg je een 

nauwkeuriger resultaat. Volgspots staan meestal op een grote afstand en een kleine beweging 

van het toestel hee3 een grote verplaatsing van de vlek tot gevolg. 

Hou je ogen gericht op het object dat je moet volgen. Op die manier verkrijg je de vlotste 

beweging. Dit betekent natuurlijk wel dat je alle bedieningen blindelings moet weten zi�en. 

De manier van bewegen en de wijze waarop de overgang tussen de verschillende instellingen 

gemaakt wordt is aFankelijk van het doel. Soms wil men een duidelijke cirkel, een 

“volgspoteffect”. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij een cabaret voor het doek. De cirkel 

wordt dan deel van het decor. In andere gevallen wil men een acteur “oplichten”, zodat hij 

belangrijker wordt in het beeld. In dat geval zullen we eerder kiezen voor een onscherpe 

lichtvlek, die bijna onzichtbaar is in het totale lichtbeeld. 

Het effect is ook deels aFankelijk van de plaatsing van de volgspot. Een volgspot op een 

balkon zal een duidelijker “volgspoteffect” geven dan een toestel uit de zaalbrug, omdat die 

op het balkon lager invalt. 

Vaak zal je iemand moeten “oppikken”. Hiermee bedoelt men dat je iemand die op een 

bepaald punt staat meteen in de bundel neemt. Je kan hiervoor eventueel een vizier op de 

volgspot beves�gen. Je zet twee draadjes of kartonnen plaatjes op de spot. Je plaatst deze zo 

dat je het centrum van de bundel ziet als je langs de punten heen kijkt. Je kan nu de spot 

richten vooraleer hij aangaat. Soms wordt de dimmer op voorhand op 10% gezet. Jij kan dan 

net zien waar de bundel zich bevindt, zonder dat dit voor het publiek storend werkt. 

13.2.1 Oppikken 

13.2 Bediening 

Semafoor kleurwisselaar 
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In- en uiJaden van de bundel kan uiteraard met de dimmer. Soms zal je echter gevraagd 

worden om met de bundel uit te faden. Wanneer de spot uit moet zet je de bundel 

helemaal dicht. Dit komt vaak natuurlijker over bij een duidelijke “volgspotbundel”. 

Wanneer er met meerdere volgspots gewerkt wordt, zal je soms moeten “overnemen”. 

Waar twee gevolgde acteurs elkaar kruisen, wisselen de volgspots. Meestal doet men dit 

om een betere invalshoek te behouden.  

Uitzonderlijke situa�es vereisen uitzonderlijke methodes. Als een acteur in zijlicht gevolgd 

moet worden en de bundel steeds parallel aan de scène moet bewegen, wordt de volgspot 

soms aan een lang touw uit de toren gehangen. Je kan nu rondwandelen met het toestel, 

zonder het gewicht te moeten torsen.  

Volgspots worden soms ook vanuit trussen bediend. Dit gebeurt veelal om top- of 

tegenlicht te bekomen. De bediener zit dan in een stoel met veiligheidsgordels die onder de 

truss hangt. Om een maximale bewegingsvrijheid te verkrijgen en om de bundel ook onder 

de stoel te kunnen richten, wordt de spot soms aan een staalkabel of sling gehangen. 

 

 

 

 

In de opera wordt soms voor een heel ander type armatuur geopteerd. Dit is het geval  

wanneer uit de portaaltorens gevolgspot wordt. Men gebruikt dan de BT of Bas Tension. Dit 

is een laagspanningsarmatuur die een (bijna) perfecte parallelle bundel gee3. Daardoor kan 

het gezicht van een zanger of acteur gevolgd worden als hij zich van jardin naar cour 

verplaatst. Het grote voordeel hiervan is dat de opening van de spot in dit geval niet wijzigt. 

13.3 Uitzonderlijke gevallen 

13.2.2 Faden 

13.2.3 Overnemen 

Volgspotstoel 

BT armatuur 
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Een duidelijke documenta
e is voor elke produc
e onontbeerlijk. In elke stap van het 

produc
eproces, van het eerste ontwerp tot de laatste voorstelling, zal het documenteren 

van de belich
ng een deel van het werk uitmaken. Er werkt immers een hele groep mensen 

mee aan dit proces. Denk maar aan de ontwerper, de lich-echnicus, de operator, het 

verhuurbedrijf, de schouwburgen, enz. De documenta
e vormt de basis van de 

communica
e tussen al deze mensen.  

In de ontwerpfase maken schetsen en tekeningen de ideeën van de ontwerper zichtbaar. 

Ze geven veel meer weer dan wat met woorden kan worden uitgedrukt. 

In de voorbereidingsfase zorgt een degelijke documenta
e ervoor dat je niet voor 

verrassingen komt te staan. Een degelijke documenta
e maakt het mogelijk om op 

voorhand de pijnpunten vast te stellen en op te lossen. 

Tijdens de produc�efase vormt de documenta
e een hulpmiddel om overzicht te houden. 

Een up-to-date gehouden document gee? de laatste stand van zaken weer en maakt het 

mogelijk om op basis van accurate gegevens beslissingen te nemen. 

Bij reisvoorstellingen is de documenta
e het belangrijkste hulpmiddel in de communica
e 

tussen de bezoekende en de ontvangende technici. Ze zorgt ervoor dat er op voorhand 

duidelijk is wat er verwacht wordt en waar de problemen liggen. 

De documenta
e zorgt er ook voor dat een collega je werk kan overnemen. Iedereen wordt 

wel eens ziek , maar  alles moet voorbereid zijn om de voorstelling door te laten gaan. “The 

show must go on”! 

Visuele documenta
e maakt een belangrijk deel uit van ons vakgebied. Een tekening zegt 

immers meer dan duizend woorden. Ze is bovendien niet taalgebonden, zodat elke 

technicus  ze zal begrijpen. 

De gebruikte documenta
evormen zijn aCankelijk van de produc
egroo-e en -soort, van 

de (deel)sector, van de produc
efase en van de regio waarin men werkt. Ze worden ook 

telkens aangepast aan de concrete situa
e. Toch worden er wereldwijd een aantal 

afspraken gehanteerd, die ervoor zorgen dat iedereen onze documenta
e begrijpt. Dat 

geldt zowel voor geschreven documenta
e als voor plannen en tekeningen.  

Hieronder overlopen we de verschillende documenta
evormen en de afspraken die daarbij 

gehanteerd worden. We overlopen eerst de manuele methode. Het is immers essen
eel 

om de principes onder de knie te hebben, alvorens te focussen op digitale hulpmiddelen. 

Op elk gebruikt document moeten een aantal basisgegevens voorkomen. Deze gegevens 

maken duidelijk waar het document over gaat, welke versie het is, van wie het aEoms
g is 

en wie je kan contacteren als je iets niet begrijpt. 

Produc�e en gezelschap 

In schouwburgen komen vaak grote hoeveelheden documenta
e toe. Het is best mogelijk 

dat een bepaalde produc
e door meerdere gezelschappen wordt gespeeld. Op deze manier 

weet de ontvanger zeker over welke produc
e het gaat. 

Contactgegevens 

Op elk document worden de contactgegevens van de verantwoordelijke(n) vermeld. Zo 

weet de ontvanger precies wie hij moet contacteren voor een bepaald probleem. 

14.1 Basisgegevens 



  

133 Belich
ngstechniek voor podiumtechnici 

1
 4

 D
o

cu
m

e
n

te
re

n
 

Versiedatum / versienummer 

Vaak bestaan er verschillende versies van een document. Technische fiches worden soms al 

voor de première verstuurd, als deel van een overeenkomst. Tijdens een tournee worden er 

soms nog aanpassingen gemaakt. Om zeker te zijn dat je collega de laatste versie hee?, wordt 

een datum en/ of een versienummer toegevoegd. Zo vermijd je bijvoorbeeld dat geschrapt 

materiaal nodeloos wordt besteld of dat een verouderd lichtplan wordt ingehangen. 

Nummering 

In documenten die meerdere pagina’s beva-en, worden de naam van de produc
e en het 

versienummer op elk blad herhaald. De pagina’s worden ook genummerd en het totaal aantal 

bladzijden wordt vermeld. Op die manier is de ontvanger zeker dat hij alle informa
e hee?.  

Een tekening zegt meer dan duizend woorden. Dit geldt zeker voor de communica
e tussen 

technici. De uitgeschreven versie van één enkele tekening zou e-elijke pagina’s tekst vragen. 

Een tekening gee? een snel en direct visueel overzicht. 

Meestal werken verschillende “departementen” aan een produc
e mee. Denk maar aan de 

verantwoordelijke van het gebouw, de decorontwerper, de lichtontwerper, de 

beeldontwerper, de technici, het atelier, enz. Ze hebben elk ruimte nodig op de scène en ze 

zullen die ruimte allemaal op voorhand inplannen aan de hand van een plan. Het is dan ook 

belangrijk om een gemeenschappelijke basis te hebben. Hier kunnen de verschillende 

deelplannen dan aan worden toegevoegd. 

Om elkaar te begrijpen moet er ook een gemeenschappelijk afsprakenkader zijn. Iedereen 

moet de tekeningen en de plannen van de ander begrijpen. Deze afspraken en basisprincipes 

worden in de volgende tekst uitgelegd. Daarna pas kunnen we aan het tekenen van het 

eigenlijke lichtplan beginnen. 

Een plan is een tweedimensionale voorstelling van de driedimensionale werkelijkheid. Om 

een duidelijke en gedetailleerd beeld te krijgen van een object zal men verschillende 

aanzichten van hetzelfde voorwerp maken. Een aanzicht is dan wat men vanuit een bepaalde 

hoek te zien krijgt. Meestal tekent men een vooraanzicht, een zijaanzicht, een 

bovenaanzicht, enz.  

Waar nodig wordt ook een doorsnede van het object gemaakt. Men doorsnijdt het object met 

een plat vlak en gee? aan welke delen vanuit dit vlak zichtbaar zijn. 

Om een voor leken visueel verstaanbaar beeld te verkrijgen, worden soms ook 

perspec
e?ekeningen gemaakt. Deze zijn voor technici minder van belang, omdat ze geen 

exacte maten beva-en. 

Wat in de theaterprak
jk meestal als een grondplan wordt omschreven, is een snede op een 

hoogte van ± 1.5 m . Op deze hoogte zijn immers de meeste obstakels zichtbaar, die voor het 

werk in de prak
jk nuLg zijn. Veelal worden zelfs voorwerpen die op verschillende hoogte 

aanwezig zijn, in de snede verwerkt. Je wilt uiteindelijk immers een bruikbaar plan bekomen. 

14.2.1 Aanzichten 

14.2 Plannen 

14.2.1.1 Perspec
e?ekening  

14.2.1.2 Grondplan 
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Een langsdoorsnede, soms ook wel (onterecht) een zijaanzicht genoemd, is een snede die 

evenwijdig met de aslijn van het podium en de Z-as (hoogte-as) loopt. 

De langsdoorsnede kan zeker zijn nut bewijzen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de 

afstopping met friezen moet uitgewerkt worden of als om andere redenen de zichtlijnen, 

de ver
cale invalshoeken of de openingshoeken van de lichtbundels kri
sch zijn. 

Ook als de opstelling hoogteverschillen vertoont, zoals een verdieping of een balkon, is een 

langsdoorsnede een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen in het beoogde resultaat. 

Voor beginnende lich-echnici kan de langsdoorsnede helpen om overlapping van 

lichtbundels en een volledige dekking op ooghoogte in te scha-en. 

Om te meten en te tekenen, hebben we referen
es 

nodig. Van daaruit worden alle maten  genomen. In 

klassieke schouwburgen wordt de nullijn (de X-as) 

meestal parallel aan de scèneopening genomen. Ze staat 

zo dicht mogelijk bij het publiek en op de plaats die over 

de volledige breedte vrij is van obstakels. Dit zal veelal 

de achterkant van de manteaus (portaaltorens) zijn. De 

aslijn (hartlijn) van het podium wordt dan loodrecht in 

het midden van de nullijn getrokken. Deze lijn vormt de 

Y-as. Het punt waar beide lijnen elkaar kruisen, noemen 

we het nulpunt. 

 

In vlakke vloerzalen of in zalen met een onregelma
ge vorm wordt het nulpunt gekozen op 

een bruikbare, logische plaats. Meestal kiest men een nulpunt dat overeenstemt met de 

plaats die het decor meestal inneemt, met de zichtlijnen en met het normale gebruik van 

de zaal. De nullijn loopt dan parallel met de ophangconstruc
e. 

Voor 3D-tekeningen en langsdoorsnedes wordt een derde as toegevoegd. Deze gaat door 

het nulpunt en staat loodrecht op de andere assen. 

Het nulpunt wordt meestal op de toneelvloer aangeduid door een “koperen kees”. Dit is 

een koperen plaatje (of koperen spijker) dat zijn naam dankt aan Kees van der Wilk, een 

technicus die in Nederland de eerste technische inventarisa
es hee? uitgevoerd en in de 

theaters het nulpunt aanbracht. 

Om de hartlijn snel uit te kunnen ze-en, is er achteraan op de scene meestal een tweede 

aanduiding gemaakt. Men kan dan een meetlint tussen de koperen kees en het tweede 

punt leggen en zo snel een trekkenindeling maken. Veelal brengt men ook op de trekken de 

hartlijn en de bijkomende aanduidingen aan, zodat men snel en zonder meten de decors en 

het licht op de juiste plaats kan monteren.  

14.2.2.1 Koperen kees 

14.2.1.3 Langsdoorsnede 

14.2.2 Assenstelsel 

Assenstelsel 
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Op het masterplan wordt er meestal een oriënta
erooster aangebracht. Dit rooster is een 

vakverdeling, die op basis van de eenheidsmaat (meestal 1 m x 1m) vertrekt vanaf het 

nulpunt. Deze indeling wordt in veel theaters ook op de trekken en soms zelfs op de 

trekkenwand of op de toneelvloer overgenomen. 

Het rooster is een hulpmiddel om snel te kunnen schetsen en om de plaatsing van de 

verschillende onderdelen te kunnen inscha-en zonder telkens te meten. 

Meestal kan ook de kijkrich
ng van het publiek uit de tekening afgeleid worden. Toch wordt 

voor de duidelijkheid de kijkrich
ng al
jd aangegeven. De gevolgen van een verkeerde 

interpreta
e zijn immers groot.  

De rich
ng wordt aangegeven door middel van een symbool (bovenaanzicht mannetje) of een 

pijl met vermelding. 

Op de meeste plannen worden ook de uiterste stoelen aangegeven. Hiermee kan men dan 

eenvoudig de zichtlijnen controleren. 

Uiteraard is het onmogelijk om een gebouw of een decor op ware groo-e te tekenen. We 

tekenen een verkleinde versie, waarbij de verhoudingen tussen de verschillende onderdelen 

blijven kloppen. De verhouding tussen de maat van het getekende voorwerp en de maat van 

de tekening noemen we de schaal. 

De schaal wordt opgegeven door middel van een deling  (bvb. 1/20 of 1:20) . In principe kan 

elke verhouding gehanteerd worden, maar voor theatertoepassingen worden meestal de ISO-

schalen gebruikt (1 : 10, 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100, …) 

De gebruikte schaal wordt opgenomen in het 
telblok. Je kan naast de schaalaanduiding ook 

best een liniaal aan de tekening toe te voegen. Op die manier kan de schaal gecontroleerd 

worden. Het komt immers regelma
g voor dat er bij het afdrukken of kopiëren afwijkingen 

ontstaan. 

Bij digitale tekeningen wordt er wel op ware groo-e getekend. De verschaling vind plaats bij 

de keuze van het papierformaat. 

Om een tekening universeel leesbaar te maken, moeten er afspraken gemaakt worden over 

wat een bepaalde aanduiding precies betekend. Een belangrijk element is de betekenis van de 

verschillende lijndiktes en lijnsoorten. 

ACankelijk van de regio en de sector waarin men zich bevindt, kunnen er verschillende 

normen gehanteerd worden. De hieronder besproken lijnsoorten en lijndiktes zijn in de 

podiumkunsten vrij algemeen aanvaard. 

De dikte van de lijnen is aCankelijk van de schaal van de afdruk. Het gaat in eerste instan
e 

dan ook over de verhouding tussen de lijndiktes. 

14.2.3 Schaal 

14.2.2.2 Het oriënta
eraster. 

14.2.2.3 De kijkrich
ng van het publiek 

14.2.3 Lijnsoorten  en lijndiktes 

Symbool kijkrich�ng 

Schaalliniaal 
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Kaderlijnen worden gebruikt om de tekening af te bakenen en bijvoorbeeld om het 


telblok aan te geven. Een kaderlijn is een volle dikke lijn. 

Objectlijnen geven de contouren van een muur of van andere objecten aan. Objectlijnen 

zijn gemiddelde volle  lijnen. 

Aslijnen geven de assen aan, van waaruit er wordt gemeten. De aslijn is een dunne streep-

puntlijn. 

 

Verborgen details worden weergegeven door een dunne streeplijn. Hiermee kan er 

bijvoorbeeld een belangrijke balk onder een vloerplaat worden weergegeven. 

Een “fantom”-lijn is een gemengde lijn, die telkens bestaat uit twee punten en een streep. 

Hiermee worden alterna�eve posi�es weergegeven. Een dergelijke lijn kan bijvoorbeeld de 

verschillende posi
es van een decorelement of van een portaaltoren aangeven. Er wordt 

telkens een posi
e gekozen als standaard posi
e. Deze wordt met een objectlijn 

aangegeven. 

Met een arcering wordt de doorsnede van een object aangegeven.  

Breeklijnen worden gebruikt om voorwerpen te tekenen die bijvoorbeeld erg lang en over 

een groot gedeelte van het voorwerp iden
ek zijn. Op deze manier wordt het iden
eke 

gedeelte ingekort. Breeklijnen worden bijvoorbeeld gebruikt om een zaalbrug dichter bij de 

scène te tekenen. Een lichtplan moet immers maximaal gebruik maken van de 

papieroppervlakte. 

 

 

Op een tekening worden ook de noodzakelijke maten weergegeven. Om het overzicht te 

bewaren, worden de maten in een maatlijn naast het voorwerp geplaatst. Dit is een dunne 

lijn met twee pijltjes aan het uiteinde. 

Twee extensielijnen geven aan tussen welke punten er gemeten wordt. Deze lijnen raken 

het voorwerp niet. 

Als de afstand onvoldoende is om de maat in de maatlijn te plaatsen, worden de pijltjes aan 

de buitenzijde van de extensielijnen geplaatst en wordt de maat boven de lijn genoteerd. 

Indien meerdere maten worden opgegeven, zal men steeds de gemeten waarden opgeven. 

Bij voorkeur wordt er vanuit een gemeenschappelijk punt gemeten, omdat dit de 

meeTouten beperkt (zie verder) 

De hoogte van onderdelen in een bovenaanzicht wordt aangegeven door een cirkel met de 

hoogte ten opzichte van de referen
ehoogte. We gaan er bij podiumtoepassingen vanuit 

dat de referen
ehoogte het podium is. 

14.2.5 Maten opgeven 

Lijnsoorten 

Maataanduiding 
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Het voorbeeld hiernaast gee? aan op welke manier de maten worden 

aangegeven. De maatlijn gee? telkens aan in welke hoek ten opzichte 

van het voorwerp gemeten is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de duidelijkheid van de tekening wordt de maateenheid niet mee op de maatlijnen 

gezet. Men gee? in het 
telblok dan aan wat de gebruikte eenheid is. Eenheden die van de 

aangegeven eenheid afwijken, worden wel op de maatlijn toegevoegd. 

 

Elke me
ng en dus elke tekening bevat afwijkingen. Het is onmogelijk om 100% nauwkeurig te 

meten. Om aan te geven hoeveel een me
ng mag afwijken, gee? men de toleran
e op. Bij 

tekeningen van een gebouw is dit meestal ± 10 mm. Bij decortekeningen mag er meestal 

slechts ± 1 mm afgeweken worden.  Dit gee?  aan hoeveel de tekening kan afwijken van de 

realiteit. 

MeeTouten die ontstaan door de onnauwkeurigheid van het mee-oestel kunnen niet 

vermeden worden. Het is wel belangrijk om een mee-oestel te kiezen, dat aangepast is aan 

de te meten afstand. 

MeeTouten die ontstaan door de gebruikte meetmethode kunnen wel beperkt worden. Zo 

zal een me
ng die in zijn geheel is uitgevoerd nauwkeuriger zijn dan een me
ng die in 

verschillende delen is uitgevoerd. Elk deel zal immers een afwijking vertonen. De me
ng van 

een theatervloer met een meetlat of met een plooimeter zal steeds een grotere afwijking 

vertonen dan een me
ng met een rolmeter, waarmee je de volledige afstand kunt 

overbruggen. Hetzelfde geldt bij het nemen van meerdere maten. Als men telkens vanuit  

hetzelfde referen
epunt meet, zullen er minder fouten optreden. 

14.2.5.1 Maateenheid  

14.2.5.2 Toleran
e  

Voorbeeld maataanduiding 
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Op een tekening wordt er al
jd een 
telblok toegevoegd. Dit 
telblok bevat alle 

basisgegevens, zoals hierboven besproken werd.  

Het 
telblok staat al
jd rechts onder, zodat het ook zichtbaar is als een groot plan 

dichtgevouwen is. 

In principe worden alle lijntypes en gebruikte symbolen in een legende weergegeven. Als 

men echter de standaardlijntypes gebruikt, kan men volstaan met de vermelding “voldoet 

aan norm …”. In de prak
jk wordt ook deze vermelding veelal weggelaten. 

Het is belangrijk om een kader rond de tekening aan te brengen. Op die manier is men er bij 

het afdrukken zeker van dat de volledige tekening met alle gegevens is afgedrukt. 

Tekst en tekstuele aanduidingen worden al
jd in de leesrich�ng van het plan geschreven. 

Het is immers erg vervelend om het plan telkens te moeten draaien om de tekst te kunnen 

lezen. 

De tekstgroo-e moet aangepast zijn aan de schaal van het plan en aan de objecten waar de 

tekst bij hoort.  

Plannen worden in de podiumtechniek vaak bij schaars licht gebruikt. Het is dus belangrijk 

te waken over de leesbaarheid. 

Trekken worden meestal niet volledig op de tekening geplaatst. Dit zou immers tot een 

zeer ondoorzich
g resultaat lijden. Daarom gee? men enkel de uiteinden aan met de 

bijbehorende nummering. 

Trekken worden genummerd vanaf de nullijn, waarbij de posi�eve nummers van het 

publiek weg oplopen en de nega�eve nummers naar het publiek toe oplopen. 

Speciale trekken, zoals lich-rekken, worden apart genummerd. 

De gebruikte trekken staan uiteraard wel volledig op het plan. 

 

14.3 Trekkenplan 

14.2.6 Titelblok 

14.2.7 Legende (algemeen) 

14.2.8 Randkader 

14.2.9 Tekstgroo-e en leesrich
ng 

Voorbeeld �telblok 

Aanduiding trekken 
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Het decorplan wordt ten behoeve van het lichtplan meestal vereenvoudigd tot de essen
ële 

kenmerken. Veelal zullen enkel de randen worden weergegeven, zonder dat men rekening 

houdt met materiaaldikte en dergelijke meer.  

Uiteraard worden ook de te belichten elementen aangegeven. 

 

 

Doeken worden enkel weergegeven als ze voor de belich
ng van belang zijn. Op het 

grondplan worden enkel de poten weergegeven, terwijl op de langsdoorsnede enkel de 

friezen aan bod komen. 

 

Een lichtplan gee? (in combina
e met de lichtlijst) alle noodzakelijke informa
e om de 

voorstelling voor te bereiden en om in te hangen. Hierbij kunnen we een onderscheid maken 

tussen drie verschillende types: 

• Een algemeen lichtplan, dat de belich
ng voor een bepaalde produc
e weergee?, 

zonder hierbij rekening te houden met een specifieke zaal. Hierbij zullen veelal de 

specifieke eigenschappen van de ruimte worden weggelaten. Het lichtplan dient als 

basis voor de adapta
e naar een specifieke zaal. Dergelijk lichtplannen worden meestal 

bij de technische fiche gevoegd. 

• Een specifiek lichtplan, dat de belich
ng voor een bepaalde produc
e in een bepaalde 

zaal weergee?. Het is nu afgestemd op de eigenschappen van de ruimte. Veelal wordt 

een dergelijk plan op een bestaand zaallichtplan getekend. Dit soort plannen komt 

vooral voor bij complexe voorstellingen, waarbij de limiet van de zaalmogelijkheden 

wordt bereikt. 

• Een zaallichtplan, dat de basisuitrus
ng, de vaste posi
es, de kringnummers en de 

voedingsaanslui
ngen van een bepaalde ruimte weergee?. Dit plan hoort meestal bij 

de technische fiche van de ruimte. 

Het spreekt voor zich dat als de technici een voorstelling niet kennen een voorstelling enkel 

op basis van een specifiek lichtplan kan worden ingehangen. 

14.4.1 Doeken 

14.4 Decorplan 

14.5 Lichtplan 

Voorbeeld decorplan 

Symbolen doeken 
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USITT symbolen 
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Naast de aanduidingen die voor elk plan van toepassing zijn, worden er op een lichtplan nog 

bijkomende aanduidingen getekend. Deze lichten de juiste posi
onering toe. 

De oppervlakte die door een schijnwerper belicht wordt, is aCankelijk van de openingshoek 

en van de hoogte waarop het toestel zich bevind. Het is dan ook essen
eel om de hoogte op 

te geven. Meestal gee? men een standaard hoogte op en duidt men op het plan eventueel 

afwijkende hoogtes aan. Dit gebeurt op de trekken of op de beves
gingspunten. 

De begrenzing van het belichte speelvlak gee? aan de ontvanger een beter beeld op de rela
e 

tussen de lichtposi
es en het speelvlak. Op deze manier kunnen er op voorhand moeilijke 

invalshoeken voorzien worden. 

Dit is vooral van belang bij voorstellingen, waarbij het belichte vlak niet samenvalt met het 

decor of met de afstopping.   

De armaturen worden op het lichtplan aangegeven door middel van symbolen. In 

Europa gebruikt men veelal de DIN-symbolen. Deze DIN-symbolen komen 

overeen met de CIE-symbolen. 

In Angelsaksische landen worden de door USITT ontwikkelde symbolen gebruikt. 

Deze zijn complexer en geven meer detail.  

Fabrikanten van lichtarmaturen stellen vaker en vaker een eigen set symbolen 

ter beschikking. Dit is zeer nuLg, wanneer men het merk en het type van de 

armaturen kan kiezen. Dit is evenwel meestal niet het geval in Belgie. 

Sommige symbolen komen in de verschillende systemen voor, maar hebben dan een andere 

betekenis. Dit toont nogmaals het belang van een duidelijke legende aan. 

De DIN symbolen zijn weliswaar redelijk in verhouding met de werkelijkheid, maar geven geen 

exacte weergave van de juiste maten. Vandaar dat de nodige aandacht moet worden besteed 

aan de toetsing van het plan met de mogelijkheden in de realiteit. 

Meestal wordt er voor toestellen met een groter vermogen een grotere versie van het 

symbool gebruikt. Op die manier probeert men de werkelijke situa
e te benaderen. 

De symbolen die door de fabrikanten van apparatuur worden aangeleverd, zijn meestal wel 

op schaal gemaakt. Dit werkt prima, zolang men over de juiste toestellen beschikt. In veel 

gevallen zal men echter toestellen van een ander merk met dezelfde op
sche eigenschappen 

gebruiken. Het is daarbij natuurlijk goed mogelijk dat ze niet dezelfde fysieke eigenschappen 

hebben.  

14.5.1 Bijkomende aanduidingen 

14.5.1.1 Hoogte  

14.5.1.2  De begrenzing van het normaal belichte speelvlak 

14.5.2 lichtsymbolen 

14.5.2.1 Schaal 

DIN - CIE symbolen 

Tekenmal DIN Tekenmal USITT 
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Veelal worden de accessoires aangegeven op de toestellen. Op die manier kan men zeer 

snel zien of een opstelling volledig is en alle accessoires aan de spots beves
gd zijn. 

De hiernaast gebruikte symbolen zijn niet echt gestandaardiseerd, maar komen veelvuldig 

in deze vorm voor. Ook hier moet de legende uitsluitsel geven over de precieze betekenis. 

 

 

 

Aan elke spot kunnen verschillende soorten nummers worden toegekend. Deze nummers 

zorgen ervoor dat we overzicht houden op het hele systeem. 

Kanaalnummers zijn de nummers die aangeven door welk kanaal van het lichtorgel een 

bepaalde spot wordt aangestuurd. Meestal zijn dit de nummers waarmee de belichter aan 

het werk gaat. Door het “patchen” van de dimmers op de kanalen kan de belichter immers 

zelf de nummers bepalen, ongeacht hoeveel armaturen er samen horen. Dit zijn de 

nummers die al
jd op het lichtplan voorkomen. 

Bij geautoma
seerd licht wordt er meestal enkel het nummer van het dimkanaal 

aangegeven. De andere nummers volgen daar logischerwijs op. Dit is ook bijvoorbeeld het 

geval bij scrollers. 

Kring- of dimmernummers geven aan op welke dimmer een toestel is aangesloten. Deze 

aanduiding is enkel zinvol als men in een vaste opstelling werkt. De nummers zijn immers 

aCankelijk van de verdeling van de stopcontacten.  

Spotnummers zijn unieke nummers, die een toestel iden
ficeren. Deze nummers zijn 

vooral nuLg bij uitgebreide installa
es en voor onderhoudsdoeleinden. 

Kanaalnummers worden meestal aan de achterkant (de stekkerkant) van het toestel 

aangegeven. 

Kleurnummers worden vermeld aan de kant van de lichtopening van het toestel. Meestal 

wordt er ter aanduiding van de filterhouder een streepje tussen het toestel en het nummer 

geplaatst. 

Als er filters van verschillende fabrikanten worden gebruikt, gee? men bij het filternummer 

ook een code van de fabrikant mee. Zo zal L119 een Lee filter zijn en R119 een filter van het 

merk Rosco. Als alle filters van dezelfde fabrikant zijn volstaat het om dit in de legende te 

vermelden. 

Toestellen die geen filter beva-en worden meestal met de aanduiding OW (open wit) 

aangeduid. Op die manier is men zeker dat er geen vermelding vergeten werd. 

Soms worden in het symbool ook het vermogen en het kringnummer weergegeven. 

Waar het belangrijk is dat bepaalde spots samengekoppeld worden, wordt dit door een 

verbindingslijn weergegeven. Te veel samenkoppelingen maken het plan echter 

onoverzichtelijk. 

14.5.3 Toebehoren 

14.5.4 Kring, spot en kanaalnummers 

14.5.5 Kleurnummers 

14.5.6 Andere aanduidingen 

Symbolen toebehoren 

Plaatsing kleur en kringnummers 
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De legende moet minimum alle gebruikte symbolen en aanduidingen beva-en. De lezer moet 

aan de hand hiervan elk deel van het plan kunnen ontcijferen. 

Soms wordt bij de legende ook de aantallen van elk gebruikt type aangegeven. 

Voor elk armatuur moet duidelijk zijn waar en op welke hoogte zij beves
gd is.  

Toestellen die in trekken hangen, hebben hun middelpunt bovenop de trek. Als de trek niet 

op de standaard hoogte hangt, wordt dit aangegeven. 

 

Voor spots die op sta
even worden 

geplaatst, wordt de hoogte aangegeven op 

het sta
ef. Bij vloersta
even, “booms” of 

torentjes wijst de hoogte zichzelf meestal 

uit. 

 

 

 

 

 

 

Een lichtlijst gee? een overzicht van het gebruikte materiaal op een lichtplan. Op basis hiervan 

zie je zeer snel welk materiaal nodig is, waar het nodig is, enz. 

In de lichtlijst kan ook meer informa
e worden verwerkt, zodat het lichtplan helder en 

overzichtelijk blij?. 

De lijst kan gebruikt worden bij het richten of bij het patchen om de lokale nummering te 

noteren. Op die manier hee? men bij het so?patchen en bij het programmeren meteen de 

juiste nummers bij de hand. 

14.6 Lichtlijst 

14.5.7 Legende (specifiek licht) 

14.5.8 Plaatsing 

Kanaal Func
e aantal type vermogen kleur toebehoren plaats Patch / opmerkingen 

1 Front warm J 1 PC 1 152 flappen Zaal   

2 Front warm M 1 PC 1 152 flappen Zaal   

3 Front warm C 1 PC 1 152 flappen Zaal   

4 Front koud J 1 PC 1 201 flappen Zaal   

5 Front koud M 1 PC 1 201 flappen Zaal   

6 Front koud C 1 PC 1 201 flappen Zaal   

7 Tegen Blauw 120 6 FR 2 120 flappen LT3   

8 Tegen Blauw 119 8 PAR CP62 1 119   LT2   

9 Zetel klein 1 Profiel 1 OW Diafragma LT1   

10 Zetel groot 2 PC 0,5 203   LT1   

11 Top einde 1 Profiel 1 202 Messen LT2   

12 Zij warm 3 PAR CP60 1 205   Vloer   

Plaatsing toestellen op beves�gingsstructuren 

Voorbeeld lichtlijst 
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Een stelplan of richtplan gee? op een oriënta
egrid de lichtvlekken 

weer. Het gee? aan hoe ze gericht moeten worden. Dit is vooral 

handig, als er gericht wordt vooraleer het decor aanwezig is of als 

er meerdere decors gebruikt worden. 

Er worden meerdere tekeningen gemaakt. Het zijn meestal telkens 

een groep spots, die achtereenvolgens gericht worden. 

 

 

 

In sommige landen is het ook gebruikelijk om stellijsten of richtlijsten te maken. De posi
e 

wordt dan aan de hand van de coördinaten genoteerd. Een voorbeeld is 12 = 0:5 / 0:7 / -

1:6 / 1/6 . Veelal wordt er dan gericht aan de hand van een vloerkleed, waarop het grid 

getekend staat. 

Het noteren van lichtstanden moet meestal in moeilijke omstandigheden en onder een 

hoge werkdruk gebeuren. Tijdens het uitvoeren, moeten ze snel leesbaar zijn. De aandacht 

van de operator moet immers naar de voorstelling gaan.  

Hiervoor is een soort snelschri? ontwikkeld, dat alle noodzakelijke informa
e bevat en zeer 

snel geschreven en gelezen kan worden. We overlopen hieronder aan de hand van een 

voorbeeld de belangrijkste principes. 

L1 staat voor lichtstand 1. De toevoeging “L” gee? aan dat het om een lichtstand gaat. Het 

is immers niet ondenkbaar dat er in het zelfde document ook cue’s voor de trekkenwand, 

de volgspots, de klank of het beeld voorkomen.  

We gebruiken in principe hele getallen. Als er achteraf standen worden toegevoegd, 

kunnen die in decimalen worden geschreven, bvb. L1.1. Deze wijze van nummergeving sluit 

aan bij de nummering, die gebruikt wordt op de geautoma
seerde lichtsturingen. 

1/40 is kring 1 op 40% 

Bij kring 4 staan geen gegevens over de percentages. Als er geen gegevens zijn, gaan we 

ervan uit dat de kring vol op 100% staat. 

BO staat voor Black-out. Stand 2 is dus een black-out 

Lichtstand 3 bouwt verder op lichtstand 1. Kanaal 2 wordt toegevoegd op 40% en kanaal 5 

op 100% 

NS staat voor nieuwe stand. We bouwen nu niet verder op een vorige stand, maar 

vertrekken vanuit donker. Hoewel deze aanduiding op zich overbodig is, versnelt dit het 

dicteren van standen bij het programmeren. 

14.7 Stelplan en stellijst 

14.8 Lichtstanden noteren 

L1 = 1/40 + 4 

L2 = BO 

L3= L1 + 2/40 + 5 

L4 = NS = 1 > 5 + 6/20 

Voorbeeld stelplan 
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1  > 5 betekent dat kring 1 tot en met 5 naar 100% gaan. 

Dit betekent dat lichtstand 5 gelijk is aan lichtstand 1. Dit is vooral handig als de vorige preset 

nog ingesteld staat. 

Het is niet al
jd mogelijk om een preset voor te bereiden op het moment dat de lichtstand in 

de voorstelling komt. In een lichtbrochure zullen we ook de voorbereidingen inschrijven op 

een plaats waar er 
jd is om de preset in te stellen. Om verwarring te vermijden schrijven we 

de lichtstand tussen haakjes. 

In een lichtbrochure is het logisch dat de lichtstanden in volgorde staan. Als we gaan 

programmeren is soms echter een andere volgorde aangewezen. We willen immers 

terugkerende standen maar één keer invoeren. Opbouwende lichtstanden willen we dan 

weer in een logische volgorde ingeven.  

In het bovenstaande voorbeeld staan iden�eke standen bij elkaar. De operator moet ze nu 

enkel twee keer inlezen. Lichtstanden die voortbouwen op een vorige stand staan achter 

elkaar zodat enkel de aanpassing ingevoerd moet worden. 

Dit vraagt een beetje puzzelwerk 
jdens de voorbereiding, maar werkt veel sneller 
jdens de 

opbouwfase. 

Tijden worden toegevoegd achter het lichtstandnummer. 4/3 betekent 4 seconden inloop
jd 

en 3 seconden uitloop
jd. De inloop
jd is de periode waarin de nieuwe stand (L2) inloopt 

naar 100%. De uitloop
jd is de periode waarin de vorige lichtstand naar 0% gaat.  

Soms worden er in plaats van kringnummers ook aEor
ngen gebruikt. In het onderstaande 

voorbeeld betekent FrW “Front Warm” en Tbl “Tegenlicht Blauw”. 

14.8.1 Nota
e voor programmeren 

L5 = L1 = 1/40 + 4 

Voorbereiding preset A : (L4 = NS = 1 > 5 + 6/20) 

L1 = L5 = L12 = 1/40 + 4 

L3= L1 + 2/40 + 5 

L2 = L8 = L10 = BO 

L4 = NS = 1 > 5 + 6/20 

L2 (4/3) = BO 

14.8.2 Tijden 

L1 = FrW/40 + Tbl  

14.8.3 Alterna
ef voor nummers 
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Enter ROSENCRANTZ 

 

How now! what hath befall'n? 

 

ROSENCRANTZ: Where the dead body is bestow'd, my lord, 

We cannot get from him. 

 

KING CLAUDIUS: But where is he? 

 

ROSENCRANTZ: Without, my lord; guarded, to know your pleasure. 

 

KING CLAUDIUS: Bring him before us. 

 

ROSENCRANTZ: Ho, Guildenstern! bring in my lord. 

 

Enter HAMLET and GUILDENSTERN 

 

KING CLAUDIUS: Now, Hamlet, where's Polonius? 

 

HAMLET: At supper. 

 

KING CLAUDIUS: At supper! where? 

 

HAMLET: Not where he eats, but where he is eaten: a certain convoca-


on of poli
c worms are e'en at him. Your worm is your only emperor 

for diet: we fat all creatures else to fat us, and we fat ourselves for mag-

gots: your fat king and your lean beggar is but variable service, two 

dishes, but to one table: that's the end. 

 

KING CLAUDIUS: Alas, alas! 

 

HAMLET: A man may fish with the worm that hath eat of a 

king, and cat of the fish that hath fed of that worm. 

 

KING CLAUDIUS: Where is Polonius? 

 

HAMLET: In heaven; send hither to see: if your messenger find him not 

there, seek him i' the other place yourself. But indeed, if you find him 

not within this month, you shall nose him as you go up the stairs into 

the lobby. 

 

KING CLAUDIUS: Go seek him there. 

 

To some A-endants 

 

HAMLET  

He will stay 
ll ye come. 

 

Exeunt A-endants 

 

KING CLAUDIUS  

Hamlet, this deed, for thine especial safety,-- 

Which we do tender, as we dearly grieve 

For that which thou hast done,--must send thee hence 

With fiery quickness: therefore prepare thyself; 

The bark is ready, and the wind at help, 

The associates tend, and every thing is bent 

For England. 

 

HAMLET  

For England! 

 

KING CLAUDIUS  

Ay, Hamlet 

L1 = half acht 

L2 = aanvang 

L3 = volgt 

 

L4=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L5 = in 8 sec.  

 

 

 

L6 = als deur dicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld tekstbrochure met standen 
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Tekstbrochures worden meestal enkelzijdig gedrukt. De linkse zijde wordt dan gebruikt voor 

no

es. In het voorbeeld hiernaast werden de twee zijden samen afgedrukt ter illustra
e. 

We gaan er in het voorbeeld vanuit dat de standen geprogrammeerd zijn en dat de inhoud 

van de standen dus niet meer weergegeven moet worden. 

Standen die geen directe rela
e hebben met de tekst worden in de buurt van het moment 

waarop ze voorkomen genoteerd. Er wordt aangegeven op welke moment de stand moet 

inkomen. Een paar veel gebruikte aanduidingen zijn: 

Half-acht: het moment waarop het publiek in de zaal wordt toegelaten (ook al is dat om twee 

of om zeven uur). 

Aanvang: het moment waarop de voorstelling start. 

Volgt: Het moment waarop de vorige stand volledig is ingelopen. 

Standen die op een woord of een zin moeten worden gestart, worden aangegeven met een 

lijn naar het bewuste woord of de bewuste zin. In de mate van het mogelijke volgt de 

aanduiding de lengte van de lichtstand. 

 

Bij muziekuitvoeringen en musicals worden de standen meestal in de par
tuur geschreven. 

Dit gee? de meest accurate 
ming. Veelal wordt niet de volledige orkestpar
tuur gebruikt, 

maar de (eenvoudigere) pianopar
tuur. Uiteraard moeten de operators voor dit soort 

voorstellingen noten kunnen lezen. 

Om een overzicht te krijgen of als standen enkel geprogrammeerd worden, schrij? men 

standen uit in tabellen. De tabel bevat het standnummer, de cue, de 
jd en de intensiteit van 

elke kring. Soms worden ook extra toevoegingen gemaakt i.v.m. de herhaling van standen. 

Bekijk even de onderstaande standenlijst. 

Kringen die op 0 % staan, worden 

enkel aangegeven als het om een 

verandering gaat. Anders worden ze 

weggelaten. 

FF betekent 100%. Deze schrijfwijze 

wordt ook bij lich-afels veel 

gebruikt. Er gaan vaak geen 3 digits 

op een display en FF is de hexadecimale maximumwaarde van een DMX kanaal. 

We geven in kleur en vet aan welke waardes veranderen. We gebruiken ook vet omwille van 

de leesbaarheid bij een wit-zwart afdruk. Soms worden veranderingen om dezelfde reden ook 

onderstreept. 

In stand 5 staat L1 tussen haakjes. Als de standen in volgorde worden ingegeven, is L1 immers  

al geprogrammeerd. 

14.8.4 Standen in tekstbrochures 

14.8.5 Standen in par
turen 

14.8.6 Standen in tabellen 

Stand   Cue Tijd 1 2 3 4 5 6 7 8 

L1 =L5 half acht 4/5 40     FF         

L2   aanvang 2/2 0     0         

L3   volgt 2/2 40 40   FF FF       

L4   "de deur is toe" 0/0 FF FF FF FF FF 20     

L5 (=L1) als deur open 7/5 40 0 0 FF 0       

L6   als jan af 4/5 40     FF     FF   

Voorbeeld standen in tabel 
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Voor voorstellingen waarvoor er geen tekst of muziek als referen
e aanwezig is, wordt er 

meestal een lijst gemaakt met de standen en de aanduiding waarop de lichtstand moet 

inkomen. Daarbij wordt er zo nauwkeurig mogelijk omschreven op welke ac
e de operator 

moet reageren. 

Ondanks verschillende pogingen is er momenteel geen standaard voor het digitaal 

wegschrijven van de lichtstanden. De ontwikkelde standaard, ASCCI for light, bleek niet te 

voldoen aan de vereisten. De varia
e tussen de manier waarop de verschillende 

producenten van lich-afels hun standen wegschrijven, is te groot om tot een uitwisselbaar 

formaat te komen. Meestal zijn standen binnen het zelfde merk wel “opwaarts 

compa
bel”. Dit wil zeggen dat lichtstanden uit een oudere of kleinere versie bruikbaar zijn 

in een nieuwere of grotere versie van de lich-afel. 

Het is vaak ook mogelijk om de lichtstanden vanuit de lichtsturing naar een formaat te 

exporteren, dat in een kantoorcomputer kan worden ingelezen. Sommige merken voorzien 

zelfs een toepassing die je toelaat om aanpassingen te maken. Deze kunnen dan weer in de 

stuurtafel ingelezen worden.  

We kunnen dit soort exportmogelijkheden gebruiken om lichtstanden bijvoorbeeld in een 

spreadsheetprogramma in te lezen. Op die manier kan dan een documenta
e aangemaakt 

en afgedrukt worden.  

Een magic sheet wordt vooral in de Angelsaksische theatertradi
e gebruikt. Het 

is in feite het spiekbrie6e van de lichtontwerper en van de operator. Het is een 

samenvaLng op één blad, waarbij niet de posi
e van de armaturen, maar de 

posi
e, de kleur en de func
e van de lichtvlekken wordt aangegeven.  

Per func
e tekent men een ruwe schets van de scène, waarop dan telkens de 

lichtvlek wordt getekend met de bijbehorende kringnummers. Op die manier 

vind je zeer snel het juiste kringnummer als je op een bepaalde plaats een 

bepaald soort licht wil hebben. 

Soms bevat de magic sheet bijvoorbeeld extra informa
e over wat er onder 

submasters of onder pallets is weggeschreven. Dit kan dan ook dit zeer snel 

worden opgevraagd. 

14.8.7 Cue lists 

L1 = Half acht 

L2  (4/3) = aanvang 

L3  (1/1) = Gisele op 

L4 (40/35) = Volgt 

L5 (8/8) = corps de ballet op 

L6 (0/0) = start 2e piroue-e 

14.8.8 Digitale Standen- en cuelists 

14.8.9 Magic sheet 

Voorbeeld standenlijst 

Voorbeeld magic sheet 
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Een materiaallijst bevat alle informa
e, die nodig is om materiaal te bestellen of uit het 

magazijn te halen. Meestal hee? dit document dan ook een legale waarde. Wat er op vermeld 

staat, is wat je van je leverancier verwacht en waarop hij zich zal baseren om een offerte te 

maken en het materiaal te leveren. Het is dan ook van het grootste belang om voldoende en 

correcte informa
e mee te geven, zodat het materiaal aan jouw vereisten voldoet.  

Lees de algemene voorwaarden van je leverancier. Als je met sommige zaken niet akkoord 

kunt gaan, kan je dat best meteen op je bestellijst vermelden. 

Uiteraard vermeld je alle toestellen die je wilt gebruiken. Je gee? hierbij voldoende details, 

zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Dit betekent ook dat je bijvoorbeeld aangee? 

dat bepaalde toestellen iden
ek moeten zijn of dat ze van een specifiek merk en type moeten 

zijn. Uiteraard moet je hierin niet overdrijven. Als je gewoon een PC nodig hebt, maar een PC 

van een bepaald merk vraagt, is het mogelijk dat de prijs s
jgt, omdat de leverancier de 

toestellen zelf moet gaan inhuren. Misschien had je net zo goed met de toestellen  uit de 

voorraad kunnen werken. 

Meestal worden op de bestellijst de toestellen per type samengevoegd. Een leverancier hee? 

er geen boodschap aan waarvoor je de toestellen zal gebruiken, maar wil weten hoeveel 

toestellen van een bepaald type hij moet voorzien. Als het zelfde type meerdere keren op de 

lijst figureert, ontstaat er verwarring. Vermeld de accessoires, die je voor de verschillende 

toestellen nodig hebt. 

Vergeet niet dat je een stuurtafel en dimmers nodig hebt. Geef voldoende informa
e, zodat je 

er zeker van kan zijn dat deze ook kunnen worden aangesloten op de plek waar je produc
e 

staat. Er is niets zo vervelend als een ontbrekende overgang om de voeding aan te sluiten! 

Naast de gebruikte toestellen bevat de bestellijst ook alle andere benodigde zaken om de 

installa
e te laten func
oneren. Denk maar aan kabels, sta
even, bruggen, enz. Eventueel 

vraag je ook ladders, stellingen of een hoogwerker.  

Vergeet ook de verbruiksmaterialen niet: filters, gaffertape, enz. Vraag ook naar 

reservelampen en dergelijke meer. Als je ver van je leverancier werkt, is het soms zinvol om 

een paar extra toestellen als reserve op de lijst te ze-en. Op die manier ben je zeker dat je 

niet direct in de problemen komt.  

Geef tot slot op waar het materiaal moet geleverd worden en hoe lang je het wil gebruiken. 

Hou er daarbij rekening mee dat een deel van het materiaal soms maar tot aan de 

premièredatum noodzakelijk is.  

Om te controleren of alles op je lijst staat, kun je in je hoofd de volledige opbouw, vanaf het 

moment dat het materiaal aankomt tot aan de première, nalopen. Zo merk je zeer snel wat er 

ontbreekt.  

Een laadplan en de bijbehorende laadlijst is in eerste plaats bedoeld om het transport vlot te 

laten verlopen. 

Het plan gee? aan hoe alles in de vrachtwagen gestapeld wordt. Dit is niet alleen belangrijk 

om zeker te zijn dat alles wel degelijk in het voorziene volume kan. Bij grote voorstellingen 

worden de vrachtwagens immers zo geladen dat het materiaal dat eerst nodig is ook eerst uit 

de vrachtwagen komt. Alles kan dan meteen naar de juiste plaats en je kan beginnen bouwen 

vooraleer alles gelost is. Zo zullen motoren en ophangstructuren het laatst in de vrachtwagen 

gaan en er ook weer het eerst uitkomen. 

14.10 Materiaallijst /bestellijst 

14.11 Laadplan 
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De laadlijst gee? voor elke kist aan wat er in zit en hoeveel ze weegt. Op die manier kan er 

snel gecontroleerd worden of er niets vergeten is. Daarnaast gee? een eenvoudige 

optelsom het totale gewicht van je lading aan. Lichtmateriaal is zwaar en in de laadruimte 

van een vrachtwagen kan vaak meer materiaal worden opgeborgen, dan wat binnen de 

grenzen van het hoogst toegelaten gewicht van de vrachtwagen toegelaten is. 

De technische fiche van de produc
e, in de muzieksector ook wel rider genoemd, bevat alle 

vereisten van de produc
e. Ze is bedoeld voor de ontvangende ruimte of voor de 

organisator. De lokale technische ploeg vergelijkt ze met de mogelijkheden en kijkt op basis 

daarvan wat er moet gebeuren om de produc
e op een degelijke manier te ontvangen. De 

fiche vormt de basis van de onderhandeling tussen de bezoekende en de ontvangende 

ploeg. De technische fiche moet dan ook alle informa
e beva-en die nodig is om jou te 

ontvangen. 

De behoe?en voor de belich
ng maken meestal deel uit van een algemene technische 

fiche, waarin ook geluid, beeld, kleedkamers, 
jden catering, … worden aangegeven. We 

bespreken hieronder enkel de delen die voor de belich
ng van belang zijn. 

 

Lichtplan: dit wordt meestal apart als bijlage toegevoegd. ACankelijk van de complexiteit 

wordt een lichtplan op het zaalplan getekend of wordt er een standaardplan gebruikt. 

Materiaallijst: deze bevat alle materialen die je van de zaal wil gebruiken. Naast de spots 

vermeld je ook het aantal kringen, kleurfilters, enz. Vermeld ook welk materiaal je zelf 

meebrengt en welke aanslui
ngen daarvoor voorzien moeten worden. 

Voedingsaanslui�ng: indien je zelf dimmers of andere grote verbruikers meebrengt, geef je 

ook aan welke voedingsaanslui
ng nodig is. 

14.12 Technische fiche produc
e 

Voorbeeld technische fiche 
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Hulp: geef aan hoeveel technici je nodig hebt en wat ze juist moeten doen. Als je bijvoorbeeld 

niet zelf de voorstelling bedient, maar een operator van de zaal verwacht, is dat van belang 

voor de planning.  

Tijden: een indica
e van de nodige opbouw-, programmeer-, repe

e-, voorstellings- en 

abouw
jd. 

Bijkomende vermeldingen: als je produc
e veel plaats nodig hee? voor de opslag van koffers, 

de doorgangen een bepaalde afme
ng moeten hebben of er een parkeerplaats moet zijn, dan 

wordt dit ook vermeld. 

Catering: ook deze wordt op de fiche toegevoegd.  

 

De technische fiche van de zaal is de tegenhanger van de technische fiche van de produc
e. 

Ze bevat alle informa
e die een bezoekend technicus nodig hee? om zijn voorstelling voor te 

bereiden. Ook deze fiche bevat meestal informa
e over licht, geluid, beeld, enz. We 

bespreken enkel wat relevant is voor de belich
ng. 

Beschikbaar materiaal: een overzicht van het beschikbaar materiaal. We vermelden ook de 

beschikbare sta
even, kleuren, aantal kringen, enz..  

Een lichtplan: de bezoekende technicus kan hierop zijn aangepast lichtplan tekenen. Spots die 

op vaste posi
es hangen en in normale omstandigheden niet verplaatst worden, worden op 

het plan aangegeven. Ook de nummering van de stopcontacten en de voedingsaanslui
ngen 

zijn op het lichtplan aangegeven. 

Meestal bevat de fiche ook een trekkenplan, een vloerplan en een langsdoorsnede. De 

plannen worden als bijlage toegevoegd. 

De fiche bevat meestal ook de “Regels van het huis” in verband met de werk
jden, het al dan 

niet verplaatsten van materiaal, de contactgegevens voor afspraken, enz. Veelal worden de 

voorziene moeilijkheden (bijvoorbeeld met laad- en lossitua
es) vermeld.  

Ook een routebeschrijving behoort tot de vaste rubrieken. Dit is vooral van belang, omdat het 

adres van de schouwburg meestal niet het adres van de loskade is. In sommige steden kan de 

weg van de voorkant naar de achterkant van de schouwburg al snel een half uurtje kosten. 

14.13 Technische fiche zaal 
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Als lich4echnicus ben je een klein 

radertje in een grote machine. Je 

maakt deel uit van een groter geheel 

in een complexe werkomgeving. We 

overlopen in dit hoofdstuk eerst de 

plaats van de lich4echnicus in de 

personeelsorganisa�e en bekijken 

daarna wat zijn verschillende 

opdrachten en 

verantwoordelijkheden binnen de 

produc�e�jdslijn zijn. De opdracht 

van de lich4echnicus speelt zich 

slechts voor een klein deel af op het 

podium. We overlopen alle fases van 

het produc�eproces en gaan vooral 

in op de prak�sche aspecten ervan.  
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De belich�ngsploeg kan deel uitmaken van een reizende of ontvangende organisa�e. Dat 

kan een organisa�e zijn waar honderden personen werken of een eenmansbedrijf. De 

groo4e zal bepalend zijn voor de specialisa�egraad van de technicus. In een kleine 

organisa�e worden meerdere func�es door één en dezelfde persoon waargenomen. Om de 

verschillende func�es duidelijk te maken gaan we hier uit van een grote organisa�e. De 

benamingen van de func�es kunnen a2ankelijk van sector tot sector verschillen, maar de 

func�es op zich zijn gelijkaardig. 

We zien hieronder een organigram van een grote lichtploeg. De ploeg wordt geleid door 

een diensthoofd of crew chief, die wordt bijgestaan door een technisch ontwerper. De 

ar�s�ek ontwerper behoort strikt genomen niet tot de lichtploeg, maar hij werkt er 

natuurlijk nauw mee samen. De crew chief gee; leiding aan de specialisten, aan de technici 

en aan de assistenten. 

De assistent-lich�echnicus werkt in func�e van de opdracht van de technicus.  Hij houdt 

zich vooral bezig met voorbereidend werk, opbouw, aansluiten, bekabelen, richten en 

a1ouw. In verhuurbedrijven zal een groot deel van zijn opdracht zich in het magazijn en in 

de onderhoudswerkplaats afspelen. Tijdens de voorstelling is de rol van de assistent zeer 

beperkt. Eventueel werkt hij mee aan changementen of bedient hij de volgspot. A2ankelijk 

van de sector noemt men de assistent ook wel stage hand of roady. Soms worden bij grote 

of complexe voorstellingen ook gespecialiseerde volgspo4ers ingezet. 

De lich�echnicus hee; een grotere verantwoordelijkheid in het geheel. Hij zal de 

assistenten aansturen en ervoor zorgen dat alles op �jd klaar is en naar behoren 

func�oneert. Bij eenvoudige voorstellingen zal hij de voorstelling ook programmeren en 

bedienen. 

De operator is een specialist die zich hoofdzakelijk met het programmeren en het bedienen 

van de stuurtafel bezighoudt. De essen�e van zijn opdracht is het omze4en van het 

ontwerp in een uitgevoerd geheel. Als de ontwerper een crea�ef ar�est is, dan is de 

operator een uitvoerend ar�est.  

15.1.1 De lichtploeg 

15.1 De belich�ngsploeg, verantwoordelijkheden en taken 

Organigram lichtploeg 



  

155 Belich�ngstechniek voor podiumtechnici 

 1
5

 O
rg

a
n

is
a

�
e

 

Bij ingewikkelde voorstellingen en grote teams zal de lichtploeg worden aangevuld met 

andere specialisten. Dit zijn veelal lich4echnici die in de prak�jk een bepaalde specialisa�e 

of voorkeur hebben opgebouwd:  

• De specialist bewegend licht houdt zich vooral bezig met het instellen, onderhouden 

en herstellen van geautoma�seerde apparatuur. 

• Een specialist DMX en netwerken houd zich bezig met het aanleggen, verdelen en 

patchen van complexe datanetwerken. 

• De specialist gasontladingslampen plaatst, onderhoudt en herstelt de 

gasontladingslampen en hun toebehoren.   

• De specialist mediaservers stelt de servers in, bereidt de content voor en zorgt voor 

de koppeling met de stuurtafels.  

• Bij voorstellingen waarbij veel kan mislopen wordt een troubleshooter ingezet. Dit is 

een technicus die gespecialiseerd is in het opsporen van fouten en die in staat is om 

problemen �jdens de voorstelling op te lossen. 

De crew chief is verantwoordelijk voor de gehele lichtploeg. Daar hoort, naast het sturen 

en leiding geven, ook de administra�e van de werkuren, het bestellen van materiaal en de 

coördina�e met de andere ploegen bij. 

Soms wordt de crew chief bijgestaan door een technisch ontwerper of een technisch 

secretariaat. De technisch ontwerper houdt zich vooral bezig met het uitwerken en met 

het berekenen van de voedingen, ophangpunten, enz. Hij zet de ideeën van de ontwerper 

om in plannen en schema’s. Het technisch secretariaat staat dan weer in voor de 

administra�e, de planning en de bestellingen. 

De lichtontwerper ontwerpt het lichtbeeld van het podium. Dit gebeurt in overleg met de 

regisseur en met andere ontwerpers. Hij is verantwoordelijk voor het ar�s�eke product.  

In de meeste andere landen zijn de func�es gelijklopend. In bepaalde landen moet je voor 

sommige func�es wel een a4est kunnen voorleggen, omdat je met elektriciteit of op 

hoogte werkt.  

In Frankrijk werkt men ook in de recep�eve ruimtes met een systeem van “Intermi4ents du 

spectacle”. De zaal hee; enkel een gebouwverantwoordelijke en die huurt a2ankelijk van 

de noodzaak technici in.  
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De lichtploeg staat natuurlijk niet alleen, maar maakt deel uit van een groter geheel van 

technische diensten onder leiding van een technisch directeur. 

De technische ploegen die op het podium werken, vallen veelal onder de stage manager of 

toneelmeester. Het gaat dan om licht-, klank-, beeld-, podium-, rigging- of 

machinerieploegen. 

In grote organisa�es maakt men een onderscheid met de atelier- en 

magazijnmedewerkers. Deze zijn enkel in de voorbereidings- en nazorgfase aan het werk. 

Soms is er ook een aparte logis�eke dienst, die instaat voor gebouwbeheer en voor het 

transport van goederen en mensen en die soms ook hotels en accommoda�e boekt. 

We overlopen even de func�es die relevant zijn voor de podiumtechnicus: 

• De technisch directeur (TD) is de eindverantwoordelijke voor alle technische 

ac�viteiten in de organisa�e. Hij s�ppelt, samen met de ar�s�eke en financiële 

direc�e, het langetermijnbeleid uit. 

• De produc�eleider volgt de administra�e en de organisa�e van één of meerdere 

produc�es op. Hij vormt daardoor de link met andere diensten en toeleveranciers. 

• De tour- of roadmanager volgt onderweg een produc�e op. Ze zijn de 

vertegenwoordiger van de organisa�e en zorgen ervoor dat de communica�e goed 

verloopt. Meestal zijn ze ook verantwoordelijk voor alle plaatselijke contacten en 

afspraken.  

• De toneelmeester of Stage manager (SM) is verantwoordelijk voor alles wat er op 

het podium gebeurt. Meestal leidt hij de opbouw en de voorstelling en gee; hij de 

cues. De toneelmeester is het rechtstreekse contact tussen de technici en de rest 

van de produc�e. 

• In produc�es die volgens het Angelsaksische systeem zijn georganiseerd, wordt de 

stage manager bijgestaan door één of meerdere deputy stagemanagers (DSM), die 

de verschillende ac�viteiten op het podium aansturen. Daarnaast is er nog de 

assistant stage manager (ASM) die de produc�e cued. 

A2ankelijk van het soort organisa�e worden deze func�es in andere diensten 

ondergebracht. Het zijn immers schakelfunc�es, die vooral de communica�e tussen de 

verschillende diensten verzorgen. 

15.1.1 De technische dienst 

Organigram technische ploeg 
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Naast deze technische diensten is er aan elke organisa�e ook een ar�s�ek luik verbonden. 

Deze zorgen voor de inhoudelijke kant van de voorstelling en maken ar�s�eke keuzes of 

voeren ze uit. Onder de ar�s�ek directeur vallen uiteraard de ar�esten, dramaturgen, 

regisseurs en ontwerpers, maar ook de programmatoren die de ar�s�eke lijn plannen. 

In het Frans worden de technici-operators en de toneelmeester met de term “régisseur” 

aangeduid. Het Nederlands woord “regisseur” wordt vertaald als “me4eur en scène”. Deze 

spraakverwarring is ontstaan, omdat beide func�es tot aan de renaissance samengevoegd 

waren. 

Verder is er een gedeelte van de organisa�e dat voor de zakelijke kant moet zorgen. Dit 

gedeelte houdt zich bezig met de boekhouding van inkomsten en uitgaven, met de 

loonadministra�e en met de �cketverkoop. Ook minder evidente zaken als auteursrechten 

en naburige rechten, promo�e, publiekswerking en de organisa�e van het front of house 

personeel vallen onder hun werkterrein. 

De verschillende delen van de organisa�e worden overkoepeld door een algemeen 

directeur. Deze leidt de direc�e of het dagelijks bestuur, dat de beslissing neemt in de 

organisa�e. De directeur wordt gecontroleerd door de raad van bestuur, die op zijn beurt 

gecontroleerd wordt door de algemene vergadering.  

De algemene vergadering s�ppelt het beleid uit. Ze bepaalt met andere woorden de 

doelstellingen van de organisa�e. Die kunnen heel verschillend zijn. Een gesubsidieerde 

opera-instelling zal immers andere doelstellingen nastreven dan een commercieel 

verhuurbedrijf. Bij commerciële bedrijven is de algemene vergadering samengesteld uit 

aandeelhouders, terwijl bij non-profitorganisa�es vertegenwoordigers van de  

“buitenwereld” de dienst uitmaken. 

15.1.3 Andere diensten 

15.1.4 Bestuur en direc�e 

Organigram ar�s�eke ploeg 

Organigram administra�eve ploeg 
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15.2 De produc�e-�jdslijn 

Het leven van een podiumtechnicus speelt zich slechts 

ten dele op loca�e af. Op die loca�e is de voorstelling of 

de show slechts een heel klein deel van het totale werk. 

Sommige technici komen er �jdens de voorstelling zelfs 

helemaal niet aan te pas. 

In dit gedeelte  overlopen we in volgorde de produc�e-

�jdslijn en bekijken we stap voor stap op welke manier 

we ons zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren.  

We bekijken eerst hoe een opdracht op papier wordt 

voorbereid. Daarna bekijken we de prak�sche 

voorbereidingen: het klaarze4en, inpakken, behandelen  

en laden van het materiaal. 

Daarna doorlopen we de verschillende stappen van de 

opbouw, van de repe��e, van de voorstelling en van de 

a1ouw. 

Tot slot bekijken we wat er na de opdracht moet 

gebeuren om het materiaal klaar te hebben voor een 

volgende opdracht. We kijken ook even naar de 

a2andeling van het papierwerk. 

Zich goed organiseren is een doordachte vorm van lui 

zijn. Het is vooruitziend zijn en kijken hoe er met zo 

weinig mogelijk energie zo veel mogelijk werk verzet kan 

worden. Vooruitziend zijn betekent ook an�ciperen op 

problemen. 

Specifiek in de podiumsector zullen we proberen om het 

piekmoment van de voorstelling te ontlasten. Dit is 

immers het moment waar we het voor doen en daar 

mag uiteraard niets mislopen. 

 

Produc�e-�jdslijn 
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In het eerste deel rond de voorbereiding van het produc�eproces bespreken we alle 

ac�viteiten die aan de voorstelling voorafgaan. We bekijken het planningsproces en de 

voorbereiding van de ac�viteiten, maar ook de manier waarop we het materiaal klaar 

maken om naar een voorstelling te vertrekken. 

In de planningsfase worden de eerste contacten met klanten en ruimtes gelegd. Er worden 

afspraken, deadlines  en data vastgelegd. De haalbaarheid in �jd en middelen wordt 

bekeken en in de interne planning wordt de benodigde �jd voorlopig vastgelegd. Meestal is 

zo een eerste planning gebaseerd op een aantal veronderstellingen en eerdere ervaringen. 

Op basis daarvan wordt beslist welke groo4eorde een project hee;, of het haalbaar is, enz. 

Wanneer er zekerheid is dat een project doorgaat, wordt de planning verfijnd. De eerste 

contacten met mogelijke medewerkers worden gelegd en het project wordt meer in detail 

uitgewerkt. 

Plannen is een con�nu proces: de planning zal gedurende het ganse proces worden 

verfijnd, aangepast en bijgestuurd. Een planning is een werkinstrument. Het is de leidraad 

waaraan alle volgende ac�es worden gekoppeld. In  het volgende deel gaan we dieper in op 

planning en methodes. 

“Voorbereiding is het halve werk”, zegt de volksmond. Dat is zeker het geval bij 

podiumproduc�es . Tijdens de voorbereiding kunnen we immers problemen voorzien en 

oplossen vooraleer ze zich voordoen. Het is een stuk makkelijker om een truss op papier 10 

cm te verschuiven dan dat in de werkelijkheid het geval is. Op papier kost het een paar 

seconden om die aanpassing te maken. Als de truss op een verkeerde plaats is ingehangen, 

kost het soms uren om dit te corrigeren. 

Een eerste belangrijke stap bij de voorbereiding is het ontwerp. A2ankelijk van het soort 

en van de complexiteit van de produc�es zal dit langer op voorhand gebeuren. Bij 

operaproduc�es worden de ontwerpen soms jaren op voorhand gemaakt. Wanneer deze 

fase rond is kan het prak�sche werk beginnen. Het ontwerp wordt omgezet in technische 

tekeningen, plannen, materiaallijsten, …  Telkens zal ook de planning en het budget worden 

nagekeken en bijgestuurd. 

Indien er zaken op maat moeten worden gebouwd zal dit de eerste prioriteit hebben. Dit 

kost immers veel �jd. Ook het bestellen van bijkomend materiaal en het vastleggen van 

extern personeel moet zo snel mogelijk gebeuren. 

Wanneer duidelijk is hoe de produc�e er gaat uitzien, wordt een technische fiche en/of 

een rider opgesteld. Die is immers nodig als bijlage bij de contracten. Indien nog niet alles 

duidelijk is stellen we een voorlopige technische fiche op, zodat de andere par�jen een 

idee hebben van de groo4eorde van de produc�e. 

In een volgende stap overleggen we met de verantwoordelijke van de ruimte. We sturen 

een technische fiche naar de lokale technici en zij sturen de documenta�e van de zaal 

terug. Indien nodig passen we onze plannen aan de specifieke situa�e aan.  

Nu worden er ook concrete afspraken gemaakt met de ruimte, met eventuele 

verhuurbedrijven, met klanten en met de logis�ek. De concrete personeelsbezeNng, de 

juiste aankomsturen, de taakomschrijvingen: alles wordt nu vastgelegd. Naar de 

medewerkers wordt een “call sheet” gestuurd met alle gegevens die voor hen van 

toepassing zijn. 

15.3 De voorbereiding 

15.3.1 Planning 

15.3.2 Voorbereiding 



  

161 Belich�ngstechniek voor podiumtechnici 

 1
5

 O
rg

a
n

is
a

�
e

 

Ook op individueel vlak is een goede voorbereiding essen�eel: weten waar je moet zijn, 

hoe lang het duurt om daar te geraken, wat er van je verwacht wordt, welk gereedschap je 

moet meebrengen, wie je kan bellen als het misgaat, enz. Dit kan je alleen zelf doen. Bouw 

steeds voldoende reserve in. Het verschil in �jd tussen wat een routeplanner aangee; en 

de realiteit  maakt het verschil tussen een goedgezinde en een norse crew chief. 

Samengevat zullen we �jdens de voorbereiding er alles aan doen om de produc�e 

vlekkeloos te laten verlopen. Dat kan allen maar als elk detail op voorhand is bekeken en 

gecontroleerd. Op die manier lossen we de problemen op wanneer er �jd voor is en 

vermijden we paniek �jdens de piekmomenten.  

Een goed georganiseerd magazijn is veel meer dan een opslagplaats. Het is een op 

doordachte manier georganiseerde ruimte, waar alle ac�viteiten tussen de ontvangst van 

het materiaal en het vertrek ervan op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen worden 

uitgevoerd. 

Het schema hieronder gee; de belangrijkste ac�viteiten weer. Het materiaal wordt gelost, 

gecontroleerd en geregistreerd. Indien herstelling of schoonmaak noodzakelijk blijkt gaat 

het materiaal naar het atelier of naar een plek waar het kan worden schoongemaakt. 

Daarna wordt het opnieuw gecontroleerd en in de opslag geplaatst.  

Wanneer het materiaal wordt verhuurd, wordt het uit de opslag gehaald en geregistreerd. 

Het wordt daarna klaargezet, zodat het geladen kan worden. 

 

In een goed georganiseerd magazijn gaat het materiaal, zoals in een autofabriek, van de 

ene zone naar de volgende, waarbij het de logica van dit proces volgt. Op die manier kan 

op�male efficiën�e worden bereikt. We overlopen hieronder de verschillende deelfunc�es. 

We nemen als voorbeeld een verhuurmagazijn, omdat de func�es daar het meest zichtbaar 

worden. 

15.3.3 Het magazijn 

Schema proces magazijn 
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De ruimte voor de controle van het materiaal bevindt zich bij voorkeur op een logische 

plaats tussen de plaats waar het materiaal gelost word en de opslag. Hier kan het materiaal 

geregistreerd worden in het materiaalbeheersysteem. Op die manier controleert men of al 

het verhuurde materiaal ook effec�ef teruggekeerd is.  

Het registreren gebeurt meestal via een so;warepakket. Meer en meer bedrijven voorzien 

op hun materiaal barcodes om sneller te kunnen registreren. De so;warepakke4en kunnen 

variëren van een eenvoudige Excel-tabel tot een verhuurmanagementsysteem, waarin 

koppelingen met het orderbeheer, personeels- en ac�viteitenplanning, herstellingenbeheer 

en boekhouding worden gemaakt. Grote verhuurbedrijven werken met geïntegreerde 

systemen die ook het materiaalverkeer tussen hun verschillende ves�gingen organiseren. 

We controleren uiteraard ook of het materiaal niet beschadigd of vervuild is en of het nog 

func�oneert. Om dit vlot te kunnen controleren wordt een testbank met verschillende 

types stopcontacten, kabeltesters, lampen voor testdoeleinden en bijvoorbeeld een kleine 

stuurtafel vast opgesteld. 

Als het materiaal in orde is, gaat het van hieruit naar de opslag. Anders gaat het naar het 

herstelatelier of naar een ruimte waar het kan worden schoongemaakt. 

Proper materiaal bevordert de bedrijfszekerheid en bezorgt een bedrijf een goede naam. 

Niemand vindt het preNg om kabels te gebruiken, waaraan het slijk van het laatste fes�val 

nog hangt. Propere, verzorgde flightcases geven een betere indruk. Ze vertellen iets over 

de manier waarop een bedrijf met zijn materiaal omgaat. 

Een ruimte waar cases en kabels kunnen worden schoongemaakt, is dus geen overbodige 

luxe. Meestal wordt er, naast het nodige schoonmaakmateriaal, een water- en 

luchtdrukaanslui�ng voorzien. 

In het atelier wordt het materiaal dat niet func�oneert nagekeken. A2ankelijk van het 

probleem wordt het dan hersteld, naar de leverancier gestuurd voor herstelling of uit 

dienst genomen. In het atelier zijn het nodige gereedschap, de testapparatuur, de 

werkbanken en een voorraad kleine onderdelen aanwezig om dit op een vlo4e manier te 

kunnen doen. 

Naast voor herstellingen staat het atelier meestal ook in voor het onderhoud van het 

materiaal, voor het testen, het inbouwen en het aanpassen van nieuw materiaal en voor 

het bouwen van speciale toepassingen. Dit betekent dat de nodige voorzieningen aanwezig 

moeten zijn, zowel voor het schoonmaken van zeer fijne interne onderdelen, voor het 

smeren van takels als voor bijvoorbeeld het updaten van so;ware. Dit is een breed gamma 

aan ac�viteiten. In grotere bedrijven worden deze uitgesplitst in verschillende ateliers voor 

mechanica, flightcases, elektriciteit, elektronica en informa�ca. 

15.3.3.1 Ruimte voor controle 

15.3.3.2 Ruimte voor eerste schoonmaak 

15.3.3.3 Atelier 

Controlepunt met scanapparatuur 

Barcode 

Barcodelezer 
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Een goed georganiseerde opslagzone is  efficiënt en ergonomisch verantwoord. Dat 

betekent dat het materiaal zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk fysieke inspanning in 

en uit de rekken worden gehaald. Zorg ervoor dat: 

• de loop/rijzones afgebakend worden en vrij blijven 

• de rekken en opslagzones gemarkeerd zijn, zodat je weet  welk materiaal op welke 

plaats moet staan 

• frequent gebruikt materiaal vooraan op een makkelijk te bereiken plaats staat 

• materiaal dat veelal samen gebruikt wordt ook bij elkaar staat 

• er geen materiaal achter ander materiaal staat 

• materiaal dat op wielen staat ook effec�ef kan rijden 

• de gangen breed genoeg zijn, zodat je elkaar kan kruisen of kan terugdraaien  

• materiaal zo veel mogelijk met hulpmiddelen kan behandeld worden, bijvoorbeeld 

door het op pale4en of in bakken op te slaan 

• zo weinig mogelijk moet gestapeld worden 

• zo weinig mogelijk manuele handelingen moeten uitgevoerd worden 

• andere ac�viteiten geen stof veroorzaken in de opslag 

Een goed georganiseerd magazijn kan de bewerkings�jd met 50% terugdringen. Het loont 

dus de moeite om hierin te investeren. 

Een laatste zone in het magazijn is de voorbereidingszone. Hier wordt alles gecontroleerd, 

geregistreerd, klaargezet en ingepakt vooraleer het vertrekt. Een voldoende grote ruimte 

waar meerdere pakke4en kunnen worden klaargezet, zorgt voor minder stress en 

�jdsverlies bij het laden. Op rus�gere momenten kan alles voorbereid en gecontroleerd 

worden, zodat er direct geladen kan worden. 

Vooral bij grotere sets is het belangrijk dat het materiaal zo wordt voorbereid dat het in de 

juiste volgorde in de vrachtwagen(s) kan worden geladen. Wanneer er laadlijsten gemaakt 

zijn, kan dit daaruit afgeleid worden. Anders is het belangrijk te weten hoe de opbouw zal 

verlopen. De volgorde waarin het materiaal gebruikt zal worden, bepaalt wat eerst wordt 

geladen. 

Sommige bedrijven kiezen ervoor om steeds exacte hoeveelheden materiaal mee te geven. 

In andere gevallen zijn sets gemaakt met een standaardhoeveelheid. Dit hee; het voordeel 

dat er telkens een volledige kist wordt meegegeven en dat er zo goed als geen kisten 

moeten worden samengesteld. 

Bij het bepalen van het benodigde materiaal moeten mogelijke problemen voorzien 

worden. Om het geheel volledig te maken worden een gereedschapskist, 

reservematerialen en reservelampen aan een set toegevoegd. 

15.3.3.4 Opslagruimte 

15.3.3.5 Ruimte om klaar te ze4en 

Magazijn 

Magazijn 
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Het materiaal dat we gebruiken is meestal fragiel en kan niet zonder bescherming worden 

vervoerd. Een verhuurbedrijf besteedt bovenop de aankoopprijs van het materiaal meestal 

nog eens de hel; van de kostprijs aan verpakkingsmateriaal. Dit is een grote investering, 

maar ze wordt snel terugverdiend door de verminderde nood aan onderhoud en herstelling 

en door het terugdringen van verlies. We overlopen hieronder de meest gangbare 

verpakkingsmethodes. 

Een flightcase is een met metaal versterkte houten koffer 

voor het vervoer van kwetsbare apparatuur. Voor sommige 

toepassingen zijn er ook  kunststoffen koffers in de handel. 

De kisten worden meestal gemaakt uit 10 mm dik mul�plex 

plaatmateriaal met een PVC toplaag. Nadat de kist in elkaar 

is gezet, wordt er hang- en sluitwerk op gemonteerd. 

 

De hoeken worden versterkt met aluminium profielen en met bolhoeken. De bolhoeken 

kunnen een stapeluitsparing hebben, zodat de kisten gestapeld kunnen worden. 

 

 

 

 

Waar de kist opengaat, worden sluitprofielen aangebracht, die ervoor zorgen dat de platen 

op elkaar passen en dat het stof wordt tegengehouden.  

 

In het hout worden openingen gezaagd, waarin handgrepen worden geplaatst. In vakjargon 

noemt men dit fliphandles. A2ankelijk van het gewicht, van de groo4e en van het gebruik 

van de kist worden er meer handgrepen geplaatst. Men let er hierbij op met hoeveel 

personen een kist moet worden gedragen, of ze in verschillende posi�es moet kunnen 

worden gedragen, enz. 

Om de kist af te sluiten worden er vlindersloten geplaatst. Deze sloten zijn verzonken in de 

schotel (de “dish), zodat ze niet storen bij het dragen of bij het stapelen.  

Eenzelfde type doorgesneden schotels wordt gebruikt om verzonken 

scharnieren te plaatsen. De scharnier bevat dan ook een dekselstop, zodat 

het deksel kan blijven openstaan. 

 

Al de bovenstaande onderdelen worden in het hout gerive4eerd. Een rivet, ook wel een 

pop-rivet of een blindklinknagel genoemd, is een aluminium huls met daarin een stalen 

nagel. Er wordt een gat doorheen het aluminium in het hout geboord. Nadat de rivet hierin 

is aangebracht, wordt de nagel aangetrokken (met een speciale tang) zodat de aluminium 

bus uitzet en zich vastzet in het hout. De nagel breekt daarbij af en de verbinding zit 

defini�ef vast. 

15.3.4 Verpakken en beschermen 

15.3.4.1 Flight cases 

Flightcase 

Kunststof flightcase 

Bolhoek met stapeluitsparing 

Sluitprofiel 

Fliphandle 

Vlinderslot 

Rive%en 

Verzonken scharnier 
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Bij grotere kisten worden meestal wielen aangebracht. Deze worden bij lichte kisten 

rechtstreeks in het hout gemonteerd. Bij kisten die een groot gewicht beva4en, wordt een 

extra vloerplaat aangebracht, waarop de wielen gemonteerd worden. De wielen worden 

gekozen voor het voorziene gewicht en de verwachte ondergrond. Meestal worden op een 

kist twee vaste en twee zwenkwielen geplaatst. Een aantal van deze wielen wordt van 

remmen voorzien, zodat de kist niet kan wegrollen. 

Een goede kwaliteit van wielen garandeert een lange levensduur. Eén kapot wiel kan een 

hele opbouw lamleggen. Besparen op de kwaliteit is dus een dure aangelegenheid. 

Flight cases worden meestal in (veelvouden van) standaardmaten uitgevoerd. Op die 

manier kunnen ze bij het laden beter gestapeld worden en is er minder risico voor 

onstabiele lading. 

De inrich�ng van de kisten kan zeer divers zijn. Ze worden bij voorkeur zo georganiseerd 

dat het te vervoeren materiaal vast zit en dat je meteen kan zien of alles volledig is, zonder 

dat de kist leeggemaakt moet worden. Op die manier vind je direct alles terug.  

Toestellen worden meestal in een 19” rack ingebouwd. De 19” standaard wordt bij de 

meeste apparatuur aangehouden. Voor toestellen die niet aan de standaard voldoen 

bestaan er aanpassingshulpmiddelen. 

In de rack worden profielen aangebracht, waaraan de toestellen kunnen worden 

vastgemaakt. De beves�ging wordt, a2ankelijk van het type profiel, met glijmoeren of met 

nuts (kooimoeren) uitgevoerd. 

 

Voor zware toestellen, zoals versterkers, wordt er soms een tweede rail achteraan 

gemonteerd, zodat ze ook daar ondersteund kunnen worden.  

 

 

Zeer gevoelige apparatuur wordt soms in een “case in case” vervoerd. Dit is een rack, die in 

een flightcase wordt gemonteerd. Er zit dempend materiaal tussen de twee wanden. Op 

die manier worden de schokken van het vervoer opgevangen. 

Tot slot is er een heel gamma kisten die op maat van een bepaald toestel worden gebouwd 

of die ingericht worden voor een bepaalde toepassing. Een paar voorbeelden: 

• Een koffer voor een lichtstuurtafel, waarin naast de stuurtafel ook klavier, monitor, 

lichtjes, enz. zijn ingebouwd. 

• Een worksta�on voor filters, waarin zowel de voorraad, een oppervlak en tools voor 

het snijden en licht zijn voorzien. 

• Een koffer voor een gitaarroady, waarin alle onderdelen en tools om snel te 

herstellen of snaren te wisselen zijn voorzien. 

• Een toolcase, waarin elk stuk gereedschap zijn plaats hee;. 

Al deze koffers hebben één zaak gemeen: ze zorgen ervoor dat al het materiaal ordelijk en 

binnen handbereik is opgeborgen. Daardoor boeken we een behoorlijke �jdswinst op 

cruciale momenten. 

Zwenkwiel met rem 

Standaard flightcase 

Rackprofiel 

Case in case 

Toolcase 
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Een meat rack is een groot rijdend rek, waarin buizen kunnen worden gemonteerd om 

spots aan op te hangen. Dit systeem hee; tegenover flightcases het voordeel dat het licht 

is in verhouding met het te transporteren volume en dat je snel een hele rij spots 

(bijvoorbeeld een sixbar) kan nemen. Nadeel is wel dat het materiaal niet beschermd is 

tegen stof of tegen beschadigingen. 

Meat racks worden vooral gebruikt voor het transport van grote hoeveelheden minder 

gevoelig materiaal. Sommige verhuurbedrijven gebruiken meatracks ook als een soort van 

rijdende kasten, waarin dan bakken met kabels en onderdelen worden geplaatst. 

Pale4en zijn niet specifiek bedoeld voor de podiumsector, maar ze kunnen in bepaalde 

gevallen voordeliger zijn dan flightcases of meat racks. 

Het grote voordeel van pale4en is dat ze een standaardmaat hebben, die aangepast is aan 

de maten van een vrachtwagen. Hierdoor wordt de laadruimte op�maal benut. Daarnaast 

is er geen kost voor wielen. De pale4en  kunnen met een vorkli; of met een transpalet 

gemanipuleerd worden. 

Op een palet kunnen opzetranden geplaatst worden, zodat de lading vast zit, of er kunnen  

standaardbakken,  die in verhouding zijn met de paletstandaard, op worden geplaatst. Dit 

zijn de zogenaamde “Eurobakken”. 

Elke verpakking wordt voorzien van een label. Op die manier weet iedereen precies wat hij 

voor zich hee; en waar hij aan toe is. Aan de hand van het label weet je met hoeveel 

mensen je een kist moet dragen, waar ze naartoe moet, wat er in zit enz. We overlopen de 

belangrijkste gegevens, die op een label moeten voorkomen: 

• Inhoud: wat zit er in de kist? 

• Organisa�e en contactgegevens. 

• Produc�e: voor welke voorstelling is het materiaal bestemd? 

• Plaats: waar moet de kist naar toe op scène? 

• Gewicht: hoe zwaar is de kist (en met hoeveel mensen moet ze dus gedragen 

worden)? 

• Volume: hoeveel ruimte neemt de kist in? 

• Wie hee; de kist ingepakt? 

• Data in en uit. Dit is vooral belangrijk bij verhuur. 

• Het volgnummer van een totaal aantal kisten. Dit is vooral bij externe transporten 

belangrijk. 

Bij flightcases wordt er veelal een plaats voorzien, waar de labels kunnen worden 

aangebracht. Deze verzonken dish zorgt er meteen voor dat de labels niet beschadigd 

kunnen worden. 

15.3.4.2 Meat racks 

15.3.4.3 Pale4en, Europale4en  

15.3.4.4 Labelen  

Meat rack 

Standaard maten Europalet 

Label voor flightcase 

Labelhouder voor flightcase 
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Bij langlopende produc�es, waarbij het materiaal voor langere termijn bij een bepaalde 

produc�e blij;, loont het de moeite om meer �jd te investeren in het voorbereiden van het 

materiaal. Het kan bijvoorbeeld nuNg zijn om koffers voor een bepaalde plaats op het 

podium in te richten. Hier kan dan materiaal, dat op die bepaalde plaats nodig is, bij elkaar 

worden gestoken. Andere mogelijkheden zijn: 

• Het maken van kabels of kabelbomen op maat.  

• Sixbars die onder de trekken gehangen worden met de juiste combina�e spots, 

kleuren en toebehoren. 

• Voorbekabelde trussen die met toestellen en al vervoerd worden (er worden dan 

wielen onder de truss beves�gd).  

• Kabels die in bakken vervoerd worden en die onder de truss of trek gezet worden. 

De kabel rolt dan vanzelf op en af als de truss naar de juiste hoogte gaat. 

Op die manier wordt telkens �jd gewonnen bij de opbouw en a1raak. 

Bij het laden van de vrachtwagen moet er op voorhand bedacht worden hoe en in welke 

volgorde de lading wordt geplaatst. Daarbij moet er met heel wat aspecten worden 

rekening gehouden. Eerst en vooral zijn er de noodzaken van de produc�e, die bepalen 

welke zaken best eerst uit de vrachtwagen komen bij het lossen.  

Verder is er het soort lading. Bij de analyse daarvan komen volgende vragen zeker aan bod: 

• Zijn er zeer lange stukken bij? 

• Zijn er zware onderdelen die best op de laadvloer blijven? 

• Zijn er kisten op wielen? 

• Zijn er kisten die niet gekanteld mogen worden? 

• Welke kisten passen op of naast elkaar? 

• Op welke onderdelen mag er niet gestapeld worden? 

Tot slot zijn er de eisen die de vrachtwagen stelt. Naast de maximaal toegelaten lading, 

speelt ook het rijcomfort een rol. We proberen het zwaartepunt laag te houden, de 

zwaarste lading op de assen te plaatsen en de lading gelijkma�g links en rechts te verdelen.  

Als we materiaal behandelen, zullen we beschadigingen vermijden door het materiaal met 

het nodige respect en de nodige voorzich�gheid te behandelen en goed vast te ze4en.   

Tijdens het laden wordt een laatste controle uitgevoerd. Als we één trusspen of overgang 

te kort komen, kan dit immers de hele opbouw s�lleggen. Een goede methode om te 

controleren of we niets vergeten zijn, is de opbouw in gedachte uitvoeren. Hierbij kan je de 

signal-flow volgen en van het begin tot het eind nakijken of elk onderdeel aanwezig is. 

15.3.4.5 Langlopende produc�es 

15.3.5 Laden 
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Vrachtwagens variëren van een grote personenauto met laadruimte tot een 30 ton 

oplegger. Ze kunnen opgedeeld worden volgens bepaalde eigenschappen. 

Een eerste indeling is die volgens het maximale gewicht op de weg. Hierin onderscheiden 

we de lichte vrachtwagen tot 3.5T, vrachtwagens van 3.5T tot 12T en vrachtwagens van 

meer dan 12T. A2ankelijk van categorie en a2ankelijk van het feit of er  een 

aanhangwagen getrokken wordt, is er een specifiek rijbewijs nodig. 

Let wel op! Het gewicht op de weg, is niet wat je mag laden. Het laadvermogen van een 

vrachtwagen is het gewicht op de weg verminderd met het gewicht van de vrachtwagen. 

Een lichte vrachtwagen van 3.5T met laadbrug zal, na a;rek van het eigen gewicht, soms 

maar een laadvermogen van 650kg overhouden.  

Het overladen van een vrachtwagen hee; vergaande consequen�es. Het is gevaarlijk, want 

de remmen en vering zijn niet op het gewicht voorzien. Als het totaalgewicht in een hogere 

categorie terechtkomt, rijd je feitelijk zonder rijbewijs. Daarnaast ben je niet langer 

verzekerd. Een vrachtwagen die aan de kant gezet wordt, kan het hele produc�eproces in 

gevaar brengen. 

Een andere eigenschap is de inrich�ng van de laadruimte. Voor podiumdoeleinden zullen 

we meestal een meubelbak gebruiken. Dit is een afgesloten box met daarin de nodige 

la4en en profielen om de lading vast te maken. Een dergelijke box is redelijk inbraakveilig 

en beschermt het materiaal tegen wind en regen. 

Door de kubusvorm kunnen we op�maal stapelen en hoeven we geen rekening te houden 

met wielkasten, verlaagde deuren, enz. De maat wordt opgegeven als lengte, breedte, 

hoogte of in kubieke meters. 

De deuren kunnen klapdeuren zijn of een rolluik. Soms worden er extra zijdeuren voorzien. 

Dit is vooral handig als je meerdere bestemmingen aandoet om kleine hoeveelheden af te 

leveren. 

Voor minder fragiel materiaal, zoals podia of tribunes, of voor zeer grote decorstukken 

worden soms ook open vrachtwagens met een bache gebruikt. Deze hebben het voordeel 

dat er  aan de zijkant kan geladen worden met een vorkli;. 

De vrachtwagen kan uitgerust zijn met een laadbrug. Dit is een hydraulische li; die op een 

neer kan bewegen tussen de laadvloer en de grond. Op die manier kan materiaal op wielen 

worden gelost. De brug kan ook gebruikt worden om een beperkt hoogteverschil tussen de 

vloer en de laadkade op te vangen. 

Bij grote hoeveelheden kisten op wielen werkt een laadbrug vertragend. We moeten 

immers telkens wachten tot de brug verplaatst is. Daarom gebruikt men dan rampen. Dit 

zijn aluminium bruggen die tussen de laadvloer en de grond gelegd worden en waarop de 

kisten kunnen rijden. Dit is, vooral bij het laden, arbeidsintensiever, maar de laadsnelheid 

ligt veel hoger. 

Bij de vrachtwagen horen ook de nodige hulpmiddelen om de lading vast te ze4en. 

Meestal worden er straps met spanners gebruikt. De uiteinden worden aan de la4en of in 

de profielen beves�gd, waarna de band door middel van een rack-and-jacksysteem kan 

worden gespannen. 

Daarnaast hebben sommige vrachtwagens spanbaren, die tussen de profielen in de 

wanden kunnen worden geklemd. 

15.3.5.1 Vrachtwagens en hulpmiddelen 

Inrich�ng meubelbak 

Straps of spanbanden 
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In dit deel over de voorstelling bekijken we alle fases van het produc�eproces (vanaf het 

moment dat we ter plaatse aankomen tot op het moment dat de vrachtwagen dicht gaat). 

Bij aankomst op de loca�e is er meestal koffie. De reizende technici hebben er dan immers 

al behoorlijk wat uren opzi4en. In feite is het koffiemoment echter een (informele) briefing 

en dus een van de belangrijkste momenten van de dag. 

Het gee; je de mogelijkheid om kennis te maken met de lokale ploeg, met de func�e-

indeling en vooral met de personen waarmee je die dag zal samenwerken. Dit is ook het 

moment om de gemaakte afspraken rond veiligheid, �jden, deadlines, eten of het 

schoonmaken van de zaal te overlopen.  

De opbouw wordt kri�sch overlopen en eventuele problemen worden besproken. Nadat de 

werkverdeling duidelijk is kan iedereen aan de slag. 

Als je iemand op het podium een aanwijzing gee;, kan er verwarring ontstaan over de 

plaats of de rich�ng die je bedoelt. Als ik links zeg, bedoel ik dat dan vanuit de zaal of vanop 

het podium? Om dit te vermijden hee; men in de loop der jaren in verschillende landen 

specifieke termen ontwikkeld. 

De Franse terminologie is de meest gebruikte. Ze is waarschijnlijk ontstaan in het théâtre 

de Versailles.  De verklaring voor de terminologie is onzeker. Eén uitleg is dat de tuin zich 

aan de “jardin” bevond en de binnenkoer aan de “cour”. Een andere verklaring is dat bij de 

meeste stukken het hof opkwam langs de “cour” en het plebs langs de “jardin”.  

In Engeland worden er verschillende termen door elkaar gebruikt. Men spreekt van Stage 

Le' en Stage Right vanop het podium naar de zaal gezien. De redenering daarachter is dat 

een acteur geen �jd hee; om na te denken als hij op het podium staat. Daarnaast gebruikt 

men ook “Promt side” en “Oposite Prompt Side” wat refereert aan de plaats van de 

Promter, de toneelmeester die de voorstelling leidt en die vanuit de zaal gezien meestal 

rechts vooraan zit. 

In Nederland gebruikt men Links en Rechts vanuit de zaal gezien. 

Naast links en rechts zijn er nog meer verwarrende plaatsbepalingen mogelijk. We ze4en ze 

hieronder op een schema. We moeten de verschillende terminologie kennen, omdat ze 

niet alleen gebruikt wordt bij aanwijzingen, maar ook bijvoorbeeld op kisten die op een 

bepaalde plaats terecht moeten komen.  

15.4 De voorstelling 

15.4.1 Briefing 

15.4.2 Plaatsbepaling op het podium 

Plaatsaanduiding op het podium 
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Lossen op loca�e is veel meer dan het leeghalen van een vrachtwagen. Tijdens het lossen 

organiseren we meteen ook onze werkplek, zodat de opbouw achteraf snel en efficiënt kan 

worden uitgevoerd. De chauffeur coördineert het lossen en gee; bij elk onderdeel aan 

waar het naartoe moet. De verantwoordelijke technicus coördineert op het podium. Daar 

ligt op dat moment immers de kern van de ac�e. 

Meestal zullen we vooral een aantal zones a*akenen, die overeenstemmen met de labels 

op de kisten. In een theaterzaal kunnen we terugvallen op vaste zones die in elke zaal 

voorkomen. We moeten er wel voor zorgen dat de nooduitgangen en de doorgangen al�jd 

vrij blijven. Op loca�e is dit minder duidelijk. Daar worden de zones soms le4erlijk op de 

vloer afgetekend. We moeten op loca�e ook zorgen dat het materiaal veilig en droog wordt 

geplaatst, wat niet al�jd evident is. 

Als we kisten op het podium ze4en, zorgen we ervoor dat ze meteen op de juiste plek en in 

de juiste rich�ng staan. Je moet ze kunnen openen vanuit de rich�ng, waarin je het 

materiaal nodig hebt. We ze4en ze zo dat we ze achteraf niet meer moeten verplaatsen en 

dat ze zo dicht mogelijk bij de plaats waar we ze nodig hebben staan. Indien mogelijk 

zorgen we er ook voor dat we achteraf niet in elkaars weg lopen. Een kabelkist voor het 

geluid kan bijvoorbeeld op de voorscène worden gezet, zodat de klankman niet tussen de 

decorbouwers moet doorlopen.  

Kisten waarin verschillende soorten materiaal door elkaar zi4en, worden eerst gesorteerd 

en uitgestald. Op die manier verlies je achteraf geen �jd. 

Decorstukken worden indien mogelijk meteen geplaatst. Op die manier moet je elk stuk 

maar één keer vastnemen en is de (ruwe) opbouw klaar als de vrachtwagen gelost is.  

Tijdens het lossen, of soms zelfs ervoor, worden er op de vloer aanduidingen gezet voor de 

plaatsing van decor, licht, geluid en video. Het vloerplan wordt op ware groo4e uitgezet. 

We vertrekken bij het meten van het nulpunt van het podium, in theaterjargon “Koperen 

Kees”. Dit is de kruising tussen de middellijn van het podium en de achterkant van de 

manteaus of de eerste plaats waar we de volle breedte van het podium kunnen benu4en. 

Tijdens het uitze4en van het plan worden ook aanpassingen gemaakt. Niet elk podium 

hee; immers dezelfde afme�ngen. In een trekkentheater wordt de kap ingedeeld: voor 

elke trek wordt er bepaald wat er komt in te hangen. Meestal wordt er meteen ook het 

gewicht genoteerd, zodat er achteraf geladen kan worden. Als we met trussen werken, 

wordt de posi�e van de verschillende trussen aangegeven. 

Op basis van deze aanduidingen weet iedereen de exacte posi�e van de decorstukken, het 

licht-, geluids- en videomateriaal zonder te meten of te gissen.  

Tijdens de opbouw zijn aan verschillende onderdelen van de voorstelling soms �entallen 

technici op een rela�ef kleine oppervlakte samen aan het werk. Dat kan alleen maar als er 

goede afspraken en een strakke �jdsindeling gemaakt zijn. We proberen er voor te zorgen 

dat iedereen zijn �jd op het podium maximaal kan benu4en.  

Sommige ac�viteiten hebben conflicterende noden. Om te richten moet het donker zijn. 

Wanneer we klank testen wordt het onmogelijk om met elkaar te communiceren. Waar 

een decor staat kan geen trek of truss meer zakken. De planning van de opbouw wordt zo 

opgesteld dat de ac�viteiten elkaar niet storen. De beschikbare �jd wordt zo ingedeeld dat 

de ac�viteiten elkaar logisch opvolgen en de werkruimte wordt zo ingedeeld dat de 

verschillende ploegen elkaar niet in de weg lopen. 

Bij de lichtopbouw hangen we meestal eerst de trekken in, zodat het decor er daarna onder 

15.4.3 Lossen 

15.4.4 Markeren 

15.4.5 Opbouw 
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kan worden gebouwd. De spots worden ingehangen en de bekabeling wordt ordelijk 

gelegd, getest en gedocumenteerd. Dat kan slechts vlot verlopen als de verantwoordelijke 

“zijn huiswerk” hee; gemaakt en exact weet wat er in deze specifieke situa�e moet 

gebeuren.  Tijd om iets aan te passen of uit te proberen is er meestal niet. 

Als de opbouw vordert, worden toestellen in het decor of op de vloer opgesteld. 

Momenten waarop de scène niet beschikbaar is, worden opgevuld met voorbereidingen 

naast de scène. Wanneer alles klaar is worden de spots gericht en de standen ingevoerd en 

gecontroleerd. 

De verantwoordelijke van de lichtploeg zal zijn mensen aansturen zodat ze efficiënt 

samenwerken. Hij houdt de eigen planning en de ac�viteiten van de andere ploegen in het 

oog. Waar nodig past hij de werkverdeling aan �jdens korte tussen�jdse briefings. 

Als we een voorstelling regelma�g opnieuw bouwen, loont het de moeite om te evalueren 

en aan de hand daarvan de opbouw te op�maliseren. Kleine aanpassingen kunnen soms 

grote �jdswinst opleveren. De opbouw van een reizende voorstelling kan hierdoor na een 

�jdje één tot twee uur korter worden.  

Als een voorstelling of show gerepeteerd wordt en de operator bij de repe��es aanwezig 

is, zal de lichtcrew vaak “Stand by” worden gepland. Dat betekent dat een paar technici in 

reserve worden gehouden voor het geval dat er aanpassingen of changementen moeten 

uitgevoerd worden. Een repe��e verloopt niet noodzakelijk in de volgorde van het stuk en 

men weet niet al�jd wanneer men extra hulp nodig hee;. 

A2ankelijk van het doel en de vorm van de repe��es geven we ze een andere naam. We 

sommen hieronder de belangrijkste op: 

• Tekstrepe��e, waarbij zonder decor of techniek aan de tekst gewerkt wordt. 

• Doorloop, een repe��e waarbij het gehele stuk wordt gespeeld. 

• Technische doorloop, technische repe��e waarbij de technische changementen 

worden overlopen en gecorrigeerd zonder acteurs. Soms worden stand-ins gebruikt 

om posi�es aan te geven. 

• Italiene, snelle doorloop waarbij enkel het begin en eind van teksZragmenten 

worden gespeeld om de opvolging en de cue’s te repeteren. 

• Spacing, repe��e bij dansvoorstellingen waarbij de dansers de ruimte verkennen 

voor een gekende voorstelling  

• Dress  rehearsal of Generale, repe��e met alles erop en eraan. Dit is meestal de 

laatste repe��e voor de première. 

Vooraleer het publiek wordt binnen gelaten, controleren we nog een laatste maal alle 

lichtstanden. We willen er zeker van zijn dat alles werkt, zoals we het bedoeld hebben. 

De toneelmeester zal al afspraken hebben gemaakt met de mensen van de zaal in verband 

met het openen van de deuren en de aanvang van de voorstelling. Hij spreekt ook af wie 

het sein voor aanvang gee;. Vooraleer de zaal open mag, loopt hij alle departementen na 

en kijkt of iedereen klaar is. 

Voordat de deuren opengaan zal er meestal een “half acht stand” worden ingezet. Dit is de 

lichtstand voor het binnenkomen van het publiek. Vanaf het moment dat de zaal opengaat 

tot het moment dat de laatste toeschouwer verdwenen is, loopt er, buiten de acteurs, 

niemand op het podium. Indien dit toch het geval is, lijkt dit heel slordig en niet 

professioneel. Het verbreekt de magie van het theater. 

15.4.6 Repe��e 

15.4.7 Voorstelling 

Repe��e Romeo en Julia 
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Een paar minuten voor de effec�eve aanvang van de voorstelling controleert de 

toneelmeester of iedereen op zijn plaats zit. Door de intercom roept hij elke medewerker 

af. Die antwoordt dan kort met zijn naam of func�e en met de mededeling “klaar”. 

Als je een func�e hebt �jdens de voorstelling zit je van dat moment af klaar. Je moet de 

cue’s volgen, ook als je een �jdje niets te doen hebt. Het is immers al�jd mogelijk dat een 

acteur onverwacht een stuk tekst weglaat of dat er een probleem opduikt. 

In België is het gebruikelijk dat de technici vrij autonoom van elkaar werken. Ze volgen de 

voorstelling en reageren op de ac�es op de scène. In andere landen wordt elke ac�e 

gecued via een intercom. De toneelmeester zal een voorbereidende cue geven. we noemen 

dit een “a�en�e”, waarin hij de standnummer opgee;. Je weet dan dat je je klaar moet 

houden. Daarna gee; hij een startsein, een “GO”. De technicus antwoordt als hij klaar is. 

Een dergelijk gesprek kan zo klinken: 

• SM: A4en�e lichtstand 23 

• LT: Klaar voor lichtstand 23 

• … 

• SM: Lichtstand 23 GO 

• LT: Lichtstand 23 loopt 

• LT: Lichtstand 23 klaar 

Je ziet dat er heel korte, maar duidelijke zinnen worden gebruikt. In een grote produc�e 

moet een toneelmeester soms �entallen cue’s per minuut geven. We beperken de 

gesprekken over de intercom dan ook tot een minimum. Wanneer we niet ac�ef zijn, 

ze4en we de microfoon van de intercom af. Zo is er minder storend achtergrondgeluid. 

Wanneer we changementen �jdens de voorstelling moeten uitvoeren (spots verplaatsen/

filters versteken) of moeten ingrijpen bij problemen kunnen we soms niet anders dan over 

de scène te lopen. We moeten dan proberen ons onzichtbaar te maken. In tegenstelling tot 

wat de meeste mensen denken, moet je niet gaan sluipen of je achter decordelen 

verstoppen. Iemand die rus�g over de scène loopt, doet wat hij moet doen en terug 

verdwijnt, wordt veel minder snel opgemerkt dan iemand die alle moeite van de wereld 

doet om onzichtbaar te zijn. 

Wanneer er meerdere voorstellingen op dezelfde plaats worden gespeeld, moeten alle 

toestellen, rekwisieten en decorelementen terug naar de beginposi�e worden gezet. We 

noemen dit de “preset”. In het frans spreekt men ook wel eens over “faire la salade”. 

Bij elke preset worden de lichtstanden opnieuw gecontroleerd. Het is immers best mogelijk 

dat er bij het verplaatsen van een decor een spot verricht is of een stekker uitgetrokken 

werd. 

Als de voorstelling is afgelopen en het publiek de zaal verlaten hee;, kunnen we aan de 

a1ouw beginnen. Al het materiaal moet terug in de juiste kisten terecht komen en de 

kabels moeten keurig worden opgerold. Hierbij is het zaak om te controleren dat alles wel 

degelijk wordt ingepakt. Let hierbij vooral op kleine spullen. Het is zeer vervelend om terug 

naar een zaal te rijden voor dat ene zo noodzakelijke koppelstukje. Houd er rekening mee 

dat de orde die je vandaag houdt je morgen zal helpen om sneller op te bouwen.  

Bij de a1ouw worden de kisten zo snel mogelijk in de juiste volgorde gezet, zodat de 

vrachtwagen kan geladen worden. Eventueel beschadigd materiaal wordt apart gehouden, 

zodat het achteraan in de vrachtwagen terecht komt en hersteld kan worden zonder de 

hele set te lossen. 

15.4.7.1 Een bijkomende voorstelling 

15.4.8 A1ouw 
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Uiteraard gaat het materiaal weer in de juiste volgorde de vrachtwagen in. De 

verantwoordelijke op het podium stuurt de kisten in volgorde naar de vrachtwagen, waar 

ze onder toezicht van de chauffeur geladen worden. Hierbij wordt er rekening gehouden 

met het lossen dat onvermijdelijk volgt. Als de voorstelling niet meer wordt gespeeld, kan 

de volgorde dus helemaal anders zijn, omdat je dan rekening houdt met eventuele 

tussenstops bij het terugbrengen van het materiaal. 

De verantwoordelijke op de scène doet na het laden een laatste ronde om zeker te zijn dat 

al het materiaal mee is. Als je weet dat een klein verhuurbedrijf soms 500 dominoblokjes 

per jaar kwijtspeelt, begrijp je meteen wat de meerwaarde hiervan is. 

Een laatste, maar ondergewaardeerd onderdeel van de produc�e is de a2andeling. Naast 

het terug in orde stellen van het materiaal moeten we de financiële kant a2andelen en de 

voorstellingsdocumenten en -dragers archiveren. Pas dan kan de voorstelling als 

afgehandeld worden beschouwd. 

Bij het lossen wordt het materiaal meteen gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het klaar 

is om naar een nieuwe voorstelling te vertrekken. Het wordt in het verhuurbeheersysteem 

ingegeven en indien nodig schoongemaakt of hersteld. Daarna gaat het naar de opslag. 

Zaken die niet direct hersteld kunnen worden, gaan naar het herstelatelier. We geven 

daarbij een zo exact mogelijke omschrijving van het probleem. Dat bespaart de hersteller 

heel wat �jd. 

We geven beschadigde of te herstellen toestellen onmiddellijk aan de planning door. Het is 

immers niet denkbeeldig dat het materiaal de volgende dag opnieuw verhuurd is. 

Na een belangrijke voorstellingenreeks wordt er vaak een debriefing georganiseerd. Dit is 

een evalua�e waarop alle problemen besproken worden, zodat hier in de toekomst 

rekening mee kan worden gehouden. 

Verder wordt de financiële a2andeling gedaan. Uurstaten, schadegevallen en verbruik van 

materialen worden aan de administra�e overgedragen, zodat ze hun facturen kunnen 

maken en de medewerkers kunnen uitbetalen. 

Ten slo4e wordt de technische documenta�e gearchiveerd. Het is best mogelijk dat een 

voorstelling later hernomen wordt of dat je een andere opdracht op dezelfde loca�e gaat 

uitvoeren. De gearchiveerde documenta�e kan je dan een berg werk sparen. 

15.4.9 Laden 

15.5 De a2andeling 

15.5.1 Lossen & in magazijn 

15.5.2 A2andeling 
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In dit hoofdstuk gaan we 

gedetailleerd in op de werking van 

verschillende onderdelen van 

armaturen. Om de werking van de 

armaturen te begrijpen, om 

onderhoud uit te voeren en om 

fouten op te sporen, is het nodig om 

inzicht te verwerven in de manier 

waarop de verschillende onderdelen 

van een armatuur func�oneren. 

Zonder een goed begrip van de 

werking van spiegels, lampen en 

andere lichtbronnen, lenzen, 

mechanische en elektrische delen is 

het onmogelijk om een toestel te 

(de)monteren of om een fout in een 

lichtvlek te corrigeren. 
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Spiegels komen in de meeste armaturen voor. Ze verhogen het lichtrendement en helpen 

het licht te focussen of in een bepaalde rich�ng te sturen. 

Er zijn veel verschillende types spiegels, die meestal voor een specifiek toestel gemaakt zijn. 

De spiegels kunnen herleid worden naar een aantal basisvormen, die elk een specifieke 

werking en par�culiere eigenschappen hebben. We overlopen in wat volgt de verschillende 

basistypes. 

 Een spiegelend oppervlak is een oppervlak dat het licht niet absorbeert of doorlaat, maar 

juist terugkaatst. We kunnen verschillende soorten spiegelende oppervlaktes 

onderscheiden. Het onderscheid ligt in de eerste plaats in wat er gebeurt wanneer het licht 

het spiegelende oppervlak raakt. Het licht kan weerkaatst (spiegeling) of verspreid (diffusie) 

worden.   

In op�sche systemen, zoals lichtarmaturen, zullen we meestal met een spiegelende 

reflec�e te maken krijgen. In armaturen die enkel op reflec�e gebaseerd zijn (TL’s, 

horizonarmaturen, …) komt er echter ook diffuse reflec�e voor. 

Bij een spiegelende reflec�e is de uitvalshoek van het licht steeds gelijk aan de invalshoek. 

We meten deze hoeken ten opzichte van de loodlijn op de plaats  waar het licht weerkaatst 

wordt. 

De gebruikte spiegels zijn meestal niet vlak, maar hebben een bepaalde curve. Het principe 

“invalshoek = uitvalshoek” blijB echter steeds hetzelfde. We trekken voor elke invallende 

straal een loodlijn op het oppervlak en bepalen op die manier de spiegeling. 

In theore�sche beschouwingen gebruiken we een puntbron als uitgangspunt.  Dit soort 

lichtbronnen bestaat maar uit één enkel punt. In de prak�jk zal een lichtbron steeds groter 

zijn. Daardoor ontstaan er een aantal afwijkingen. 

Verder is het belangrijk om te weten dat op�sche weEen omkeerbaar zijn. Als we de 

invalshoek en de uitvalshoek verwisselen,  blijB het resultaat toch gelijk. 

We bekijken hieronder de stralengang bij de meest verschillende soorten spiegels die we in 

armaturen aantreffen. 

Een sferische spiegel is een spiegel waarvan het oppervlak een onderdeel is van een 

bolvorm. Als we parallelle lichtstralen laten invallen op een sferische spiegel laten, dan 

zullen de gereflecteerde stralen in één punt samenkomen. We noemen dit het brandpunt. 

Omgekeerd zullen stralen die vertrekken uit éénzelfde punt een parallelle bundel 

veroorzaken. 

Een prak�sche toepassing hiervan vinden we bij spiegels die het rendement van een 

armatuur verhogen. Als we een spiegelloze lamp in een armatuur plaatsen, zou de helB van 

het licht verloren gaan. Al het licht dat van de lens weg schijnt zou immers door de wanden 

van de armatuur worden opgeslorpt. 

16.1 Spiegels  

16.1.1 Werking 

t°

i°

16.1.2 Sferische spiegels 

Spiegels 

Spiegelende reflec�e op gebogen 

oppervlak 

Spiegelende reflec�e 

Stralengang sferische spiegel 
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Anderzijds moeten we vermijden dat het naar de lens toe schijnende licht vanuit verschillende 

rich�ngen komt. We proberen steeds de ideale situa�e (de puntbron) te benaderen. We 

willen dus zeker niet dat de lichtbron groter wordt dan het filament van de lamp.  

Door een sferische spiegel achter de lamp te plaatsen, reflecteren we het licht tussen de 

draden van het filament. Het beeld van het filament vormt een reeks virtuele gloeidraden, die 

tussen de reële gloeidraden liggen. Zodoende wordt alle licht gebruikt, zonder dat het 

lichtpunt groter word. De rendementsverhoging bedraagt tot 60%. 

 In werkelijkheid zullen parallelle stralen die op een sferische spiegel vallen niet perfect in één 

brandpunt samenkomen. We spreken van sferische aberra�e. Hoe verder  aan de rand de 

reflec�e plaats vindt, hoe groter de afwijking zal zijn. Daarom worden sferische spiegels 

gecorrigeerd. Men zal de spiegel licht vervormen, zodat ook de buitenste stralen door het 

brandpunt gaan. 

Een ellips is een vorm die twee brandpunten heeB. De som van de afstanden tussen elk punt 

op de ellipsvorm en de brandpunten is constant.  

Als we een lichtbron in het eerste brandpunt plaatsen, zullen alle lichtstralen door het tweede 

brandpunt gaan. Daardoor ontstaat er een puntbron in het tweede brandpunt. We kunnen 

deze “virtuele puntbron” gebruiken om nauwkeurige op�sche systemen te bouwen. 

Verder verhoogt een ellipsvormige reflector het lichtrendement. De combina�e van deze 

factoren maakt dat je dit soort spiegels vooral in profielspots zal aantreffen. 

 

Een parabolische reflector zorgt ervoor dat de stralen uit het brandpunt evenwijdig aan elkaar 

worden gereflecteerd. Hierdoor kunnen op een eenvoudige manier, zonder gebruik van 

lenzen, armaturen worden gebouwd. 

Je treB deze spiegels vooral aan bij armaturen met laagspanningslampen, omdat deze een 

kleiner filament hebben en dus dichter bij het brandpunt blijven. 

 

 

In PAR lampen wordt de spiegel in de lamp verwerkt. De benaming Parabolic Aluminium 

Reflector, waarvan PAR een aIor�ng is, geeB aan dat het om dit type spiegel gaat.  

Wanneer de lichtbron zich buiten het brandpunt bevindt, zal de reflector niet langer een 

parallelle bundel geven. Het licht zal daarentegen verstrooid worden. 

16.1.3 Gecorrigeerde Sferische spiegels 

16.1.4 Ellipsvormige reflector 

16.1.4 Parabolische reflector 

Stralengang ellipsvormige spiegel 

Stralengang parabolische spiegel 

Stralengang parabolische spiegel 

uit brandpunt 

Virtueel beeld gloeidraden bij 

sferische spiegel 
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Tot nogtoe hebben we het enkel gehad over spiegels die in beide rich�ngen dezelfde vorm 

hebben. Ze zijn “rond”. Daarnaast worden in de wereld van de podiumtechniek ook 

“gootvormige spiegels” gebruikt. 

Naast de symmetrische gootvormige spiegel, die we kennen van in een tuinhalogeentje, 

worden in de podiumtechniek ook asymmetrische gootvormige spiegels gebruikt. Deze 

hebben een specifieke vorm die ervoor zorgt dat het licht vooral in één rich�ng wordt 

uitgestraald. Ze worden gebruikt bij horizonarmaturen. 

 

 

Een spiegel reflecteert niet alleen licht, maar ook warmte. In lichtarmaturen, waarbij de 

meeste lampen meer warmte dan licht produceren, zorgt dit voor oververhiKng van onder 

andere messen en diafragma’s. 

Om de hiEe beter te kunnen afvoeren, heeB men koudlichtspiegels ontwikkeld. Dit zijn 

glazen spiegels met een opgedampt spiegeloppervlak dat warmte doorlaat en het licht 

reflecteert.  

Hierdoor wordt de warmte in de spot beter onder controle gehouden, wordt de levensduur 

verhoogd en kunnen bijvoorbeeld glasgobo’s gebruikt worden, omdat de temperatuur in 

het slot verlaagt. 

De lamp is de kern van elke armatuur. Zonder lamp is er immers geen licht. Naast 

gloeilampen, die we vooral in de vorm van halogeenlampen zullen aantreffen, worden in de 

podiumtechniek ook gasontladingslampen en LED’s gebruikt. Ze werken volgens een heel 

ander principe. We bespreken in dit hoofdstuk enkel de halogeenlamp in detail. Op de 

andere types komen we later terug.  

Een halogeenlamp bestaat uit een omhulsel van glas, waarin de elektrische componenten 

zijn aangebracht. Het geheel is gevuld met een gasmengsel, waarin “halogenen” zijn 

toegevoegd. We gaan in wat volgt op elk afzonderlijk onderdeel in. 

Bij de produc�e van halogeenlampen wordt er meestal gebruik gemaakt van kwartsglas, 

omdat dit beter geschikt is voor de hoge temperaturen die in de lamp ontstaan. Dit glas is 

erg gevoelig (onder andere aan zouten) en mag dus onder geen beding met de blote hand 

aangeraakt worden. De zouten zouden dan immers de structuur van het glas veranderen, 

waardoor het glas plaatselijk anders zou uitzeEen en de lamp zou kunnen barsten. 

In het glazen omhulsel bevind zich het filament of de gloeidraad. Dit is een dunne draad in 

wolfraam, die zal opgloeien als er stroom door loopt. Bij kleinere lampen op laagspanning, 

bijvoorbeeld voor auto’s, zal de gloeidraad slechts bestaan uit een aantal windingen die 

tussen twee “pootjes” worden opgehangen. 

16.1.6 Asymmetrische reflectoren 
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16.1.7 Koudlichtreflector   

16.2 Lampen  

16.2.1Halogeenlampen  

Stralengang asymmetrische spiegel 

Principe koudlichtreflector 

Filament halogeenlamp 
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Bij lampen voor podiumgebruik, die op een hogere spanning werken, zal de gloeidraad 

meestal langer zijn. Om het lichtgevend oppervlak zo klein mogelijk te maken en de ideale 

puntbron zo dicht mogelijk te benaderen, zal de gloeidraad meerdere keren heen en weer 

worden gewikkeld. De verschillende stukjes gloeidraad worden dan zo opgehangen dat ze 

elkaar niet kunnen raken. Anders zou er een kortslui�ng ontstaan. 

In de eenvoudigste vorm worden de draden in een vlak naast elkaar gelegd. We noemen dit 

een “monoplane” filament. Door de benodigde afstand tussen de gloeidraden is het 

lichtoppervlak nog steeds behoorlijk groot. 

 

Daarom legt men nu bij de meeste lampen de draden in een zigzag structuur. Op die manier 

wordt het lichtgevend oppervlak zo compact mogelijk. We noemen dit een “biplane” filament. 

 

 

Het glasomhulsel is gevuld met een inert gas. Hierdoor zal de gloeidraad veel minder 

verdampen. De verdamping verzwakt de gloeidraad, waardoor die kan breken. De  

wolfraamdeeltjes die verdampt zijn, zeEen zich af op het glas. Dit noemt men afzwar�ng. 

Door een inert gas te gebruiken, verhoogt dus de levensduur van de lamp en de con�nuïteit 

van de lichtsterkte. 

Aan het gas zijn halogenen toegevoegd, zoals broom, chloor of fluor. Deze verbinden zich met 

de wolfraamdeeltjes, die toch nog vrijkomen door verdamping. Daardoor zeEen de 

wolfraamdeeltjes zich terug af op de gloeidraad. We spreken in dit verband van de 

halogeencyclus. 

In theorie zou de gloeidraad dus eeuwig meegaan, maar in de prak�jk komen de deeltjes niet 

terug op dezelfde plek terecht als waar ze vandaan kwamen. De gloeidraad zal daardoor op 

sommige plaatsen dikker of dunner worden, waardoor hij op den duur toch zal breken. 

De foto hieronder geeB het oppervlak weer van een filament, dat reeds honderden uren 

gebrand heeB. De vervormingen zijn duidelijk zichtbaar. 

De stroom voor het filament wordt aangevoerd vanuit de lampvoet. Meestal is er een 

zekering voorzien, die ervoor zorgt dat een kortslui�ng in de gloeidraad geen kortslui�ng 

veroorzaakt in de kring. Deze zekering kan niet vervangen worden. Na een kortslui�ng is de 

lamp toch stuk.  

Elke lamp is gebouwd voor een bepaalde brandspanning. Deze wordt meestal aangegeven op 

de lamp zelf. Een lamp gebruiken op een hogere brandspanning verkort de levensduur 

dras�sch. 

 

Monoplane filament 

Biplane filament 

Uitvergroot filament halogeenlamp 
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De lampvoet is de verbinding van de lamp met de armatuur. We kunnen een eerste 

onderscheid maken tussen eenkneeps- en tweekneepslampen. Bij eenkneepslampen ziEen 

de aanslui�ngen bij elkaar en worden ze samen in een fiKng geplaatst. Bij tweekneeps  of 

lineaire lampen bevinden de aanslui�ngen zich aan beide zijden van de lamp en zijn er twee 

aparte fiKngen voorzien. Een staaOalogeen vormt hier een goed voorbeeld van. 

Een belangrijke eigenschap van lampen voor podiumgebruik is de afstand van het filament 

tot de lampvoet. Als een lamp in de lampvoet zit, moet het filament immers in het 

brandpunt van het op�sch systeem staan. Er bestaan lampen met hetzelfde vermogen en 

met dezelfde lampvoet, die toch een verschillende afstand tot het filament hebben. Ze zien 

er gelijkaardig uit en passen in de voet, maar het resultaat is op�sch incorrect, zodat je in 

plaats van een cirkel bijvoorbeeld een achtvormige vlek ziet.  

Lampvoeten zijn er in vele vormen en modellen. We overlopen hieronder de meest 

voorkomende type’s. 

E-lampvoeten, een aIor�ng van de Edison schroefdraad-lampvoeten, worden meestal 

gebruikt voor algemene verlich�ngsdoeleinden. Door de schroeffiKng is de posi�e van het 

filament variabel, waardoor ze niet geschikt zijn voor nauwkeurige op�sche toepassingen. 

In oude spots kom je ze soms nog tegen. Er is dan een regelmechanisme voorzien om het 

filament juist te posi�oneren. 

De voor ons meest bekende fiKngen zijn de E27 (de gewone huis-, tuin- en keukenlamp) en 

de E14 (de kleinere versie ervan). Voor hoogvermogenslampen wordt er soms echter ook 

een grotere E40-fiKng gebruikt. 

In Angelsaksische landen worden vaak lampen met een bajone#i$ng gebruikt in plaats van 

de bij ons gebruikelijke schroefdraadfiKng. Bij een bajoneQiKng wordt de lamp in de 

lampvoet geplaatst, ingedrukt en een kwartslag gedraaid. Door middel van een 

veermechanisme en twee pennetjes blijB de lamp op zijn plaats. Deze bajoneQiKng is 

bruikbaarder voor lichtarmaturen, omdat de posi�e van het filament vast staat. Je vindt ze 

dan ook in sommige hedendaagse armaturen terug. 

Veruit de meest gebruikte lampvoeten bij podiumtoepassingen zijn de G fiKngen. Dit zijn 

lampvoeten met twee pennen. AOankelijk van het soort pennen en van de afstand 

ertussen hebben ze een andere code. 

GX lampvoeten hebben twee pennen van gelijke diameter. Aan de code wordt de afstand 

tussen de pennen toegevoegd. Een GX9.5 lampvoet heeB dus een afstand van 9.5 mm 

tussen twee gelijke pennen. 

 

GY lampvoeten hebben twee verschillende pennen, zodat de lamp slechts op één manier in 

de fiKng geplaatst kan worden. 

 

 

Tot slot zijn er de GU lampen. Deze hebben twee pennen die zo uitgevoerd zijn dat ze in 

een bajoneQiKng passen. De lamp moet dus ingedrukt en gedraaid worden. 

 

 

16.2.2 Lampvoeten  

E27 lampvoet 

Bajonet lampvoet 

GX lampvoet 

GY lampvoet 

GU lampvoet 
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De meeste PAR lampen hebben een Mogul end prong fiKng. De lamp heeB twee plaEe 

pennen, die in een fiKng met veren passen. 

 

 

Voor staafvormige lampen is een R7s fiKng gebruikelijk. De tweekneepslamp wordt tussen de 

twee fiKngen geklemd en kan roteren. 

 

Tot slot zijn er een beperkt aantal lampen, waarbij de verbinding door middel van schroeven 

wordt gemaakt. De meest bekende is ongetwijfeld de PAR 36 lamp. 

 

Bij sommige lampen werd een spiegel in de lamp aangebracht. Dit is het geval bij PAR lampen, 

maar bijvoorbeeld ook bij kopspiegellampen. Deze worden in laagspanningsversie onder 

andere in Svoboda armaturen toegepast. 

Daarnaast zijn er voor projec�etoepassingen lampen beschikbaar met ingebouwde spiegels. 

     

Bij de keuze van een lamp moet er, naast met de reeds besproken fysieke eigenschappen, nog 

met heel wat factoren rekening gehouden worden. Een belangrijke factor is het rendement. 

Dit is de verhouding tussen de aangeleverde energie en de uiteindelijke lichtopbrengst. 

Gloeilampen hebben een erg laag rendement. Van het toegevoerde vermogen wordt 

slechts 5% omgezet in licht. De rest wordt omgezet in directe warmte (12%) en in infrarode 

straling (83%). 

De kleurtemperatuur van de lamp bepaald de “witheid” van het licht. We hebben dit reeds 

besproken in het hoofdstuk over kleur. Voor de meeste op het podium gebruikte lampen 

bestaan er versies in meerdere kleurtemperaturen. Bij de keuze voor een bepaalde lamp is 

het belangrijk dat de kleurtemperatuur is aangepast aan het gebruik en aan de andere lampen 

in de installa�e. 

  

De gebruikshoek of brandstand  geeB aan in welke hoek een lamp gebruikt mag worden. In 

tegenstelling tot een huis- tuin- en keukenlamp mogen de meeste lampen voor 

podiumgebruik slechts onder  welbepaalde hoeken gebruikt worden. De gebruikshoek is 

aOankelijk van de maximale temperaturen die in de verschillende onderdelen van de lamp 

mogen optreden. Bij sommige lampen speelt ook de interne chemische werking een rol.  

16.2.3 Spiegellampen   

16.2.4 Eigenschappen van een lamp  

Mogul end prong fi(ng 

R7s fi(ng 

Schroeffi(ng 

Kopspiegellamp 

Energieverdeling gloeilamp 

Kleurtemperatuurspectrum 
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In gasontladingslampen ontstaat het licht niet door het gloeien van een gloeidraad, maar 

door het “overslaan” van een vonk. Dit gebeurt onder invloed van de aanwezigheid van een 

geïoniseerd gas. De elektriciteit “springt” als een bliksem van de ene pool naar de andere. 

Hierbij botsen elektronen, waardoor er (licht)energie vrijkomt.  

De meest bekende gasontladingslamp is zonder enige twijfel de TL. Ook de gele 

natriumstraatverlich�ng en de HMI- en HID-lampen die op het podium gebruikt worden, 

zijn voorbeelden.  

LED ’s zijn elektronische halfgeleidercomponenten, die licht uitstralen wanneer er een 

stroom in de doorlaatrich�ng doorloopt. De kleur van het licht is aOankelijk van de 

gebruikte halfgeleidermaterialen.  Om wit licht te bekomen worden LED’s van 

verschillende kleuren gemengd of worden blauwe LED’s voorzien van een fluorescerende 

laag. 

De laatste op�sche component die we moeten bespreken, is de lens. Een lens is een 

doorzich�g voorwerp, dat lichtbundels divergeert of convergeert. Elke lens is minstens 

begrensd door één gebogen vlak. De werking is gebaseerd op de breking van licht bij de 

overgang van het ene medium naar het andere.  

Bij podiumtoepassingen gebruiken we lenzen om het licht te bundelen en om beelden 

scherp te stellen. De lenzen maken deel uit van het op�sch systeem van armaturen. 

Als licht van het ene doorzich�ge medium naar het andere overgaat, verandert het van 

rich�ng. We noemen dit verschijnsel lichtbreking. Als we bijvoorbeeld naar een voorwerp 

kijken dat zich onder de waterspiegel bevindt, lijkt dit verschoven te zijn. 

 

Als licht loodrecht op het wateroppervlak valt, is er geen breking. Het licht gaat dan 

rechtdoor. Zodra het licht echter in een hoek ten opzichte van de loodlijn invalt, treedt er 

wel lichtbreking op. 

Niet alle licht wordt gebroken. Het oppervlak zal ook een deel van het licht reflecteren. Dit 

maken we duidelijk aan de hand van de proefopstelling hiernaast. Hoe groter de 

invalshoek, hoe meer licht er gereflecteerd zal worden. 

Om reflec�e tegen te gaan worden bij kwaliteitsvolle lenzen soms coa�ngs aangebracht. 

Deze coa�ngs beperken de hoeveelheid reflec�elicht. 

Een ander gedeelte van het licht wordt door het glas van de lens geabsorbeerd en omgezet 

in warmte. 

We spreken over divergerende en convergerende lenzen. “Divergen�e” betekent dat de 

lens het licht verder verspreid, zodat de lichtstralen van elkaar weglopen. “Convergen�e” 

betekent dat de stralen naar elkaar toelopen, zodat dat het licht geconcentreerd wordt. 

 

 

16.3 Lenzen  

16.2.5 Gasontladingslampen   

16.2.6  LED 's   

16.3.1 Werking  

Lichtbreking in vloeistof 

Lichtbreking in lens 
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Wit licht bestaat uit verschillende kleuren licht, die elke een eigen frequen�e hebben. Elke 

frequen�e heeB een licht afwijkende brekingsindex en zal onder een andere hoek breken. Dit 

is zeer goed zichtbaar bij een prisma, omdat de breking daar twee maal achter elkaar wordt 

uitgevoerd. Zodoende wordt het effect versterkt. 

 

 

Dit effect komt echter ook voor bij lenzen. Je ziet dan gekleurde randen aan de lichtvlek. Dit is 

een vervelend bijverschijnsel, dat we chroma�sche aberra�e noemen.  

Enkelvoudige lenzen vertonen nog andere fouten. Het beeld zal om verschillende redenen 

vervormen of onscherp worden. Als we een goed op�sch systeem willen, dat weinig 

afwijkingen vertoont en over het hele vlak een scherp beeld geeB, zullen we meerdere lenzen 

achter elkaar moeten plaatsen. De eigenschappen van de ene lens compenseren dan de 

fouten van de andere. 

In principe kunnen er vijf verschillende soorten lenzen voorkomen. Op de tekening hiernaast 

zie je van links naar rechts de platbolle of plano-convex lens, de bol-bolle of biconvex lens, de 

bol-holle of convexconcaaf lens, de hol-holle of biconcaaf lens en de plat-holle of planconcaaf 

lens. 

In wat volgt overlopen we de populairste  lenzen voor podiumtoepassingen. We zullen zien 

dat er nog een aantal andere lenzen afgeleid zijn van de vijf “basislenzen”. 

De platbolle of plano-convex lens wordt zowel als alleenstaande lens als in een lenzenstel 

gebruikt. Als alleenstaande lens is ze erg geschikt om de bundel te divergeren. Hoe verder de 

lichtbron van het brandpunt weggaat in de rich�ng van de lens, hoe groter de bundel wordt. 

Afgeleide vormen van de platbolle lens zijn de prisma convex en de stepped lens. Deze lenzen 

worden gebruikt als de op�sche kwaliteit van minder belang is. De vlakke achterzijde is licht 

gehamerd of vertoont kleine stappen. Hierdoor vervaagt men onvolkomenheden in het 

lensoppervlak. Daardoor is bijvoorbeeld de chroma�sche aberra�e niet langer zichtbaar. 

Dit soort lenzen kunnen geperst worden, wat de kostprijs drukt.   

De Fresnellens is onrechtstreeks afgeleid van de planoconvex lens. Eén van de middelen om 

een groter lichtrendement te bekomen, is het gebruik van grotere lenzen. Het probleem is dat 

de lens daardoor ook steeds dikker en zwaarder word. Hierdoor absorbeert ze veel warmte, 

wat dan weer de aanleiding kan zijn tot materiaalproblemen.  

We hebben eerder al gezien dat de eigenschappen van een lens bepaald worden door de 

overgang van het ene medium naar het andere. De dikte van een lens en de hoeveelheid glas 

tussen beide vlakken,  heeB bijgevolg in principe geen invloed op de op�sche eigenschappen. 

Wanneer we uit een planoconvex lens telkens cilinders glas wegnemen, blijven de 

eigenschappen bewaard. We kunnen de lens op die manier veel dunner maken. De 

rechtopstaande kanten zorgen wel voor afwijkingen. Daarom worden fresnellenzen meestal 

aan de achterkant gemaEeerd. 

Bol-bolle lenzen worden vooral gebruikt in de op�ek van een profielspot of een 

projec�etoestel. Ze maken dan deel uit van het condensorsysteem dat het licht op�maal 

bundelt op het projec�evenster. Hierdoor worden de verliezen geminimaliseerd.  

16.3.2 Soorten lenzen  

Lichtbreking prisma 

Detail rand lichtvlek met 

chroma�sche aberra�e 

Soorten lenzen 

Stralengang platbolle lens 

Opbouw fresnel lens 
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De mechanische onderdelen van een armatuur zorgen ervoor dat we de verschillende 

op�sche elementen kunnen regelen en dat ze voldoende gekoeld worden. De verschillende 

onderdelen dragen dus wezenlijk bij tot het gebruiksgemak en tot een kwalita�eve 

belich�ng. 

Het huis heeB verschillende func�es. Alle onderdelen worden er op gemonteerd. Het huis 

zorgt ook voor de nodige koeling van de onderdelen. We hebben eerder gezien dat lampen 

hoofdzakelijk warmte afstralen en slechts een klein gedeelte van het totale vermogen 

omzeEen in licht. Die warmte moet zo veel mogelijk worden afgevoerd om oververhiKng 

van de onderdelen tegen te gaan. 

Een derde belangrijke func�e is het vermijden van ongewenst strooilicht. We willen dat het 

licht door de lens naar buiten schijnt. Door andere openingen in het huis mag er evenwel 

geen licht vrijkomen. We hebben hier dan ook te maken met een contradic�e. We willen 

immers een gesloten huis, dat tegelijker�jd zo goed mogelijk koelt. Het ontwerpen van een 

dergelijke behuizing is dus een hele uitdaging.  Als dit goed gebeurt zal de levensduur van 

lampen en onderdelen behoorlijk verlengd worden. 

Om de posi�e van lampen en spiegels exact in de op�sche as af te stellen zijn er meestal 

een aantal regelmechanismes in het huis aangebracht. 

Bij sommige toestellen is de mogelijkheid voorzien om de lampvoet aan te passen aan 

lampen met verschillende filamenthoogtes. Het gaat meestal om een schuifsysteem, 

waarbij de lampvoet op verschillende hoogtes kan worden geplaatst. 

 

 

Om de armaturen te kunnen regelen moeten we lampen, spiegels of lenzen ten opzichte 

van elkaar kunnen verplaatsen.  Anderzijds moeten de onderdelen op de juiste posi�e 

blijven staan eens ze afgeregeld zijn. Daartoe worden voornamelijk twee soorten 

bewegingsmechanismen gebruikt. 

 Een eerste type is de schroefas. De as is hierbij beves�gd in het huis, zodat hij kan roteren. 

Op de as is een trapeziumdraad getrokken. Op de schroefas is een moer aangebracht. Als 

de as draait, verplaatst  de moer zich. Door middel van draaing kan op die manier  een 

lineaire beweging worden gemaakt. 

Een tweede methode is het eenvoudige schuifsysteem. In een wagen met een 

schroefdraad wordt een vleugelbout beves�gd. Deze kan door een sleuf heen en weer 

bewegen. Aan de wagen zijn afdekplaatjes beves�gd die het leklicht tegenhouden. 

In uitzonderlijke gevallen worden er ook systemen met tandwielen gebruikt. De tandwielen 

doen dan tandlaEen heen en weer bewegen. 

16.4 Mechanische delen 

16.4.1 Huis  

16.4.2 Regelmechanismen  

16.4.3  Bewegingsmechanismen 

Verstelbare lampvoet 

As met trapeziumdraad 

Schuifmechanisme 
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Het blokkeringsmechanisme verbindt het huis met de ophangbeugel. In losse stand moet het 

mechanisme ervoor zorgen dat we het armatuur vlot kunnen bewegen. In geblokkeerde 

toestand moet het mechanisme de spot juist blokkeren.  Deze blokkering moet zeer 

nauwkeurig zijn. Een beweging van de spot van één mm betekent op het podium een 

verplaatsing van de lichtvlek van 20 cm. 

Eenvoudige, lichte armaturen hebben soms een eenvoudige vleugelboutverbinding met de 

beugel. Na langdurig gebruik komt er meestal speling op de verbinding, waardoor een exacte 

posi�onering niet meer mogelijk is. We moeten dan ook absoluut vermijden dat de verbinding 

belast wordt door de spot te bewegen zonder de vleugelbout los te zeEen. Vooral bij 

dunwandige armaturen, zoals PAR’s, leidt dit snel tot beschadiging. 

Een blokkeringsmechanisme met een schijf, zoals op de tekening hiernaast,  geeB veel meer 

nauwkeurigheid en blokkeringskracht. De schijf wordt tegen de beugel gespannen en vormt 

een heVoom ten opzichte van het draaipunt. 

 

Dit type heeB nog een bijkomend voordeel. Het mechanisme kan schuiven in een gleuf, die 

over de lengte van het armatuur doorloopt. Daardoor kan het draaipunt verplaatst en de spot 

in evenwicht gebracht worden. 

 

 

 

Een derde type van blokkeringsmechanismen is een systeem met plaatjes. Verschillende 

plaatjes worden op elkaar gelegd. Het eerste plaatje is verbonden met het armatuur, het 

tweede met de beugel enz. Door de plaatjes op elkaar te klemmen, ontstaat er een zeer grote 

wrijvingskracht. Hierdoor is er weinig druk nodig om het mechanisme ten volle te blokkeren. 

 

  

 

  

Om het armatuur ook te kunnen bedienen als het opgewarmd is, worden handvaten en 

bedieningselementen uitgevoerd in hiEebestendige en slecht geleidende materialen. Op die 

manier kunnen de basisfunc�es veilig worden bediend, zelfs als het toestel op volle 

bedrijfstemperatuur is. 

 

16.4.4 Blokkeringsmechanismen 

16.4.5 Handvaten en bedieningselementen 

Blokkeringsmechanisme met schijf 

Blokkeringsmechanisme met plaatjes 

Armatuur met verplaatsbaar draaipunt 

Handvaten en regelingen (blauw) 
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Uiteraard zijn er op het huis de nodige sleuven en aanhech�ngspunten voorzien voor 

toebehoren. Meestal zijn er meerdere filtersleuven, die beveiligd worden met behulp van 

een veer of van een klepje. Op die manier kan de filter er niet uitvallen zonder dat we dat 

willen. 

Bij profielspots zijn er openingen voorzien voor messen, voor het diafragma en voor de 

gobohouder. Ook hier zal er op de één of andere manier een beveiliging tegen vallen zijn 

aangebracht. 

Tot slot vinden we meestal een oog of een beves�gingspunt om de veiligheidskabel aan 

vast te maken. Hetzelfde oog kan ook gebruikt worden om toebehoren, zoals flappen, aan 

te beveiligen. 

Om te vermijden dat men per vergissing aan de binnenkant van de spot begint te werken, 

zonder dat het toestel op voorhand spanningsloos gemaakt is, wordt er soms ook een 

mechanische vergrendeling voorzien. De vergrendeling wordt door de toestelstekker 

geac�veerd. Als de stekker insteekt, kan het huis niet worden opengemaakt. 

De elektrische delen in een armatuur zijn over het algemeen beperkt, maar daarom zijn ze 

nog niet minder belangrijk. Ze worden aan extreme temperatuurschommelingen 

blootgesteld en worden mechanisch belast.  

De fiKngen hebben we reeds besproken toen het over lampvoeten ging. We moeten hier 

enkel nog vermelden dat de aanslui�ngen steeds in hiEebestendig materiaal moeten 

worden uitgevoerd. Eventueel kan een kous over de aansluitdraden worden aangebracht 

als extra bescherming. Dit is vooral belangrijk bij draden, die in contact kunnen komen met 

de lamp.. 

Omdat de fiKngen vaak op een bewegend deel worden gemonteerd, moet erop gelet 

worden dat de aansluitdraden voldoende lang zijn. Het moet immers mogelijk zijn om deze 

delen te bewegen.  Zorg er ook voordat de draden zo gemonteerd zijn, dat ze niet tussen de 

bewegende delen gekneld kunnen raken. 

 

Een armatuur moet uiteraard geaard zijn (tenzij het een klasse II toestel is, aangegeven 

door het symbool met twee vierkanten in elkaar). Dat betekent dat alle onderdelen die je 

(van buitenaf) kan aanraken, verbonden moeten zijn met de aardgeleider. Bewegende 

delen moeten een bijkomende verbinding met de aarde hebben, omdat ze geen of 

onvoldoende contact maken met het reeds geaarde huis. 

 

 

Aansluitpunten in het toestel worden vaak uitgevoerd met keramische kroonsteentjes. 

Deze bieden voldoende bescherming tegen de temperatuur in het toestel. 

Aan de buitenkant beves�gde snoeren en stekkers moeten aan dezelfde normen voldoen 

als een normaal verlengsnoer. Ze komen vaak in contact met de warme buitenkant van het 

toestel. Bij de keuze voor een kabel moet daar op gelet worden.   

16.5 Elektrische delen  

16.4.6 Plaatsing en beveiliging toebehoren 

16.4.7 Beveiliging tegen openen onder spanning 

Beschermingskous 

Aardingsdraden 

Keramisch kroonsteentje 
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Onderhoud is een onder- 

gewaardeerde  ac�viteit binnen de 

sector van de podiumtechnieken. 

Men ziet er vaak het nut niet van in 

en het wordt dan ook vaak als eerste 

uit de  jaarplanning geschrapt als er 

bezuinigd moet worden of als er te 

veel overuren gemaakt zijn. Het 

belang van degelijk onderhoud 

wordt evenwel schromelijk 

onderschat.  
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Degelijk onderhoud zorgt immers voor een veiligere arbeidssitua�e, een duurzaam gebruik 

en een grotere bedrijfszekerheid. Verder helpt het �jdsverlies voorkomen �jdens cruciale 

delen van het produc�eproces.  De �jd die aan onderhoud gespendeerd wordt, wordt met 

andere woorden dubbel en dik terugverdiend �jdens de produc�eperiode. 

Elektrisch onderhoud zorgt ervoor dat alle onderdelen van een elektrische installa�e veilig 

en correct blijven werken. Verbindingen kunnen lostrillen of door herhaalde opwarming–

a2oeling vanzelf loskomen. Vooral schroefcontacten zijn hier gevoelig aan. Contacten 

kunnen oxideren, terwijl kabels worden beschadigd door a2lemming of door hi5e.  

Problemen worden meestal pas zichtbaar wanneer de apparatuur al gemonteerd is en op 

hoogte hangt. Herstellingen moeten dan ook vaak in moeilijke omstandigheden gebeuren 

en op momenten waarop elk �jdverlies erg nadelig is.  Overigens zijn er ook fouten die niet 

onmiddellijk zichtbaar zijn. Zo kan oververhi7ng van beschadigde kabels of van ingebrande 

contacten  toestellen beschadigen of brand veroorzaken. Een onderbreking in de aarding 

kan tot levensbedreigende schokken leiden. 

Mechanisch onderhoud zorgt ervoor dat de mechanische onderdelen vlot en soepel blijven 

werken. Op die manier vermijden we niet alleen �jdsverlies door geblokkeerde 

regelmechanismen of andere technische mankementen, maar we zijn er ook zeker van dat 

de ophanging en de mechanische veiligheidsvoorzieningen goed func�oneren. 

Op�sch onderhoud zorgt er dan weer voor dat we een hogere lichtopbrengst bekomen, dat 

lichtbundels nauwkeurig kunnen afgesteld worden en dat strooilicht slechts in minieme 

mate voorkomt.  

Over het algemeen komt onderhoud ook de duurzaamheid ten goede. Een degelijk 

onderhouden en schoongemaakt toestel zal minder opwarmen, waardoor het een langere 

levensduur hee9. Voor de op�sche componenten die het dichtst bij de lamp staan, is 

onderhoud zelfs een kwes�e van levensbelang. Stof en vuil op spiegels en condensorlenzen 

branden de coa�ngs eraf en veroorzaken thermische shocks, waardoor de lenzen of 

spiegels stuk gaan. 

Ten slo5e toont een goed gedocumenteerd onderhoud ook aan dat al het nodige is 

gebeurd om de veiligheid te waarborgen. 

Kortom, de �jdsinvestering in onderhoud rendeert zowel op korte, op middellange als op 

lange termijn.  

Idealiter worden alle toestellen en installa�es in het onderhoudsschema opgenomen. Dit 

geldt zowel voor mobiele als voor vaste onderdelen. Om te weten te komen hoe vaak een 

toestel of installa�e aan onderhoud onderworpen moet worden, kunnen we kijken naar het 

risico op problemen bij elk type. De onderhoudsfrequen�e is immers a?ankelijk van 

gebruik en gebruiksomstandigheden. 

Toestellen die regelma�g verplaatst worden, aan grote temperatuurswisselingen 

onderhevig zijn, veel bewegende delen beva5en  of zeer nauwkeurig moeten werken, 

vereisen bijvoorbeeld een hogere onderhoudsfrequen�e. Daardoor zullen spots 

bijvoorbeeld een hogere onderhoudsfrequen�e nodig hebben dan vast ingebouwde 

elektrische installa�es.  

17.1 Goed onderhoud is het halve werk 

17.2 Frequen�e 
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Er moet echter ook naar minder evidente zaken gekeken worden: 

• kabels worden veelvuldig aan mechanische belas�ng blootgesteld; 

• onderdelen van sta�even kunnen lostrillen; 

• scrollers, shu5ers en bewegende armaturen beva5en fijne mechanische onderdelen 

die zeer stofgevoelig zijn; 

• lichtstuurtafels en computers worden met ven�latoren gekoeld, waardoor stof in de 

elektronica gezogen wordt. Stof kan zich ook vastze5en op de koelvinnen van dimmers 

en ballasten; 

• de schroefcontacten van vaste stopcontacten kunnen door thermische werking 

loskomen. 

Een correcte bepaling van de onderhoudsfrequen�e zorgt ervoor dat problemen 

gedetecteerd en hersteld worden, voordat er zich complica�es voordoen of er schade 

aangericht wordt. Men gaat ervan uit dat onderhoud minstens één keer per jaar wordt 

uitgevoerd. 

Men kan natuurlijk geen eenduidige procedure opstellen voor alle verschillende toestellen. De 

exacte volgorde is immers a?ankelijk van de aard van de construc�e. De logica achter de 

gebruikte volgorde is echter steeds de zelfde.  

Allereerst zullen de onderdelen gedemonteerd worden om onderhoud mogelijk te maken. 

Welke onderdelen dit zijn is a?ankelijk van het type toestel. Zo zal men bij sommige spots de 

spiegel en de lamp moeten verwijderen om het huis en de lens schoon te maken.  

Vervolgens wordt al het vuil en stof verwijderd, zodat alle onderdelen duidelijk zichtbaar zijn. 

In een volgende stap controleren we de elektrische en de mechanische werking. Tijdens deze 

stap worden ook onderdelen die een smeerbeurt kunnen gebruiken onder handen genomen. 

Ten slo5e worden de gedemonteerde onderdelen en de op�ek schoongemaakt en opnieuw 

gemonteerd. Hiermee willen we voorkomen dat andere werkzaamheden de op�ek terug vuil 

maken. Daarna moet men zeker de werking nog controleren en eventuele afstellingen 

uitvoeren. 

We zullen in wat volgt een uitgebreide procedure voor het onderhoud van armaturen geven. 

In de volgende sec�e zullen we kort een aantal specifieke aandachtspunten aans�ppen i.v.m. 

andere groepen toestellen. 

Lees allereerst de handleiding van het toestel. De meeste leveranciers wijzen op een aantal 

aandachtspunten voor het onderhoud van hun toestellen. Dit garandeert dat er niet nu5eloos 

onderdelen gedemonteerd worden en dat er geen producten worden gebruikt die schadelijk 

zijn voor het toestel. 

Zorg ervoor dat er geen spanning op het toestel staat. Demonteer vervolgens die onderdelen 

die het toestelonderhoud belemmeren of die eenvoudiger schoongemaakt kunnen worden na 

demontage. 

Een eerste belangrijke stap is de schoonmaak van het toestel. Stof kan worden verwijderd 

met behulp van luchtdruk. Eventueel kan met een nieuwe, s�jve schildersborstel en een 

stofzuiger hardnekkig stof worden aangepakt. Daarna worden lijmresten en dergelijke 

verwijderd. Hiervoor zijn er specifieke producten verkrijgbaar. 

17.3 Procedure 

17.3.1 Armaturen 

Demontage profielspot 
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Daarna wordt het huis opgepoetst. Hiervoor kan je een specifieke niet-corrosieve 

oppervlaktereiniger gebruiken. Goede oppervlaktereinigers zijn an�sta�sch en zorgen 

ervoor dat stof niet zo snel blij9 plakken. Vervolgens kunnen lenzen en spiegels worden 

schoongemaakt. Moderne toestellen hebben vaak gecoate lenzen en spiegels. Let er 

daarom goed op geen producten te gebruiken die deze coa�ngs aantasten. In het andere 

geval zal immers het op�sch rendement van het armatuur verlagen. 

Gebruik nooit producten om ruiten te poetsen. Deze beva5en meestal siliconen, wat zeer 

slecht is voor de op�ek. Andere producten voor het reinigen van op�sche elementen 

kunnen wel gebruikt worden. We hebben het dan bijvoorbeeld over brillenpoets, middelen 

voor foto en filmop�ek of middelen om beeldschermen te reinigen. Deze hebben meestal 

eveneens een an�sta�sche werking, waardoor de op�ek langer proper blij9. 

Lampen kunnen eventueel met zuivere, gedenaturaliseerde alcohol worden 

schoongemaakt. Raak in elk geval de lamp niet met blote handen aan. Dit is zeer nadelig 

voor de levensduur ervan. Gebruik dus steeds propere handschoenen of een zuiver doek. 

Controleer op zicht alle elektrische verbindingen. Let op beschadigingen (verdunning, 

tekenen van a2lemming,…) van de kabels en kijk de aansluitpunten en de trekontlas�ng na. 

Span vijsverbindingen aan en controleer de aardverbinding. Ga de contacten ook na op 

corrosie. Gecorrodeerde contacten zullen sneller inbranden. Schroef de stekkers open om 

de contacten ook daar te controleren en inspecteer de stekkers op vervorming door 

oververhi7ng. Controleer tot slot ook de elektrische werking van het toestel. 

Vervolgens moeten we ook de mechanische delen aan inspec�e onderwerpen. Zijn er  

vervormingen? Werken de kleminrich�ngen en verplaatsingsinrich�ngen naar behoren? 

Zijn de mechanische beveiligingen (filterhouder, veiligheidskabel, slot, …) in orde? 

Klemmen worden soms voorzien van borgmoeren en van nylon rondsels. Om een correcte 

werking te garanderen gaan we na of ze voldoende zijn aangespannen. Het armatuur moet 

bewogen kunnen worden, maar mag niet vanzelf bewegen. 

Pas nu smeren we de bewegende mechanische delen. Anders zet het stof en het vuil zich 

vast op de smeermiddelen. Gebruik hierbij enkel hi5ebestendige smeermiddelen. Smeer 

enkel wanneer dit nodig is. Sommige spotonderdelen hebben immers een zekere wrijving 

nodig om op hun plaats te blijven. Te veel smeermiddel zorgt ook voor het aantrekken van 

vuil. Voor messen en diafragma’s bestaan er specifieke middelen, die de op�sche kwaliteit 

niet beïnvloeden. 

Daarna monteren we alle onderdelen opnieuw, zodat het toestel getest kan worden op zijn 

op�sche kwaliteiten. Eerst houden we een wit blad voor de lens, zodat het filament erop 

geprojecteerd word. Dit toont aan of de lamp netjes in het midden van het op�sch systeem 

staat. Je moet er wel op le5en dat je geen brand s�cht! 

Daarna richten we het armatuur op een wit vlak en proberen we de uiterste instellingen. De 

lichtvlek dient telkens helder en egaal te zijn. Eventueel stellen we bij aan de hand van de 

aanwijzingen van de leverancier. 

Ten slo5e moet je het onderhoud ook documenteren. Hoe dit gebeurt hangt af van de 

organisa�e waarvoor je werkt. In sommige gevallen beperkt men zich tot het aanbrengen 

van de onderhoudsdatum op het toestel, terwijl er in andere organisa�es  soms een 

gedetailleerde documenta�e bijgehouden wordt. We komen hier later in dit hoofdstuk nog 

op terug. 

Kortslui�ng door kabelbreuk 

Klaar voor het schoonmaken 
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De bovenstaande onderhouds�ps kunnen ook gebruikt worden voor andere materiaaltypes. 

Hieronder wijzen we echter nog op een paar extra aandachtspunten voor specifieke 

materialen. 

Bij kabels moet je bijvoorbeeld ook de lengteaanduiding controleren. Er is niets frustrerender 

dan een kabel die te kort is. Kabels die al�jd in hun natuurlijke draaizin zijn opgerold, zullen 

niet vervormen of torsen. Werd de kabel ondeskundig behandeld, dan kan het nodig zijn om 

de torsie weg te werken. Dit kan door de kabels zo op te hangen dat ze vrij kunnen draaien en 

door de zwaartekracht naar hun normale vorm kunnen terugkeren. Indien dit niet lukt, 

kunnen ze eventueel opgewarmd worden door middel van (elektrische) belas�ng. 

Sta�even moeten dan weer gecontroleerd worden op breuken, barsten en vervormingen. 

Uiteraard wordt er nagegaan of de eindstops nog func�oneren, of alle bouten en moeren vast 

zi5en en of de bedieningen en beveiligingen aanwezig zijn. 

Elektronische toestellen moeten intern ontsto9 worden, waarbij men extra aandacht moet 

besteden aan koelvinnen en ven�latoren. Resterend stof zou de koelingscapaciteit immers 

verminderen. Zorg er wanneer je een stofzuiger of perslucht gebruikt al�jd voor dat de 

toestellen geaard zijn. Op die manier worden de sta�sche ladingen afgevoerd. Laat 

ven�latoren niet draaien met een compressor of stofzuiger. Ze wekken dan een spanning op 

die schadelijk kan zijn voor de elektronica. 

Rookmachines moeten in normale omstandigheden enkel aan de buitenkant worden 

schoongemaakt. Zorg ervoor dat de ven�la�eopeningen vrij zijn en dat er geen productresidu 

op het huis achterblij9. Bij gebruik van vloeistof van lagere kwaliteit kunnen de leidingen, het 

verwarmingselement en de sproeikoppen verstopt raken. In dat geval raadt men aan om de 

vloeistof te verwijderen en het toestel “door te spuiten”  met gedes�lleerd water, eventueel 

gemengd met reinigingsazijn. Laat het toestel daarna in geen geval leeg staan, maar vul het 

opnieuw met rookvloeistof! 

Tijdens het onderhoud zullen er uiteraard gebreken aan het licht komen. Deze moeten dan 

uiteraard hersteld worden. We kunnen deze herstellingen in vier groepen opdelen: 

• Herstellingen die meteen uitgevoerd kunnen worden. Deze maken uiteraard deel uit 

van het onderhoudsproces. 

• Kleine fouten, die geen veiligheidsriciso’s of een risico op verdere beschadiging 

inhouden. Het toestel kan in gebruik blijven en de herstelling kan worden voorbereid. 

Deze wordt dan op een later moment uitgevoerd. 

• Fouten die een risico voor verdere beschadiging of een veiligheidsrisico inhouden. 

Deze toestellen worden gemarkeerd en “onbruikbaar” gemaakt. Dit kan door de 

stekker af te knippen of door ze achter slot te bewaren. Zo ben je zeker dat niemand ze 

per vergissing opnieuw gaat gebruiken vooraleer ze hersteld zijn. 

• Fouten die niet hersteld kunnen worden. Dit kan het geval zijn, omdat de 

wisselstukken uitgeput zijn of omdat de kostprijs van de herstelling hoger is dan de 

waarde van het toestel. In dit geval is er geen andere oplossing dan het toestel te 

recycleren en de bruikbare onderdelen te recupereren voor latere herstellingen. 

17.3.2 Andere toestellen 

17.4 Herstellingen 
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Voorbeeld checklist 
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Het documenteren van het onderhoud hee9 verschillende func�es. Een correct bijgehouden 

lijst van toegepaste onderhoudsac�es maakt het plannen en organiseren van het onderhoud 

een stuk overzichtelijker. Uit een dergelijke lijst kunnen meteen ook sta�s�eken over 

levensduur en verbruik van de toestellen worden getrokken. Met behulp hiervan kunnen de  

budge5en voorbereid worden. 

De documenta�e kan ook gebruikt worden om aan te tonen dat er aan de we"elijke 

verplich�ngen is voldaan en dat men al het nodige ondernomen hee9 om het materiaal veilig 

op te bergen en in orde te houden. Dit kan van belang zijn bij eventuele ongevallen. 

Er wordt ten minste een lijst bijgehouden met de ac�es die ondernomen zijn, de toestellen 

waarop deze ac�es betrekking hadden en de personen die de ac�es uitgevoerd hebben. Hier 

kunnen ook nog eventuele opmerkingen aan worden toegevoegd.  

Op het toestel zelf wordt de onderhoudsdatum aangebracht. In sommige organisa�es 

gebruikt men hiervoor een kleurencode, zodat men sneller ziet welk materiaal aan onderhoud 

toe is. 

Wil men een uitgebreide documenta�e bijhouden, dan kan men gebruik maken van 

onderhoudsfiches. De inhoud van zulke fiches hangt af van het toestel dat onderhouden 

wordt. De fiche vermeldt  alle te controleren punten en gee9 ook mogelijke oplossingen of te 

gebruiken producten aan. Op die manier vormt het ook meteen een handleiding voor de 

onderhoudswerkzaamheden en ben je er zeker van dat je niets vergeet. 

De uiteindelijke documenta�evorm is a?ankelijk van het type organisa�e waarvoor je werkt. 

In een kleine organisa�e zal een eenvoudige lijst vaak voldoende zijn, terwijl uitgebreide 

sta�s�eken in een grotere organisa�e dan weer een meerwaarde geven. In een 

verhuurbedrijf kan onderhoudsadministra�e gecombineerd worden met 

verhuuradministra�e. Op die manier weet men ook meteen wanneer een toestel niet 

beschikbaar is vanwege onderhoud. 

Je hebt een beperkt aantal gereedschappen nodig voor onderhoud. Toch is het van belang het 

juiste gereedschap te gebruiken.. Daarom moeten er uiteraard aangepaste sleutels, 

inbussleutels en schroevendraaiers aanwezig zijn. Ook een degelijke mul�meter moet 

beschikbaar zijn Toestellen demonteren met onaangepast gereedschap veroorzaakt immers 

meer schade dan het herstelt! 

Voor reiniging is het gebruik van een compressor met spuitmond, een stofzuiger, een 

ver%orstel en een voorraad schone doeken voldoende. 

Houd de documenta�e en de handleidingen van de toestellen bij de hand. Hierin staat 

waardevolle informa�e over de onderhoudsprocedures en over de correcte methode voor 

(de)montage. 

17.5 Documenteren 

17.1 Benodigde gereedschappen 
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In de handel is er een groot gamma aan smeer- en reinigingsproducten beschikbaar. We 

willen waar mogelijk echter de ecologische impact van onze werkzaamheden 

minimaliseren. Producten in spuitbussen beva5en o.a. drijfgassen en veroorzaken onnodig 

afval. Voor de meeste toepassingen kunnen we een voch�ge doek gebruiken. Alleen als de 

verontreiniging zeer groot is, gebruiken we specifieke producten. We geven in wat volgt 

een overzicht van veelgebruikte middelen, zonder daarmee reclame te willen maken voor 

een specifieke leverancier. 

De ecologische en veiligheidsrisico’s van deze producten zijn terug te vinden op de 

veiligheidsbladen, die de leverancier ter beschikking moet stellen. Lees deze vooraleer je 

het product in kwes�e gebruikt. 

Geoxideerde of gecorrodeerde elektrische contacten kunnen worden schoongemaakt met 

behulp van een contactreiniger (vb. Kontakt 60). Het resultaat hiervan is meestal van korte 

duur. Een bijpassend beschermingsproduct kan na het reinigen worden aangebracht om 

nieuwe corrosie te voorkomen. 

Gedenaturaliseerde alcohol wordt gebruikt om lampen te reinigen. Het hee9 sterke 

ontve5ende eigenschappen, laat geen sporen na en verdampt snel. 

Lenzen kunnen met lauw water worden schoongemaakt. Om gecoate lenzen te reinigen 

kan gebruik worden gemaakt van een reinigingsproduct zonder alcohol voor 

computerschermen (vb. Screen 99). De spuitbus legt een schuimlaag op de lens. Deze laag 

wordt nadien verwijderd met behulp van huishoudrol. Er blij9 een an�sta�sche film achter, 

waardoor de lenzen langer stofvrij blijven. 

Voor het reinigen van de buitenkant van een toestel kan een reinigingsproduct voor 

computerbehuizingen worden gebruikt (vb. Surface 95). Er blij9 dan een an�sta�sche film 

achter zodat de behuizing langer stofvrij blij9. In de meeste gevallen echter volstaat een 

voch�g doek. 

Voor het smeren van geleiders en wormassen moet een hi5ebestendig, droog smeermiddel 

worden gebruikt. De toestellen worden immers warm en we willen niet dat er stof in het 

smeermiddel gaat kleven (vb.Kontaflon 85). 

Voor het smeren van messen en diafragma’s kan een droog, grafiethoudend smeermiddel 

voor hoge temperaturen (tot 450°) gebruikt worden. Het smeermiddel moet zo mat 

mogelijk zijn om reflec�e in het lamphuis te voorkomen (vb. Molykote D 321 R). 

17.7 Producten 

Spuitbus voor schoonmaak 
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De voeding die we uit een gewoon stopcontact betrekken is een wisselspanning. Om te 

begrijpen wat dit precies betekent, moeten we even gaan kijken naar de manier waarop die 

wordt opgewekt.  

We weten dat er rond een stroomvoerende geleider een magne�sch veld ontstaat. 

Omgekeerd zal er in een geleider een stroom vloeien als we deze in een magne�sch veld 

bewegen. We noemen dit verschijnsel induce. 

Als we een geleidende lus in een magne�sch veld laten roteren, zal de spanning afnemen of 

toenemen. Dit is a?ankelijk van de posi�e van de lus ten opzichte van het magne�sch veld. 

Het resultaat is een spanning die in de �jd verandert volgens een sinusvormige curve. 

 

 

 

 

 

 

 

Deze cyclus wordt een aantal keren per seconde doorlopen. In de meeste landen van 

Europa is dit 50 keer per seconde. We noemen dit de frequene, uitgedrukt in Hz (Hertz). 

We spreken dus in Europa van een ne@requen�e van 50 Hz. 

Als we in plaats van een enkele lus de draad meerdere malen door het veld laten lopen, zal 

de hoeveelheid opgewekte energie groter worden. We noemen een dergelijke draad een 

spoel. 

Bij gelijkspanning, die niet verandert in de �jd, kunnen we de werkelijke waarde van de 

spanning meten. Bij wisselspanning verandert de spanning constant. We meten daarom het 

gemiddelde van een halve periode. We spreken van de RMS (root mean square) spanning. 

Een netspanning van 230V heeA op het hoogste punt van de sinus een spanning van 325V. 

 

In de prak�jk zal men driefasige generatoren gebruiken om grote vermogens op 

te wekken. Het principe is net hetzelfde, maar men zal nu drie spoelen laten 

draaien. De spoelen staan in een hoek van 120° ten opzichte van elkaar. In elk van 

deze spoelen wordt een sinusvormige spanning opgewekt. Door de hoek tussen 

de verschillende spoelen zullen ook de cycli van de drie spanningen ten opzichte 

van elkaar verschuiven. We noemen elk van deze cycli een fase. 

 

 

 

 

18.1 Opwekken van wisselspanning 

18.1.1 Driefasige wisselspanning 

U

t

U

t

Opwekking sinusvormige spanning 

Opwekking driefasige spanning 
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Zo goed als alle elektriciteit wordt opgewekt in grote hoogspanningscentrales. Men gebruikt 

hoogspanning om de energie met beperkte verliezen over grote afstanden te kunnen 

transporteren. Deze centrales leveren via het hoogspanningsnet de spanning aan 

laagspanningscabines. Daar wordt de hoogspanning door transformatoren omgezet in een 

bruikbare spanning. 

Vanuit de cabine worden de verschillende eindgebruikers bevoorraad. De 

elektriciteitsmaatschappij zet op het toeleveringspunt een meterkast om de verbruikte 

energie te kunnen meten. Er wordt ook  een hoofdzekering geïnstalleerd om de hoeveelheid 

stroom, die men kan afnemen te beperken. Vanaf dit punt bepaalt de gebruiker hoe hij, 

binnen de vastgelegde regels, de installa�e indeelt. 

A?ankelijk van de laagspanningscabine waar men op aAakt en van de hoeveelheid energie 

die men nodig heeA, zal de aanslui�ng meer of minder aders beva"en. We bespreken in wat 

volgt de meest courante mogelijkheden. 

Voor een woning of een gebouw waar slechts beperkte hoeveelheden energie worden 

gebruikt, zal men meestal een monofasige aanslui�ng voorzien. De leverancier sluit slechts 

één van de fasen aan. Dit is voldoende voor de gebruiker en heeA voor de leverancier het 

voordeel dat hij de faseverdeling op zijn voedingsnet kan balanceren. 

Waar grotere vermogens noodzakelijk zijn, zal men een driefasige aanslui�ng voorzien. Dit 

soort aanslui�ng heeA het voordeel dat er met minder geleiders meer energie 

getransporteerd kan worden. A?ankelijk van de manier waarop dit gebeurt, spreken we van 

een ster- of een driehoeksnet.  

We hebben hoger gezien dat de energie in drie spoelen wordt opgewekt. 

We kunnen deze spoelen koppelen. Door de spoelen te koppelen 

ontstaan er één of  drie gemeenschappelijke geleiders. Aangezien de 

cycli van de spanningen (en dus ook van de stromen) ten opzichte van 

elkaar verschoven zijn, zal de gemeenschappelijke geleider minder dik 

moeten zijn dan de som van twee afzonderlijke geleiders.  

Een eerste methode is de stermethode. We leggen nu één aanslui�ng 

van de spoelen samen. Hierdoor ontstaat er een gemeenschappelijke 

geleider waarin, bij gelijke belas�ng, de som van de stromen nul is.  

18.2.1 Monofasige aanslui�ng 

18.2 Verschillende ne"en 

18.2.2 Driefasige ne"en 

L1

L2

L3

N

Verdeling hoogspanning naar gebruiker 

Sternet 
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In de prak�jk komen er in België enkel nog sternetwerken met een lijnspanning van 400V 

voor. Dit betekent dat er tussen twee fasen een spanning staat van 400V. Tussen een fase 

en de nulgeleider staat dan een spanning van 230V. We spreken dan van een net 3 x 400 + 

N.  

De verhouding tussen de spanningen lijkt op het eerste zicht vreemd. Als je naar de 

vectoriele voorstelling kijkt, wordt evenwel duidelijk dat de spanningen in feite gewoon 

worden opgeteld. Om de verhouding te berekenen kan je de fasespanning 

vermenigvuldigen met de wortel van 3 (1,73). 

Een tweede methode is de driehoeksmethode. In dit geval leggen we 

telkens het uiteinde van een spoel aan het begin van het volgende. Ook 

in dit geval zullen een deel van de stromen elkaar opheffen, zodat 

minder dikke draden noodzakelijk zijn. 

Driehoeksne"en komen nog voor in buurten met een oudere 

laagspanningstransformator. De spanning tussen de fasen is 230V. We 

spreken van een net 3 x 230V. 

 

Om de verschillende geleiders te onderscheiden, gebruiken we de 

benamingen L1, L2 en L3 voor de verschillende fasen en N voor de 

nulgeleider. In oudere installa�es komt men ook de benamingen R, S en 

T voor de fasen tegen. 

Bij podiumgebruik zullen we hoofdzakelijk monofasige belas�ngen aansluiten. De volgorde 

van de fasen is dan van minder belang. Als we echter motoren aansluiten, moeten de fasen 

in de juiste volgorde worden aangesloten. Anders draait de motor in de verkeerde rich�ng. 

We weten nu waar de driefasige voeding vandaan komt. De volgende stap is het aansluiten 

van belas�ngen op een voedingsnet. Bij driefasige belas�ngen hebben we geen keuze. We 

kunnen enkel toestellen gebruiken die zijn aangepast aan het net dat we gebruiken. 

Monofasige belas�ngen kunnen we echter op verschillende ne"en aansluiten. Het resultaat 

moet al�jd een spanning van 230V zijn. We kijken eerst naar een net 3 x 400V = N. Hier 

komen zowel spanningen van 400V als van 230V voor. Als we een monofasige belas�ng 

willen aansluiten, moeten we de belas�ng tussen de nulgeleider en een fase aansluiten.  

Om het net gelijkma�g te belasten, verdelen we de belas�ngen over de verschillende fasen. 

De tweede aanslui�ng van elke belas�ng leggen we aan de nulgeleider.  

In de prak�jk zullen onze belas�ngen veranderen. We steken een lamp aan en doen een 

andere uit. Er zullen dus stromen door de nulgeleider lopen. Om te garanderen dat de 

spanningen over onze belas�ngen constant blijven, wordt de nulgeleider aan het 

aardpoten�aal gelegd. Dit geeA meteen het belang aan van de nulgeleider. Mocht deze 

120,0°

230V

230V

400V

18.2.3 Aansluiten van monofasige belas�ngen 

Driehoeksnet 

Vectoriele verhouding tussen fasen 

Monofasige belas�ngen op sternet 
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onderbroken worden, ontstaat er een gevaarlijke situa�e. Er zullen dan telkens twee 

belas�ngen in serie over de fasen staan. De spanning zal zich over de belas�ngen verdelen. Als 

de twee belas�ngen niet iden�ek zijn, kunnen er veel hogere spanningen optreden in één van 

de belas�ngen. 

Bij een net 3 x 230V worden de belas�ngen telkens tussen twee fasen aangesloten. Uiteraard 

proberen we de belas�ng gelijkma�g over de verschillende fasen te verdelen.  

In een permanente installa�e worden deze verbindingen tussen het driefasige net en de 

monofasige verbruikers in de voedingskast gemaakt. Ze hoeven immers niet te veranderen. 

Het net waarop ze zijn aangesloten blijA hetzelfde. Als we echter een mobiele installa�e 

bouwen, moeten we onze voedingskast kunnen aanpassen aan het net waarop we aansluiten. 

Mobiele voedingskasten zullen dus voorzien zijn van een omschakelsysteem. Let wel, dit 

omschakelsysteem schakelt enkel de monofasige uitgangen! Op de driefasige uitgangen staat 

dezelfde spanning als op de ingang. Elk driefasig toestel dat wordt aangesloten, moet dus ook 

aangepast worden. 

Als je de aanslui�ng op het ster- en het driehoeksnet bekijkt, zie je dat elke gebruiker één 

aanslui�ng heeA die gelijk is bij beide ne"en. Om van het ene net naar het andere te 

schakelen, moet enkel de tweede aanslui�ng aangepast worden. Meestal gebeurt dit met een 

speciaal voor dit doel ontworpen schakelaar, de ster-driehoeksschakelaar. 

In oudere systemen, in sommige dimmerblokken en in motoren gebruikt men een systeem 

met plaatjes. De belas�ngen en de voedingsaanslui�ngen zijn permanent op zes boutjes 

aangesloten. Door het verleggen van de plaatjes maakt men een ster- of een 

driehoeksaanslui�ng. 

Met dit systeem is het soms ook mogelijk om een monofasige aanslui�ng te maken. Er 

worden dan twee rijen plaatjes in de langsrich�ng gelegd. 

 

18.2.4 Omschakelmethode  

Monofasige belas�ngen op driehoeknet 

Omschakeling ster - driehoek 

Ster - driehoek met plaatjes 
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Het vermogen is de grootheid voor energie (arbeid) per �jdseenheid. In de elektriciteitsleer 

wordt het vermogen aangeduid met de le"er P. De eenheid van vermogen is wa" (W). 

Het vermogen is het product van de stroom I en de spanning U.  

Een spot die aangesloten wordt op een spanning van 230V en waardoor een stroom loopt 

van 4,35A zal dus een vermogen van 1000W verbruiken. Meestal zullen we de vermogens 

voor lich"oestellen uitdrukken in kW. 1kWstaat gelijk aan 1000W. 

Wanneer we twee toestellen parallel aansluiten, krijgen we volgende situa�e:  

De spanning over beide toestellen is gelijk. De totale stroom verdeelt zich over de twee 

toestellen. Het totale vermogen is dus: 

We mogen de vermogens dus gewoon optellen. Als ik dus twee PARs van 1kW aansluit op 

een verdeelblokje, zal het totale vermogen 2kW bedragen. 

Als we twee toestellen in serie ze"en, krijgen we volgende situa�e: 

De stroom door beide toestellen is nu constant. De spanning verdeelt zich over beide 

toestellen. Het totale vermogen is dus: 

We mogen dus ook in dit geval de vermogens gewoon optellen. Als we twee 110V PARs van 

1kW in serie aansluiten, zal het totaalvermogen 2kW bedragen. 

18.3 Berekenen van vermogens 

Parallelschakeling 

Serieschakeling 
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De formule P = U x I geldt als we met zuivere weerstanden werken en de stroom en de 

spanning in fase zijn. In de prak�jk zal dit vaak niet het geval zijn. Doordat veel toestellen 

condensatoren of spoelen beva"en, zullen stroom en spanning niet langer in fase zijn, we 

spreken dan van een faseverschuiving. Het faseverschil wordt uitgedrukt door de Cos φ 

(cosinus fi). 

Door de faseverschuiving lopen er stromen die groter zijn dan voor het energietransport strikt 

noodzakelijk is. Wanneer dit zich voordoet, maakt men een onderscheid tussen het werkelijk 

vermogen uitgedrukt in W en het schijnbaar vermogen uitgedrukt in VA waarbij: 

Het is belangrijk dit mee te nemen in de berekening van het vermogen, omdat dit de dikte van 

de kabels behoorlijk beïnvloedt. Bij een gemiddelde podiuminstalla�e gaat men momenteel 

uit van een arbeidsfactor van 0.8. In de toekomst zal dit waarschijnlijk nog lager worden. We 

gebruiken immers steeds meer elektronische toestellen en minder toestellen die enkel uit 

resis�eve (zuivere weerstand) belas�ngen bestaan. 

Bij een zuiver resis�eve belas�ng is het vermogen over één fase gelijk aan de fasespanning 

vermenigvuldigd met de fasestroom. 

Als de belas�ng niet resis�ef is, vermenigvuldigen we het vermogen met de arbeidsfactor. 

Voor de drie fasen samen kunnen we dit gewoon vermenigvuldigen met drie. 

In een driehoeknet zijn er echter geen fasespanningen aanwezig. We moeten de lijnspanning 

dus omrekenen naar fasespanningen door ze door wortel 3 te delen. 

Een paar voorbeelden maken dit duidelijk: 

Op een sternetwerk 3 x 400 + N dat afgezekerd is op 32A kunnen we dus: 

3 x 230V x 32A = 22.080W 

aansluiten. Als we rekening houden met de normale arbeidsfactor voor podiumgebruik is dit 

nog: 

3 x 230V x 32A x 0.8 = 17.664W 

Op een driehoeksnetwerk dat afgezekerd is op 32A kunnen we: 

√3 x 230V x 32A = 12.747W 

aansluiten. Als we opnieuw rekening houden met de arbeidsfactor is dit nog: 

√3 x 230V x 32A x 0.8 = 10.198W 

18.3.2 Schijnbaar vermogen 

18.3.3  Driefasig vermogen 
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In de prak�jk zal men vaak gebruik maken van tabellen. Hierin kan men snel opzoeken welk 

vermogen op een bepaald net beschikbaar is na een bepaalde zekering. Uiteraard kan de 

tabel ook andersom gebruikt worden. Als je weet op welk net men gaat aansluiten, kan je 

snel opzoeken welke stroom er voor een bepaald verbruik nodig is. 

We hebben in het hoofdstuk veiligheid al gezien dat er risico’s verbonden zijn aan het 

gebruik van elektriciteit. Er is onder meer het gevaar voor elektrocu�e en het brandgevaar. 

Wanneer we een elektrische installa�e uitwerken, zal het beveiligen van de installa�e een 

belangrijk deel uitmaken van het takenpakket. We willen immers dat onze collega’s en het 

publiek in veilige omstandigheden aan een voorstelling kunnen deelnemen. 

De principes voor het beveiligen van een podiuminstalla�e lopen in grote lijnen gelijk aan 

die van een huishoudelijke installa�e. Toch zijn er soms zeer specifieke uitzonderingen. 

Denk maar aan het feit dat er meerdere voedingen aanwezig kunnen zijn of dat er 

meerdere kringen door dezelfde (mul�)kabel kunnen lopen. 

De aarding is een beveiliging tegen onrechtstreekse aanraking. Als er in een toestel met een 

metalen behuizing een draadje zou loskomen, bestaat het risico dat de behuizing onder 

spanning gezet wordt. Als een persoon de behuizing aanraakt, zal de stroom door zijn 

lichaam naar de aarde vloeien. De persoon in kwes�e wordt dus geëlektrocuteerd. 

Om dit te vermijden worden de behuizing en alle metalen delen die  aangeraakt kunnen 

worden, verbonden met de aarde. Hierdoor loopt de stroom rechtstreeks naar de aarde en 

loopt hij niet via de persoon. 

De aarddraad wordt bij kleinere installa�es niet door de elektriciteitsmaatschappij 

geleverd, maar moet ter plaatse met de aarde worden verbonden. We noemen dit een TT-

netstelsel.  In grote installa�es, waar een lokale laagspanningstransformator voorzien 

wordt, zijn er andere mogelijkheden. We gaan hier niet verder op in. 

In vaste installa�es zal men meestal een aardlus in de grond leggen. Dit is een niet 

geïsoleerde koperdraad die onder de fundering ligt en verbinding maakt met de aarde. 

Voor �jdelijke installa�es wordt vaak gebruik gemaakt van aardpennen. Dit zijn lange 

koperen of gegalvaniseerde pinnen, die in de grond worden geslagen en zo verbinding 

maken. 

18.4 Beveiligen 

18.4.1 Aarding 

 1 x 230 V   3 x 230V   3 x 400 + N   

I cos φ 1 cos φ 0,8 cos φ 1 cos φ 0,8 cos φ 1 cos φ 0,8 

10 2300 1840 3984 3187 6900 5520 

16 3680 2944 6374 5099 11040 8832 

25 5750 4600 9959 7967 17250 13800 

32 7360 5888 12748 10198 22080 17664 

50 11500 9200 19919 15935 34500 27600 

63 14490 11592 25097 20078 43470 34776 

100 23000 18400 39837 31870 69000 55200 

125 28750 23000 49796 39837 86250 69000 

Met aarde

Zonder aarde

Stroom wordt afgeleid naar

aarde-geleider

Stroom vloeit naar aarde via het

lichaam

Tabel beschikbare vermogens op verschillende ne!en 

Principe aarding 
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De verbinding met de aarde moet een lage weerstand hebben. Anders kan er nog steeds een 

stroom door het lichaam lopen. In het AREI wordt een weerstand van 30 Ohm of lager 

voorgeschreven. Indien dit niet mogelijk is, moeten er bijkomende maatregelen worden 

getroffen. In elk geval moet de weerstand lager dan 100 Ohm zijn. 

Vanuit de aardpen of de aardlus worden dan alle toestellen aangesloten. Dit gebeurt via de 

voedingskast en de aardgeleider in de kabels. De installa�e moet zo worden uitgevoerd dat de 

verbinding nergens onderbroken kan worden. Waar dat wel het geval is moet ervoor gezorgd 

worden dat de aardverbinding voor de spanning voerende geleiders wordt aangesloten. 

Een onderbreking in de aardgeleider is zeer gevaarlijk. Als een aantal toestellen via de 

aardgeleider in hun kabels wel met elkaar verbonden zijn, maar niet met de aarde zelf, zullen 

alle toestellen onder spanning komen als er een probleem in een toestel optreedt. 

Equipoten�ale verbindingen horen strikt genomen niet tot de elektrische installa�e. Ze 

vormen echter wel een essen�ële bescherming tegen onrechtstreekse aanraking. Vandaar 

dat ze hier besproken worden. 

Om te vermijden dat er tussen metalen delen die gelijk�jdig aangeraakt kunnen worden een 

spanningsverschil optreedt, moeten deze aan de aarde en met elkaar worden verbonden. Dat 

geldt onder andere voor trussen, tribunes, podia,  enz.  

Er bestaan verschillende soorten klemmen en aanslui�ngen om de verbinding met de metalen 

delen te maken. Hiernaast zie je een aardklem voor een ronde buis, voor plaatmateriaal en 

een bandklem die je kan aanspannen. 

De verbindingen mogen niet onderbroken kunnen worden als de beugel verwijderd wordt. 

Bijgevolg moet de ader doorlopen of moet de verbinding in een ster worden uitgevoerd, zodat 

elke klem een eindpunt vormt. 

Om de volledige installa�e te kunnen onderbreken, moet een hoofdschakelaar voorzien 

worden. Dit moet een lastschakelaar zijn. Dit is een schakelaar, die onder belas�ng 

onderbroken en ingeschakeld mag worden. 

Er zijn verschillende types lastschakelaars op de markt. Ze hebben elk hun voor- en nadelen. 

De schakelaar hiernaast kan bijvoorbeeld van een hangslot voorzien worden, zodat de 

spanning niet kan ingeschakeld worden door onbevoegden. 

Voor grote vermogens worden er soms schakelaars gebruikt, waarbij de contacten zichtbaar 

zijn. Hierdoor is men zeker dat de schakelaar onderbroken is. Soms wordt de schakelaar ook 

gecombineerd met de hoofdzekering. 

Zekeringen beveiligen de kring die erachter ligt zowel tegen overbelas�ng als tegen 

kortslui�ng. We overlopen eerst even deze begrippen. 

Bij overbelasng is de stroom hoger dan voor deze kring voorzien is. We hebben in het 

hoofdstuk over kabels gezien dat kabels berekend worden om een bepaalde stroom te 

voeren. Als de stroom groter wordt, zullen de verliezen in de kabel onaanvaardbaar groot 

worden en zal de kabel opwarmen. Dit kan de kabel beschadigen. 

18.4.2 Equipoten�ale verbindingen 

18.4.3 Hoofdschakelaar 

18.4.4 Zekeringen 

Aansluitsystemen equipoten�ale 

verbindingen 

Hoofdschakelaar met slotbeveiliging 



 

204 

 1
8

 V
o

e
d

in
g

e
n

 

 Anderzijds kunnen kortstondige pieken in de belas�ng optreden, die geen gevaar vormen 

voor de kabel. Denk maar aan de opstartstromen van een lamp of een versterker. Bij 

overbelas�ng speelt  de �jd dus een rol. 

Bij een kortsluing zal er ongewild een verbinding worden gemaakt 

tussen twee geleiders. We zien hiernaast eerst een kring zonder 

kortslui�ng. De stroom loopt dan door de belas�ng. 

Daaronder zien we een kring met een kortslui�ng. Er is nu een verbinding 

parallel aan de belas�ng. Hierdoor zal de weerstand zo goed als nul zijn 

en de stroom (theore�sch) oneindig groot worden. De kring moet 

onmiddellijk worden afgesloten om schade te vermijden. 

Een smeltzekering is in feite een bewuste verdunning in de stroomkring. 

Als de stroom te hoog oploopt, zal de verdunning sneller opwarmen dan 

de rest van de aders in de kring. Wordt de verdunning te warm, dan smelt 

ze door en onderbreekt de kring. 

Smeltzekeringen bestaan in verschillende vormen en soorten. We zien hieronder de 

uitstervende huishoudelijke zekering, de s�Azekering uit elektronische toestellen, de diazed 

zekering en de meszekeringen met het bijbehorend handvat om ze in te steken of uit te 

trekken. 

Naast de vorm van de zekering en de stroomsterkte is ook de uitschakelcurve van belang. 

Meestal worden de zekeringen aangeduid met “snel” of “traag”. Voor sommige 

toepassingen is het noodzakelijk om snelle zekeringen te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het 

geval voor het beveiligen van een dimmer. De TRIAC’s kunnen bij een te grote stroom 

immers zeer snel beschadigd worden. Voor andere toepassingen willen we dan weer een 

trage zekering, omdat er gedurende een korte periode een beperkte overbelas�ng 

ontstaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij opstartende lampen.  

 

 

 

Automasche zekeringen werken op een andere manier dan smeltzekeringen, maar het 

resultaat is grotendeels hetzelfde. In een automa�sche zekering zi"en twee verschillende 

beveiligingssystemen: één voor overbelas�ng en één voor kortslui�ng. 

Voor de beveiliging tegen overbelas�ng wordt een bimetaal gebruikt. Dit bestaat uit twee 

metalen plaatjes met een verschillende uitzeUngscoëfficiënt. Als de stoom erdoor loopt, 

zullen de plaatjes opwarmen en verbuigen. Als de stroom te groot wordt, schakelt de 

verbuiging de zekering uit. 

De beveiliging tegen kortslui�ng is gebaseerd op elektromagnesme. De stroom loopt door 

een spoel. Als er een kortslui�ng optreedt, zal het in de spoel opgewekte magne�sch veld 

de kring via een relaiscontact uitschakelen. 

I

U

R

I

U

R

Ik Ib

Principe kortslui�ng 

Zekeringen 

Voorbeeld uitschakelcurve smeltzekering 

Opbouw automa�sche zekering 
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We zien op de grafiek hiernaast de uitschakelcurve van een reeks 

automa�sche zekeringen. Het is duidelijk  dat de curve boven een 

bepaalde stroomsterkte onmiddellijk uitschakelt. 

 

 

 

 

 

 

Automa�sche zekeringen komen in verschillende vormen voor.  We 

zien hieronder eerst een automa�sche steekzekering, een automa�sche DIAZED zekering en 

een automaat voor DIN rails. In nieuwe installa�es worden bijna uitsluitend DIN rail-

zekeringen gebruikt. 

Bij de zekeringskeuze zullen we dus, naast met de te beveiligen stroomsterkte, rekening 

houden met andere eigenschappen. We houden onder meer ook rekening met de 

uitschakelkarakteris�ek en met het type. In de prak�jk zal bij mobiele voedingskasten de 

aderdoorsnede van de te beveiligen kring doorslaggevend zijn.  

Omdat automa�sche zekeringen een betere beveiliging bieden, mogen zekeringen van een 

hoger kaliber gebruikt worden voor de beveiliging van een kring. We zien hieronder een tabel 

met de meest voorkomende waarden.  

Voorbeeld uitschakelcurve 

automa�sche zekering 

Automa�sche zekeringen 

Tabel geleiderdiameter met bijbehorende zekeringen 
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De foutstroomschakelaar, verliesstroomschakelaar, aardlekschakelaar of differen�eel is een 

beveiliging tegen directe of indirecte aanraking en tegen brand. 

Het principe is eenvoudig. Als in een stroomkring geen verliezen optreden, zal de som van 

de stromen in de toevoerleiding nul zijn.  We zien op het schema hoe dit in de prak�jk in 

zijn werk gaat. De stromen in beide aanvoerdraden worden door middel van een 

eenvoudige transformatorschakeling opgeteld. Als het verschil groter is dan een vooraf 

bepaalde waarde zal het relais aantrekken en zal de stroom onderbreken. 

Om zeker te zijn dat de schakelaar werkt, wordt er meestal een testdrukknop toegevoegd. 

Deze maakt via een weerstand een verbinding over één van de meetspoelen, zodat het lijkt 

alsof er een gedeelte van de stroom weglekt. De schakelaar moet dan geac�veerd worden. 

Het AREI schrijA,  op voorwaarde dat de aardweerstand lager is dan 30 Ohm, voor het 

geheel van een (huishoudelijke) installa�e een maximum verliesstroom  van 300mA voor. 

Voor voch�ge ruimtes schrijA men een maximum verliesstroom van 30 mA voor. 

Bij de keuze van een verliesstroomschakelaar moet er uiteraard niet alleen op de 

foutstroom gelet worden, maar moet men ook aandacht besteden aan de nominale stroom 

die door het toestel mag lopen. Deze nominale stroom mag niet lager zijn dan de nominale 

stroom van de zekering die de kring beveiligt. 

Foutstroomschakelaars komen in verschillende vormen voor. Meestal zijn het DIN rail-

modules, die in een kast worden ingebouwd. Er bestaan echter ook losse 

foutstroomschakelaars, die rechtstreeks tussen een leiding kunnen worden geplaatst. Voor 

zeer grote vermogens worden differen�eelschakelaars gemaakt, die geïntegreerd worden 

in de hoofdschakelaar en/of in de hoofdzekering. Bij dit type kan de foutstroom afgesteld 

worden. 

Bij het plannen van een voedingskast moet er rekening gehouden worden met de 

bedrijfszekerheid. Hierbij moeten we vermijden dat bij het minste probleem de hele 

installa�e uitvalt. Elke kring heeA wel een minimum aan verlies, zeker bij gebruik op loca�e. 

Hoe meer kringen er samen op één foutstroomschakelaar zijn aangesloten, hoe hoger het 

normale verlies en hoe sneller de schakelaar zal ac�veren. Zeker in moeilijke 

omstandigheden is het dus aangewezen om voldoende foutstroomschakelaars te voorzien. 

18.4.5 Foutstroomschakelaar 

Principeschema foutstroomschakelaar 

Foutstroomschakelaars 
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Een scheidingstransformator zorgt voor een galvanische scheiding van de kring ten opzichte 

van het spanningsnet. Aanraking van de kring kan daardoor enkel elektrocu�e veroorzaken als 

men beide aders aanraakt. Er is immers geen fysieke verbinding met de rest van het net of 

met de aarding ervan. De secundaire kring mag in dit geval niet geaard worden. Deze 

scheidingstransformatoren kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als beveiliging in de buurt 

van water. 

Naast scheidingstransformatoren worden soms ook veiligheidstransformatoren gebruikt. Deze 

ze"en de spanning om in een zeer lage veiligheidsspanning van maximum 50V. Ze kunnen 

bijvoorbeeld gebruikt worden voor toestellen, die onder water gebruikt worden. Denk maar 

aan fonteinen en dergelijke meer. 

Als er apparatuur wordt gebruikt die gevoelig is aan spanningsschommelingen of aan 

netvervuiling worden er soms netstabilisatoren gebruikt. Door middel van elektronische 

schakelingen zorgen die ervoor dat er aan de uitgang opnieuw een perfecte sinus met een 

stabiele spanning wordt geleverd. In moeilijke omstandigheden kan een dergelijk toestel 

gevoelige apparatuur beschermen. 

We maken meer en meer gebruik van computers en apparatuur die onder geen beding van 

het net mag worden afgesloten. Om ervoor te zorgen dat deze toestellen zeker gevoed blijven 

tot we ze kunnen afsluiten en dat kleine spanningsonderbrekingen geen invloed hebben op de 

werking, kunnen we gebruik maken van een UPS. UPS is de aXor�ng van “uninterrup�ble 

power supply” of “uninterrup�ble power source”. 

Deze voedingen zijn voorzien van ba"erijen en kunnen gedurende een beperkte periode de 

uitgevallen voedingsspanning vervangen. Sommige types werken meteen ook als stabilisator. 

 

 

18.4.6 Scheidingstransformatoren 

18.4.7 Stabilisatoren 

18.4.7 Backup voedingen 

Scheidingstransformator 

UPS 
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Om de permanente installa�e te kunnen analyseren en om te bepalen waar en hoeveel 

vermogen kan worden afgetakt, moet een podiumtechnicus in staat zijn om een elektrisch 

schema te lezen. Daarnaast behoort het tot de taak van de technicus om kleine 

herstellingen aan voedingskasten en elektrische installa�es uit te voeren. Ook hier komt het 

lezen van een elektrisch schema of plan goed van pas. 

Er worden vier soorten schema’s en plannen gebruikt: het ééndraadsschema, het 

bedradingsschema, het plaatsingsplan en het aanslui�ngsplan. We bespreken eerst de 

gebruikte symbolen, voor zover deze van toepassing zijn op de podiumtechniek. Daarna 

overlopen we de verschillende soorten schema’s en plannen. 

We geven hiernaast een beperkt aantal symbolen 

weer die voor een podiumtechnicus van belang 

zijn. 

Uiteraard komen er �entallen symbolen op 

schema’s of plannen voor. Ze zijn over het 

algemeen vrij goed te begrijpen en worden ook op 

de legende van het plan vermeld. 

 

 

 

Een ééndraadsschema is een vereenvoudigde voorstelling van een elektrische installa�e. 

We tekenen niet alle draden, maar geven een schema�sche voorstelling van de kringen, 

hun beveiliging, hun schakelaars  en hun  aansluitpunten of gebruikers.  

Het voordeel van een dergelijk schema is dat er een grote hoeveelheid informa�e op een 

zeer compacte manier kan worden weergegeven. Een ervaren lezer vult zonder enige 

moeite de ontbrekende verbindingen in. Als we naar onderstaand schema kijken dan zien 

we: 

• Dat het bord gevoed wordt door een 

driefasige aanslui�ng 3 x 400V + N. 

• Er is een verliesstroomschakelaar van 

300mA en een smeltzekering van 32A als 

hoofdzekering. 

• Er zijn drie monofasige kringen die 

afgezekerd zijn op 20A en elk 2 x 2 stopcontacten 

beva"en. 

• Er is één driefasige aanslui�ng die op 32A is 

afgezekerd. 

 

Deze informa�e is voldoende om het opzet van de voedingskast te begrijpen. 

18.5 Elektrische schema’s lezen 

18.5.1 Symbolen 

18.5.2 Eéndraadsschema 

Voorbeeld eendraadschema 

Basis symbolen elektrische schema’s 
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Een bedradingsschema is gedetailleerder en geeA alle draden en 

verbindingen aan. Het is vooral geschikt voor minder evidente 

aanslui�ngen. Denk maar aan een combina�e met relais of 

schakelaars. 

Het schema hieronder geeA dezelfde informa�e als het 

ééndraadsschema dat we eerder zagen. Hoewel nu alle 

aanslui�ngen worden aangegeven, lijkt het niet overzichtelijker en 

bevat het niet meer informa�e. 

 

 

 

Voor een permanente installa�e wordt er een situa�eschets gemaakt. 

Hierbij worden alle elementen, die op het ééndraadsschema 

voorkomen in een pla"egrond getekend. 

De nummering van de schakelaars, lichtpunten en stopcontacten 

wordt overgenomen uit het ééndraadsschema. De combina�e van 

beide schema’s geeA een zeer goed beeld van de opbouw van de 

installa�e. 

Hoewel een dergelijk plan op het eerste zicht minder nuUg lijkt voor 

onze toepassingen kan je er bijvoorbeeld wel goed uit afleiden welke 

stopcontacten op welke kring zijn afgezekerd. 

 

Een plaatsingsplan is een grondplan, waarop de �jdelijke 

aanslui�ngen en kabellopen worden aangeduid. Het is eerder 

een blokschema dat een indica�e geeA dan een exact plan. 

Het geeA de technici een idee van de manier waarop de 

kabels moeten lopen en van welke voedingen er voorzien 

moeten worden. Meestal is er ook een materiaallijst bij, zodat 

er meer details over de exacte types kasten en kabels 

beschikbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5.3 Bedradingsschema 

18.5.4 Situa�eschets 

18.5.5 Plaatsingsplan  

Stage

Mixer

12 x 16A

3 x 32A

Backstage

3 x 125A

Dimmers

3 x 32 A

Sound

3 x 16 A

Sound

12 x 16A

3 x 3 x 32A

Catering

3 x 400 + N

Voorbeeld bedradingsschema 

Voorbeeld situa�eschets 

Voorbeeld plaatsingsplan 
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Een mobiele voedingskast, werXast, zekeringsbord of “plombkast”  zorgt voor het opdelen 

en het beveiligen van het beschikbaar vermogen in bruikbare vermogens op aangepaste  

stopcontacten. We bespreken hier enkel mobiele voedingskasten, maar uiteraard komen 

de meeste elementen ook in permanente voedingsborden voor. 

Aan de ingang van de kast, voor het opsplitsen, worden een hoofdzekering, een 

foutstroomschakelaar en eventueel een hoofdschakelaar geplaatst. Deze beveiligen het 

geheel van aangesloten vermogens.  

Pas op. Sommige voedingskasten hebben een doorvoerstopcontact. Dit is een uitgang van 

dezelfde stroomsterkte, die rechtstreeks aan de ingang is aangesloten om een bijkomende 

kast aan te sluiten. Deze stopcontacten zijn dus niet beveiligd door de kast waarop ze zijn 

aangesloten, maar enkel door het voedingsbord waarop de kabel is aangesloten. 

We splitsen de inkomende voeding na de 

hoofdbeveiliging in verschillende kringen. Dat 

kunnen zowel driefasige als monofasige kringen 

zijn. De driefasige kringen zullen steeds dezelfde 

spanningen vertonen als die van het net waarop ze 

aangesloten worden. De monofasige kringen passen 

we aan, zodat ze op een spanning van 230V staan. 

Om de overgang naar monofasige kringen te 

maken, bevat het bord een ster-

driehoeksschakelaar, zodat we de kast kunnen 

aanpassen aan het net waarop we de kast 

aansluiten. 

Elke kring wordt beveiligd met een zekering die 

aangepast is aan de maximum stroom die door de 

op de kring aangesloten stekker mag lopen. Op die 

manier zijn we zeker dat alle kabels, die 

aangesloten worden, voldoende beveiligd zijn.  

Het is best mogelijk dat de som van alle toegelaten stromen aan de uitgangen 

hoger zal liggen dan de stroom die wordt toegevoerd. De kans dat alle kringen 

volledig worden belast, is immers klein. Bij het berekenen van een 

voedingskast moet je dus al�jd nakijken of er voldoende vermogen aanwezig 

is. Je moet daarvoor teruggaan naar de bron. Het is immers mogelijk dat een 

voedingskast met een hoofdzekering van 125A is aangesloten op een op 80A 

afgezekerd stopcontact of dat twee voedingskasten op dezelfde stroomkring 

zijn aangesloten. 

 

De mechanische opbouw van een mobiele voedingskast is a?ankelijk van het gebruik en 

van de hoeveelheid onderdelen die moeten worden ingebouwd. In elk geval moet de kast 

voldoende mechanische weerstand hebben en voldoen aan de eisen in verband met de 

invloed van vocht en stof. Voor buitengebruik wordt de voedingskast bij voorkeur op een 

voet geplaatst.  

Uiteraard moet de kast beveiligd kunnen worden tegen onbevoegden en soms ook tegen 

diefstal. Kasten in publieksruimtes  worden bij voorkeur afgesloten met een sleutel.  

18.6 Mobiele voedingskasten 

18.6.1 Mechanische opbouw 

Mobiele voedingskast 

Schema mobiele voedingskast 

Voorbeeld voedingsverdeling 

Mobiele voedingskast op voet 
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De ster-driehoeksschakelaar wordt indien mogelijk met een hangslot beveiligd, zodat een 

toevallige voorbijganger of een bereidwillige medewerker deze niet per vergissing kan 

omze"en als hij de kast wil in- of uitschakelen. De gevolgen daarvan kunnen immers zeer 

erns�g zijn. 

Meestal worden de verschillende zekeringen, schakelaars en andere toestellen op een DIN rail 

geplaatst. Dit is een rail die in de kast wordt geplaatst en waarop de elementen vastklikken. 

Op die manier kan er ordelijk en snel worden gewerkt en kunnen onderdelen snel vervangen 

worden. 

De stopcontacten kunnen zowel intern op een DIN rail of extern op de kast geplaatst worden. 

Bij buitengebruik moeten ze dan uiteraard aan dezelfde eisen voldoen als de kast zelf. 

Bij elke voedingskast hoort een schema. In de meeste kasten is er dan ook een plaats voorzien 

waar dit kan worden opgeborgen. Op die manier heb je als er zich een probleem voordoet 

onmiddellijk alle documenten bij de hand. 

Naast de noodzakelijke beveiligingen kunnen voedingsborden of werkkasten nog allerlei 

andere onderdelen beva"en. In sommige werXasten is er bijvoorbeeld een noodverlich�ng 

ingebouwd, zodat je licht hebt als de voeding uitvalt. In grote voedingsborden wordt er soms 

meetapparatuur ingebouwd. 

Vroeger hing in elke elektriciteitsklas een bordje met het opschriA “Meten doet weten, gissen 

doet missen” .  Deze spreuk geldt zeker bij het aansluiten van voedingskasten. Je moet zeker 

zijn welke spanningen er staan op het stopcontact waarop je aansluit. Je moet ook zeker zijn 

dat ze juist zijn aangesloten. Dit kan je enkel zeker weten door het stopcontact na te meten.  

De kleur van de stekker of het aantal pennen zijn geen garan�e voor een bepaalde spanning. 

Zo komen er in industriële installa�es soms driehoeksschakelingen voor op 400V en worden 

rode stekkers ook voor 3 x 230V gebruikt. 

Om zeker te zijn dat je voldoende vermogen ter beschikking hebt, moet je het schema van de 

vaste installa�e lezen en vergelijken met de realiteit. Om zeker te zijn hoeveel vermogen je 

effec�ef kunt benu"en, moet je weten wat er vanaf de meterkast is aangesloten. Het zou niet 

de eerste keer zijn dat er �jdens de voorstelling een hoofdzekering uitvalt, omdat de 

koffiemachines worden opgezet of omdat iemand wafels begint te bakken. 

Plaats de ster-driehoeksschakelaar in de juiste posi�e vooraleer je de voedingskast aansluit 

en beveilig de schakelaar meteen. Zo ben je zeker dat er geen toestellen op een verkeerde 

spanning kunnen worden aangesloten. 

Sluit nooit zelf een voeding rechtstreeks op een permanent voedingsbord aan. Dat is de 

opdracht van een bevoegde elektricien. De installa�e voldoet niet langer aan de keuring als je 

zelf de aanslui�ng maakt. Vraag eventueel om een �jdelijk stopcontact te plaatsen, waar je op 

kan aansluiten. Dit heef het bijkomende voordeel dat je �jdens de a[raak de spanning niet 

moet onderbreken, maar gewoon de stekker kunt ui"rekken. 

Sluit een voedingskast nooit belast aan en ontkoppel ze ook niet als ze belast is. Op die 

manier houd je de contacten van je stekkers in op�male condi�e en veroorzaak je geen 

vonken. Zet eventueel de hoofdzekering of de hoofdschakelaar af. Dan ben je zeker dat de 

voedingskast niet belast is. Als de verbinding gemaakt is, kan je  de voeding inschakelen en de 

spanningen op de uitgangsstekkers nameten. De voedingskast is dan klaar voor gebruik. 

18.6.2 Aansluiten van voedingskasten 

Stopcontact op DIN rail 

Procedure aansluiten  
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Op loca�e zullen we meestal de volledige voedingsvoorziening voor de ac�viteit moeten 

aanleggen. In het beste geval is er een aansluitpunt, waarvan we kunnen vertrekken. 

Anders moet er een generator worden voorzien. Vanuit dit punt moet de voeding voor alle 

ac�viteiten op de loca�e gelegd en verdeeld worden. Het gaat dan vaak niet alleen om 

voedingen voor de lich�nstalla�e, het podium of de geluidsinstalla�e, maar ook voor de 

backstage-ruimtes, voor de keuken en voor de publieksvoorzieningen. 

In een uitgerust theater zijn er voedingspunten voorzien, die in de meeste gevallen 

voldoen. Toch moeten er ook daar soms extra dimmers of toestellen worden aangesloten. 

Dit maakt een extra �jdelijke voeding noodzakelijk . Je krijgt dan te maken met meerdere 

voedingsaanslui�ngen in hetzelfde lokaal. Dit kan risico’s inhouden.  

Bij het uitwerken en opbouwen van dergelijke voorzieningen is de veiligheid en de 

bedrijfszekerheid van groot belang. Dit betekent ook dat we een logica in de installa�e 

moeten gebruiken, die het mogelijk maakt om fouten snel op te sporen. De installa�e moet 

zo zijn opgebouwd dat we controle houden over het geheel en dat eventuele fouten slechts 

een kleine  impact hebben op de voorstelling of op delen ervan. 

Bij al onze ac�viteiten moeten we rekening houden met de aanwezigheid van het publiek. 

We zullen ervoor moeten zorgen dat er steeds voldoende licht en elektriciteit  is om een 

evacua�e mogelijk te maken.  

In de eerste plaats betekent bedrijfszekerheid dat we er alles aan doen om te vermijden dat 

er storingen voorkomen. De keuze van het materiaal, het onderhoud en de controle ervan 

zijn dus essen�eel. Een fout door een beschadigde kabel of een versleten stekker is 

onvergefelijk! 

Fouten kunnen evenwel nooit uitgesloten worden. Om de bedrijfszekerheid te verhogen, 

zullen we de voedingsaanslui�ngen zo opsplitsen dat een fout in één gedeelte van het 

voedingssysteem geen invloed heeA op een ander gedeelte. Voedingen voor keukens, 

dienstlokalen of werklicht laten we zo lang mogelijk ona?ankelijk van de podiuminstalla�e 

lopen. In ideale omstandigheden komen ze enkel samen bij het hoofdbord. 

Dit werkt natuurlijk alleen maar als iedereen zich aan de afspraken houdt. Snel een kabel 

voor een stuurtafel in de keuken aansluiten, is geen goede oplossing. Als er een probleem 

in de keuken ontstaat, zal meteen ook de belich�ng uitvallen.  

Een doordachte opsplitsing zorgt er ook voor dat je bij problemen kan terugvallen op een 

andere voeding die nog wel werkt. Als het werklicht op een ander bord is aangesloten dan 

de voorstellingsbelich�ng is de kans klein dat je zonder licht komt te zi"en. Dit gebeurt 

trouwens ook in woningen. Door de lichtpunten om en om op een kring te plaatsen, kan je 

al�jd terugvallen op het licht van een naburige kamer. 

Voedingsborden hebben bij voorkeur een duidelijke funce en worden dicht bij de 

verbruikers geplaatst. Op die manier weet je meteen waar je bij problemen moet gaan 

zoeken en heb je overzicht over je ac�es. Je kan immers alle aangesloten toestellen zien.  

Door de borden dichter bij de verbruikers te plaatsen, houd je ook een beter overzicht en 

heb je minder kabel nodig.  

Orde en overzicht zijn noodzakelijk om problemen snel te kunnen oplossen. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat alle kabels gemerkt moeten worden. Zo weet je vanuit welk bord ze 

gevoed worden. 

18.7 Organisa�e van �jdelijke voedingen voor events 

18.7.1 Bedrijfszekerheid 
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Een bijkomend probleem bij podiumopstellingen zijn storingen in geluids- en beeldinstalla�es. 

De toestellen die we gebruiken, worden steeds gevoeliger aan externe storingen. We kunnen 

een onderscheid maken tussen drie grote groepen storingen. 

Een eerste soort storingen wordt veroorzaakt door induce. Als kabels die zeer kleine 

signalen voeren in de nabijheid van vermogenskabels liggen, kan het magne�sch veld rond de 

vermogenskabel de signalen beïnvloeden. Om dit te vermijden houden we afstand tussen 

beide types kabel. Dit kan door de signaalwegen zo uit te s�ppelen dat ze nooit vlak naast 

elkaar liggen en dat de kabels elkaar haaks kruisen als dat nodig is. 

Netvervuiling ontstaat onder andere door het schakelen van grote vermogens.  Dimmers, 

ijskasten en verwarmingstoestellen zijn hier voorbeelden van. De storing vlakt uit naarmate 

de kabel langer is. We zullen voedingen voor gevoelige toestellen dus zo dicht mogelijk bij het 

centrale voedingspunt aAakken. Op die manier is de afstand (kabellengte) tussen de 

storingsbron en het gestoorde toestel maximaal. 

Aardproblemen ontstaan doordat toestellen zowel door de netaarde als door de signaalaarde 

met elkaar verbonden zijn. Deze problemen moeten al�jd aan de signaalkant opgelost 

worden. Het onderbreken van de aarding in de voedingsaanslui�ng is zeer gevaarlijk! 

 Dat betekent niet dat we bij de aanleg van de voeding niets kunnen doen om deze problemen 

te vermijden. Het aanleggen van de voeding voor geluid of video vanuit één centraal punt in 

een stervorm zal de lengte van de aardingsgeleiders beperken, waardoor de kans op storingen 

kleiner wordt. 

Een voedingsinstalla�e staat bloot aan externe invloeden. Vooral in openlucht zullen vocht en 

water het risico verhogen. Ook wind en UV-stralen kunnen een invloed hebben bij installa�es 

die lange �jd buiten staan. De kabels en kasten moeten hier dus op voorzien zijn. De plaatsing 

van kabels, verbindingen en kasten speelt echter minstens een even belangrijke rol. Kasten 

kunnen onder een afdak worden geplaatst. Verbindingen tussen kabels plaatst men op een 

blok hout, zodat ze niet in het water komen te liggen. 

De mechanische krachten die op kabels worden uitgeoefend, worden vaak onderschat. Niet 

iedereen begrijpt dat een vrachtwagen, een vorkheAruck  of grote groepen publiek de kabels 

kunnen beschadigen. Een doordachte kabelweg en de nodige bescherming zorgen ervoor dat 

de krachten op de kabels beperkt blijven. Kabels kunnen in �jdelijke aangepaste kabelgoten 

gelegd worden, waar men overheen kan rijden. Ze kunnen ook op hoogte gehangen worden, 

zodat het verkeer er onderdoor kan.  

Alle voedingskasten, die op een elektrisch net worden aangesloten, moeten in principe 

gekeurd worden door een extern keuringsorganisme. Dit geldt ook als men door middel van 

een generator in zijn eigen elektriciteit voorziet. 

Voor mobiele voedingskasten, die op een bestaande aanslui�ng worden aangesloten, is de 

keuring van de kast voldoende. Dit is ook het geval als de kast verplaatst wordt. Een 

hoofdaanslui�ng aan het elektriciteitsnet moet echter telkens opnieuw worden gekeurd, 

omdat de aarding deel uitmaakt van het geheel.  

18.7.2 Storingen vermijden (geluid, video) 

18.7.3 Externe invloeden 

18.7.4 Keuring  

Mobiele kabelgoot 
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Bijna alle elektrische energie die we gebruiken, wordt opgewekt door generatoren.  

Meestal zien we die echter niet, omdat ze in een energiecentrale staan. Ze ze"en een 

energievorm om in beweging. Die beweging wordt dan op zijn beurt omgezet in 

elektriciteit.  De originele energievorm kan wind, water, warmte (aardwarmte, verbranding, 

kernsplitsing) of beweging (ge�jden) zijn. 

Als we op een plaats werken waar onvoldoende aanvoer van elektrische energie is of waar 

de kosten voor een aanslui�ng te hoog zijn, kunnen we een mobiele generator gebruiken. 

Meestal zal dit een generator met een verbrandingsmotor zijn. Mobiele generatoren 

bestaan zowel in monofasige als in driefasige uitvoeringen en in vermogens van 1500VA tot 

meer dan 250kVA. Het vermogen wordt uitgedrukt in VA omdat de cos φ bij generatoren 

de maximale energietoevoer mee bepaald.   

Sinds kort experimenteert men ook met waterstof cellen als alterna�ef voor generatoren. 

Deze cellen ze"en waterstof rechtstreeks om in elektrische energie. Ze zijn geruisloos en 

zeer milieuvriendelijk. Momenteel is het vermogen echter nog erg beperkt. 

Een generator bestaat uit een benzine- of dieselmotor, uit een dynamo en uit de nodige 

stuur- en regelpanelen. De frequen�e wordt automa�sch geregeld en kan 

gesynchroniseerd worden tussen meerdere generatoren. 

Het voordeel van generatoren is dat ze zeer snel voor bijkomende energievoorziening 

kunnen zorgen, zonder dat er graafwerkzaamheden of investeringskosten voor de 

elektriciteitsmaatschappij nodig zijn. De nadelen van  generatoren zijn het geluid, het 

verbruik en de gevoeligheid aan sterk schommelende belas�ngen. 

18.7.5 Generatoren  

Generator 

Mobiele generatorcombina�e 
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In dit hoofdstuk bespreken we de 

manier waarop dimmerblokken en 

dimmerracks in een 

belich�ngssysteem worden 

aangesloten.  We besteden uiteraard 

aandacht aan de problemen die zich 

kunnen voordoen en aan de manier 

waarop deze kunnen worden 

opgelost.  In dit hoofdstuk beperken 

we ons tot de buitenkant. De interne 

werking komt in een volgend 

hoofdstuk aan bod.  



 

216 

1
9

 D
im

m
e

rs p
la

a
tse

n
  

Een dimmer is een toestel dat, aan de hand van een stuursignaal,  door het regelen van het 

uitgestuurde elektrische vermogen de lichtsterkte van een elektrische lichtbron controleert.  

 

De dimmer hee0 een voeding nodig. Dit noemt men het aangeleverde vermogen. De 

dimmer hee0 ook nood aan een stuursignaal. Dit stuursignaal bepaalt hoeveel van het 

aangeleverde vermogen wordt doorgestuurd naar de uitgang en dus naar de lichtbron. De 

lichtsterkte van de lichtbron varieert a1ankelijk van het vermogen dat ze ontvangt.  

Er bestaat enige verwarring over de begrippen analoge en digitale dimmers. In feite is zo 

goed als elke dimmer analoog. Hij stuurt immers een afgeleide van een sinus uit en een 

sinus is een analoog signaal. 

Veelal wordt met het begrip “digitale dimmer” een dimmer bedoeld die door middel van 

een digitaal signaal wordt aangestuurd. Dat kan DMX zijn, maar ook bijvoorbeeld DALI. 

Anderen maken het onderscheid eerder op het gebied van de elektronica, waarbij digitale 

dimmers dan door een digitale puls worden aangestuurd en niet door de omze8ng naar 

een analoog signaal. 

Het vermogen is ongetwijfeld de belangrijkste eigenschap van een dimmer. Het wordt 

vooral bepaald door de maximum stroom van de triac, rekening houdend met de te 

verwachten pieken. Veel voorkomende waardes zijn 2 kW, 3.5 kW en 5 kW. 

Let wel op met het optellen van de vermogens van de verschillende dimmers in een 

dimmerkast. Dit gee0 niet noodzakelijk het totaal toegelaten vermogen. Men gaat er soms 

vanuit dat de dimmers nooit allemaal ten volle belast zijn. De gemeenschappelijke 

bekabeling en de cumula�e van de warmteontwikkeling vormen in dit geval een beperking. 

Om prak�sch te werken worden meerdere dimmers in een kast samengevoegd. Voor 

mobiele toepassingen worden soms meerdere kasten in een flight case samengevoegd. 

In een dimmerkast worden dan extra voorzieningen toegevoegd, die noodzakelijk zijn voor 

de goede, prak�sche werking van het geheel van de dimmers.  

De dimmers moeten uiteraard van een voeding met de nodige beveiligingen en 

omschakelingen voorzien worden. Eventueel kan ook een controle op de inkomende 

voedingsspanning toegevoegd worden. Aan de uitgangszijde kan een hard patch voorzien 

worden, zodat de aanslui�ngen flexibel  gebruikt kunnen worden. De stuursignalen kunnen 

19.2 Dimmerracks 

19.1 Dimmers  

19.1.1 Analoge vs. digitale dimmers 

19.1.2 Het vermogen van dimmers 

Schema�sche voorstelling lichtsysteem 
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ingesteld worden, waarbij de mogelijkheden variëren van het instellen van een startadres tot 

zeer uitgebreide func�es als het mergen van meerdere signalen. 

Sommige dimmerkasten beva=en ook een terugmelding, waarbij gegevens over temperatuur, 

gebruikt vermogen, faseverdeling, enz. worden teruggestuurd naar de operator.  

Bij mobiele kasten worden soms nog extra’s voorzien, zoals werklicht, een vaste spanning, 

enz.  

Elke dimmer is in feite een monofasige belas�ng. Aangezien de dimmers samen een groot 

vermogen vragen, zullen we die voeding van de dimmerkast meestal driefasig uitvoeren. De 

dimmerkast bevat dan alle elementen die een voedingskast moet beva=en. We va=en 

hieronder de belangrijkste elementen samen. Meer details over voedingskasten kan je vinden 

in het hoofdstuk voeding. 

De voedingsaanslui�ng wordt meestal uitgevoerd met driefasige CEE stekkers. Bij kleinere 

dimmerkasten vindt men soms ook aanslui�ngen op bornen. Zeer grote dimmerkasten met 

een stroom boven 125A worden met single pole connectoren uitgevoerd (vb. power lock).  Bij 

sommige kasten wordt de voedingsspanning weer naar buiten gebracht om een volgende 

dimmer mee te voeden.  

Aangezien het vermogen in de dimmerkast verdeeld wordt over meerdere uitgangen met een 

kleiner vermogen moet er ook een hoofdzekering voorzien worden. Veelal dient de driefasige 

hoofdzekering ook als hoofdschakelaar. 

De driefasige voeding moet verdeeld worden over monofasige dimmers. Voor een 

permanente installa�e kan dit met een vaste bekabeling gebeuren. Voor mobiele dimmers, 

die op verschillende ne=en moeten kunnen worden ingezet, wordt er veelal een mogelijkheid 

tot omschakeling voorzien. Dat kan met een ster-driehoeksschakelaar, met plaatjes of 

elektronisch. 

Vanuit dezelfde schakeling worden ook de spanningen betrokken voor het voeden van de 

gemeenschappelijke stuurelektronica en voor eventuele monofasige vaste spanning voor het 

voeden van bvb. een stuurtafel of het testen van spots. 

Vaak wordt deze spanning van de eerste fase afgetakt. Dit is een gegeven dat nu8g is om in 

het achterhoofd te houden bij het zoeken naar fouten. Het kan gebeuren dat geen enkel 

kanaal van de rack werkt, ondanks het feit dat slechts één fase geen spanning krijgt (maar net 

die moet wel de voeding voor de sturing leveren). 

In het voedingsgedeelte van de dimmer voorziet men dikwijls een vorm van indica�e of 

me�ng van de inkomende spanning. Bij eenvoudige toestellen kan dit met indicatorlampjes, 

bij uitgebreidere toestellen worden er effec�ef meters op de inkomende spanning geplaatst. 

Grote systemen hebben vaak ook een stroomme�ng, zodat faseverhouding en 

maximumvermogen in de gaten kunnen worden gehouden. In sommige dimmerkasten wordt 

ook de rela�e tussen de nulleider en de aarde gemeten. 

19.2.1 Voedingsaanslui�ng van dimmers 



 

218 

1
9

 D
im

m
e

rs p
la

a
tse

n
  

Een hard patch is een georganiseerde manier om de uitgangen van de dimmers met de 

spots te verbinden. Op deze manier is het mogelijk om meerdere toestellen op een kanaal 

te “patchen”. In tegenstelling tot de so0 patch geldt hier wel de beperking van het 

maximaal vermogen van een dimmerkanaal. We mogen de dimmer immers niet meer 

belasten dan aangegeven wordt. 

De hard patch gee0 de mogelijkheid om toestellen in een logische volgorde te plaatsen of 

om de faseverdeling te op�maliseren. De dimmers zijn immers verdeeld over de drie fasen 

en indien mogelijk willen we die gelijkma�g belasten.  

Bij kleine vaste installa�es is de patch meestal vrij eenvoudig uitgevoerd. De aansluitpunten 

uit de zaal worden op een punt samengebracht en van soepele kabel voorzien. Deze 

soepele kabels worden dan rechtstreeks in de  uitgangen van de dimmers geprikt. 

Hetzelfde zien we bij kleine mobiele installa�es. De mul�kabels worden voorzien van een 

overgang (break in of snake) naar soepele kabels, die in de uitgang van de dimmers worden 

geprikt. 

Bij grotere mobiele installa�es worden de mul�kabels rechtstreeks op het dimmerrack 

aangesloten. Er wordt dan een patch bord voorzien, waar met patchkabels (bvb. met 

Wieland connectors) de verbindingen worden gemaakt. Op deze manier kunnen de 

mul�kabels op�maal benut worden en blij0 het geheel overzichtelijk.  

Bij een dergelijk patchbord is het soms ook mogelijk om vaste spanning op de mul�kabels 

te prikken om toestellen van een voedingsspanning te voorzien of om spots te testen. 

Uiteraard zal een dimmerkast een aanslui�ng hebben voor het inkomende DMX signaal en 

een aanslui�ng waarmee een “daisy chain”-verbinding met de volgende dimmer gemaakt 

kan worden. Verder moet er minimaal een mogelijkheid zijn om het startadres van de 

dimmer in te stellen. 

Hedendaagse dimmers beschikken over het algemeen over veel meer func�es die 

betrekking hebben op het stuursignaal. Deze dimmers beschikken meestal over een menu 

waarmee deze func�es kunnen worden ingesteld. We sommen hieronder een aantal veel 

voorkomende func�es op. 

Er worden soms individuele startadressen toegekend. Hiermee kan voor elk kanaal een 

DMX adres worden ingesteld, zodat de dimmers niet noodzakelijk op elkaar moeten volgen. 

Hierdoor kunnen in een vaste installa�e bijvoorbeeld de dimmernummers worden 

aangepast aan de nummering van de stopcontacten in de zaal. In een mobiele installa�e 

kan hierdoor de faseverdeling worden geop�maliseerd. 

Verder wordt er soms een tes�unc�e ingebouwd, zodat de lampen vanaf de dimmer 

worden gestuurd. Soms bevat de tesHunc�e ook een soort looplicht, zodat men alle 

kanalen van de dimmer afloopt. 

Het bewaren van lichtstanden kan nu8g zijn om een dimmer autonoom te laten 

func�oneren (bijvoorbeeld op een beurs of tentoonstelling). Je kan hem dan ook als back-

up gebruiken voor het geval dat het stuursignaal wegvalt. 

Men voorziet in veel gevallen ook een instelling die aangee0 wat er moet gebeuren als het 

stuursignaal wegvalt. Meestal zijn er drie mogelijkheden: naar nul faden, de laatste stand 

bewaren of naar een noodstand overgaan. 

19.2.3 Stuursignalen  

19.2.2 Hard patch 

Vaste Hard patch 

Mobiele Hard patch 



  

219 Belich�ngstechniek voor podiumtechnici 

1
9

 D
im

m
e

rs
 p

la
a

ts
e

n
  

Het mergen van 2 signalen wordt ook dikwijls mogelijk gemaakt. In dat geval hee0 de dimmer 

een kleine ingebouwde merger, die meestal schakelt tussen het signaal in normaal gebruik en 

het back-up signaal. Op die manier kan men fouten in de bekabeling opvangen en dus een 

hogere bedrijfszekerheid garanderen. 

Er is vaak ook een mogelijkheid om andere protocols aan te sluiten. Het gaat dan veelal over 

architecturale protocols. 

Een laatste voorbeeld is terugmelding, waarbij de dimmer gegevens over temperatuur, 

belas�ng, enz. naar de stuurtafel of naar een aparte controller stuurt. 

De dimmeromgeving is de plek waar de dimmers staan en waar alle 

voedings- en spanningskabels bij elkaar komen. In grote set-ups spreekt 

men ook wel van “dimmer city” of “dimmerstreet”. Door de opkomst 

van intelligente armaturen en LED-licht worden de dimmers meer en 

meer in de toestellen ingebouwd. Men spreekt dan van “distributed 

dimming”. Dat betekent echter niet dat de toestellen niet gevoed 

moeten worden. De “dimmer street” wordt wel meer en meer een 

“voeding street”. 

Bij grote installa�es is het van essen�eel belang om de dimmeromgeving 

goed in te richten. We omschrijven hieronder een aantal principes 

waaraan een dergelijke installa�e moet voldoen. Deze principes zijn ook 

bij kleine installa�es zeer nu8g: ze kunnen veel problemen vermijden en 

een behoorlijke �jdswinst opleveren. 

• Stel de dimmers op op een plaats waar geen andere medewerkers of publiek voorbij 

moeten. Op die manier kan je rus�g werken en ben je er zeker van dat er bijvoorbeeld 

geen kabels worden uitgelopen. Scherm je dimmeromgeving eventueel af met hekken. 

• Zorg dat je kabels niet in de weg liggen op plaatsen waar je moet werken. Het is erg 

vervelend om bijvoorbeeld dimmers te adresseren, terwijl je bovenop een berg kabels 

staat. 

• Om orde in de bekabeling te houden, zorg je ervoor dat de vermogenskabels (de 

voeding), de stuurkabels, de mul�kabels en de patch elk een eigen ruimte en een eigen 

kabelweg krijgen. Op die manier houd je orde in het geheel, worden de stuurkabels 

niet gekneld en kan je sneller ingrijpen bij problemen. 

19.3 Inrichten van een dimmeromgeving 

Dimmer street 

Voorbeeld gescheiden kabelwegen 
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• Voorzie een plaats, waar overtollige kabels kunnen worden uitgerold. Probeer die 

plek op enige afstand van de dimmers te voorzien. Op die manier minimaliseer je de 

kabels die voor de dimmers liggen. Bij voorkeur wordt overtollige kabel in lange 

lussen weggelegd, bijvoorbeeld langs  een muur. 

• Zorg voor een duidelijke markering van je kabels. Nummer de mul�kabels (en 

verwijder de nummering na gebruik).  

• Hang snakes bij voorkeur op. Zo vermijd je onontwarbare knopen en hou je 

overzicht in je bekabeling. 

• Leg eerst de voedingskabels, controleer dan de voeding en leg daarna pas de 

mul�kabels. De kans dat je een voedingskabel achteraf moet vervangen is klein. 

• Houd orde en logica in je bekabeling. Bereid je aanslui�ngen op papier voor en 

documenteer de aanslui�ngen �jdens het aansluiten. 

• Voorzie werklicht. Als er zich een probleem voordoet �jdens de voorstelling moet je 

vlot kunnen werken. 

We sommen hieronder de problemen op die zich met een dimmer kunnen voordoen en 

reiken daarbij mogelijke oplossingen aan. Meer details over de exacte oorzaak van de 

problemen vind je in de tekst over dimmers.  

Als we een te kleine belas�ng op de dimmer aansluiten, zal deze niet stabiel werken. De 

dimmer hee0 immers een minimumstroom nodig om te kunnen func�oneren. De lamp zal 

flikkeren of aan blijven. Om dit op te lossen kan je een extra belas�ng op de dimmer 

aansluiten. Deze kan je bijvoorbeeld in de coulissen laten branden. 

Als we een spot met transformator aansluiten op een dimmer kan de terugwerkende 

spanning de dimmer beschadigen. Daarnaast kan de transformator beschadigd worden 

door de gelijkstroom die erdoor loopt. Zorg voor toestellen met een dimbare transformator 

en sluit eventueel een resis�eve belas�ng in parallel aan. Deze dempt de resonan�e en 

beperkt de piekspanningen. 

De snelheid van de meeste motoren is a1ankelijk van de frequen�e en niet van het 

toegeleverde vermogen. Ze kunnen dus niet gedimd worden. Hiervoor zijn wel speciale 

stuurkaarten (frequen�eregelaars) beschikbaar. 

Gewone TL-lampen zijn niet dimbaar. Er zijn wel TL-lampen met gloeidraadtransformatoren  

of dimbare elektronische ballasten beschikbaar. 

De meeste gasontladingslampen kunnen niet gedimd worden met een dimmer. Hiervoor 

bestaan mechanische dimmers. 

Het zoemen van lampen of van dimmer is een gevolg van een onvoldoende afvlakking van 

het geregelde vermogen. Hier kan enkel een dimmer van betere kwaliteit een oplossing 

bieden. 

19.4 Problemen met dimmers 
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In dit hoofdstuk behandelen we de 

principiële werking en de 

eigenschappen van verschillende types 

dimmers. We vermelden, zonder in 

detail te treden, ook andere soorten 

sturingen, zoals bijvoorbeeld voor 

motoren.  
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De meest voorkomende dimmer is een dimmer met faseaansnijding. Hieronder leggen we 

uit hoe een dergelijke dimmer werkt en wat de eigenschappen zijn.  

Het principe van een dimmer is vrij eenvoudig. Stel dat je het gemiddelde lichtniveau in je 

lokaal gedurende een minuut wil terugbrengen naar 50%. Dat is zeer eenvoudig: je schakelt 

het licht gedurende 30 seconden uit. Het gemiddelde niveau is gedaald met de hel?.  

Natuurlijk is deze manier niet erg handig. We zien immers de hel? van de 
jd niets. Stel je 

nu voor dat je het licht veel sneller aan en uit schakelt, bijvoorbeeld 50 keer per seconde. 

De lamp zal nu geen 
jd krijgen om volledig uit of volledig aan te gaan. Ons oog kan de 

veranderingen niet langer volgen en zal het gevoel hebben dat het licht gedimd, maar 

con
nu brandt. 

Een dimmer is dus eigenlijk niets anders dan een snelle, elektronische schakelaar. 

In de tekening hierboven zie je wat er gebeurt als we 
jdens elke halve cyclus van de 

neArequen
e schakelen. Omdat we mooi halverwege de halve cyclus schakelen zal  het 

vermogen gehalveerd worden. Je kan stellen dat het gemiddelde vermogen evenredig is 

aan de oppervlakte van de curve. 

Als we vroeger schakelen zal het vermogen s
jgen, als we later schakelen zal het vermogen 

dalen. 

Om de dimmer op het juiste moment te laten schakelen, moet het schakelpunt ten 

opzichte van de netsinus gesynchroniseerd worden. Er zijn verschillende manieren om dit 

te verwezenlijken. Het schema hieronder gee? een vereenvoudigde manier weer. 

20.1 Dimmers met faseaansnijding 

20.1.1 Principeschema 

20.1.2 Aansturing 

Sinus met faseaansnijding 

Principe dimmerschakeling 
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We maken een a?akking aan de voeding van de dimmer en sturen de spanning door een 

zaagtandgenerator. De zaagtandgenerator maakt van de sinus een zaagtand, die telkens start 

als de sinus door nul gaat. De zaagtand is op zijn hoogste punt 10V. 

Om het eenvoudig te houden, gaan we even uit van een analoog stuursignaal van 0V tot  10V. 

We vergelijken nu het stuursignaal met de zaagtand. Op het moment dat het stuursignaal 

groter is dan de zaagtand laten we de dimmer schakelen. Hoe hoger het stuursignaal is, hoe 

vroeger de dimmer zal schakelen. Het punt waarop de dimmer schakelt, is nu in verhouding 

met het stuursignaal. 

In de prak
jk komt er een beetje meer elektronica aan te pas, maar dat is enkel van belang 

voor elektronici. 

 

 

 

 

 

 

De eigenlijke dimmer werkt op een spanning, die gelijk is aan de netspanning (veelal 230V), en 

er lopen behoorlijke stromen door de schakeling.  

Bij een fout in de schakeling zouden deze op het stuursignaal terecht kunnen komen. Dit zou 

dras
sche gevolgen hebben voor andere dimmers, voor de stuurtafel en in het slechtste geval 

voor de gebruiker. Om dit te vermijden, wordt er aan de ingang voor het stuursignaal een 

scheiding aangebracht. Het signaal wordt door een transformator of een opto-coupler 

gestuurd zodat er geen fysieke verbinding met de netspanning is: het dimcircuit is galvanisch 

gescheiden van de netspanning. 

 

De eigenlijke schakelaar in het geheel is een thyristor. Dit is een halfgeleidercomponent, die 

zal gaan geleiden in de doorlaatrich
ng wanneer de gate wordt aangestuurd. Eens de 

thyristor in geleiding is, blij? hij in die toestand tot de spanning terug tot 0 daalt. Bijkomende 

voorwaarde is dat er een voldoende grote stroom door de thyristor blij? lopen (de 

houdstroom). 

 Thyristoren kunnen maar in één rich
ng geleiden. bij wisselstroom zal er dus 

een tweede thyristor in an
parallel gezet worden om de nega
eve halve 

cyclus te schakelen. 

Veelal worden de twee thyristoren in een behuizing samengevoegd. Men 

spreekt dan van een triac. Een triac kan zowel posi
eve als nega
eve 

stuurpulsen ontvangen. 

20.1.3 Op
sche of galvanische scheiding 

20.1.4 Triacs en thyristoren 

Verhouding stuurspanning - faseaansnijding 

Triac 

Thyristor 
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Dimmers met faseaansnijding veroorzaken storingen. Wanneer de triac naar geleiding 

schakelt, gaat de spanning immers in een zeer korte 
jdspanne (enkele µs) naar maximum. 

Deze snelle overgang veroorzaakt harmonischen (veelvouden) van de neArequen
e, die 

soms kunnen oplopen tot honderden kHz.  Deze frequen
es worden uitgezonden en zorgen 

voor storingen in o.a. klankapparatuur. De storing zal het hoogst oplopen zijn als de dimmer 

op 50% wordt aangestuurd. Het overbrugde spanningsverschil zal dan immers het grootst 

zijn. 

Een tweede probleem dat door de faseaansnijding veroorzaakt wordt, is het “zingen” van 

lampen. Dit geluid wordt veroorzaakt, doordat de filamenten van de lampen gaan 

resoneren door de herhaalde plotse pieken. 

De eenvoudigste manier om deze problemen tegen te gaan is het verhogen van de s
jg
jd 

van de triac. Een goed uitgewerkte dimmer zal een s
jg
jd hebben tussen de 200 en 800µS. 

Er zullen dan veel minder harmonischen optreden.  

In prak
jk wordt de s
jg
jd verhoogd door een of meer smoorspoelen in serie met de 

belas
ng te plaatsen.  Meestal wordt in combina
e met de smoorspoelen ook een 

laagdoorlaaAilter geplaatst. 

Naast de s
jg
jd is ook de abrupte verandering van belang bij storingen. Dit kan je zien aan 

de scherpe hoek die de curve maakt. 

Door het toevoegen van condensatoren in de schakeling wordt de overgang minder abrupt 

gemaakt. Op deze manier worden storingen tot een minimum beperkt. Dit betekent echter 

niet dat dimmers niet meer storen op bijvoorbeeld gevoelige audiosignalen. 

20.1.5 Ontstoren 

Verhoogde s�jg�jd 

Verhoogde s�jg�jd met afvlakking 
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We bespreken hier enkel de beveiliging van de dimmerschakeling en dan vooral van de triac. 

De beschrijving van beveiligingen voor volledige dimmerkasten komt in het hoofdstuk 

voedingen aan bod. 

Triacs zijn halfgeleiders en dus zeer gevoelig aan te grote stromen. Door een koude lamp zal 

bij het aangloeien kortstondig een veel hogere stroom lopen dan de nominale stroom. Dit 

komt doordat de weerstand van bijvoorbeeld wolfraam in koude toestand tot 15 keer lager is 

dan in opgewarmde toestand. Het is ook niet denkbeeldig dat in een dimmerkring een 

kortslui
ng ontstaat. 

Veelal worden triacs overgedimensioneerd en wordt de kring afgezekerd. Het is daarbij zeer 

belangrijk dat de zekeringen voldoende snel zijn om de periode, gedurende dewelke er door 

de triac een te grote stroom loopt, zo kort mogelijk te houden. 

Bij het schakelen van de triac komt een behoorlijke hoeveelheid warmte vrij. Daarom wordt 

deze op een koelvin gemonteerd. Veelal wordt er bij grotere dimmersystemen ook een 

mechanische koeling met ven
latoren voorzien. 

Sommige lichtarmaturen bevaIen een transformator om laagspanningslampen van voeding 

te voorzien. Een voorbeeld hiervan zijn pinspots (PAR36). Een transformator is een induc
eve 

belas
ng en zal anders op de voedingsspanning met faseaansnijding reageren dan een 

resis
eve belas
ng. Er ontstaan twee problemen. 

Als de spanning op de windingen plots s
jgt of van rich
ng verandert, zal het opgebouwde 

magne
sche veld ervoor zorgen dat er een spanning wordt teruggestuurd naar de ingang (de 

back EMF) . Hierdoor kunnen de componenten van de dimmerschakeling beschadigd worden. 

In theorie zal de posi
eve en nega
eve cyclus van een dimmer gelijk zijn. In prak
jk zal deze 

echter al
jd enigszins afwijken. Dit zal zichtbaar worden in de transformator als een 

gelijkstroom die door de winding loopt. Doordat de winding voor de gelijkstroom zo goed als 

geen weerstand hee?, zal deze snel opwarmen en uiteindelijk doorbranden.  

20.1.6 Beveiligen 

20.1.7 Koeling 

20.1.8 Induc
eve belas
ngen 

Naast triac dimmers, die de voedingsspanning enkel schakelen, is het ook mogelijk om met 

transistors een voedingsspanning propor
oneel te regelen. Hierdoor worden  problemen met 

de specifieke golfvorm van de triac dimmer en de korte s
jg
jd vermeden. De dimmer zal zo 

goed als s
l en storingsvrij zijn. Dit is vooral nuKg in kri
sche omgevingen, zoals in 

opnamestudio’s of in de buurt van microfoonlijnen.  

Men gebruikt hiervoor MOSFET of IGBT transistors. Aan het gebruik van transistors zijn echter 

ook een aantal nadelen verbonden. De spanningsval over de transistor is vrij hoog en een 

transistor is veel gevoeliger, waardoor complexere schakelingen noodzakelijk zijn om de 

circuits te beveiligen. Verder is er een behoorlijke koeling nodig. 

Men kan de transistor gebruiken op een gelijkaardige manier als de triac, door faseaansnijding 

of leading edge. Er zijn echter nog twee andere principes om een dimmer met transistors te 

bouwen.  

Het eerste principe is gebaseerd op faseafsnijding. Men spreekt dan van een trailing edge 

dimmer.  Een tweede mogelijkheid is gebaseerd op amplituderegeling. In dat geval hee? men 

het over sine wave dimmers. 

Sommige dimmers combineren het “leading edge”- en het “trailing edge”-principe en 

schakelen automa
sch om naar gelang de belas
ng die er op aangesloten wordt. 

20.2 Transistordimmers 

110V curve 
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Een trailing edge dimmer werkt op de tegenovergestelde manier van een triac dimmer. De 

spanning loopt langzaam op na de nuldoorgang en wordt daarna afgesneden. Doordat dit 

met een transistor gebeurt, hee? men een goede controle over de golfvorm en kunnen 

storingen geminimaliseerd worden. 

Trailing edge dimmers zijn nog minder dan leading edge dimmers geschikt om induc
eve 

belas
ngen aan te sturen. De optredende induc
espanning van de induc
eve belas
ng is 

immers vooral een probleem bij het plots onderbreken van een stroom. 

Trailing edge dimmers zijn dan weer zeer geschikt voor capaci
ef reagerende belas
ngen 

(o.a. sommige elektronische transformatoren voor bvb. laagspanningshalogeenlampen). 

Een sine wave dimmer werkt volgens het principe van pulsbreedtemodula�e. Door middel 

van een  chopper schakeling wordt de voedingsspanning in kleine stukjes (pulsen) gehakt. 

Door de verhouding tussen de “aan”- en de “uit”-pulsen te veranderen, verhoogt of 

verlaagt de gemiddelde spanning. Het signaal wordt afgevlakt en gefilterd, zodat er aan de 

uitgang terug een zuivere sinus ontstaat. 

Dimmers die volgens dit principe werken, veroorzaken geen storingen. 

Een aantal lampen kunnen niet of zeer moeilijk door middel van elektronische schakelingen 

gedimd worden. Hiervoor gebruikt men mechanische dimmers. 

De meest gebruikte zijn de lamellen dimmers. Metalen plaatjes of lamellen roteren op hun 

horizontale as, zodat er meer of minder licht wordt doorgelaten. Het huis waarin de 

plaatjes ziIen, kan op het filterframe van de spot worden gemonteerd.  

De beweging is DMX-gestuurd en meestal is er in de toestellen een curve ingebouwd, die 

ervoor zorgt dat het licht lineair met het stuursignaal varieert.  

Een ander type mechanische dimmer vinden we in profielspots en intelligente 

lichtarmaturen terug. Daar worden meestal Iris dimmers gebruikt. De werking hiervan is 

gelijkaardig aan die van de manuele Iris (met shuIer) van een volgspot, maar ze worden in 

het onscherpe deel van de bundel geplaatst. 

20.2.1 Trailing edge transistordimmers 

20.2.2 Sine wave dimmers 

20.3 Mechanische dimmers 

Trailing edge curve 

Pulsbreedtemodula�e curve 

Mechanische lamellendimmer 
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Relaisdimmers of switchpacks zijn eigenlijk geen dimmers. Ze schakelen enkel hun belas
ng. 

Het toestel staat met andere woorden aan of uit. De toestellen worden meestal via de DMX 

aangestuurd en bij betere toestellen kan het schakelpunt ingesteld worden. Het schakelpunt 

is het DMX-niveau, waarop het switchpack aan- en uitschakelt. 

Er zijn twee types switchpacks: elektronische en elektromechanische. 

Elektronische switchpacks, ook wel Solid State Switchpacks genoemd, werken als een gewone 

dimmer, maar de triac wordt in de nuldoorgang (i.e. het moment waarop de sinus door nul 

gaat) geschakeld. 

Elektromechanische switchpacks werken met relais en hebben dus fysieke schakelcontacten, 

die bewegen. 

Een aantal lichtbronnen kunnen niet zomaar met een klassieke dimmer geregeld worden. 

Voor sommige van deze lichtbronnen zijn er specifieke dimmers beschikbaar. Daarnaast wordt 

het stuursignaal van de dimmers soms misbruikt om andere toestellen aan te sturen. Omdat 

ze verder in geen enkele categorie thuishoren nemen we ze hier mee op. 

Dit soort dimmers wordt meestal ingebouwd in het toestel of wordt in de buurt van het 

toestel opgesteld. 

Voor alle duidelijkheid: we hebben het hier over schakelingen die de LED (het lampje) 

dimmen. We hebben het dus niet over het dimmen van een LED armatuur of van een “LED 

lamp”, die naast de LED ook een elektronische schakeling bevat. 

Een LED of Light Emi
ng Diode is een halfgeleider die licht uitstuurt als er een stroom 

doorloopt in de doorlaatrich
ng. Om de lichtoutput van een LED te controleren moeten we 

dus de stroom controleren. De LEDs moeten uiteraard gevoed worden met een 

gelijkspanning. 

Er worden specifieke dimmers op de markt 

gebracht die aan deze eisen voldoen. Veelal 

werken deze volgens het principe van 

pulsbreedtemodula
e. De stroom wordt constant 

gehouden, maar de LED wordt op een hoge 

frequen
e aan- en uitgeschakeld. Door de 

traagheid van onze ogen zien we de gemiddelde 

lichtsterkte. 

LED dimmers van mindere kwaliteit vertonen  op 

de lage niveaus soms zichtbare sprongen. Dat 

komt omdat LEDs niet nagloeien, zodat het feit 

dat slechts met 8 bits gestuurd wordt hier meer 

zichtbaar is dan bij halogeenlampen. 

 

De dimmer is meteen ook de voeding voor de LEDs. Deze dimmers worden bij voorkeur dicht 

bij de LEDs geplaatst, omdat de lage voedingsspanning grote kabelverliezen veroorzaakt. 

A4ankelijk van  toestel tot toestel kunnen één tot enkele honderden LEDs worden 

aangestuurd. Dit soort ballasten bestaat voor verschillende types stuursignalen (0-10V, DMX, 

DALI, …). 

20.4 Relaisdimmers 

20.5 Dimmers en regelingen voor specifieke toepassingen 

20.5.1 LED dimmers 

Pulsbreedtemodula�e voor LED sturing 
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TL-lampen kunnen niet eenvoudig gedimd worden. Het licht ontstaat immers doordat er 

een vonk tussen twee gloeidraden overspringt. Om de vonk te genereren is er bij een 

klassieke TL-schakeling een starter en een spoel (de ballast) opgenomen. Dit soort TL-lamp 

kan niet gedimd worden zonder flikkeringen. 

Willen we een TL-lamp toch dimmen, dan moeten we met een elektronische ballast 

werken. Dit is niet echt een ballast, maar een elektronische schakeling, die de werking van 

de ballast overneemt. De elektronische ballast zal er voor zorgen dat de gloeidraden 

minimaal opgewarmd zijn, zodat de vonk tussen de gloeidraden kan overslaan. Er bestaan 

drie verschillende schakelingen die dit mogelijk maken. 

De eerste mogelijkheid is het gebruik van een aangepaste ballast, die ervoor zorgt dat de 

schakeling reeds bij lage spanningen kan werken. Er is echter steeds een sprong zichtbaar: 

het gebied tussen 0 en 20% kan niet goed gedimd worden. Wanneer we dimmen in de 

buurt van de minimumspanning zal de lamp gaan flikkeren. 

Een tweede mogelijkheid is het voorzien van een ballastschakeling met een aparte voeding 

voor de gloeidraden. Dit soort TL-armaturen hee? twee aanslui
ngen:  één voor de 

gloeidraden, die meestal op een non-dimkring worden aangesloten, en een tweede 

aanslui
ng voor het dimmen, die uiteraard op een dimbare kring wordt aangesloten.  

Bij deze schakeling is het belangrijk dat de twee aanslui
ngen op dezelfde fase van de 

dimmer worden aangesloten en dat de nulleider in beide aanslui
ngen juist wordt 

aangesloten. Men zal vaak een nulleider weglaten in één van de stekkers om te vermijden 

dat kortslui
ngen gemaakt kunnen worden. 

Een derde mogelijkheid is het gebruik van een dimbare ballast. In dit soort ballasten is een 

dimmer ingebouwd. De ballast wordt gevoed door een vaste spanning en het stuursignaal 

wordt rechtstreeks aan de ballast toegevoerd. Dit soort ballasten bestaat voor verschillende 

types stuursignalen (0-10V, DMX, DALI, …). 

20.5.2 TL dimmers 

TL-schakeling met ballast 

TL-schakeling met elektronische ballast 

TL-schakeling met aparte voeding voor gloeidraden 

TL-schakeling met dimbare ballast 
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Bij de meeste motoren is de snelheid niet a4ankelijk van de toegevoerde spanning of stroom, 

maar van de frequen
e. Deze motoren op een dimmer aansluiten zou dus in theorie geen 

effect mogen hebben op de snelheid. Anderzijds is er natuurlijk een punt waarbij de motor 

niet meer in staat is naar de volgende winding te bewegen, omdat er onvoldoende vermogen 

toegeleverd wordt. De motor zal dan haperen en de indruk geven trager te draaien. De 

vertraging is echter weinig stabiel.  

Een motor is een induc
eve belas
ng, net als een transformator. Het toevoeren van spanning 

bij een s
lstaande motor of de aanwezigheid van een gelijkspanningscomponent in de 

aangeleverde spanning kan ervoor zorgen dat de windingen van de motor doorbranden. 

Dit betekent niet dat we een motor niet vanaf de stuurtafel kunnen regelen. Er bestaan 

specifiek voor dit doel gebouwde sturingen die DMX aangestuurd worden en die de 

frequen
e regelen. 

Een servomotor is niet echt een motor, in die zin dat hij geen permanente roterende 

beweging maakt. De meeste servomotoren hebben slechts een bewegingsruimte van 300°. 

Belangrijk hierbij is dat er in de motor een terugkoppeling is ingebouwd. Hierdoor kan de 

motor telkens zeer exact terug naar dezelfde plaats worden gestuurd. Deze motoren komen 

voor in bewegend lichtarmaturen en bijvoorbeeld bij dousers voor videoprojectoren. 

Een servomotor wordt aangestuurd door een pulsbreedtesturing.  Voor deze toepassing zijn 

er sturingen op de markt die het DMX signaal omzeIen in een pulsbreedtesturing.  

Een stappenmotor is een motor die in heel kleine stappen vooruit of achteruit kan worden 

bewogen. Hierdoor kan de motor zeer nauwkeurig worden aangestuurd en geposi
oneerd. 

We komen dit soort motors, eventueel in combina
e met een servoterugkoppeling, tegen in 

o.a. moving heads en scrollers.  

Ook voor dit type motor zijn er specifieke sturingen beschikbaar. Om een voldoende 

nauwkeurigheid te bekomen, worden veelal 2 DMX kanalen gebruikt. 

In de handel zijn er een hele reeks toepassingen te vinden die een DMX signaal of een ander 

lichtstuursignaal gebruiken om andere toestellen aan te sturen of signalen te bewerken. Denk 

maar aan een sturing die videosignalen schakelt, de sturing van een rookmachine enz. 

Veelal worden deze toepassingen aangeboden in de vorm van een printkaart, zodat ze kunnen  

worden ingebouwd voor specifieke projecten. 

20.5.3 Motorregelingen (frequen
ea4ankelijke motoren) 

20.5.4 Motorregeling (servo) 

20.5.5 Motorregeling stappenmotor 

20.5.6 DMX kaarten 

DMX stuurkaart 

Servo motor 
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De dimmercurve bepaalt de rela
e tussen de waarde van het stuursignaal en de 

uiteindelijke lichtopbrengst van het aangesloten armatuur. De lichtopbrengst en de 

lichtpercep
e zijn immers niet noodzakelijk evenredig aan het toegeleverde vermogen.  

Enerzijds hebben onze ogen een afwijkende lichtpercep
e ten opzichte van wat we met 

een lichtmeter zouden meten. Anderzijds is de lichtopbrengst van sommige lampen niet 

evenredig met het toegeleverde vermogen. Daarnaast zijn er nog specifieke curves voor 

bepaalde toepassingen. 

De onderstaande tabellen geven de rela
e tussen het stuursignaal (de horizontale as) en de 

uitgangsspanning (de ver
cale as) weer. 

Analoge dimmers hebben van nature een S-curve. Deze is eigen aan de toegepaste 

technologie. Digitale dimmers hebben meestal een lineaire dimmercurve als 

standaardinstelling.  

 

 

Waar vooral op lage lichtniveaus moet worden geregeld, kan een square law curve worden 

ingesteld. Op deze manier hee? men meer impact op de amberdri?. In de onderstaande 

tabel is duidelijk de rela
e te zien tussen het stuursignaal en de kleurtemperatuur. 

 

Inverse square law, ook wel een TV-curve genoemd, is vooral gebruikelijk bij televisie- of  

videotoepassingen. Een camera “ziet” immers niet bij lage lichtniveaus. De curve mag dus 

snel gaan in dit gebied. Doordat het regelbereik in het bovenste deel van de curve groter is, 

kan de kleurtemperatuur van de lampen ook nauwkeuriger worden geregeld. 

Sommige dimmerproducenten hebben specifieke TV-curves in hun toestellen ingebouwd. 

ADB hee? bijvoorbeeld een BBC-curve die is aangepast aan de standaarden van de BBC 

omroep. 

 

Wanneer de dimmercurve op non-dim is ingesteld, zal de dimmer niet dimmen, maar 

schakelen op een bepaalde waarde van het stuursignaal.  

Dit is vooral interessant voor toestellen, die we enkel aan of uit willen schakelen.  

De dimmer zal reageren als een solid state switchblok. Hou er wel rekening mee dat de 

elektronica, die in veel toestellen is ingebouwd, meestal niet bestand is tegen een door een 

triac geschakelde voeding. Ook aan de problemen met niet-resis
eve belas
ngen moet de 

nodige aandacht worden besteed. 

20.6 Dimmercurves 

S curve 

Rela�e stuursignaal — kleurtemperatuur 

Lineaire curve 

Square law curve 

Inverse Square law curve 

Non dim curve 
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Een varia
e hierop is een “con�nuous” curve, waarbij de dimmer permanent de maximum 

spanning uitstuurt. Dit kan handig zijn in vaste installa
es, waarbij bepaalde toestellen 

permanent gevoed moeten worden. De toestellen worden dan samen met de dimmers aan- 

en uitgeschakeld. 

Bij een 110V curve zal de uitgang lineair tussen 0V en  110V variëren. Houd er echter rekening 

mee dat de dimmer nog al
jd op een voedingsspanning van 220V is aangesloten!  

De 110V die aangegeven wordt is een gemiddelde (RMS). De piekspanningen zijn even hoog 

als bij een dimmer die de volle 220V kan uitsturen. De aangesloten toestellen moeten dus een 

isola
eweerstand, bekabeling en onderdelen bevaIen, die geschikt zijn voor gebruik bij 220V. 

Daarnaast bestaat er al
jd het risico dat de dimmer wordt gereset en dat de volle spanning 

ongewild op de uitgang terecht komt. 

 

Een fluorescen�e- of neoncurve is bedoeld voor lampen die in aan de onderkant van de 

dimcurve een minimumspanning nodig hebben om te kunnen ontsteken. 

Doordat er bijna onmiddellijk een voldoende hoge spanning op de uitgang wordt toegevoerd, 

zal de lichtcurve vloeiender verlopen. 

Dit is echter sterk a4ankelijk van de opbouw en de aanslui
ng van het specifieke toestel. 

Sommige toestellen kunnen op een lineaire curve worden aangesloten, andere hebben een 

afwijkende curve nodig. 

 

Sommige dimmers hebben een “pre heat”-curve of -func
e. Deze zorgt ervoor dat de uitgang 

van de dimmer op bijvoorbeeld 4%  blij? uitsturen. Hierdoor blij? het filament van de 

aangesloten lampen opgewarmd, zodat de lampen sneller reageren. 

In complexere dimmersystemen kunnen ook één of meerdere “custom” curves worden 

toegevoegd. Deze curves, die op basis van de vraag van de gebruiker worden ingevoerd, 

geven de mogelijkheid om curves voor specifieke toepassingen vast te leggen of om een 

systeem gelijk te laten lopen met de curve van oudere toestellen. 

De dimmercurve kan zowel in de dimmer als in de stuurtafel bepaald worden. Dit kan tot 

verwarring leiden en tot curves die een combina
e zijn van de ingestelde curve in de dimmer 

en in de stuurtafel. 

Over het algemeen gaat men er van uit dat er in de dimmers curves worden ingesteld die 

permanent zijn. In de stuurtafel kunnen dan curves, die enkel voor een bepaalde produc
e 

worden gebruikt, worden ingesteld. 

110V curve 

Fluorescent curve 
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Dit hoofdstuk behandelt op een 

gedetailleerde manier de 

verschillende soorten stuursignalen 

die in de belich
ngstechniek gebruikt 

worden. We vertrekken vanuit 

analoge stuursignalen, omdat dit 

bijdraagt tot een beter begrip van 

complexe digitale protocollen.  
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Het stuursignaal is de verbinding tussen de stuurtafel en het gestuurde toestel. We zullen 

verder  vaak spreken over een dimmer, hoewel ook andere toestellen aangestuurd kunnen 

worden. Het stuursignaal wordt gecreëerd in de stuurtafel. De stuurtafel is de human 

interface. Het is het toestel dat onze bevelen omzet in een stuursignaal dat door de dimmer 

begrepen wordt.  

We spreken van een signaal, omdat het steeds over zeer kleine stromen gaat. Deze geven 

aan wat de dimmer, de vermogensregeling moet doen. Er loopt dus geen vermogen door 

de stuurkabel. Het vermogen wordt door de dimmer afgenomen van de voeding en aan de 

hand van het stuursignaal in de dimmer geregeld. Het (gestuurde) vermogen wordt dan 

naar de gebruikers(de spots) gestuurd. 

Omdat de stuurtafel en de dimmers elkaar moeten begrijpen, moeten we een aantal 

afspraken maken. We spreken van een protocol. Dit is een reeks afspraken over de manier 

waarop het signaal is opgebouwd en wat dit betekent. Het protocol zorgt ervoor dat de 

“zender” en de “ontvanger” elkaar begrijpen. DMX is een voorbeeld van een protocol. 

De meeste stuursignalen zijn nu digitaal. We overlopen eerst een aantal analoge en analoge 

gemul
plexte stuursignalen, omdat we op die manier stapsgewijs de werking van de 

digitale protocollen kunnen leren begrijpen. 

Een analoog stuursignaal varieert traploos  tussen een minimum en maximum waarde. Het 

kan dus een oneindig aantal waarden tussen 0 en 100% aangeven. Het stuursignaal wordt 

con
nu naar de dimmer doorgestuurd. In principe is er één geleider per kanaal (met een 

gemeenschappelijke nulgeleider). Als we een dimmer van 12 kanalen willen aansturen, 

zullen we dus 12 signaaldraden en een gemeenschappelijke nul tussen dimmer en 

stuurtafel moeten leggen.  

 

Er is een fysieke verbinding tussen elk kanaal van de stuurtafel en de corresponderende 

dimmer. Men spreekt soms ook van een parallelle sturing. Het nadeel van deze werkwijze 

is dat er bij veel kanalen toch behoorlijk dikke kabels van de stuurtafel naar elk dimmerblok 

moeten worden gelegd.  

21.1 Wat is een stuursignaal? 

overzicht lich�nstalla�e 

21.2 Analoge stuursignalen 

analoge sturing 
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De meest voorkomende analoge stuursignalen zijn spanningssturingen. Veelal zal de 

stuurspanning variëren tussen 0V en 10V (er zijn ook systemen die tussen 1V en 9V of tussen 

9V en 0V werken). 

De keuze voor een spanning rond 10 V is ingegeven door het feit dat de spanning laag genoeg 

is om veilig te werken en hoog genoeg om geen problemen te hebben met storingen. De 

spanningen zijn ook eenvoudig om te ze=en in % (vb. 6V = 60%) . 

Bij de meeste toestellen zijn de signalen merkgebonden, maar ze zijn over het algemeen 

eenvoudig te adapteren of om te ze=en.  

In 2001 hee? ESTA een aantal afspraken vastgelegd in het ANSI 1.3 Analog Control Protocol. 

Hierin werden de minimum- en de maximumspanning, de minimumstroom die geleverd kan 

worden, de grenswaarden van de impedan
e van toestellen en de lineariteit van de sturing 

vastgelegd (eventuele curves worden in de dimmer ingebouwd). 

Het grote nadeel van spanningssturing is dat er spanningsverliezen in de kabels optreden. Het 

signaal dat aan de dimmer wordt aangeleverd zal dus lager zijn dan het signaal aan de uitgang 

van de stuurtafel. De verliezen zijn aAankelijk van de lengte van de kabels. Dit is vooral 

vervelend als de dimmers niet op dezelfde afstand worden opgesteld. Dimmers die verder 

weg staan, zullen dan een lagere stuurspanning ontvangen en dus ook minder vermogen 

uitsturen. 

Om de problemen met de spanningsverliezen in de kabels te omzeilen, ontwierp ADB een 

sturing waarbij niet de spanning, maar de stroom wordt geregeld. De stroom wordt daarbij 

geregeld tussen 370 µA (100%) en 0 µA. Omdat de stroom in een elektrische keten overal 

gelijk is, speelt de lengte van de kabels geen rol meer. Voor spanningsgestuurde dimmers kan 

de stroom eenvoudig worden omgezet door een weerstand van 27 kOhm parallel over de 

ingang te ze=en. 

Bij analoge sturingen moet er per kanaal steeds één draad (ader) tussen stuurtafel en dimmer 

worden gelegd. Om dit probleem te vermijden, is men  mul
plexing beginnen gebruiken. 

“Mul
plexing” is een techniek waarbij meerdere signalen door dezelfde kabel kunnen worden 

gestuurd.  

Het principe is eenvoudig. Men neemt een sample (een staal) van de waarde van elk kanaal 

en stuurt die waarden vervolgens achter elkaar door dezelfde signaaldraad. Het stuursignaal 

wordt nu niet langer permanent aangeleverd. Tussen het moment waarop de eerste en het 

moment waarop de tweede sample van een kanaal genomen worden, is er geen verandering 

mogelijk. 

Men kan dit vergelijken met het doorgeven van de verschillende niveaus via een telefoon. De 

spreker aan de kant van de stuurtafel leest de waarden één voor één af. De ontvanger stelt 

aan de hand van de instruc
es de dimmers één voor één in. 

De dimmers moeten natuurlijk wel een con�nu signaal uitsturen. Tussen de ontvanger van de 

samples en de dimmer is er daarom een elektronische schakeling geplaatst, die de samples 

weer omzet in een con
nu signaal. 

21.2.1 Spanningssturing 

21.2.2 Stroomsturing 

21.3 Analoge gemul
plexte signalen 
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Bij analoge mul�plexing werken we met analoge gegevens (samples) 

die worden doorgestuurd. Er worden dus telkens analoog variërende 

signalen doorgestuurd. In het schema hiernaast zien we hoe de 

samples worden gemeten en daarna achter elkaar worden 

doorgestuurd. 

 

 

 

 

Een belangrijk gegeven bij mul
plexing is de refresh rate, o?ewel de 

vernieuwingsfrequen�e. De refresh rate gee? aan hoeveel keer per seconde het signaal 

vernieuwd wordt. De refresh rate moet voldoende hoog zijn, anders zien we haperingen in 

het beeld. Door een voldoende hoge frequen
e te gebruiken zijn tussenstappen niet 

zichtbaar.  

Voor belich
ngstoepassingen kan de refresh rate vrij laag zijn. Een dimmer past zijn uitgang 

100 keer per seconde aan, maar het menselijk oog ziet geen veranderingen die hoger zijn 

dan 30 keer per seconde (we zien bvb. geen haperingen in een filmbeeld dat 28 frames per 

seconde hee?). Meestal wordt een refresh rate gekozen die niet deelbaar is door 50 of 60. 

Op die manier worden storingen vanuit de neFrequen
e (in Europa 50 Hz, in America 60 

Hz) vermeden. Een veel voorkomende refresh rate is bvb. 44 Hz. 

De verschillende protocollen voor analoge mul
plexing zijn meestal merkgebonden. 

Sommige toestellen worden om compa
biliteitsredenen nog steeds uitgerust met analoge 

uitgangen. Daarnaast hee? men dan ook digitale uitgangen. 

De belangrijkste protocollen waren: 

• D 54 van Strand Ligh
ng (384 kanalen en fader synchronisa
e) op basis van TDM 

(Time Division Mul
plex) 

• S20 van ADB (480 kanalen) 

• AMX 192 (192 kanalen, clock synchroon) USITT standaard “Analog Mul
plex Data 

Transmission Standard for Dimmers and Controllers” uitgegeven in 1986. 

 

Bij digitale gemul
plexte signalen worden de samples eerst gedigitaliseerd en dan 

gemul
plext. De principes van mul
plexing hebben we reeds eerder uitgelegd. Hieronder 

verklaren we de manier waarop de signalen worden gedigitaliseerd en hoe het uiteindelijke 

signaal tot stand komt. 

21.3.1 Refresh rate 

21.4 Digitale gemul
plexte signalen 

21.3.2 Verschillende protocollen 

Analoge mul�plexing 
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Digitalisering, ook wel AD conversie genoemd, is het omze=en van de waarde van een 

analoog signaal in een binair getal (een aantal enen en nullen die de waarde 

vertegenwoordigen). 

Om een analoog signaal om te ze=en in een binair getal delen we 

het op in een aantal stappen. Als we bijvoorbeeld een signaal van 

10V opdelen in twee stappen, dan zal alles boven 50% gelijk zijn 

aan I en alles eronder aan 0. Dit is natuurlijk niet nauwkeurig 

genoeg. Als we het signaal terug willen omze=en naar een 

analoog signaal kunnen we enkel zien of het signaal aan of uit is. 

Daarom delen we elke stap nog eens in twee. We hebben nu 4 

mogelijke combina
es (00 , 0I , I0, II) waardoor we op 25% 

nauwkeurig kunnen bepalen wat het originele signaal was. Om 

dat dit nog niet nauwkeurig genoeg is delen we elke stap 

opnieuw op in 2 stappen. Het resultaat is opnieuw twee keer zo 

nauwkeurig. Het voorbeeld hiernaast is een opdeling die een 

binair getal van vier eenheden oplevert. We noemen het aantal 

eenheden bits. Het is dus een 4-bit getal, wat dus 16 (24)

verschillende mogelijke waarden oplevert.  

De waarde zal dus niet traploos variëren maar in stappen. De nauwkeurigheid van de 

omzeKng is aAankelijk van de varia
emogelijkheden in het binaire/digitale getal. Hoe meer 

verschillende waarden we kunnen maken, hoe nauwkeuriger het originele signaal 

gereconstrueerd kan worden. Het aantal mogelijkheden wordt uitgedrukt in het aantal bits 

dat het getal bevat. Een 8-bit getal zal bvb. 256 mogelijke combina
es beva=en. Dit is voor 

onze toepassing meestal voldoende. De waarde zal immers nauwkeuriger dan 1 % zijn. 

Een gedigitaliseerd signaal kan zowel parallel als serieel worden doorgestuurd. Indien het 

signaal parallel wordt doorgestuurd (zoals bvb. bij oudere printers gebeurt) worden de acht 

bits tegelijker
jd over acht verschillende draden doorgestuurd. Indien het signaal serieel 

wordt doorgestuurd (bvb. via USB), worden de bits achter elkaar doorgestuurd. In de 

toepassingen voor lichtsturingen wordt een serieel signaal gebruikt. 

Als we een signaal door een kabel sturen, zullen we al
jd te maken krijgen met storingen en 

verliezen. Externe elektromagne
sche velden zullen het signaal beïnvloeden en de weerstand 

van de kabel zorgt voor verliezen. Bij een analoog signaal kunnen we dit niet corrigeren. We 

weten niet hoe het signaal bij de zender er uit zag. Het kan 

immers oneindig variëren. 

Bij een digitaal signaal weten we wel hoe de signalen er 

uitzagen. Er zijn immers slechts twee mogelijkheden, I of 0. 

We kunnen het signaal dus “opkuisen” en het signaal met 

een redelijke zekerheid reconstrueren. Alles wat onder de 

hel? van het signaal ligt wordt 0 en alles wat boven de 

hel? ligt wordt I. We kunnen het signaal dus telkens 

opnieuw “scherp” ze=en. 

We doen dit men een “één op één versterker” of booster. 

In het hoofdstuk over DMX bekabelen komen we 

gedetailleerd terug op het gebruik. 

21.4.1 Digitaliseren van een signaal 

21.4.2 Voordelen van een digitaal signaal 

Digitalisering van een signaal 

Foutcorrec�e bij digitale signalen 



 

238 

 1
2

 R
ich

te
n

 

Bij digitale mul
plexing combineren we de digitalisering en de mul
plexing van de signalen. 

We werken met een serieel signaal. Alle groepjes bits, aNoms
g van de verschillende 

kanalen, worden achter elkaar doorgestuurd. 

Uiteraard is het doorsturen van de groepjes bits alleen niet 

voldoende. We moeten er ook voor zorgen dat de zender en de 

ontvanger gelijk lopen. De uitgestuurde gegevens van kanaal 1 

moeten door de ontvanger ook als de gegevens van kanaal 1 

verwerkt worden. 

De verschillende protocollen hebben daar verschillende 

oplossingen voor. De twee belangrijkste zijn synchrone en 

asynchrone communica
e . 

 

 

Bij “synchrone communica�e” wordt er over een aparte ader een kloksignaal meegestuurd, 

dat de zender en de ontvanger synchroniseert. Bij “asynchrone communica�e” wordt de 

start van een reeks aangegeven, zodat de zender en de ontvanger samen starten. Daarna 

tellen de zender en de ontvanger autonoom. Binnen een reeks is er voldoende zekerheid 

dat er geen afwijkingen zijn die de telling in de war brengen. 

Voor belich
ngstoepassingen wordt er, in tegenstelling tot datatransport bij bvb. een 

computer, meestal geen foutcontrole toegepast.  Bij datatransport wordt er gecontroleerd 

of er geen fouten in de data zi=en. Indien nodig vraagt de ontvanger aan de zender om de 

gegevens opnieuw te verzenden. 

Licht- en klanktoepassingen zijn 
jdsgebonden.  Een eventuele correc
e zou toch te laat 

komen. 

In de loop der jaren hee? de lich
ndustrie een gamma aan verschillende protocollen 

ontwikkeld. We ze=en de belangrijkste even op een rijtje: 

• ADB62.5 (ADB) 

• Avab  (AVAB) 

• C105 (Compulite) 

• CMX (Colortran) 

• CMX (Compulite), met statusinfo op de tweede lijn 

• PMX (Pulsar), gebaseerd op EIA-232 (RS232) 

• SMX (Rank Strand) 

• DMX (zie verder) 

21.4.3 Digitale mul
plexing 

Digitale mul�plexing 
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In 1986 bracht ESTA de eerste versie van het DMX protocol uit. Het enorme voordeel van dit 

protocol was dat het door iedereen gebruikt kon worden, waardoor toestellen van 

verschillende merken met elkaar konden communiceren. DMX is gebaseerd op EIA RS485, dat 

ook in industriële toepassingen wijd verspreid is. 

In 1990 werden er een aantal aanpassingen aan het oorspronkelijke protocol aangebracht 

(referen
e: DMX 1990). Het ging vooral om correc
es op foutenmarges en toleran
es. De 

toleran
es zijn zeer belangrijk. Ze bakenen de grenzen af waartussen waarden mogen 

variëren. Het is in produc
eprocessen immers onmogelijk om een absoluut juiste waarde te 

geven. Bij een protocol dat door veel verschillende leveranciers gebruikt wordt, moet 

vermeden worden dat toestellen van leverancier A de toestellen van leverancier B niet 

begrijpen, omdat de toleran
egrenzen overlappen. 

DMX is een “one way protocol”. Dit betekent dat het signaal wordt uitgestuurd, maar dat er 

geen controle is of het ook effec
ef aankomt. Het DMX protocol omschrij? een signaal dat 

512 kanalen kan aansturen met een 8-bit resolu
e en een startcode, die voor de 

synchronisa
e zorgt. 

In het originele protocol was een terugmelding voorzien, maar deze is nooit ten volle 

gebruikt. Sommige fabrikanten gebruikten de tweede set aders bijvoorbeeld voor de 

voedingsaanslui
ng. Anderen gebruikten dan weer 3-pens aanslui
ngen. 

In 1998  werd er een nieuwe update van de standaard uitgewerkt. Deze hee? de referen
e 

DMX-A. De standaard omschrij? niet enkel de signalen, maar ook de te gebruiken stekkers, de 

kabels en de eisen die aan de elektronica worden gesteld. We bespreken verder een aantal 

van deze eisen, voor zover ze van belang zijn voor de prak
jk. 

DMX-A is backward compa
ble, wat betekent dat de standaard ook oudere signalen begrijpt. 

Hierdoor konden een aantal zaken niet worden opgenomen. Deze zijn verwerkt in het nieuwe 

RDM protocol (zie verder). 

Het DMX signaal (de pulstrein) bestaat uit een break en een startcode die het begin aangee?, 

gevolgd door frames die voor elk kanaal de waarde doorsturen. Een frame bestaat uit een 

startbit, gevolgd door de waarde te beginnen met de laagst significante bit (de bit die het 

kleinste deel van het getal aangee?). Het frame wordt afgesloten door twee stopbits. 

21.5 DMX 

Detail DMX signaal 
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Waar voor conven
oneel licht 512 kanalen meer dan voldoende waren, is er ondertussen 

een DMX boom ontstaan. De 512 kanalen voldoen niet meer voor de huidige toepassingen. 

Als we bijvoorbeeld 25 bewegende spots met elk 24 parameters gebruiken is een DMX 

signaal al onvoldoende om alle kanalen aan te sturen. De hoeveelheid gebruikte 

parameters, de noodzaak aan hogere resolu
es (waardoor meerdere kanalen voor één 

parameter gebruikt worden) en de hoeveelheid toestellen in sommige opstellingen maken 

het noodzakelijk om meer kanalen te kunnen aansturen. 

Binnen het DMX concept hee? men dit opgelost door meerdere universes te gebruiken in 

de stuurtafels. De stuurtafel zal nu meerdere DMX uitgangen hebben, die elk 512 kanalen 

aansturen. In de stuurtafel zal het eerste universe van kanaal 1 tot 512 lopen. Het tweede 

universe loopt dan van 513 tot 1024 enzovoort.  

Dit verandert echter niets aan de werking van het DMX signaal binnen één bepaalde lijn. 

We gaan er hier dan ook niet verder op in. 

RDM of Remote device management is de ANSI E1.20 standard die het DMX protocol 

verder uitbreidt. Met het RDM protocol is de communica
e niet langer 

éénrich
ngsverkeer, maar bidirec
oneel. Het protocol laat immers toe om over pin 2 en 3, 

waarop de stuursignalen staan, ook in de andere rich
ng signalen te sturen. Hierdoor kan 

er terugmelding naar de stuurtafel  voorzien worden, maar het is ook mogelijk om bvb. 

instellingen van toestellen vanop afstand te wijzigen. Het gebruik van het protocol vraagt 

wel een aanpassing in de gehele systeeminfrastructuur. Zo moeten spli=ers bvb. 

bidirec
oneel worden. Aan de kabelinfrastructuur moet echter niets gewijzigd worden. Het 

systeem is ook volledig compa
bel met DMX. 

RDM voorziet volgende mogelijkheden: 

• De DMX adressen van de toestellen kunnen vanuit de stuurtafel worden ingesteld. 

Het is dus niet langer nodig om dip switches of menu’s op het toestel in te stellen 

• “Plug and play”. De stuurtafel “ontdekt” nieuwe toestellen die op de stuurkabel zijn 

aangesloten 

• De stuurtafel kan via RDM gegevens over de parameters van de gebruikers opladen 

• Upgrades aan de firmware van toestellen kan via RDM gestuurd worden 

• Toestellen kunnen status en fou�nfo naar de stuurtafel zenden 

• Betere integra�e met netwerkprotocols zoals Art-Net or ACN 

Het RDM protocol is momenteel nog niet ten volle ontwikkeld. Er zijn wel al toestellen op 

de markt die “RDM ready” zijn. 

21.6 RDM 

21.5.1 DMX universes 
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In dit hoofdstuk behandelen we het 

transport en de distribu�e van DMX 

signalen. Eerst kijken we naar de 

noodzakelijke eigenschappen van de 

DMX kabel. Daarna overlopen we de 

verschillende aansluitmethodes en 

de toestellen voor distribu�e en con-

versie. Ook de uitwerking van prak�-

sche oplossingen en de oplossing van 

gangbare problemen komen aan 

bod. 
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De eigenschappen van de DMX kabel en de bijbehorende stekkers maken deel uit van de 

afspraken in de ESTA
  
DMX standaard. Het gebruik van de juiste kabel en aanslui�ngen is 

immers van het grootste belang om storingen te beperken en de kwaliteit van het signaal 

en de bedrijfszekerheid te verzekeren. 

Voor de kabel gee6 men als belangrijkste eisen op: 

• geschikt zijn voor RS485 datatransport volgens de norm EIA485. 

• twee twisted pairs beva#en (twee in elkaar gedraaide aders vormen samen een 

twisted pair) 

• afgeschermd (shielded) zijn. De afscherming is meestal uitgevoerd door middel van 

een draadscherm of een door folie. De afscherming wordt aan de aarde gelegd en 

zorgt ervoor dat externe invloeden van elektromagne�sche velden worden beperkt. 

• Een karakteris�eke impedan�e van 120 ohm hebben. Bij een voldoende hoge 

frequen�e en een voldoende lengte gedraagt een kabel zich niet meer als een 

gewone geleider, maar als een zogenaamde transmissielijn. Deze hee6 een 

karakteris�eke impedan�e, die in tegenstelling tot de gelijkstroomweerstand voor 

een bepaalde frequen�e niet evenredig groter wordt met de lengte. Dit hee6 te 

maken met de rela�e tussen de capaci�eve en de induc�eve eigenschappen van de 

kabel. 

Ook over de te gebruiken stekkers gee6 de norm duidelijkheid. Het moet gaan om een XLR5 

stekker, waarbij het signaal op de vrouwelijke stekker wordt gezet (DMX out). 

De aanslui�ngen worden als volgt gedefinieerd: 

 

De nieuwe DMX-A standaard laat ook RJ45 stekkers toe, maar enkel voor 

patchtoepassingen en permanente verbindingen. Dit is vooral bedoeld om binnen 

gebouwen op een eenvoudige en goedkope manier kabels te kunnen voorzien. Op 

toestellen en aanslui�ngen voor gebruikers moet er echter gebruik gemaakt worden van de 

XLR5 aanslui�ngen. 

22.1 DMX kabel 

22.1.1 Kabel 

22.1.1 Stekkers 

XLR 5 stekkers 

afgeschermde twisted pair kabel 
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De RJ45 stekkers moeten als volgt worden aangesloten: 

 

Gebruikers en fabrikanten van apparatuur wijken soms evenwel af van de standaard. De 

meest voorkomende afwijking is het gebruik van 3-pens in plaats van 5-pens aanslui�ngen. Dit 

houdt een groot risico op beschadiging van de audio apparatuur in.   

Een andere veel voorkomende afwijking is het gebruik van microfoonkabel in plaats van voor 

RS485 geschikte kabel. In kleinere opstellingen werkt dit meestal wel, maar als er problemen 

zijn, is het zeer moeilijk om fouten op te sporen. 

Sommige merken gebruiken pen 4 & 5 van de XLR5 om voedingsspanning te voorzien voor 

o.a. kleinere stuurtafeltjes. Dit is uiteraard zeer gevaarlijk, wanneer dit gecombineerd wordt 

met materiaal dat de tweede data verbinding gebruikt. 

Een digitaal signaal kan niet zomaar (passief) worden gesplitst zoals bvb. voor een 

voedingsspanning het geval is. Het splitsen hee6 immers invloed op de impedan�e van de 

kabel en zou het signaal verstoren. 

De aansluitmethode die we bij DMX toestellen gebruiken, noemen we “daisy chain”. Het 

signaal wordt aan het eerste toestel aangesloten. Dit toestel hee6 ook een signaal-uitgang/

doorvoer. Hierop wordt dan het tweede toestel aangesloten, enz. 

Op het einde van de lijn, bij het laatste toestel, moeten we de lijn afsluiten. We doen dit door 

een afsluitweerstand van 120 Ohm op de uitgang aan te sluiten. De afsluitweerstand 

garandeert dat de impedan�e in de gehele kabel stabiel blij6 en dat er geen ongewenste 

reflec�es van het signaal kunnen optreden. 

De daisy chain-techniek kan niet onbeperkt worden toegepast. De standaard gee6  een 

maximum van 32 toestellen op. Ook de lengte van de lijn is niet onbeperkt. In theorie ligt de 

grens op 1000 m, maar in de prak�jk hanteert men maximumlengtes van 200 tot 500 m. 

22.2 DMX bekabelen 

RJ45 stekker 

Dimmers in daisy chain 
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Alle toestellen die met de DMX lijn verbonden zijn, krijgen de volledige 512 kanalen 

toegestuurd. We moeten nu aangeven naar welke DMX kanalen het toestel moet luisteren. 

Dit noemen we adresseren.  

In de meeste gevallen geven we enkel het startadres op. Dit is het adres van de eerste 

dimmer in een blok. De andere dimmers sluiten dan aan op dit adres. Hoe het startadres 

wordt ingesteld is aIankelijk van het toestel. Dit kan d.m.v. dip switchen, 

duimwielschakelaars of een menu.           

In de meeste opstellingen zullen we de verschillende toestellen gewoon een opeenvolgend 

startadres geven. In het onderstaande voorbeeld zie je drie dimmerblokken met elk 12 

kanalen die in volgorde zijn geadresseerd. 

Het is ook mogelijk om twee toestellen hetzelfde adres te geven. Dimmers (of toestellen) 

die hetzelfde adres hebben zullen ALTIJD samen werken. Ze krijgen immers hetzelfde 

signaal aangeleverd.  

Deze overlapping hoe6 niet noodzakelijk een heel blok te zijn. Door het verschuiven van de 

startadressen kunnen we ook een gedeelte van de dimmers van een blok laten samenlopen 

met een ander blok. 

Dimmer 1 tot 6 van blok 2 zullen nu samen lopen met kanaal 7 tot 12 van de eerste blok. 

Dimmer 1 tot 6 van blok 3 zullen nu samen lopen met kanaal 7 tot 12 van de tweede blok.  

Bij dimmers die de adressering d.m.v. een menu instellen, is het zelfs mogelijk om elke 

individuele dimmer een apart adres te geven. Het is dan best mogelijk dat dimmer 1 door 

DMX kanaal 111 wordt aangestuurd. Dimmer 2 wordt op zijn beurt aangestuurd door DMX 

kanaal 3, Dimmer 3 door DMX kanaal 22, enz. We noemen dit het so%patchen van de 

dimmers. 

22.3 DMX adresseren 

adressering 

dip switch 

opeenvolgende adressen 

overlappende adressen 

gedeeltelijk overlappende adressen 
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Men kan zich afvragen wat het nut hiervan is. De meeste stuurtafels hebben immers de 

mogelijkheid om de DMX kanalen te patchen. Het verschil zit in het gebruik. Het patchen van 

dimmers zal eerder gebruikt worden om logica te creëren in een permanente situa�e. Zo kan 

je bijvoorbeeld de aansluitnummers in een zaal organiseren, zodat ze voor iedereen helder 

zijn. Patchen in de stuurtafel zal eerder gebruikt worden om een �jdelijke logica te maken, 

zodat de nummers bvb. aansluiten bij de noden van een bepaalde produc�e. 

Daarnaast kan de patch in de dimmer gebruikt worden om een beschadigde dimmer te 

vervangen, zonder dat er iets aan een reeds geprogrammeerde lich#afel moet worden 

gewijzigd. 

In complexere situa�es voldoet de hoger beschreven aansluitmethode vaak niet. Om 

problemen in deze complexe situa�es op te lossen, kunnen we gebruik maken van 

verschillende toestellen en hulpmiddelen. Hierdoor kan het verdelen van het DMX signaal 

naar de uiteindelijke gebruikers efficiënter en bedrijfszekerder georganiseerd worden. 

We hebben hierboven gezien dat er een beperking is op de lengte van een DMX verbinding. 

De totale kabellengte tussen de stuurtafel en het laatste toestel in de kring mag, aIankelijk 

van bron tot bron, maximum 250 m/400 m/1000 m bedragen. 

Een DMX versterker, ook wel booster genoemd, is eigenlijk een “één op één versterker”.  Het 

is niet echt een versterker want het toestel brengt het inkomende signaal enkel terug tot het 

oorspronkelijke niveau. Meestal is er ook een galvanische scheiding voorzien door middel van 

opto-couplers.  

Als we een versterker in de lijn ze#en, begint de lijn eigenlijk opnieuw. Vanaf de versterker 

kunnen we weer het maximale aantal toestellen aansluiten en de maximale kabellengte 

gebruiken.  

Verder worden boosters vaak gebruikt om de kwaliteit van het signaal te verbeteren bij 

toepassingen, waarbij veel storingsbronnen aanwezig zijn. 

Aan het verbinden van toestellen door middel van daisy chaining zijn een aantal nadelen 

verbonden. Als toestellen ver uit elkaar staan moeten kabels heen en weer getrokken worden. 

Een onderbreking in de keten onderbreekt verder alles wat er achter is aangesloten. Voor 

grotere installa�es, waarbij bvb. ook aanslui�ngen voor toestellen van reizende 

gezelschappen zijn voorzien, moet bvb. telkens het signaal worden onderbroken om een 

toestel aan te sluiten. Deze onderbrekingen vormen een risico voor de bedrijfszekerheid. 

22.4.1 Versterkers 

22.4 DMX distribu�e 

22.4.2 Spli#er  

aanslui ng DMX versterker 
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Een spli#er bestaat eigenlijk uit een aantal versterkers, die meestal galvanisch van elkaar 

gescheiden zijn. De versterkers zijn aan de ingang met elkaar verbonden. Hierdoor komt op 

de uitgangen van de verschillende versterkers hetzelfde signaal te staan. Elke uitgang is 

meteen ook het begin van een nieuwe lijn. Hierdoor kan er op elke uitgang opnieuw het 

maximale aantal toestellen en de maximale kabellengte gebruikt worden. Het betekent 

echter ook dat elke lijn afzonderlijk met een afsluitweerstand moet worden afgesloten. 

Het gebruik van een spli#er verandert niets aan het DMX signaal. Op elke uitgang staat een 

signaal dat iden�ek is aan het signaal op de ingang. 

In normale omstandigheden kan slechts één stuurtafel worden aangesloten op een DMX 

lijn. Dit is ook logisch: als we meerdere stuursignalen bij elkaar zouden voegen, komen ze 

met elkaar in conflict. Beide signalen beva#en informa�e (bijvoorbeeld over kanaal 1) en 

zonder bijkomende aanwijzingen is het niet mogelijk om te bepalen welke van de twee nu 

gevolgd moet worden. 

In bepaalde gevallen kan het echter nuOg zijn om meerdere stuurtafels op dezelfde lijn aan 

te sluiten. Hiervoor gebruiken we een merger. AIankelijk van de instellingen zullen de 

signalen op een andere manier verwerkt worden. 

22.4.3 Merger  

aanslui ng merger 

aanslui ng spli"er 
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Een merger hee6 meestal een aantal modi, waaruit, aIankelijk van de toepassing, gekozen 

kan worden: 

HTP 

HTP  of Highest Takes Precedence: de hoogste waarde van een kanaal primeert. Dit is in feite 

wat er ook in een lich#afel gebeurt als bvb. twee submasters hetzelfde kanaal aansturen. 

Backup mode 

Deze modus wordt gebruikt om een back-up-stuurtafel automa�sch te laten overnemen bij 

defect van de eerste tafel. De uitgang volgt de eerste stuurtafel tot op het moment dat het 

signaal wegvalt. Op dat moment wordt er automa�sch naar de tweede ingang 

overgeschakeld. 

Merge mode 

In de merge mode stelt men in welke kanalen van de uitgang een bepaalde ingang volgen. Zo 

kan je bvb. de eerste 120 kanalen naar lichtstuurtafel A laten luisteren en de volgende 

kanalen naar stuurtafel B. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de beweging van 

geautoma�seerd licht op een stuurtafel te bedienen en de controle over de intensiteiten door 

te geven aan een andere stuurtafel, waarmee ook conven�oneel licht aangestuurd wordt. 

LTP 

LTP of latest takes precedence: de laatst aangepaste waarde hee6 voorrang. Hierbij kunnen 

twee stuurtafels gelijk�jdig gebruikt worden. Een kanaal zal aangepast worden aan de hand 

van de ac�e die het laatst is uitgevoerd. 

LoTP 

LoTP of Lowest takes precedence: hier primeert de laagste waarde. Dit kan handig zijn om in 

te grijpen. Een tweede stuurtafel kan dan “nega�ef” gebruikt worden, om licht weg te halen 

in plaats van toe te voegen. 

In kleinere installa�es worden vaak extra wall plates gezet. Dit zijn aansluitpunten die de lijn 

onderbreken. Als de plaat niet gebruikt wordt, steekt men een kort kabeltje tussen de uitgang 

en de ingang om de lijn te verbinden. Als men een toestel wil aansluiten, onderbreekt men de 

lijn even en sluit men het toestel in de kring aan. 

In grotere installa�es worden soms patchpanelen gebruikt. Op een dergelijk paneel komen 

aansluitpunten uit verschillende delen van de zaal samen. Men kan dan, door verbindingen te 

leggen, kiezen welke aansluitpunten men gebruikt. Meestal wordt dit in combina�e met een 

spli#er uitgevoerd, zodat er een sternetwerk ontstaat. 

Bij wireless DMX wordt het DMX signaal omgezet in een hoogfrequent draadloos signaal. Aan 

de ontvangzijde wordt dit signaal weer omgezet in een normaal DMX signaal. 

22.4.4 Patchpanelen en wall plates 

22.4.5 Wireless DMX 
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Het uitwerken van een prak�sche opstelling is geen eenvoudige zaak. Een goed uitgewerkte 

opstelling bepaalt immers mee de bedrijfszekerheid, de flexibiliteit en het gebruiksgemak. 

Er is geen eenduidige, juiste oplossing voor een opstelling. We kunnen enkel vertrekken 

vanuit een analyse van de noodzaken. We kunnen bvb. volgende vragen proberen te 

beantwoorden: 

• Wat is de exacte func�e van de installa�e? 

• Welke mogelijkheden/func�onaliteiten willen we? 

• Op welke plaatsen zullen de toestellen staan? 

• Kiezen we voor centrale of decentrale dimmeropstelling? 

• Hoe kunnen de kabels het best/veiligst gelegd worden? 

• Welke plaatsen moeten we vermijden i.v.m. storingen? 

• Wat zijn kri�sche delen in verband met bedrijfszekerheid? 

• Welke delen moeten (�jdelijk) kunnen worden uitgebreid?  

Aan de hand van de antwoorden op bovenstaande vragen kunnen dan een aantal keuzes 

worden vastgelegd: 

• delen in daisy chain 

• delen in ster  

• kabelweg  

• signaalversterking 

• spli#ers/mergers/patch/aansluitpunten 

Er zijn twee manieren om DMX problemen op te lossen: deduc�ef en via me�ngen. 95% 

van de problemen kunnen met een deduc�eve zoekmethode worden opgelost. De meeste 

problemen doen zich immers voor door fou�eve afslui�ng, beschadigde kabels of 

aardingsproblemen. 

In de eerste plaats moeten we zeker zijn dat het DMX signaal aankomt op de verschillende 

toestellen. De meeste toestellen hebben ingebouwde indica�elampjes. Op die manier 

kunnen we controleren of het signaal inderdaad aankomt. Als dat niet zo is, controleren we 

in de eerste plaats de kabels en de stekkers. Wanneer één bepaald toestel geen signaal 

aangee6, is het natuurlijk ook al�jd mogelijk dat er een intern probleem is met de 

stuurelektronica. Kijk de zekeringen eventueel even na. 

Wanneer er een signaal aanwezig is, maar we toch niets kunnen aansturen, is er meestal 

een probleem met patch of adressering. Er is immers een signaal, maar de toestellen 

“luisteren” er niet naar. Vergeet ook niet na te kijken of de masters van de stuurtafel wel 

open staan. 

Bij een onstabiel signaal kijken we eerst na hoeveel toestellen er op de lijn zijn aangesloten 

en of de lijn wel degelijk is afgesloten. Bij problemen met aardlussen helpt het soms om 

een op�sche onderbreker (een booster) tussen de lijn te ze#en.  

22.5 Uitwerken van een prak�sche opstelling 

22.6 DMX problemen oplossen 
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Een laatste controle op de regelma�gheid van het signaal is het al dan niet stabiel knipperen 

van de indica�e-leds. Als de verbinding op pen 2 onderbroken is, zal de DMX lijn immers 

minder stabiel func�oneren. Een laatste redmiddel is een DMX tester of DMX scope. Hiermee 

kunnen we het signaal echt zien en soms zelfs signalen genereren voor testdoeleinden. 

Soms is het nodig om het DMX signaal om te ze#en naar een ander soort signaal of 

omgekeerd. Hiervoor gebruiken we signaalomze#ers. 

Mul�plexers zijn toestellen die een AD-conversie uitvoeren. De werking hiervan is hierboven 

reeds besproken. Ze zijn bijvoorbeeld nuOg om  een analoog signaal uit een kleine handtafel 

naar DMX om te ze#en. Ze worden nu vooral gebruikt om signalen uit andere (externe) 

systemen om te ze#en. Zo kan bijvoorbeeld de bediening van het zaallicht mee worden 

opgenomen in het totale systeem. 

Demul�plexers doen net het omgekeerde van een mul�plexer. Ze maken van een DMX signaal 

terug analoge signalen. We spreken dan van DA-conversie.  Ze worden nog vaak gebruikt om 

oudere dimmers aan te sturen (dimmers gaan veel langer mee dan stuurtafels). Daarnaast 

worden ze vaak gebruikt om bvb. rookmachines aan te sturen. 

Protocol convertors worden minder gebruikt. Ze zorgen voor de omzeOng van het ene 

protocol naar het andere. Veelal gaat het dan om een omzeOng naar oudere systemen of 

toestelspecifieke systemen (vb. scrollers). Het groot nadeel van protocol convertors is dat ze 

(soms zichtbare) vertragingen veroorzaken tussen de bediening en de uitvoering. 

Een type conversie wordt wel veel gebruikt: de omzeOng van DMX naar domo�casystemen. 

Zo kan door de omzeOng naar bvb. DALI (Digital Addressable Ligh�ng Interface) de verbinding 

worden gemaakt met de zaalverlich�ng en/of de centrale besturing van het gebouw. 

USB dongles of netwerk hubs zijn niet echt een conversie. Het DMX signaal wordt op een 

andere drager geplaatst, maar blij6 bewaard. We bespreken dit verder in het deel over 

netwerken in een volgend boek. 

In de handel is een groot gamma aan door DMX aangestuurde stuurkaarten verkrijgbaar. Het 

gaat om kaarten die relais, servomotoren, steppermoters, midi signalen, SMTP signalen  of 

zelfs video kunnen bedienen. Ze vallen buiten het bestek van dit hoofdstuk. Ze kunnen 

immers beschouwd worden als toestellen zoals dimmers of intelligente spots. 

 

22.7.1 Mul�plexers 

22.7 DMX conversie 

22.7.2 Demul�plexers 

22.7.3 Protocol convertors 

22.7.4 Netwerken 

22.7.5 Stuurkaarten 
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 23 Stuurkabels solderen  

23.1 Benodigdheden en gereedschappen 252 

23.2 Voorbereiden     253 

23.3 Solderen      255 

23.4 Monteren      256  

In dit hoofdstuk bespreken we stap 

voor stap de manier waarop we een 

signaalkabel solderen. We hebben als 

voorbeeld gekozen voor een DMX 

kabel met 5 pens XLR stekkers. 

Uiteraard zijn deze principes ook op 

andere kabeltypes van toepassing. 
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We kiezen voor een afgeschermde twisted pair datakabel. A/ankelijk van de toepassing 

kiezen we voor een tweepaars- of voor een éénpaarskabel. 

 

We gebruiken 5-polige XLR stekkers. 

De stekkers bestaan meestal uit vier onderdelen: 

• Het stekkerhuis 

• De eigenlijke connector 

• De trekontlas�ng 

• De afsluithuls 

Uiteraard zijn er hier varia�es op mogelijk. Bij sommige leveranciers kunnen er bijvoorbeeld 

extra ringen of afsluitdoppen in verschillende kleuren worden aangebracht. 

Als gereedschappen  hebben we een scherp mes, een kniptang, een triptang en eventueel 

een bektang nodig. We kiezen bij voorkeur een iets fijnere maat. De kabels en de aders zijn 

immers vrij fragiel. 

Het loont de moeite om te investeren in een goede striptang. Goedkope striptangen 

beschadigen al snel de kopervezeltjes van de aders. 

Indien we rubberkousen gebruiken om de aders te beschermen, is een driepuntstang 

nu8g. De rubberen hulsjes worden over de bekken geschoven. Hierdoor kan de rubberkous 

uitgerekt worden, zodat ze gemakkelijk over de kabels schui9. Eventueel kan er op de 

punten een beetje glijmiddel worden aangebracht om de wrijving met het rubber te 

verkleinen. 

 

Hoewel een gewone soldeerbout in principe voldoende is om een stekker te solderen, 

hee9 een soldeersta�on een aantal voordelen.  

• De temperatuur kan geregeld worden, zodat we de isola�e van de aders of het 

omhulsel minder snel oververhi;en. 

• Anderzijds zorgt de temperatuurregeling, in combina�e met een goede 

soldeertechniek, ervoor dat we geen “koude lassen”  (zie verder bij solderen) 

veroorzaken. 

• De temperatuur blij9, ook als er veel warmte via de contacten wegvloeit naar de rest 

van de stekker, op peil. 

In de soldeerbouthouder is er een voch�g sponsje voorzien om de �p van de soldeerbout 

schoon te maken. 

Soldeer�n is een lood-�n mengsel met een smeltpunt dat lager is dan dat van de te 

verbinden materialen. In de kern is er een hars toegevoegd om het soldeer�n beter te laten 

vloeien. Voor elektronicatoepassingen (en dus ook voor het solderen van stuurkabels) 

wordt er een verhouding van 60% �n/40% lood gebruikt. Andere verhoudingen zijn niet 

geschikt voor het solderen van kabels of elektronische componenten. 

23.1 Benodigdheden en gereedschappen 

Onderdelen vrouwelijke stekker 

Eénpaars twisted pair 

Tweepaars twisted pair 

Onderdelen mannelijke stekker 

Gereedschappen 

Driepuntstang 

Soldeersta�on 

Soldeer�n 

Mannelijke XLR stekker 

Vrouwelijke XLR stekker 
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Tegenwoordig gebruikt men om milieuredenen veelal een mengsel met een loodvervanger. 

Lood is immers een schadelijk zwaar metaal. We moeten hierbij echter met een aantal zaken 

rekening houden: 

• Loodhoudend en loodvrij soldeer�n mogen onder geen beding door elkaar gebruikt 

worden. Dat betekent ook dat herstellingen met het zelfde soort soldeersel moeten 

gebeuren en dat je een andere boutpunt moet gebruiken. 

• De dampen die bij het solderen vrijkomen zijn bij loodvrije soldeer nog schadelijker dan 

bij loodhoudende. Wanneer je meer dan occasioneel soldeert, moet er een afzuiging 

worden voorzien. Dit kan bijvoorbeeld met een buisje vlakbij de soldeerpunt. 

 

Bij het solderen hebben we meestal een hand te kort. We moeten immers de kabel, de 

stekker en de soldeerbout vasthouden. Als je minder ervaring hebt, kunnen we je aanraden 

om zowel de stekker als de kabel vast te ze;en. 

Hiervoor zijn er verschillende hulpmiddelen op de markt. Een voorbeeld is de “helpende 

hand” of “derde hand” hiernaast. 

Er zijn verschillende alterna�even. Eén mogelijkheid is je soldeerbout in een microklem 

plaatsen. Dit vraagt echter een vaste hand en veel ervaring. 

Een ander alterna�ef is een tegenstekker in een bankschroef plaatsen. Dit hee9 het 

bijkomende voordeel dat de pennen van de stekker beter gekoeld worden. Hierdoor wordt de 

kans dat het omhulsel smelt kleiner. 

Verder hebben we doorzich�ge krimpkous nodig om een markering te kunnen aanbrengen op 

de kabel.  

Tot slot gebruiken we ook nog velcrobandjes of een andere beves�ging voor opgerolde kabel. 

Wat je kiest, hangt onder meer af van de gebruiken in je organisa�e. 

We meten eerst de kabel af. Neem daarbij een paar cen�meter extra. We zullen een beetje 

kabel verliezen bij het afwerken en je kan beter een iets langere dan een te korte kabel 

hebben. 

Vooraleer we verder gaan, schuiven we eerst de krimpkous over de kabel. Deze zullen we 

later gebruiken om een label of lengteaanduiding aan te brengen. 

 

We schuiven ook meteen de trekontlas�ng en de afsluithuls over de kabel. Het is een goede 

gewoonte dit al�jd eerst te doen. Anders loop je het risico om de hele stekker terug te 

moeten demonteren. 

 

We schuiven ook een rubberkous over de kabel. Die zal achteraf de afscherming bedekken. 

 

 

 

23.2 Voorbereiden 

Krimpkous 

Trekontlas�ng en afsluithuls 

Plaatsen rubberkous 

Derde hand 

Bankschroef als helpende hand 
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We verwijderen nu eerst het omhulsel. We plooien de kabel dubbel, zodat er spanning op 

het omhulsel staat, en snijden het voorzich�g in. Snijd niet volledig door de isola�e, want 

dan beschadig je de afscherming. Het is voldoende dat de mantel verzwakt is. Je kan 

eventueel eerst op een afvalstukje proberen. 

 

Door de spanning in het omhulsel scheurt het rubber open zonder de onderliggende 

afscherming te beschadigen. Dit doen we aan beide zijden, zodat het deel dat we willen 

verwijderen volledig los zit. 

Een alterna�eve methode is die waarbij je met de punt van een fijne kniptang in de 

langsrich�ng onder de isola�e schui9. Je kan op die manier het rubber openknippen. 

 

We kunnen het losse deel van de kabelmantel nu eenvoudig verwijderen. 

 

 

 

De afscherming ligt nu vrij. 

 

 

 

Als er binnen de afscherming een niet-geïsoleerde ader aanwezig is, kunnen we de 

afscherming aGnippen. Anders draaien we de afscherming bij elkaar zodat er een niet-

geïsoleerde ader ontstaat. 

 

 

Bij sommige kabeltypes zijn er één of meerdere touwtjes tussen de aders gelegd. Dit doet 

men om het produc�eproces te vereenvoudigen en om de kabel soepeler te maken. De 

eindjes van de touwtjes knippen we ook af. 

 

 

Daarna knippen we de aders op de juiste lengte. 

Sommige leveranciers geven exacte maten op.  

 

Anders scha;en we de lengte in op basis van de stekker. We moeten er zeker van zijn dat 

de mantel van de kabel in de trekontlas�ng wordt gegrepen. 

De afschermingsgeleider knippen we eventueel iets korter af. Op die manier kan er nooit 

trekspanning op de aders komen. 

Eventueel schuiven we een rubberkousje of krimpkousje over de afschermingsgeleider. Op 

die manier kunnen losse draadjes geen kortslui�ng maken. 

Openscheuren omhulsel 

Insnijden omhulsel 

Verwijderen omhulsel 

Afscherming 

Afschermingsgeleider 

Verwijderen touwtjes 

Aders op lengte knippen 

Voorgeschreven maten Neutrik 
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We kunnen nu de aders strippen. Zorg ervoor dat deze zeker niet te ver worden gestript. Dit 

kan immers kortslui�ng veroorzaken.  

Controleer of er bij het strippen geen draadjes zijn beschadigd of afgenipt. Om een goede 

verbinding te maken, moeten alle draadjes uit de ader verbonden worden. 

 

 

 

We maken eerst de �p van de soldeerbout schoon met het voch�ge sponsje. Daarna brengen 

we een beetje soldeer�n aan op de punt. Vloeibaar soldeer�n is een zeer goede 

warmtegeleider en fungeert als warmtebrug tussen je soldeerbout en je werkstuk. Dit is de 

sleutel om een goede verbinding te maken. 

We kunnen nu de aders ver�nnen. We houden het blanke koper van de ader 

tegen de �p van de soldeerbout, waar we eerst een beetje soldeer�n op hebben 

laten smelten. 

Als de ader opgewarmd is, voegen we er soldeer aan toe. Door de soldeer�n aan 

de andere kant toe te voegen, zal het tussen alle draadjes van de ader lopen. Zo 

ben je achteraf zeker van een goede verbinding. 

 

Na elke ver�nning maken we de punt van de soldeerbout meteen schoon. Anders brand de 

soldeermassa op den duur in of krijg je vervuiling van je verbinding. 

 

 

 

We ver�nnen nu ook de contacten die we willen solderen. We maken de pen warm en voegen 

soldeer toe aan de andere kant van het materiaal. Op die manier verwarmt het materiaal het 

soldeersel en ben je zeker van een goede verbinding. Als je te lang moet 

verwarmen en het plas�c dreigt te smelten, is je �p waarschijnlijk 

onvoldoende ver�nt en heb je daardoor geen goede warmtegeleiding tussen 

de pen en de �p.  

 

 

We solderen nu de ver�nde delen aan elkaar. Bij voorkeur ze;en we eerst beide delen vast 

d.m.v. een derde hand. We brengen de ver�nde delen bij elkaar en warmen de pen aan de 

buitenkant op. We voegen nog wat extra soldeer toe. De warmte zal door de pen het soldeer 

in de ader verwarmen, zodat alle soldeer mooi in elkaar vloeit. 

We houden alles onbeweeglijk vast totdat het soldeer voldoende is afgekoeld. 

23.3 Solderen 

Strippen aders 

Ver�nnen 

Ver�nnen 

Schoonmaken �p 

Solderen 
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Daarna controleren we de soldering. Als het goed is heb je een mooi, vlak oppervlak, dat 

aansluit bij het materiaal. Als de temperatuur onvoldoende hoog was, blij9 het oppervlak 

mat en korrelig. Dit noemen we een “koude las”. Een dergelijke las hee9 een hoge 

elektrische weerstand en kan dus grote problemen veroorzaken. 

Als de temperatuur te hoog was of de verbinding bewogen werd vooraleer ze afgekoeld 

was, heb je een brokkelige structuur. Ook in dit geval is de weerstand te hoog. 

We controleren meteen ook of de verschillende geleiders geen verbinding met elkaar 

maken. 

Een goede soldeertechniek vraagt enige ervaring en rou�ne. Een goede warmtebrug 

leggen, zodat het soldeer�n van de verbindingen voldoende en snel genoeg opwarmt 

zonder het plas�c van de connector of van de aderomhulsels te doen smelten, is de basis 

van een goede verbinding. 

We kunnen de rubberkous nu over de afscherming schuiven. De stekker is klaar om 

gemonteerd te worden. 

We kunnen de stekker nu monteren. Eerst schuiven we de trekontlas�ng tot aan de 

connector. 

 

 

Daarna schuiven we het stekkerhuis over de connector. De sleuven in het huis zorgen 

ervoor dat de connector op de juiste plaats in de stekker komt te zi;en. 

 

 

 

We kunnen nu de afsluithuls aandraaien totdat de stekker goed vast zit. 

 

Nu de stekker gemonteerd is, meten we de kabel na. We 

gebruiken bij voorkeur een kabeltester. Beweeg de kabel ook 

even heen en weer en trek er zachtjes aan, zodat je fouten die 

door beweging ontstaan, opspoort. Zo zijn we zeker dat alle 

verbindingen correct zijn gemaakt. 

 

De kabel is nu gebruiksklaar. 

Eventueel plaatsen we het label en krimpen we de kous, zodat die goed vast zit. 

Meestal wordt er ook een velcrobandje of een andere beves�ging toegevoegd om de 

opgerolde kabel bij elkaar te houden. 

 

23.4 Monteren 

Goede en slechte solderingen 

Rubberkous over afscherming 

Trekontlas�ng monteren 

Stekkerhuis monteren 

Afsluithuls monteren 

Afgewerkte kabel 

Kabeltester 
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De stuurtafel is de “human 

interface” tussen de operator en de 

vermogensregeling. Ze gee2 de 

veranderingen die de operator 

instelt door aan de vermogens- 

regeling. De vermogensregeling 

regelt de lichtoutput van de spots. In 

vakjargon kunnen we zeggen dat de 

lich�afel de dimmers aanstuurt. 

Stuurtafels worden als manueel 

beschouwd als er geen 

programmeerbare func�es aanwezig 

zijn.  
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In zijn eenvoudigste vorm hee2 een stuurtafel één kanaal, één enkele schuifregelaar die 

bepaalt welke lichtoutput een reeks spots hee2. Alle spots die op dat kanaal zijn 

aangesloten zullen bijgevolg dezelfde output hebben.  

De door een spot uitgestuurde lich�ntensiteit is niet evenredig met het toegevoerde 

vermogen. Als ik met andere woorden 50% uitstuur zal ik geen 50% licht waarnemen.  

Daarom wordt in de dimmer de verhouding tussen stuursignaal en vermogen 

gecorrigeerd. Dit noemt men de dimmercurve. De dimmercurve zorgt er dus voor dat het 

percentage van de schuifregelaar overeenkomt met het percentage licht dat we zien. 

Soms voegt men meerdere kanalen samen in een toestel, zonder dat er een verband is 

tussen de verschillende kanalen. Deze kanalen werken volledig ona<ankelijk van elkaar. 

Als we over meerdere kanalen beschikken, wordt het moeilijk om ze allemaal gelijk�jdig 

en evenredig te dimmen. Bij lichtsturingen met meerdere kanalen wordt er dan ook 

meestal een “master” toegevoegd. Deze master bepaalt het waardepercentage van de 

individuele schuifregelaar dat effec�ef wordt uitgestuurd. De uiteindelijke output kan 

berekend worden door het percentage van de master te vermenigvuldigen met het 

percentage van het individuele kanaal. Bijgevolg zal een kanaal dat op 50% staat 

tegelijker�jd ui>aden met een kanaal dat op 100% staat.  

Als het aantal kanalen toeneemt en we meer complexe overgangen willen maken, is een 

enkel met een master uitgeruste stuurtafel onvoldoende. Stel je eens voor dat je twaalf 

kanalen hebt en een vloeiende overgang moet maken waarbij sommige waarden dalen, 

andere s�jgen en nog andere gelijk blijven. Voor dergelijke situa�es hee2 men de 

“preset” bedacht. De preset (le�erlijk “voorbereiding”) maakt het mogelijk om een 

volledige lichtstand voor te bereiden vooraleer hij zichtbaar wordt op de scène. 

In feite is een preset een tweede reeks regelaars met een bijbehorende master. Als we 

nu de master van een preset dicht ze�en, zal er geen uitgangssignaal aanwezig zijn. We 

kunnen nu alle regelaars op de juiste posi�e ze�en en ze dan op het juiste moment met 

de master infaden. Tegelijker�jd kunnen we de preset waarop de vorige lichtstand 

ingesteld staat, ui>aden. Op die manier zorgen we voor een vlo�e overgang. 

We hebben nu twee regelaars voor hetzelfde kanaal. Dit gee2 echter een probleem. Het 

is immers niet duidelijk welke uitgangswaarde de vermogensregeling moet volgen. Om 

dit probleem op te lossen bevat de stuurtafel een vergelijker die beide uitgangen 

vergelijkt en de hoogste waarde uitstuurt. Men noemt dit principe “highest takes 

precedence”. 

We zullen later zien dat dit principe weliswaar prima func�oneert voor het regelen van 

de lich�ntensiteit, maar dat het problemen gee2 als we andere parameters willen 

regelen. 

24.1 Kanaal 

24.2 Master 

24.3 Preset 

24.3.1 Highest takes precedence 

Handstuurtafel met master 

Zes-kanaals handstuurtafel 

Handstuurtafel met preset 

Principe HTP 

Enkele schuifregelaar 
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Een crossfade is een overgang tussen twee lichtstanden, waarbij de ene stand 

uitgefaded en de andere ingefaded wordt. Wanneer je een vlo�e overgang wil 

maken tussen de verschillende presets is het niet handig dat de masterfaders 

gelijk�jdig en in tegengestelde rich�ng bewogen moeten worden. Men zal de 

master van de onderste preset dan ook vaak omgekeerd monteren naast de 

presetmaster van de bovenste preset. Op die manier kunnen beide schuivers 

gelijk�jdig worden bediend.  

Bij het faden tussen lichtstanden is het belangrijk dat kanalen die in beide standen dezelfde 

instelling hebben geen varia�e of “dip” vertonen. Door de prese>aders naast elkaar te 

monteren zou je dit  probleem uit de weg moeten gaan. We spreken in dat geval van een 

dipless crossfade. 

De overgang komt evenwel niet in alle gevallen dipless over. Vooral als we tussen 

verschillende kleuren faden, kan de indruk ontstaan dat we halverwege de overgang een 

donker moment hebben. Dit probleem kan opgelost worden door de stand die infaded iets 

te laten “voorlopen” op de stand die ui>aded. We bedienen de preset masters nu apart. 

Vooral bij grotere stuurtafels zijn de twee faders uitgevoerd als één samengevoegde fader. 

Bij de meeste lichtsturingen wordt er een “grand master” voorzien. Deze dimt het geheel 

van uitgestuurde kanalen. De output van een kanaal zal dan het percentage van de master 

zijn, vermenigvuldigd met het percentage van de hoogste presetoutput. 

Om onmiddellijk naar volledig donker over te kunnen schakelen  zonder de percentages te 

moeten aanpassen, wordt er soms ook een black-out schakelaar toegevoegd aan de 

master. Deze zet het percentage van de grand master meteen op nul. 

Flashknoppen maken het mogelijk om met één of meerdere kanalen te flitsen. In feite zijn 

de flashknoppen een derde preset, waarbij enkel de niveaus nul of 100% worden 

doorgestuurd. De knoppen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Meestal 

worden ze in de vorm van een drukknop uitgevoerd. We gaan dan automa�sch weer naar 

nul op het moment dat de knop losgelaten wordt. Soms worden de flashknoppen echter 

ook als schakelaar uitgevoerd. Elke ac�e houdt dan een wissel in van uit naar aan of 

omgekeerd. Een derde mogelijkheid is een uitvoering als soloschakelaar. Op het moment 

waarop de knop ingedrukt wordt, vallen alle andere kanalen weg. Hierdoor wordt het 

effect veel sterker. 

Bij sommige stuurtafels worden de masters of crossfaders uitgevoerd met een �mer. 

Hierdoor kunnen zeer trage overgangen gerealiseerd worden, soms zelfs tot 60 minuten. 

De �mer is in feite  een vertraging op de fader. De �jd wordt ingesteld en begint te lopen 

op het moment waarop de fader naar de volgende posi�e bewogen wordt. 

24.4 Crossfade 

24.5 Grand master en black-out 

24.4.1 Dipless crossfade 

24.6 Flash 

24.7 Timer 

Handstuurtafel met crossfade 

Handstuurtafel met dipless crossfade 
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Bij oudere stuurtafels vinden we nog meer en uitgebreidere func�es terug. De presets 

worden bijvoorbeeld nog eens uitgesplitst in meerdere (sub)groepen, waarbij er voor elk 

individueel kanaal gekozen kan worden op welke groepsmaster het kanaal staat. Dit 

maakt het mogelijk om een lichtstand in meerdere stappen of met verschillende 

snelheden uit te voeren. 

Bij grotere stuurtafels werden ook meerdere presets gebruikt. De manuele lich�afel van 

het Casino in Oostende had 120 kanalen op 6 presets met telkens 2 subgroepen. Dat zijn 

dus 720 schuifregelaars! Meerdere technici bereidden �jdens de voorstelling de 

lichtstanden voor en de operator maakte de crossfades tussen (combina�es van) presets. 

Dit soort lich�afels vind je bijna nergens meer, omdat de voordelen van automa�sering 

te groot zijn. 

Als we de mogelijkheden van een manuele lich�afel ten volle willen benu�en, is het 

belangrijk om de tafel te “organiseren”. We moeten de verschillende lichtgroepen in een 

logische volgorde aan de kanalen koppelen. We noemen dit “patchen”. “Patchen’  is 

belangrijk, omdat men zo blindelings de juiste kanalen terugvindt �jdens de bediening.  

Die logische volgorde is strikt persoonlijk en kan dus verschillen van operator tot 

operator. Persoonlijk hanteren wij de volgende basisregel: eerst algemeen licht van zaal- 

naar tegenlicht en van links naar rechts, daarna de effecten in volgorde waarin ze 

gedurende de voorstelling gebruikt zullen worden en op het einde (als laatste fader) de 

groepen die we manueel (onder de hand) wil houden, zoals de volgspot of het zaallicht. 

In principe zou je voor elke lichtstand een preset kunnen instellen en zo van preset naar 

preset werken. Dit is evenwel niet al�jd even efficiënt en haalbaar. Vooral �jdens een 

voorstelling waarin aan een hoog tempo veel kleine aanpassingen en nuances worden 

gebruikt . Als we op�maal gebruik willen maken van de presets kunnen we kleine 

aanpassingen ook rechtstreeks op de faders maken. Op die manier staat de volgende 

grote aanpassing zeker op �jd klaar. 

Om �jdens de voorstelling vlot te kunnen werken, moeten de standen en de 

voorbereidingen goed uitgedacht worden. Onze aandacht moet �jdens de voorstelling 

immers in eerste instan�e naar de scènevloer gaan  en niet naar de knoppen! De 

onderstaande vragen kunnen ons helpen bij de voorbereiding: 

• Op welk moment van de uitvoering is er �jd voor de voorbereiding van een 

volgende preset? 

• Op welke momenten is een crossfade absoluut noodzakelijk? 

• Gaan we later eventueel terug naar een vorige lichtstand? 

• Welke aanpassingen kunnen eenvoudig op individuele schuiven worden 

gemaakt? 

• Welke aanpassingen kunnen “blind” gemaakt worden? Zo is ui>aden bijvoorbeeld 

gemakkelijker dan naar een bepaald percentage faden. 

• Maken we een nieuwe preset op basis van een lege preset of pas ik de bestaande 

preset aan? 

• Een black-out is geen preset (in tegenstelling tot wat bij geautoma�seerde tafels 

het geval is), maar kan worden uitgevoerd met de master. 

24.9 Bedienen 

24.8 Oudere manuele lichtsturingen 
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Op basis van de antwoorden op deze vragen zou een voorstelling er als volgt kunnen 

uitzien: 

• Op preset A staat een inloopstand (voor aanvang). 

• Op preset B staat de eerste volledige speelstand. 

• Preset A staat in. 

• Bij aanvang faden we uit naar black-out. 

• We schuiven snel alle schuiven van preset A dicht en geven manueel een spotje op 

de acteur. 

• We faden het tegenlicht bij in preset A. 

• Dan maken we een crossfade naar preset B. 

• In preset B faden we het tegenlicht weg. 

• In de volgende scene hebben we �jd om preset A opnieuw in te stellen. 

We kiezen voor deze volgorde omdat al deze lichtstanden bijna onmiddellijk kunnen 

worden ingeschoven. Daarnaast hebben we slechts een frac�e van een seconde onze 

aandacht op de lich�afel moeten richten. Daardoor zien we steeds ook het resultaat van 

onze ac�e. 
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Een manuele stuurtafel met presets gee= de mogelijkheid om telkens een lichtstand in 

voorbereiding te plaatsen. Deze lichtstand wordt �jdens de voorstelling ingesteld en 

uitgevoerd. Bij complexere voorstellingen worden de beperkingen van deze werkwijze zeer 

groot. Het is niet haalbaar om binnen de voorziene �jd de preset in te stellen, de 

overgangen met de juiste �ming uit te voeren en op de scène te le9en.  

Bij een geautoma�seerde tafel worden de presets op voorhand opgeslagen in geheugens. 

We kunnen ze daarna terug opgeroepen. Hierdoor kan er �jdens de voorstelling meer 

aandacht en focus naar de scène gaan. 

Geautoma�seerde stuurtafels komen in verschillende soorten en vormen voor. We kunnen 

drie grote groepen onderscheiden: “Live stuurtafels”, “theaterstuurtafels” en stuurtafels 

voor bewegend licht. 

De live stuurtafels zijn vooral gericht op voorstellingen, waarbij inspelen op de ac�e op het 

podium de eerste prioriteit is. Deze tafels komen frequent voor bij concerten en 

evenementen. Men weet daar immers niet wat er exact gaat gebeuren, laat staan in welke 

volgorde dat zal zijn. De repe��e�jden zijn bij dit soort ac�viteiten meestal ook zeer 

beperkt. Dit type stuurtafel wordt dan ook gekenmerkt door veel faders en veel 

mogelijkheden tot direct ingrijpen. 

Theaterstuurtafels zijn vooral gebouwd voor ac�viteiten, waarbij er �jdens de repe��es 

zeer gedetailleerde standen, complexe overgangen en een minu�euze �ming worden 

uitgewerkt. De volgorde van de verschillende ac�es ligt vast en het ingrijpen �jdens de 

voorstelling zal beperkt zijn tot het aanpassen van de eerder geprogrammeerde standen en 

�ming. Dit type stuurtafel herkennen we aan complexe programmeermogelijkheden en 

�jdsinstellingen. 

Stuurtafels voor bewegend licht sturen niet enkel intensiteiten, maar ook bewegingen. Dit 

vraagt een heel andere en veel complexere aanpak. Deze stuurtafels komen hier niet aan 

bod. 

Tot slot nog het volgende: er bestaat niet zoiets als de perfecte lichtstuurtafel. Elke 

stuurtafel is gebouwd met het oog op een specifiek gebruik voor een bepaald type 

gebruiker. Een stuurtafel is perfect als ze voldoet aan de noden en wensen van een 

gebruiker in een bepaalde situa�e. Dat kan dus net zo goed een eenvoudige handtafel als 

een zeer gesofis�ceerde stuurtafel met 12 universes en complexe �jdsinstellingen zijn. 

Als de stuurtafel bijdraagt tot de mogelijkheden om “mee te spelen” met een voorstelling 

en om efficiënt in te grijpen terwijl we naar de scène kijken, is het de juiste “human 

interface” voor het gebruik dat we voor ogen hebben. Dit ideaalbeeld is misschien best te 

vergelijken met de “human interface” van een auto. Wanneer we rijden houden we onze 

aandacht op de weg en bedienen we zonder nadenken de verschillende 

bedieningsmechanismes. We denken “ik wil naar rechts” en bedienen de knipperlichten, 

passen de snelheid aan en sturen. Dit alles gebeurt zonder dat we ons bewust zijn van de 

technische ac�es die we uitvoeren.  

Sommige stuurtafels kunnen in meerdere modi worden gebruikt. Hierdoor kunnen de 

mogelijkheden voor een gebruiker worden uitgebreid of beperkt. Bij eenvoudige stuurtafels 

kan er bijvoorbeeld worden ingesteld dat de gebruiker enkel manueel kan werken. 

Hierdoor loopt een onervaren gebruiker niet het risico in een situa�e terecht te komen 

waarin hij vastloopt. 

25.1 Soorten stuurtafels 

25.1.1 Modi 
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Bij complexere stuurtafels zijn er meer instellingen mogelijk. Men kan er bijvoorbeeld voor 

zorgen dat de gebruiker de patch of de standen niet kan aanpassen. Hij kan enkel de 

voorgeprogrammeerde ac�es uitvoeren en beperkt ingrijpen. Andere stuurtafels bieden de 

mogelijkheid om bepaalde func�es, zoals flashtoetsen, uit te schakelen. Op deze manier 

vermijden we fouten �jdens de voorstelling. 

De gebruikte terminologie is sterk aIankelijk van de fabrikant en van de specifieke stuurtafel. 

Wat op de ene stuurtafel een effect heet, zal op een andere als chase worden aangeduid. Wat 

de ene start noemt, heet bij de ander GO. De enter toets wordt “do-it”. 

Waar mogelijk zullen we bij elke func�e de meest voorkomende benamingen aangeven. Toch 

blij= het essen�eel om de manual van een specifieke stuurtafel bij de hand te houden om de 

exacte draagwijdte van een bepaald term te kennen. 

Waar nuJg geven we de volgorde van de toetsaanslagen en handelingen die worden 

uitgevoerd. We gebruiken hiervoor een verkorte nota�e. Dit soort nota�e wordt ook in de 

meeste manuals gebruikt. 

De belangrijkste elementen van de nota�e zijn de volgende: 

[toets]    toetsaanslag 

[toets]+[toets]   twee toetsen samen indrukken 

[toets/#s]  toets # seconden indrukken 

#   nummer 

F#/#   fader # naar percentage # 

ON/OFF  schakelaar omze9en 

(opmerking)  bijkomende uitleg in tekst indien nodig 

{lampje}  indicatorlampje 

{tekst}   display of scherm 

Zo betekent volgende reeks om een stand in te lezen: 

dat men de volgende toetsen achter elkaar indrukt: channel, dan een (kanaal)nummer, het @ 

teken, dan een percentage, herhaald voor de verschillende kanalen, waarna men de 

memorietoets indrukt, gevolgd door het geheugennummer. Daarna wordt de recordtoets 

indrukt. 

 

25.1.2 Terminologie 

25.1.3 Nota�e 

[CH] # @ #, [CH] … @ …, [mem] #[rec] 
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Hoewel de verschillende programmeerfilosofieën in Europa vooral tot ui�ng komen bij 

stuurtafels voor bewegend licht, hebben ze toch ook invloed op geautoma�seerde tafels 

voor conven�oneel licht. We geven daarom alvast de basisprincipes mee. 

De programmeerfilosofie omschrij= de manier waarop een stuurtafel met gegevens 

omgaat. Ze beschrij= als het ware de persoonlijkheid van de stuurtafel. De verschillende 

persoonlijkheden kunnen herleid worden tot verschillende historische werkmethodes. Elk 

van deze methodes hee= voor- en nadelen. In hoeverre deze doorwegen hangt af van het 

type produc�e dat men uitvoert en van het soort lichtbronnen die men aanstuurt. 

De programmeerfilosofie gee= een antwoord op drie fundamentele vragen: 

• Hoe worden gegevens opgeslagen? 

• Hoe worden de gegevens �jdens een voorstelling afgespeeld? 

• Hoe beïnvloeden de verschillende bedieningsorganen elkaars output? 

We voegen hierbij een extra deel toe rond de verschillende syntaxis die gebruikt worden. 

Wat de manier waarop gegevens worden weggeschreven betre=, zijn er twee 

fundamenteel verschillende methodes, nl. tracking en preset. In hedendaagse stuurtafels 

beva9en beide systemen func�es, die de voordelen van het andere systeem imiteren. 

Een trackingstuurtafel is te vergelijken met een manuele stuurtafel zonder presets. Elke 

handeling hee= direct invloed op de scène en men gee= enkel de veranderingen aan. Een 

kanaal blij= dus op zijn waarde totdat er een verandering wordt aangegeven.  

Als een kanaal in een stand van de cuelist wordt aangepast, worden de veranderingen 

“doorgegeven” aan de volgende standen totdat er een stand voorkomt, waarin het niveau 

van dat kanaal wijzigt. Een aanpassing in één stand kan dus gevolgen hebben voor een hele 

reeks standen. Andersom is elke stand aIankelijk van de standen die ervoor in de cuelijst 

voorkomen. 

Een presetstuurtafel is te vergelijken met een handtafel met meerdere presets. We maken 

een voorbereiding, waarin alle kanalen voorkomen, en faden nu een volledige nieuwe stand 

in. Alle kanalen moeten dus worden opgeslagen, ook als ze niet veranderen. Anders zouden 

de kanalen immers naar 0 uiZaden. 

Het geheugen is als het ware een “snapshot” van een reeks kanalen op een bepaald 

moment in de voorstelling. Een verandering moet dan ook in elke stand worden aangepast. 

De vorige stand hee= geen invloed op de huidige stand. 

Om de func�onaliteit van beide systemen te verhogen, zijn er bij grotere stuurtafels 

func�es ingebouwd, die de voordelen van het andere systeem benaderen. Zo zal er op een 

presetstuurtafel de func�e “track edi�ng” aanwezig zijn, waarbij veranderingen aan een 

kanaal in een lichtstand worden doorgevoerd in opvolgende standen met dezelfde waarde 

voor dat kanaal. Anderzijds zal op een trackingstuurtafel een “cue-only” func�e aanwezig 

zijn, die slechts één stand beïnvloedt. 

De aanwezigheid van deze func�es doet echter niets af aan het principe waarmee de tafel 

func�oneert. De manier waarop de standen worden opgeslagen blij= fundamenteel anders. 

25.2 Programmeerfilosofie  

25.2.1 Opslag in geheugens  

25.2.1.1 Tracking 

25.2.1.2 Preset 

25.2.1.3 Track edi�ng en cue only 
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Een tweede belangrijke vraag is de manier waarop de geheugens �jdens de voorstelling 

worden weergegeven. Ook hier zijn er twee methodes te onderscheiden, namelijk move fade 

en state. Tradi�oneel waren trackingtafels al�jd “move fade” en prese9afels al�jd  “state”. Op 

het moment waarop de sturingen werden aangepast aan geautoma�seerd licht ging deze link 

echter verloren. 

Een stuurtafel die volgens het “move fade” principe werkt, zal een stand behandelen als een 

reeks individuele kanalen. Dit betekent dat een individueel kanaal, dat in een stand met een 

bepaalde �jd van intensiteit wordt veranderd, ook naar dit niveau gebracht zal worden, 

ongeacht of er ondertussen andere standen lopen, op voorwaarde dat deze dit kanaal niet 

beva9en. 

Met andere woorden: indien er in een stand een lange/trage verandering wordt uitgevoerd 

en er daarna een tweede stand wordt uitgevoerd, waarin dit kanaal niet voorkomt, loopt de 

verandering uit de eerste stand gewoon door. 

De rela�e met tracking lijkt evident. Toch zal het bij complexere stuurtafels mogelijk zijn om, 

ook in preset mode, standen als move fade te laten reageren. 

Een stuurtafel die volgens het “state” principe werkt, zal een stand als geheel behandelen. De 

verandering betre= de volledige stand. Eerdere, lopende veranderingen worden gestopt. 

Ook hier lijkt de rela�e met preset evident. Toch kan bij complexere trackingstuurtafels de 

overgang in state mode worden uitgevoerd. 

Een moderne stuurtafel hee= meerdere mogelijkheden om een bepaald kanaal aan te sturen 

en deze mogelijkheden kunnen op hetzelfde moment verschillende signalen naar het zelfde 

kanaal sturen. Eenzelfde kanaal kan worden aangestuurd door: 

• Cue’s in crossfade 

• Submasters 

• Manuele bediening 

De vraag is hoe de niveaus van de verschillende bedieningsorganen met elkaar interfereren. 

Met andere woorden: welke van de instellingen wint? Hier zijn twee principes mogelijk: LTP 

(latest takes precedence) en HTP (highest takes precedence). 

Bij LTP zal de laatst opgegeven waarde voorrang hebben. Dit is te vergelijken met een 

handtafel zonder presets. Als een kanaal eerst op 50% wordt gebracht en daarna op 30%, dan 

zal de uitgang naar 30% gaan. De laatste ac�e zal bepalen wat er naar de uitgang wordt 

gestuurd. 

Deze werkwijze is uiteraard niet erg logisch wanneer we meerdere bedieningen hebben bij 

conven�oneel licht, maar het is wel de meest logische werkwijze bij beweging. De waarde 

staat daar immers bijvoorbeeld voor een kleur of een posi�e. De intensiteitenlogica dat de 

hoogste waarde primeert, kan niet worden overgebracht op posi�es. De posi�es zijn immers 

gelijkwaardig. 

25.2.2 Weergave van geheugens 

25.2.2.1 Move fade 

25.2.2.2 State 

25.2.3 Interferen�e tussen bedieningsorganen 

25.2.3.1 LTP 
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Bij HTP zal de hoogst uitgestuurde waarde voorrang hebben. Dit is duidelijk te vergelijken 

met een stuurtafel met presets. De hoogste waarde zal worden uitgestuurd. 

Deze werkwijze zal gebruikt worden om intensiteiten te sturen. Het spreekt dan ook vanzelf 

dat HTP al�jd in een tafel aanwezig zal zijn en dat LTP zal worden toegevoegd op het 

moment dat er andere parameters dan intensiteiten worden aangestuurd. Beide systemen 

kunnen dus in dezelfde tafel voorkomen. 

De syntax is de defini�e van de manier waarop bevelen in de tafel worden ingevoerd. Het is 

de zinsbouw, de taal van de tafel. De syntax is bepalend voor de logica van het invoeren en 

voor de snelheid van het programmeren.  

We onderscheiden 3 belangrijke “basistalen”, namelijk ” Direct Entry”, “Command line” en 

“RPN” of “Reverse Polish Nota�on”. Elke stuurtafel hanteert één van deze syntaxis, maar 

uiteraard hee= elke tafel zijn eigenheden. We zouden kunnen spreken van dialecten. 

De syntax hee= in eerste instan�e betrekking op het invoeren van standen via het klavier. 

Meestal wordt de syntax zo consequent mogelijk doorgetrokken in de andere commando’s 

aan de tafel. 

Het werking van direct entry is gebaseerd op twee basisprincipes. Enerzijds imiteert de 

syntax zo goed mogelijk de gesproken taal. Hierdoor wil men het dicteren en 

programmeren natuurlijk laten verlopen. Anderzijds is de taal gericht op het minimaliseren 

van het aantal toetsaanslagen om de snelheid van het programmeren te verhogen. 

In de eenvoudigste vorm ziet de syntax er als volgt uit: 

Op het moment dat de tafel voldoende gegevens hee=, voert ze het bevel uit en maakt het 

invoerveld leeg, zodat het klaar staat voor een volgende ingave. 

Het is mogelijk om meerdere kanaalnummers tegelijker�jd op te geven. Daarvoor wordt er 

gebruik gemaakt van de volgende bevelen: 

Al deze bevelen kunnen samen gebruikt worden. “Kanaal 1 en kanaal 4 tot 10 behalve 

kanaal 7” vertaalt zich dan in: 

De intensiteit van de geselecteerde kanalen wordt al�jd vooraf gegaan door een @-teken. 

Omdat de stuurtafel moet weten wanneer alle gegevens zijn ingegeven, moeten we steeds 

hetzelfde aantal cijfers ingeven.  

We zullen dus steeds 2 cijfers moeten invoeren. We noemen dit de “2 direct digit”-

methode. Bijvoorbeeld: 

25.2.3.2 HTP  

25.2.4 Syntax 

25.2.4.1 Direct entry  

 # [@] #   (of kanaalnummer @ percentage) 

 # [and] #  of  #[+]#  (kanaal # en kanaal #) 

 # [thru]#  of  #[<>]#  (kanaal # tot en met kanaal #) 

 … [exept]#  of  … [-]# (het voorgaande behalve kanaal #) 

 [all] of soms ook [*]  (alle kanalen)  

 1 [+] 4 [<>]10[-]7 of 1 [and] 4 [thru] 10 [exept] 7 

 # [@] 10 (10%) 

 # [@] 11 (11%) 
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Omdat 100% 3 cijfers bevat gebruiken we de [full] toets of [FF]. Dit geld voor alle methodes. 

“FF” staat niet voor Full-Full, zoals wel eens wordt aangenomen. FF is de hexadecimale 

waarde 256 die de maximale intensiteit aangee= in een DXM-signaal. 

We willen meestal vermijden dat we voor elke intensiteit 2 toetsaanslagen moeten uitvoeren. 

De meeste niveaus worden immers op 10% afgerond. Hiervoor wordt de “1 direct digit”-

methode gebruikt. We geven nu enkel de �entallen op. Indien er toch een eenheid moet 

worden ingevoerd, ze9en we die na de komma. Bijvoorbeeld: 

Zoals hierboven blijkt, wordt er niet aangegeven dat de ingegeven getallen kanalen zijn. We 

sparen hierdoor telkens een toetsaanslag uit. Wanneer we echter een stand willen inlezen, 

zullen we moeten aangeven dat het om een cue gaat. De meest voorkomende nota�e 

hiervoor is: 

Uiteraard kan elke stuurtafels varia�es op dit thema beva9en. Sommige stuurtafels hebben 

vb. een apart klavier voor cue’s. 

“Command Line” leunt het dichts aan bij “Command Line”-computertalen. De belangrijkste 

eigenschap is dat elke opdracht wordt afgesloten met een [return]. 

In de eenvoudigste vorm ziet de syntax er als volgt uit: 

Het fundamentele verschil met de “direct entry”-methode is de toevoeging van de [enter]-

toets. 

Deze methode kan, bvb. voor het opnemen van standen, worden doorgetrokken. Hierbij 

kunnen dan meteen de nodige �jden worden opgegeven. 

Zo zal de volgende opdracht niet alleen de stand opnemen, maar meteen de verschillende 

�jden instellen: 

Tafels die werken met de “Command Line”-methode zullen veelal de bevelen in een “Comand 

Line”, een invoervak in het display, weergeven. Hierbij worden de bevelen in de mate van het 

mogelijke omgezet in spreektaal. 

4 [@] 8 [*] zal zichtbaar gemaakt worden als “Channel 4 @ 80 %” 

Uiteraard zal ook hier elke stuurtafel zijn eigen afwijkingen en eigenheden beva9en. 

De Reverse Polish Nota�on, ook wel suffixnota�e genoemd, hee= zijn oorsprong in de 

wiskundige nota�e  van func�es. Sommige rekenmachines werken op dezelfde manier. De 

essen�e is dat de operator al�jd na de argumenten wordt geplaatst. Hierdoor wordt de 

[enter]-toets feitelijk overbodig. De operator is tegelijker�jd de entertoets. 

Je moet even wennen aan dit soort stuurtafels, maar zodra men rou�ne hee= opgebouwd, 

gaat het zeer snel. 

In zijn meest eenvoudige vorm ziet de nota�e er als volgt uit: 

We geven eerst het kanaalnummer in, gevolgd door de [CH] (kanaal)-toets. Daarna geven we 

het percentage op gevolgd door [@]. 

 # [@] 1 (10%) 

 # [@] 1.1 (11%) 

 [cue] # [record] 

25.2.4.2 Command line  

 # [@] #[*]  of  # [@] #[enter] 

 [rec cue] 1 [�me] # [/ ] # [wait] # [enter]   

25.2.4.3 Reverse Polish Nota�on  

 # [CH] # [@] 
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Ook hier kunnen we zeer complexe standen tegelijk ingeven. Als we bijvoorbeeld “kanaal 1 

en kanaal 4 tot 10 behalve kanaal 7 op 60 % willen opslaan in stand 6 met een �jd van 4 

sec” ziet dat er zo uit: 

Ook op deze syntax zullen varia�es voorkomen.  

 Naast deze 3 basissyntaxissen zullen vooral kleinere stuurtafels aangepaste schijfwijzen en 

invoerwijzen hanteren.  Vooral stuurtafels, waarbij de niveaus worden ingegeven met 

faders kunnen behoorlijke afwijkingen vertonen.  

Bij goedkopere stuurtafels zal men, om de prijs te drukken, het aantal fysieke toetsen 

proberen te beperken. Hierdoor moeten er vaak toetsencombina�es ingedrukt, 

scrollmenu’s doorlopen of toetsen gedurende een bepaalde �jd ingedrukt worden. Men zal 

echter steeds proberen om aan het basisidee (met zo weinig mogelijk aanslagen zo veel 

mogelijk informa�e doorgeven) te voldoen. 

In de volgende delen overlopen we verschillende veel voorkomende func�es. We zullen, 

waar nuJg, telkens de verschillende schrijfwijzen vermelden.  

Kanalen vormen de basiseenheden van een lichtsturing. Een kanaal omvat één of meerdere 

DMX adressen, die door de stuurtafel ALTIJD als één geheel gezien worden. Het is de 

kleinste groep spots die individueel bediend kan worden. De rela�e tussen de kanalen van 

de stuurtafel, de DMX kanalen en de dimmerkanalen komt in het deel rond patchen aan 

bod. 

In stuurtafels voor bewegend licht of voor bediening van scrollers e.d. kan een kanaal ook 

een andere parameter dan intensiteit beva9en.  

De bediening van een individueel kanaal kan op verschillende manieren gebeuren. Een 

kanaal kan, door middel van een fysieke fader, gestuurd worden. De fader zal dan in alle 

omstandigheden dat bepaalde kanaal bedienen. Dat is bijvoorbeeld zo bij manuele 

stuurtafels. Veelal zullen bij hedendaagse stuurtafels de kanalen virtueel aanwezig zijn. Ze 

worden bediend door middel van een klavier, rollers, wielen, een muis of touchscreen. In 

andere gevallen worden ze vanuit geheugens via submasters en crossfaders aangestuurd. 

Dan zijn ze niet langer fysiek aanwezig. Het kanaal is enkel de weergave van een feitelijke 

eenheid. Het is de reeks DMXadressen, die we samen bedienen. 

25.2.4.4 Andere syntaxis 

 [CH] 4 [CH] 10 [thru] 7 [exept] 60 [@] 6 [record] 4 [�me] 

25.3 Kanalen 

Een geheugen is een plek in de computer waar er gegevens kunnen worden opgeslagen. In 

een lichtstuurtafel spreken we van een geheugen als de plek waarin lichtstanden kunnen 

worden opgeslagen. Voor alle duidelijkheid: het geheugen is enkel de opslagplaats. Als we 

met dat geheugen iets willen gaan doen, bvb. uitlezen of bekijken, zullen we de inhoud uit 

het geheugen moeten verplaatsen naar een plaats waar we het kunnen bedienen. De 

inhoud van het originele geheugen blij= bewaard totdat we het overschrijven. 

Het geheugen kan best vergeleken worden met een papiertje waarop je een preset schrij=. 

We bergen dat papiertje op in een grote doos, zodat we het later terug kunnen opzoeken 

en de preset opnieuw kunnen instellen. Om het opzoeken te vergemakkelijken, geven we 

elk papiertje een nummer dat de volgorde van weergeven aangee=. 

25.4 Geheugens 

25.4.1 Lichtstand naar een geheugen schrijven 
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Dit is precies wat er in de stuurtafel gebeurt. We maken een lichtstand en schrijven die weg 

naar een geheugen. Het geheugen krijgt een nummer, zodat we het later kunnen terugvinden. 

Dit nummer zal later van belang zijn als we met sequen�ële crossfades gaan werken. Die 

zullen immers de oplopende volgorde van de geheugennummers hanteren om de standen 

één voor één uit het geheugen te lezen.  

De meeste stuurtafels hebben de mogelijkheden om tussenstanden te maken. Deze standen 

hebben een nummering na de komma. AIankelijk van het toestel kunnen 3 tot 99 

tussenstanden tussen twee eenheden worden weggeschreven. Op die manier kunnen 

standen in volgorde worden toegevoegd, zonder de nummering van de andere standen te 

beïnvloeden.  

Het is al�jd goed om voldoende plaats open te laten. Hierdoor kan je achteraf standen 

tussenvoegen. Dit geldt vooral bij tafels, waarbij er slechts een beperkt aantal tussenstanden 

kan worden gemaakt. 

In de prak�jk gaat dit als volgt in zijn werk: 

We creëren de lichtstand. Dit kan door middel van een klavier, schuivers of zelfs door het 

kopiëren van een externe bron. Wanneer we tevreden zijn over de lichtstand, schrijven we die 

weg naar een geheugen en kennen dit een nummer toe.  

In de meest eenvoudige methode leest men in het geheugen wat er zichtbaar is op scène. De 

meeste stuurtafels hebben echter mogelijkheden om te selecteren wat men precies inleest. 

Dit hee= als voordeel dat er bvb. op de scene licht blij= branden terwijl men inleest of dat je 

snel een stand kan kopiëren, zonder dat dit invloed hee= op het scènebeeld. Een paar veel 

voorkomende mogelijkheden zijn: 

• Enkel klavier inlezen. Wat onder de submasters staat wordt niet mee opgenomen. 

• Enkel een of meerdere submasters opnemen. 

• Blind opnemen. Het klavier of de faders worden niet zichtbaar gemaakt op scène, maar 

kunnen wel worden opgenomen. 

Deze mogelijkheden verschillen per tafel. Als je deze goed kent, zal je er veel voordeel mee 

kunnen doen. 

Voorbeeld (Cantor): 

 

 

We kunnen aan een stand ook �jden toevoegen. Deze �jden geven aan hoe de overgang met 

de vorige stand zal verlopen. In de eenvoudigste vorm geven we enkel de overgangs�jd op. 

Als we bvb. een overgangs�jd van 5 sec. opgeven, zal de vorige stand in 5 seconden uiZaden 

en de nieuwe stand in 5 seconden infaden. 

We kunnen deze �jden meestal ook apart ingeven. Dit hee= het grote voordeel dat we bvb. 

visuele dips tussen standen met verschillende kleuren kunnen wegwerken. Stel dat de 

overgang in 6 seconden tussen de vorige “zonnige” en de nieuwe “nachtstand” de indruk 

gee= dat het licht even verzwakt tussen de twee standen. We geven nu een uitloop�jd in van 

8 sec. en laten de inloop�jd op 6 sec. Hierdoor zal de dip worden weggewerkt. 

 #(op klavier) [↓]  leest enkel de faders in naar geheugen # 

 #(op klavier) [SUM]  leest de output van de stuurtafel in naar geheugen # 

25.4.2 Tijden toevoegen 
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Sommige tafels hebben de mogelijkheid om ook wait-�jden toe te voegen. De fade zal nu 

pas starten op de ingestelde �jd na het indrukken van de GO-toets. We kunnen bvb. de 

inloopfade starten en pas na een bepaalde �jd de uitloopfade laten starten. Hierdoor 

kunnen er zeer complexe overgangen gemaakt worden. 

Voorbeeld Cantor: 

(wait-�jden zijn niet mogelijk bij een Cantor) 

Uitgebreidere tafels hebben de mogelijkheid om aan te geven dat een stand automa�sch 

moet starten na het beëindigen van de vorige. Op deze manier kunnen meerdere standen 

als een geheel worden afgespeeld. We noemen dit een link. In het geheugen wordt er 

aangegeven dat de stand automa�sch een andere stand moet volgen. 

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om loops te genereren. Dit is een reeks standen, die 

een aantal keer achter elkaar worden doorlopen. 

Om de inhoud van een geheugen te kunnen gebruiken, moeten we het terug uitlezen, het 

terug onder een bedieningselement plaatsen. We maken in feite een kopie van het 

geheugen in het bedieningselement. Het origineel blij= bewaard in het geheugen.  

De bedieningselementen kunnen zeer divers zijn, aIankelijk van wat we met het geheugen 

willen gaan doen. 

• We kunnen het geheugen naar het werkgeheugen van het klavier uitlezen om het te 

corrigeren. 

• We kunnen het onder een submaster plaatsen om het te gebruiken als 

onaIankelijke groep. 

• We kunnen het in de crossfade plaatsen om het in volgorde met de andere standen 

zichtbaar te maken. 

We zien verder hoe we dit precies doen.  

Er zijn twee mogelijkheden om een geheugen te corrigeren. We kunnen in het geheugen 

zelf aanpassingen maken of we kunnen het geheugen uitlezen, de inhoud van het 

bedieningselement aanpassen en met deze inhoud het geheugen overschrijven. Deze 

tweede methode komt bij de verschillende bedieningselementen aan bod. 

Als we rechtstreeks in het geheugen werken, moeten we de inhoud zichtbaar maken. Het 

geheugen wordt immers niet onder een bedieningselement geplaatst en is dus niet 

zichtbaar. Meestal zullen we de intensiteiten op een display kunnen aflezen. We kunnen nu 

met het klavier de waarden aanpassen en het geheugen weer opslaan. 

 #(standnummer) [↘] # [↗] zal voor stand # een in en uitloop�jd van # seconden instellen 

 #(standnummer) [↘] # [↘]zal voor stand # enkel een uitloop�jd van # seconden instellen 

 #(standnummer) [↗] # [↗]zal voor stand # enkel een inloop�jd van # seconden instellen 

25.4.3 Links en loops 

25.4.4 Uit een geheugen lezen 

25.4.5 Corrigeren van geheugens 
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Sommige stuurtafels hebben geen klavier voor de ingave van intensiteiten. De intensiteiten 

worden ingegeven d.m.v. faders. Als we een geheugen oproepen, staan deze schuivers 

natuurlijk niet op de juiste intensiteit.  

Dit wordt als volgt opgelost. De fader van het kanaal dat moet worden aangepast, wordt 

bewogen. De stuurtafel gee= een melding dat de fader tot op het oorspronkelijke niveau 

moet worden verschoven. Op het moment dat de fader dit niveau “raakt”, zal de fader 

verbonden (geconnecteerd) zijn met de niveau-instelling.  De geheugenwaarden van faders, 

die niet worden gebruikt, blijven onveranderd.  

Complexere stuurtafels hebben de mogelijkheid om een intensiteit tegelijker�jd in een reeks 

van standen aan te passen. Men gee= het bereik (de standen die moeten worden aangepast) 

op en daarna de kanalen met hun nieuwe intensiteit. 

Meestal hebben grotere stuurtafels de mogelijkheid om lichtstanden rechtstreeks in het 

geheugen te kopiëren. Op stuurtafels, waarbij dit niet kan, worden de standen eerst 

uitgelezen en dan als een nieuwe stand opgeslagen. Nadeel hiervan is dat er soms kleine 

afwijkingen ontstaan in de inhoud. 

Uiteraard moeten we ook overbodige standen uit het geheugen kunnen verwijderen. Bij zo 

goed als alle stuurtafels kan er zowel een enkele stand als het geheel van de standen worden 

verwijderd. 

Voorbeeld Cantor: 

Een crossfade is een overgang tussen twee standen. Hiervoor is er vooral in theatergerichte 

stuurtafels een bedieningselement voorzien: de cue playback. Deze cue playback hee= 

uitgebreide func�es om de manier waarop de overgang gemaakt wordt, aan te passen en om 

eventueel volgende standen op te roepen en klaar te ze9en. 

Vooraleer we iets kunnen doen met de cue playback, moeten we uiteraard eerst de 

geheugens uitlezen naar de twee werkgeheugens van de cue playback. We moeten immers 

weten tussen welke standen we willen crossfaden. De twee werkgeheugens worden meestal 

aangeduid met “preset” en “stage”. De stand in preset staat klaar om te worden ingefaded. 

De stand in stage is zichtbaar op de scène. Op het moment waarop de fade voltooid is, zal de 

stand in preset verhuizen naar het stagegeheugen, waardoor het presetgeheugen vrij komt 

voor een eventueel nieuw geheugen.  

We gaan er even vanuit dat de beide werkgeheugens leeg zijn. We kunnen nu een willekeurig 

geheugen in het presetgeheugen inlezen. Als we hierna een overgang maken, wordt dit 

geheugen zichtbaar op scène. We kunnen een geheugen uiteraard ook meteen in het 

stagegeheugen plaatsen. Het zal dan direct zichtbaar worden, zonder rekening te houden met 

fade�jden.  

Voorbeeld cantor: 

25.4.5.1 Het connectprincipe 

25.4.5.2 Reeksen corrigeren 

25.4.5.3 Kopiëren van geheugens 

25.4.6 Standen verwijderen 

 [CAN] # [CAN] 

25.5 Crossfade 

25.5.1 Uitlezen van geheugen 

 # [P]  geheugen wordt in preset geplaatst 

 # [S]  geheugen wordt rechtstreeks op scène geplaatst 
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De playback kan zowel manueel, d.m.v. faders, als automa�sch, d.m.v. een GO-toets, 

worden uitgevoerd. Wanneer we manueel werken, zullen we zelf de �ming bepalen door 

het verplaatsen van de faders. Indien we automa�sch werken, wordt er na het indrukken 

van de GO-toets de overgang gestart aan de hand van de in het geheugen ingegeven �jden. 

AIankelijk van de tafels, zal het �jdens een lopende overgang indrukken van de GO-toets 

deze overgang stoppen of een volgende overgang starten.  

AIankelijk van de stuurtafel zal het controleren van een crossfade beperkt zijn tot de GO-

toets of uitgebreid door meerdere toetsen worden gecontroleerd. Veel voorkomende extra 

toetsen zijn: 

• [STOP]   stopt de overgang 

• [Resume]  start de overgang op het punt waarop hij gestopt was 

• [Go BACK] keert terug naar de vorige stand 

• [CUT]  houdt geen rekening met �jd, gaat meteen naar volgende stand 

De sequen�eel func�e zorgt ervoor dat de volgende stand wordt klaargezet als een 

crossfade is uitgevoerd. De cue playback gaat in het geheugen op zoek naar het 

standnummer dat volgt op de vorige stand en zet dit klaar in de preset. Op deze manier 

kunnen we een voorstelling draaien zonder telkens manueel nieuwe standen uit te lezen. 

Als de sequen�eel func�e uitstaat zal de cue playback heen en weer blijven gaan tussen de 

twee standen die we hebben ingegeven. 

Stuurtafels met een volledig beeldscherm zullen de overgangen en de standen die 

klaarstaan , zichtbaar maken op het scherm. Hierbij kan dan extra informa�e worden 

toegevoegd, zoals een aanduiding wanneer de cue juist moet komen. De cuelist vervangt 

dan de tekstbrochure. 

In deze cuelists is alle informa�e over de verschillende standen overzichtelijk aanwezig. De 

�jden, de links en loops en de staat van de overgangen worden visueel voorgesteld. Dit is 

het scherm dat we meestal gebruiken �jdens het draaien van de voorstelling. 

Sommige stuurtafels hebben de mogelijkheid om een crossfade in verschillende delen uit te 

voeren. Deze zullen elk hun eigen in- en uitloop�jd en wait-�jden hebben. De totale 

loop�jd van de stand is dan de som van de langste fade- en wait-�jden.  

Het werkgeheugen van een cue playback kan meestal worden bewerkt. Dit hee= het 

voordeel dat we �jdens de voorstelling kleine aanpassingen kunnen doen. De aanpassingen 

worden meegenomen van het presetgeheugen naar het stagegeheugen. Houd er wel 

rekening mee dat de aanpassingen verwijderd worden op het moment waarop het 

werkgeheugen wordt overschreven door een nieuwe stand. 

Voorbeeld cantor 

25.5.2 Manueel of op �jd 

25.5.2.1 Bijkomende toetsen 

25.5.3 Sequen�eel 

25.5.4 Cue lists 

25.5.5 Part Cues  

25.5.6 Crossfade corrigeren 

 [MOD] [P] (aanpassen met faders connect) [MOD]  
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Uiteraard moeten we de werkgeheugens ook kunnen leegmaken. Dit is zeker belangrijk bij het 

programmeren. Anders zullen we de inhoud van het stagegeheugen mee opnemen in de 

nieuwe standen. 

Voorbeeld cantor: 

Een submaster is een ander bedieningselement, waarmee we geheugens kunnen uitlezen. Het 

is een fader waarmee we de intensiteit van de ingelezen stand kunnen regelen. Meestal hee= 

een stuurtafel een reeks submasters, zodat we een aantal belangrijke standen “onder de hand 

hebben”. 

Submasters worden zeer intensief gebruikt bij events en muziekoptredens. Het is in dit soort 

voorstellingen immers niet al�jd duidelijk in welke volgorde de standen moeten komen. De 

operator moet op het moment zelf kunnen ingrijpen. 

Toch zijn submasters ook heel bruikbaar bij theatertafels. We kunnen er bvb. regelma�g 

terugkerende deelstanden in onderbrengen om het programmeren te versnellen.  

Veelal is aan de submaster ook een flashtoets toegevoegd. Deze gee= de mogelijkheid om de 

ingelezen standen op een snellere manier te kunnen bedienen dan met de faders. Over de 

werking van flashtoetsen hebben we het verder.  

AIankelijk van het type stuurtafel kan een submaster ook �jden in de standen gebruiken. 

Wanneer de fader wordt opengezet of op een sub-GO toets wordt gedrukt zal de stand in de 

voorziene �jd inlopen. Sommige stuurtafels hebben ook de mogelijkheid om stacks, reeksen 

van standen onder de submaster te plaatsen. Op die manier ontstaat een reeks van 

miniplayback-faders. 

De inhoud van de submasters hoe= zich niet te beperken tot lichtstanden. Veelal kan men er 

bvb. ook effecten onder plaatsen of rechtstreeks een instelling van de manuele faders in 

opnemen zonder die eerst naar het geheugen weg te schrijven. 

In principe werkt elke submaster volgens het HTP principe. Sommige stuurtafels bieden echter 

de mogelijkheid om een of meerdere submasters als inhibbi�ve of nega�ef in te stellen. Op 

dit moment kan de submaster gebruikt worden om een groep kanalen uit te faden, ook als 

andere bedieningselementen die kanalen aansturen. We hebben hiermee een soort van 

nega�eve master fader in handen, waarmee we de uitgang van de tafel kunnen beperken.  

Een voorbeeld maakt de mogelijkheden duidelijk: Stel dat je lichtstanden wil controleren met 

het voordoek dicht en met publiek in de zaal. Je plaatst dan alle spots die vanuit de zaal 

schijnen op een inhibited submaster. Hierdoor ziet men in de zaal niets, terwijl je de standen 

naloopt. Tijdens de voorstelling zet je de submaster in de neutrale posi�e, waardoor de 

zaalspots gewoon meewerken. 

Aangezien een submaster een eigen werkgeheugen hee=, is het mogelijk de inhoud van de 

submaster aan te passen. De originele stand in het geheugen blij= bewaard in de 

geheugenbank. 

Voorbeeld cantor: 

 [CAN] [P] [S] [CAN] 

25.5.7 Werkgeheugen leegmaken 

25.6 Submasters 

25.6.1 Inhibi�ve submasters 

25.6.2 Corrigeren van submasters 

 [MOD] [SUB NR] (aanpassen met faders connect) [MOD] 
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Een reeks submasters kan samen worden weggeschreven in een bank- of submaster page.  

Hierdoor vergroten we de mogelijkheden die submasters bieden nog verder. Meestal hee= 

een stuurtafel slechts een beperkt aantal submasters. Door meerdere banken in te lezen 

kunnen we voor elk moment in de voorstelling de juiste combina�e submasters oproepen.  

Op deze manier kan bvb. voor elk muzieknummer een combina�e van kleuren, speciaaltjes, 

enz. worden klaargezet. De operator hee= dan alle onderdelen onder de hand en kan zeer 

snel inspelen op de voorstelling. Voor het volgende nummer kiezen we een nieuwe bank 

met submasters, die aangepast zijn aan de noden van dat nummer. 

Voorbeeld cantor: 

Als we van bank wisselen is het best mogelijk dat er op dat moment één of meerdere 

submasters in gebruik zijn. We willen uiteraard niet dat een verandering van bank 

onverwachte effecten hee= op ons scènebeeld. Daarom zal een submaster pas een nieuw 

geheugen inlezen op het moment dat de fader op nul staat. 

Een voorbeeld: in bank 1 staat submaster 4 op 50%. We vragen nu bank 2 op. Alle 

submasters, behalve submaster 4, zullen een nieuwe inhoud krijgen. Op het moment dat 

we submaster 4 naar 0 % brengen zal ook deze een nieuwe inhoud krijgen. 

Voorbeeld cantor: 

Flash toetsen komen meestal samen met faders voor. De flashtoets zal dan dezelfde inhoud 

als de fader bedienen.  Dit kan zowel bij individuele faders als bij submasters het geval zijn. 

Bij sommige tafels komen ook onaIankelijke flashtoetsen voor, waaronder we een 

geheugen kunnen uitlezen.  

De werking van de flashtoetsen kan meestal voor het geheel of voor een individuele toets 

worden ingesteld. De belangrijkste mogelijkheden zijn de volgende: 

• OFF: de toetsen zijn buiten gebruik, zodat er niet per vergissing op gedrukt kan 

worden 

• Flash: brengt de inhoud naar 100 % zolang de toets is ingedrukt 

• On/off (of togle). Elke druk op de toets zal tussen uit en aan wisselen. De toets werkt 

als schakelaar.  

• Solo. Als er op de toets wordt gedrukt gaat alles uit, behalve de inhoud van de toets. 

Dit verhoogt het effect sterk.  

Een aantal toestellen voorziet ook een general flash master, waarmee de maximum 

intensiteit van de flashtoetsen kan geregeld worden. 

25.6.3 Banken 

25.1.1 Subsub Links g 

 [Bank] #  [↓]  leest de submasters in bank # in 

25.6.3.1 Wisselen tussen banken 

 [bank] # [bank]   zet de nieuwe bank klaar 

25.7 Flash toetsen 
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Hoe goed we ons ook voorbereiden, we moeten �jdens een voorstelling steeds kunnen 

ingrijpen. Een voorstelling is immers live en zal dus elke keer een beetje anders zijn.  

De eenvoudigste ac�e is het toevoegen. We kunnen op manuele wijze een kanaal of een 

submaster toevoegen. Door het HTP-principe hoeven we dan geen rekening te houden met 

wat andere bedieningselementen uitsturen. AIankelijk van de stuurtafel zal de verandering 

blijven in de volgende standen of niet. Bij complexe voorstellingen is het handig om een 

aantal submasters voor te bereiden, zodat je snel de belangrijkste plaatsen kan corrigeren. 

Wegnemen is veel moeilijker. We moeten nu immers weten in welk bedieningselement het 

kanaal op de hoogste waarde staat om die te corrigeren. Het is daarbij best mogelijk dat het 

kanaal in meerdere bedieningselementen aanwezig is. 

Uiteraard kunnen we met de master wel eenvoudig het geheel dimmen. De mogelijkheden 

hiervan zijn echter beperkt, omdat we de verhoudingen tussen de verschillende lichtbronnen 

niet veranderen. 

Bij sommige stuurtafels kan je een nega$eve submaster instellen. Deze hee= prioriteit op alle 

andere stuurelementen, waardoor je op een eenvoudige manier een kanaal kan wegnemen. 

Wanneer je �jdens de voorstelling ziet dat een bepaald kanaal moet worden weggenomen in 

de volgende lichtstand, kan je ook ingrijpen op de voorbereiding. Je kan de preset van de 

crossfade corrigeren, zodat de verandering niet zichtbaar is. Houd er wel rekening mee dat je 

dat dan voor elke lichtstand moet doen, waarin dat bepaalde kanaal voorkomt. 

Ingrijpen in de �ming kan meestal op twee manieren. Je kan met de [Start / stop]- of met de 

[Go]- toets de verandering �jdelijk s�lleggen. De meeste stuurtafels hebben ook de 

mogelijkheid om �jden van veranderingen te versnellen of te vertragen. 

De displays of schermen van een stuurtafel variëren van een eenvoudig LCD display tot 

complexe combina�es van meerdere schermen. Hierbij wordt er meer en meer gebruik 

gemaakt van touchscreens, waarbij je rechtstreeks op het scherm kan werken. 

Bij grotere systemen kan de gebruiker kiezen welke schermconfigura�e hij wil zien. 

Een goede schermconfigura�e gee= je op een overzichtelijke manier net genoeg 

informa�e. Je moet al je ac�es kunnen monitoren, zonder te verdwalen in de 

overvloed. 

Wat je wil zien, is uiteraard aIankelijk van de ac�viteit die je op dat moment 

uitvoert. Als je programmeert zal je de waarde van elk kanaal willen zien. Tijdens 

de voorstelling is het voldoende om het verloop van de verschillende standen te 

kunnen controleren. We moeten dan immers vooral naar de ac�e op scène kijken. 

Patchen is het verbinden van de kanalen met de uiteindelijke lichtbron, zodat er een logische 

volgorde ontstaat. We kunnen een onderscheid maken tussen hardpatch enerzijds en 

so=patch anderzijds. 

Hardpatch, ook wel loadpatch genoemd, speelt zich af op vermogensniveau, tussen de 

uitgang van de dimmers en de lichtbronnen. Dit komt nog voor bij kleinere installa�es en in 

touring racks. Oorspronkelijk deed men dit, omdat dimmers zeer duur waren. Ondertussen is 

de kostprijs van een degelijke hardpatch hoger dan de kost voor extra dimmers. Aangezien de 

hardpatch zich afspeelt buiten de stuurtafel gaan we hier niet verder op in. 

25.8 Ingrijpen �jdens een voorstelling 

25.9 Schermen 

25.10 Patchen 

Combina�e meerdere schermen 
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Met een so=patch koppelen we de kanalen van een stuurtafel aan de DMX kanalen, die de 

dimmers aansturen. Dimmers zijn veelal aangesloten volgens de technische noden van de 

installa�e en hebben dus vaak een onlogische volgorde en nummering. Om vlot te kunnen 

werken willen we graag een nummering, die voor de operator logisch is, omdat ze 

overeenstemt met het lichtplan. 

Daarnaast kan het handig zijn om toestellen die al�jd samen worden aangestuurd, maar op 

verschillende dimmers zijn aangesloten, samen te brengen onder één kanaal. Anderzijds 

gebruiken sommige toestellen meerdere kanalen om een intensiteit te regelen. Denk maar 

aan een mechanische dimmer, die 16-bit wordt aangestuurd. 

Een eenvoudige patch bestaat uit een lijst met de beschikbare kanalen. De DMX kanalen 

zijn daaraan gekoppeld. De instelling is aIankelijk van de stuurtafel, maar het principe blij= 

hetzelfde. 

Voor alle duidelijkheid: het is mogelijk om meerdere DMX kanalen op een kanaal van de 

stuurtafel samen te voegen, maar het is uiteraard onmogelijk om door verschillende 

kanalen van de stuurtafel éénzelfde DMX kanaal aan te sturen. Als we dat zouden doen, 

weet het DMX kanaal niet meer naar welke opdrachten het moet luisteren. 

Voorbeeld cantor: 

Een uitgebreidere versie van een patch gee= ook de mogelijkheid om het maximale 

uitgangsniveau in te stellen. We noemen dit een graduele patch. Bij een graduele patch 

gee= men een maximumpercentage voor een bepaald kanaal. De outputcurve van dit 

kanaal zal zich evenredig verdelen over de toegelaten waarde. Het is dus niet zo dat het 

kanaal begrensd wordt. De uitgang wordt gespreid over een beperktere waarde. 

De redenen voor het gebruik van een propor�onele patch kunnen heel verschillend zijn. We 

kunnen er bvb. de levensduur van onze lampen mee verhogen, zeker bij installa�es 

waarvan de voedingsspanning aan de hoge kant is. We kunnen ook het risico, veroorzaakt 

door een bepaalde spot in de voorstelling, beperken door de waarde te begrenzen. 

Een andere toepassing is het uitvoeren van correc�es op lichtstanden bij voorstellingen op 

verplaatsing. Op een andere loca�e hangen vaak spots met een verschillend vermogen of 

met een verschillende openingshoek. Als we een eigen lich9afel meebrengen, moeten we 

dan alle standen gaan aanpassen om het lichtbeeld egaal te krijgen. Door de so=patch aan 

te passen, kan een eerste ruwe aanpassing gemaakt worden, waardoor de hoeveelheid 

aanpassingen sterk geminimaliseerd wordt. 

Net als op dimmers kan in sommige uitgebreide patchsystemen ook de dimmercurve per 

kanaal worden ingesteld. Op die manier kan een kanaal worden ingesteld als non-dim, 

square law, lineair, fluo of TV. De instelling op de stuurtafel hee= als nadeel dat ze niet 

gesynchroniseerd kan worden met de neZrequen�e. Bij toestellen die non-dim geschakeld 

moeten worden, kan je de curve dus beter op de dimmers aanpassen. Een uitgebreide 

bespreking van deze curves komt aan bod in het hoofdstuk over dimmers. We gaan er hier 

dan ook niet verder op in.  

25.10.1 So=patch 

 [PATCH][flashtoets kanaal]#[PATCH]      DMX kanaal # wordt onder kanaal gepatcht. 

 [PATCH] [flashtoets kanaal]#, [flashtoets kanaal]#, [flashtoets kanaal] # [PATCH]  Meerdere toewijzingen in dezelfde syntax 

 [PATCH] [flashtoets kanaal] # + # + # [PATCH]     Meerdere DMX kanalen op één kanaal 

 [PATCH] [flashtoets kanaal] - # [PATCH]      DMX kanaal verwijderen uit kanaal 

25.10.2 Graduele patch 

25.10.3 Dimmercurve  
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De Grand Master hee= invloed op de volledige uitgang van de stuurtafel. Alle uitgangen zullen 

gradueel worden gedimd op basis van de instelling van de Grand Master. Dit geldt ook voor 

een general black out-toets, die veelal bij de Grand Master hoort. 

In sommige tafels wordt hierop echter een uitzondering gemaakt. Zo zijn er bvb. stuurtafels, 

waarbij de Grand Master geen invloed hee= op de externe DMX ingang, die rechtstreeks naar 

de uitgang wordt doorgestuurd. Deze zal dan normaal blijven func�oneren. 

Een effect is de repe��eve opeenvolging van combina�es van kanalen, die een bepaald 

patroon vertoont. De herhaling gee= helaas vaak een kunstma�g, mechanisch aandoend 

effect. 

Er is een grote naamsverwarring tussen effecten op verschillende stuurtafels. Wat op de ene 

stuurtafel chase heet, zal of de andere effect heten en omgekeerd. In de construc�e van de 

effecten komen evenwel steeds dezelfde elementen terug. 

• Kiezen van de kanalen voor het effect 

• Graduele of on/off-overgang 

• Posi�ef of nega�ef verloop (een spot verschui= of een zwart gat verschui=) 

• De rich�ng (klok, tegenklok, bounce) 

• De aansturing (sound / op snelheid / op tap) 

Om een aantal terugkerende handelingen te versnellen, beschikken de meeste stuurtafels 

over macro’s of func�on keys. Hieronder kunnen een reeks toetsaanslagen of ac�es worden 

opgeslagen, die daarna met één toetsaanslag terug kunnen worden opgeroepen. 

Je zou bijvoorbeeld een toets kunnen programmeren, die de hele stuurtafel naar de 

beginposi�e van de voorstelling brengt. De eerste stand wordt in de preset gezet, de juiste 

bank wordt geladen, de flashtoetsen in de juiste mode gezet, je favoriete scherm ingesteld, …. 

Bij complexe stuurtafels loont het de moeite om dit soort func�es te gebruiken. Je kan er 

immers veel werk mee besparen. 

Stuurtafels kunnen veelal ook extern worden aangestuurd. Dan worden de cues door een 

extern signaal gegeven, zodat de lichtbewegingen gesynchroniseerd worden met andere 

ac�es. Veelal kunnen er slechts een beperkt aantal commando’s worden gekoppeld aan het 

externe stuursignaal. We overlopen hieronder de belangrijkste stuursignalen.  

MIDI 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een stuursignaal dat voor communica�e tussen  

muziekinstrumenten werd ontwikkeld. Het signaal gee= aan welke ac�es moeten worden 

uitgevoerd aan de hand van ac�es voor muzieknoten (Note events). Het protocol is later 

verder uitgewerkt, o.a. voor het sturen van machines (MIDI machine control). 

25.11 Grand Master 

25.12 Effecten 

25.13 Func�on keys en macro’s 

25.14 Externe aansturing 
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De MIDI aansturing kan in twee rich�ngen lopen. De stuurtafel kan bijvoorbeeld door een 

sequenser worden aangestuurd, maar sommige stuurtafels hebben ook de mogelijkheid om 

MIDI signalen uit te sturen. De sturing van de lich9afel beperkt zich veelal tot het starten en 

stoppen van cues. 

Deze mogelijkheid is vooral nuJg wanneer we een event, dat volledig op basis van een 

sequenser  loopt, willen synchroniseren. Het kan ook gebruikt worden om, bij zeer 

beperkte voorstellingen, de belich�ng door een muzikant te laten bedienen, zonder 

inmenging van een lich9echnicus. 

Schakelcontacten  

Schakelcontacten zijn aanslui�ngen, waarop een eenvoudige schakelaar of relais wordt 

aangesloten. Wanneer de schakelaar gesloten wordt, zal de stuurtafel een vooraf bepaalde 

ac�e uitvoeren. Dat kan een macro of het starten van een stand zijn. Een voorbeeld van een 

toepassing is een interac�eve tentoonstelling, waarbij een vloersensor aangee= dat je een 

ruimte betreed en waarbij de stuurtafel een reeks standen start. 

Tijdssignalen 

In de podiumkunsten, de muziek en de beeldindustrie worden verschillende soorten 

�jdssignalen gebruikt om toestellen te synchroniseren. De belangrijkste is de SMPTE code 

(Society of Mo�on Picture and Television Engineers). Stuurtafels met een SMPTE aanslui�ng 

kunnen bijvoorbeeld synchroon lopen met een muziektrack. Dit is nuJg bij 

dansvoorstellingen of bij tentoonstellingen die autonoom lopen. 

Slave van andere tafel 

Sommige stuurtafels kunnen als slave (slaaf) van een gelijkaardige stuurtafel worden 

geschakeld. De mastertafel zal dan een gedeelte van of alle controle over de slave tafel 

overnemen. 

Om een stuurtafel zo efficiënt mogelijk te gebruiken, moet je je grondig voorbereiden. Als 

je in het wilde weg begint te programmeren, kan je immers vastlopen op een probleem, 

waardoor je van voor af aan moet beginnen. Je zal ook veel meer handelingen moeten 

uitvoeren om tot hetzelfde resultaat te komen. Zeker bij complexe stuurtafels loont het de 

moeite om een strategie uit te denken. Die programmeerstrategie wordt bepaald door je 

eigen werkmethode, door je voorkeuren en door de noden van de produc�e waaraan je 

werkt.  

Bij de voorbereiding van de programma�e kan je je de volgende vragen stellen: 

• Welke kanalen kunnen samen gepatcht worden en welke kunnen beter als een 

groep beschouwd worden? 

• Welke lichtgroepen komen regelma�g terug? 

• Welke ac�es komen regelma�g terug? 

• Welke lichtgroepen wil ik manueel onder controle houden? 

• Wat wil ik zien op het scherm? 

• Hoe ga ik programmeren? In volgorde of juist niet? 

• Gaat de voorstelling op reis? Wordt ze herhaald? 

• Zijn de standen reeds bepaald of is het een crea�e? 

• Ga ik met meerdere universes werken? 

25.15 Programmeerstrategie 
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Op basis van deze vragen kan je een strategie bepalen. Je kiest voor bepaalde instellingen, 

patcht, zet lichtgroepen onder submasters, kiest een lay-out voor het scherm, maakt macro’s, 

noteert de voorbereiding op een bepaalde manier.  

Een dergelijke, uitgekiende voorbereiding zal je in het heetst van de strijd veel werk en stress 

besparen. Je kan immers sneller reageren, waardoor de rest van de ploeg minder moet 

wachten en je je aandacht bij de essen�e (het lichtbeeld op het podium) kan houden. 

Een stuurtafel kan uitvallen of standen verliezen. Je voorstelling gaat op reis of wordt 

hernomen. Je moet dan je instellingen en standen opnieuw kunnen gebruiken. 

Uiteraard heb je de standen gedocumenteerd op papier. Dit is belangrijk, omdat het een heel 

grote garan�e biedt dat je gegevens niet verloren gaan. De meeste stuurtafels bieden 

daarenboven extra mogelijkheden om de gegevens digitaal te bewaren. Je kan ze meestal 

extern opslaan op een s�ck of een ander medium. Op die manier kan je ze opnieuw inlezen in 

een andere stuurtafel met dezelfde so=ware. 

Soms is het ook mogelijk om de gegevens te exporteren naar een leesbare of bewerkbare 

vorm. Fabrikanten voorzien offline editors, waarop je je voorbereidingen of correc�es kan 

maken. Je kan de standen dan via een s�ck of via een netwerk in de stuurtafel laden. 

We kunnen stuurtafels in twee grote groepen indelen. Enerzijds hebben we de toestellen met 

een specifieke hardware, die speciaal voor dit doel gebouwd zijn. Anderzijds hebben we 

so=warema�ge sturingen, die op een opera�ng system van een externe leverancier draaien 

en dus in principe op zowat elke computer geïnstalleerd kunnen worden. 

Het verschil tussen de verschillende types wordt echter snel kleiner. Dedicated toestellen, die 

speciaal voor de toepassing ontworpen worden, hebben een standaardmoederbord en 

draaien op een standaardso=ware. So=warema�ge sturingen worden uitgebreid met wings, 

extensies die hardwarema�ge controle over bepaalde func�es geven. 

De hardware, of het nu om een volledig toestel gaat of over een wing, gee= je controle over 

kanalen, groepen, effecten en bewegingen. Het is de human interface, de verbinding tussen 

de mens en het resultaat. 

Het voordeel van deze benadering is dat de controle door aangepaste onderdelen verloopt. 

Schuivers of faders zijn handig om een mooie beweging te maken. Bu9ons zijn geschikt om te 

flashen, wielen (al dan niet endless) om correc�es te maken, joys�cks of trackballs om 

bewegingen te sturen, een klavier of keyboard om tekst en getallen in te geven, ….  

Elk van deze onderdelen is gebouwd om op�maal te kunnen werken met een bepaald soort 

interac�e. Hierdoor kan de bediener zo goed als blind werken en zijn (visuele) aandacht op 

het podium houden. 

25.16 Documenteren en bewaren 

25.17 Stuurtafels 

25.17.1 Hardware 
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Het nadeel van de hardwarema�ge aanpak is de kostprijs. So=waretoepassingen draaien op 

standaardapparatuur, die in grote hoeveelheden en dus goedkoop geproduceerd kan 

worden. In- en uitgangen kunnen via een standaard netwerk worden gedistribueerd of er 

kan een kleine DXM omze9er aan de USB-poort worden gekoppeld. 

Het nadeel van de so=warema�ge aanpak is dat je veel meer �jd spendeert aan het 

scherm, waardoor de aandacht van het podium wordt afgeleid. 

Bij so=waretoepassingen moet er voldoende aandacht naar de bedrijfszekerheid gaan. 

Wanneer de toepassing op een opera�ng system draait waarop ook andere toepassingen 

gebruikt worden, bestaat de kans dat er onvoldoende rekencapaciteit overblij=. Vele 

toepassingen laten immers programma’s op de achtergrond draaien. Daarnaast is er een 

gevaar voor virussen, die de programma’s in de war kunnen sturen. Het is dus aangewezen 

om ook bij de so=warema�ge aanpak een dedicated toestel te gebruiken. 

25.17.2 So=warema�ge stuurtafels 
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Duurzaam werken en leven wordt 

alsmaar belangrijker in de huidige 

samenleving. Iedereen is zich er 

ondertussen van bewust dat het 

proces, waarbij grondstoffen worden 

omgezet in verbruiksgoederen die 

daarna worden weggegooid, niet 

langer verantwoord is. 

Er wordt steeds meer gewerkt aan 

gesloten processen, waarbij 

producten na hun levenscyclus 

worden gerecycleerd en opnieuw 

worden verwerkt tot bruikbare 

producten. Op die manier probeert 

men een oplossing te vinden voor de 

afvalberg en voor de eindigheid van 

grondstoffen. 
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Om het gebruik van fossiele brandstoffen in te dijken en de bijbehorende uitstoot van CO2 

te beperken, zet men in op energiezuinige alterna�even.  

De theater- en even�ndustrie wordt daarentegen juist gekenmerkt door het verbruik van 

grote hoeveelheden materialen, door de korte levensduur van het eindproduct en door 

het gebruik van veel energie op een korte periode. Ook de belich�ng draagt daar zijn 

steentje toe bij. Duidelijke voorbeelden zijn de energieverslindende spots en 

verbruiksmaterialen die slechts enkele uren dienst doen. 

Op welke manier kunnen we een oplossing vinden? Mogen we dan geen licht meer 

gebruiken? Of moeten we ons tevreden stellen met een mindere lichtkwaliteit? Er is heel 

wat te doen geweest rond de belevingskwaliteit van licht. We worden vandaag overspoeld 

door zogenaamde "alterna�eve lichtbronnen", maar de objec�eve lichtkwaliteit daarvan is 

vaak niet op�maal. Voor een onwetende toeschouwer valt dit misschien niet op, maar een 

professional ziet dit verschil wel. Kleurstabiliteit, dimbaarheid en amberdri@ zijn allemaal 

voorbeelden van aspecten van kunstlicht die we in de afgelopen decennia hebben weten te 

perfec�oneren. Door de rush naar nieuwe lichtbronnen worden deze aspecten nu evenwel 

plots verwaarloosd. Hier kunnen we uiteraard niet mee akkoord gaan,  zeker niet met het 

argument dat de toeschouwer er sowieso niets van zou zien.  

Fred Foster, de CEO van Electronic Theatre Controls, gee@ aan dat we de in de afgelopen 

decennia opgebouwde standaard niet mogen aBouwen. Nieuwe technologie moet dus niet 

alleen zuiniger zijn, maar moet ook de kwalita�eve standaard aanhouden. Duurzaamheid 

mag geen doel op zich zijn, maar moet deel uitmaken van een technologische en ar�s�eke 

vooruitgang. 

 “While we have a duty to make and use more efficient sources of light, we must 

also work to ensure that these sources provide the beau�ful full spectrum of light. “   

(Fred Foster, CEO of Electronic Theatre Controls, Inc.) 

Hoewel het publiek de kwaliteitsverschillen vaak niet ziet, is een goede belich�ngskwaliteit 

essen�eel voor de ar�esten. Het nauwkeurig manipuleren van de verschillende 

lichteigenschappen kan immers gezien worden als de woordenschat, waarvan de belichter 

zich bedient om een ar�s�eke boodschap over te brengen. 

Hoewel het publiek de sub�ele veranderingen vaak niet ziet, dragen ze toch bij aan het 

eindproduct. Onbewust “voelt” het publiek de veranderingen immers wel. 

kwaliteiten van theaterbelich�ng  
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De kwaliteit van theaterbelich�ng wordt door vele factoren bepaald. Bovendien beïnvloeden 

deze factoren elkaar onderling. Het bovenstaand schema gee@ een overzicht van de 

belangrijkste elementen. Deze worden verderop in de tekst stelselma�g toegelicht. 

Om naar een duurzame belich�ngsprak�jk te evolueren, kunnen we verschillende ac�es 

ondernemen. We kunnen gaan kijken naar: 

• het energieverbruik van de belich�ng (en daarnaast ook van onrechtstreekse gevolgen 

ervan. Een voorbeeld is het energieverbruik van de noodzakelijke koeling) 

• het verbruik van materialen 

• de keuze voor een bepaalde technologie 

• de werkmethode 

• de ar�s�eke keuzes, zowel in het resultaat als in de technologie 

De uiteindelijke impact van onze keuzes hangt af van de globale impact (hoeveel verbruik je), 

de frequen�e (hoe vaak doe je dat) en de blootstelling (hoe lang duurt het). De combina�e 

van deze drie factoren bepaalt uiteindelijk hoeveel “duurzaamheidswinst” we zullen maken. 

De keuze voor een bepaalde technologie is aKankelijk van vele factoren. We kunnen 

technologische ontwikkelingen immers op verschillende manieren bekijken. 

• De technologie kan een hulpmiddel zijn, waarbij we kiezen voor een bepaald resultaat. 

Het resultaat is dan een gevolg van de standaardtoepassing van de technologie. 

• De technologie kan ook een ar�s�eke tool zijn, waarbij er gekozen wordt voor 

bepaalde ar�s�eke kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn niet noodzakelijk de 

eigenschappen die de producent bedoeld hee@. Ze kunnen enkel gebruikt worden voor 

een specifieke ar�s�eke doelstelling. 

• De technologie kan ook neutraal zijn. De vervanging van een verouderde technologie 

door een nieuwere hee@ in dat geval geen invloed op het ar�s�eke resultaat. Beide 

technologieën zijn onderling inwisselbaar. 

• Soms wordt ook voor een bepaalde technologie gekozen, omdat iemand die eens wil 

uitproberen of omdat het gebruik ervan je status verhoogt. Zo kan een hoog aantal kW 

een wauw-effect teweeg brengen, zonder dat er een ar�s�eke of technische noodzaak 

voor bestaat. Ook in dit gevalzijn de technologieën gewoon onderling inwisselbaar. 

In de prak�jk zullen we steeds voor een bepaalde technologie kiezen met een gewenst 

resultaat in het achterhoofd. We willen bijvoorbeeld een bepaald soort licht en zoeken 

toestellen, waarmee we dit resultaat kunnen bereiken. Als er zich meerdere op�es aandienen, 

analyseren we welke op�e de meest efficiënte is en de laagste impact hee@ op het milieu. 

26.1 Ac�edomeinen 

26.2 Technische keuzes 
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Om binnen het uitgebreide aanbod een gefundeerde keuze te kunnen maken, is het 

noodzakelijk om een aantal objec�eve parameters te definiëren.  Deze moeten ons ertoe in 

staat stellen om een totaalbeeld te vormen van de voor- en nadelen van een bepaald 

toestel. Dit totaalbeeld is ruimer dan het verbruik of het gebruik van een technologie(hype). 

Naast het energieverbruik is uiteraard ook het (licht)rendement van het toestel in kwes�e 

van belang. Op langere termijn bepalen de compa�biliteit met andere systemen, de 

onderhoudbaarheid en de herstelbaarheid van een toestel echter zijn levensduur. Er moet 

daarnaast ook gekeken worden naar systeemefficiën�e. Dit is de impact van het geheel van 

toestellen en materialen, die samen een bepaald proces uitvoeren. Al deze elementen 

samen geven ons een goed beeld van de globale impact van een keuze. In wat volgt 

overlopen we elke parameter afzonderlijk. 

Een eerste belangrijke parameter is het energieverbruik. We moeten ons afvragen hoeveel 

energie een lamp of een lichtbron nodig hee@ om een bepaalde hoeveelheid lichtenergie te 

produceren. Om lampen met een verschillende lichtoutput te kunnen vergelijken, 

berekenen we de verhouding tussen het verbruikte vermogen in Wa8 en de lichtoutput in 

lumen (uitgedrukt in lumen/W). Let bij het berekenen ook op het totale verbruik van het 

systeem en niet enkel op dat van de lichtbron. De onderstaande tabel gee@ een idee van 

het energieverbruik van verschillende types lichtbronnen. 

 

Het hoge energieverbruik van een gloeilamp kunnen we verklaren aan de hand van de 

spectrale verdeling. Het grootste gedeelte van deze energie wordt omgezet in warmte en 

infrarode straling. Slechts 5 % van de energie wordt omgezet in zichtbaar licht. Dit hee@ 

een bijkomend nadeel. In een gebouw, waarin veel toestellen met gloeilampen worden 

gebruikt, zal immers bijkomende koeling geïnstalleerd moeten worden. 

Wanneer er een lamp in een armatuur wordt ingebouwd, zijn er meerdere factoren van 

belang. Niet al het geproduceerde licht verlaat immers het toestel. AKankelijk van de 

opbouw van het toestel wordt een gedeelte van het licht door de wanden geabsorbeerd en 

omgezet in warmte. Armaturen met condensatorlenzen zorgen bijvoorbeeld voor een 

betere lichtconcentra�e, waardoor er minder licht op de wanden terecht komt.  

26.2.1 Beoordelingsparameters 

26.2.2 Energieverbruik 

26.2.3 Rendement 

grafiek energie-efficiën�e (Bron klimaat.be) 

spectrale verdeling gloeilamp  
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Ook bij lenzen en spiegels gaat een aanzienlijk gedeelte licht verloren. Dit lichtverlies kan 

verkleind worden door gecoate lenzen en hoogkwalita�eve spiegels te gebruiken. De coa�ng 

verlaagt het lichtverlies in de lens van 5% naar 2 a 3%. Door gebruik te maken van 

koudlichtspiegels zal de temperatuur van de lamp en van het op�sche systeem lager blijven. 

Hierdoor krijgen deze  een langere levensduur. 

Ook de manier waarop het licht gekleurd wordt, hee@ een grote invloed op het rendement. 

Waar bij het gebruik van kleurfilters tot 80% van de lichtenergie verloren gaat, zal bij Led RGB 

technologie geen verlies optreden. Het systeem maakt immers gebruik van addi�eve 

kleurmenging, waarbij men vertrekt van lichtbronnen die zonder filtering verschillende 

kleuren produceren. 

 

Meer geavanceerde toestellen beva8en ook meer ingesloten elektronica. Daardoor wordt het 

thermisch beheer en de koeling belangrijker. Waar mogelijk kiest men best voor passieve 

koeling, aangezien ac�eve koeling extra energie vraagt. Dit zou het rendement gevoelig naar 

beneden halen. Passieve koeling bestaat uit een voldoende grote koelvin, die op de te koelen 

elementen wordt gemonteerd. Ac�eve koeling wordt meestal uitgevoerd in de vorm van een 

ven�lator. Deze koelvorm trekt extra stof en vuil aan in het toestel, wat de koeling op zijn 

beurt dan weer bemoeilijkt. 

Bij LED armaturen is het thermisch beheer van nog groter belang. Als de temperatuur in het 

toestel te hoog wordt zal de kleurstabiliteit dalen en verlaagt de levensduur van het toestel. 

AKankelijk van het type lamp worden bepaalde elementen meer of minder belangrijk. Zo zal 

een laagspanningslamp, door zijn kortere filament, een op�malere lichtbundel produceren en 

stabieler zijn door de constante temperatuur van het filament. Deze zaken komen het 

rendement van de lamp ten goede. Anderzijds is er een verlies aan vermogen bij de omzeQng 

van net- naar laagspanning. 

De rendementsbepaling van een armatuur blijkt dus een complexe oefening te zijn. Een 

grondig onderzoek van alle elementen is noodzakelijk om de juiste keuze te maken.  

Als men een toestel koopt waarmee men gedurende vele jaren moet kunnen werken, is het 

belangrijk dat het ook gedurende de hele verwachte levensduur in een bepaald systeem kan 

func�oneren. Compa�biliteit met courante protocollen is een garan�e dat een toestel na 

verloop van �jd nog steeds kan worden aangestuurd. Het gebruik van 

standaardcomponenten, -accessoires en -wisselstukken zorgt ervoor dat we het toestel later 

kunnen uitbreiden of aanpassen aan een specifieke noodzaak. Overeenstemming met 

geldende we8elijke normen zoals EMC/EMI en RFI interferen�e zorgt ervoor dat een toestel 

gebruikt kan worden zonder dat het bijvoorbeeld risico loopt op interferen�e met  draadloze 

systemen. Kortom, het onderzoek naar compa�biliteit is belangrijk als we ervan overtuigd 

willen zijn dat het toestel gedurende zijn volledige levensduur kan en mag gebruikt worden. 

 

addi�eve kleurmenging  Subtrac�eve kleurmenging  

ven�lator 

koelvin 

24.2.4 Compa�biliteit 
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We hebben eerder al gezien dat het onderhoud van een toestel ervoor zorgt dat we een 

hoger rendement kunnen bereiken en een langere levensduur kunnen garanderen. Bij de 

aanschaf van nieuwe armaturen moet er dan ook onderzocht worden of het toestel op een 

eenvoudige en efficiënte manier onderhouden kan worden.  

Hierbij is het belangrijk dat de verschillende kri�sche componenten goed bereikbaar zijn of 

op een eenvoudige manier gedemonteerd kunnen worden. Als de rendementswinst na 

onderhoud teniet zou worden gedaan door een hoge onderhoudskost is de kans groot dat 

het onderhoud onvoldoende prioriteit krijgt. Hierdoor zou een toestel dan weer zijn 

verwachte levensduur niet bereiken. 

Om een lange levensduur van een toestel te kunnen garanderen, moet het toestel hersteld 

kunnen worden. Aangezien lichtarmaturen vrij lange levenscycli hebben, moet de 

leverancier ons de zekerheid geven dat de verschillende componenten gedurende deze 

gehele periode beschikbaar blijven. Het gebruik van standaardcomponenten vormt hier 

zeker een voordeel. De kans is dan immers groter dat de componenten nog geproduceerd 

kunnen worden of nog voorradig zijn. 

Anderzijds moeten toestellen zo gebouwd zijn dat de verschillende componenten op een 

eenvoudige manier vervangbaar zijn. Construc�emethodes die onomkeerbaar zijn of 

waarvoor zeer gespecialiseerde apparatuur nodig is, zijn dus uit den boze.  

Men schat dat ongeveer 20% van de in Europa geproduceerde E-waste perfect herstelbaar 

is. De gebruiker kiest er echter vaak voor om een toestel te vervangen. Zo kan men immers 

de rompslomp en het �jdsverlies van een herstelling vermijden. 

Het vervangen van een toestel dat niet herstelbaar blijkt te zijn hee@ een grote impact 

hee@ op de afvalberg. Een toestel dat door een niet herstelbare kleinigheid vroeg�jdig 

moet worden afgevoerd, doet alle eerdere inspanningen teniet. 

Bij het bepalen van de reële levensduur van een toestel moeten we rekeninghouden met 

een aantal factoren die de theore�sche levensduur beïnvloeden. Zo wordt de levensduur 

van een LED vaak als zo goed als oneindig voorgesteld. Uiteraard is dit alleen in op�male 

omstandigheden het geval. Deze komen in een prak�jkomgeving evenwel niet voor. In een 

prak�jksitua�e, waarbij hi8e, stof, fluctuerende spanningen en allerlei andere externe 

invloeden meespelen, zal de levensduur behoorlijk worden teruggedrongen. Verder wordt 

er geen rekening gehouden met andere componenten die voor een goede werking nodig 

zijn. De elektronica die nodig is om de LED op�maal te laten func�oneren veroudert veel 

sneller dan de LED zelf. 

Een derde element inzake levensduur is de werkelijke bruikbaarheid. Bij toestellen die snel 

evolueren, zal de vraag naar vervanging bijvoorbeeld gesteld worden voor het einde van de 

vooropgestelde levensduur. De toestellen zijn op dat moment weliswaar nog perfect 

bruikbaar, maar worden vervangen omdat de gebruiker de technische evolu�e wil volgen. 

Een toestel staat nooit op zichzelf, maar werkt binnen het geheel van een systeem. Men 

moet niet alleen kijken naar de efficiën�e van het armatuur, maar ook naar de 

noodzakelijke randapparatuur en naar de verbruiksmaterialen die nodig zijn om het geheel 

op�maal te laten func�oneren. Deze elementen zijn (gedeeltelijk) aKankelijk van het 

precieze gebruik dat we in onze organisa�e voorzien. 

26.2.5 Onderhoudbaarheid 

26.2.6 Herstelbaarheid 

26.2.7 Levensduur 

26.2.8 Systeemefficiën�e 
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Aan de andere kant hee@ de randapparatuur ook invloed op de efficiën�e van onze 

lichtbronnen. De keuze van dimmers, voorschakelapparatuur en dergelijke meer hee@ een 

invloed op het uiteindelijke rendement van de lichtbronnen. Zo kan een goed gekozen 

voorschakelapparaat de levensduur van een lamp bijvoorbeeld tot 30% verhogen. 

Om de totale systeemefficiën�e te berekenen, zullen we dus niet alleen rekening moeten 

houden met de direct beschikbare technische parameters. We moeten ook  de impact, de 

frequen�e en de gebruiksduur van de technologie in rekening brengen. 

We hebben tot hiertoe enkel rekening gehouden met de impact die een toestel op onze eigen 

organisa�e hee@. Als we het gehele plaatje willen kennen, moeten we echter nog een stap 

verder gaan. We moeten dan ook rekening houden met de milieu-impact van de produc�e, 

van het transport en van de verwerking na het einde van de levenscyclus. 

Deze “globale” kijk kan ervoor zorgen dat een op het eerste zicht efficiënt en energiezuinig 

toestel plots heel wat minpunten vertoont. 

Ook (kleine) aanpassingen in onze werkmethode kunnen de impact van de belich�ng op het 

milieu verminderen. Dit betekent wel dat we sommige diepgewortelde gewoontes moeten 

doorbreken en nieuwe automa�smen moeten aankweken. Dit vraagt mo�va�e en 

doorzeQngsvermogen van een team, maar levert zonder grote investeringen snel resultaten 

op. 

Sommige ac�es  kan je met behulp van je ”gezond boerenverstand” bedenken. Zo kan je het 

licht uitdoen als je een lokaal verlaat of het werklicht in plaats van de voorstellingsverlich�ng 

aansteken als er op het podium gewerkt wordt. Deze kleine zaken leiden snel tot resultaat. 

Andere zaken vragen iets meer planning. Zo kan je gasontladingslampen met mechanische 

dimmers beter enkel laten branden wanneer het nodig is. Ook bij deze geplande inspanningen 

is de winst echter snel zichtbaar. 

Bij het ontwerpen van een belich�ng kan de armatuurkeuze ervoor zorgen dat de 

lichtopbrengst maximaal benut wordt. Hier geld dat juist gebruik ook duurzaam gebruik is. 

Degelijk onderhoud zal de levensduur van de toestellen verlengen. We gaan in wat volgt 

dieper in op een paar van de mogelijkheden. 

Om een doordachte strategie te bepalen voor energiebesparing zijn objec�eve gegevens 

noodzakelijk. De subjec�eve, gevoelsma�ge indruk die we hebben over ons eigen gebruik 

gee@ vaak een vertekend beeld van de realiteit. Hierdoor zien we soms evidente 

besparingsmogelijkheden over het hoofd. Een klein peertje dat dag en nacht brandt in de 

kelder hee@ misschien wel een grotere impact dan we denken. 

Om objec�eve gegevens te verzamelen moeten we de verschillende gebruikers meten. 

Hoeveel verbruikt het zaallicht, de theaterbelich�ng en de werkverlich�ng? Wat is het 

rustverbruik als de ruimte buiten gebruik is? We moeten dit uiteraard meten over een langere 

periode. Misschien verbruikt het zaallicht wel meer dan we denken, omdat het ook �jdens het 

schoonmaken wordt gebruikt. Een op�male me�ng verloopt dan ook over meerdere weken 

�jdens een periode waarin normale ac�viteiten plaatsvinden. 

Aan de hand van deze me�ngen kan het gebruik in kaart worden gebracht en kunnen 

besparingsprioriteiten worden vastgesteld. 

Een permanente me�ng kan de resultaten van de geleverde inspanningen in kaart brengen en 

mo�verend werken. We kunnen immers dagelijks zien wat de impact van onze inspanningen 

is. 

26.3  Werkmethodes 

26.2.9 Globale impact  

26.3.1 Meten is weten 
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Soms zit de besparing vooral in de manier waarop we toestellen gebruiken. De keuze voor 

het juiste armatuur met de juiste op�ek zorgt er bijvoorbeeld voor dat we minder licht 

moeten afsnijden, waardoor er minder verlies is. Het rendement van een armatuur kan 

soms dras�sch verhoogd worden door het op een andere plaats te hangen, zodat we 

gebruik kunnen maken van de maximale lichtopbrengst. 

Een ander voorbeeld van doelma�g gebruik is het opsporen van rustverbruik. De meeste 

toestellen verbruiken ook stroom als ze uitgeschakeld zijn. De transformators en de stand-

by func�es verbruiken slechts een kleine hoeveelheid energie, maar doen dat gedurende 

een zeer lange periode. Toestellen volledig uitschakelen kan dus een grote besparing 

opleveren. 

Het op�sch rendement van spots kan op pijl gehouden worden door regelma�g 

onderhoud. Stoffige lenzen en spiegels kunnen de lichtopbrengst met 30% doen dalen. 

Daarnaast verlengt onderhoud de levensduur van de toestellen; Na onderhoud worden ze 

immers minder warm, waardoor onder andere de lampen en de elektronica langer 

meegaan.  

Uiteraard gebruiken we bij het onderhoud ecologisch verantwoorde producten. Voor het 

reinigen van lenzen kan een lichte oplossing van isopropylalcohol in gedis�lleerd water 

bijvoorbeeld de gebruikelijke spuitbussen vervangen. 

Een groot gedeelte van het verbruik van een lich�nstalla�e gaat naar het uitproberen van 

het lichtplan en het ui8esten van effecten. Een deel van deze voorbereidende ac�viteiten 

kan met behulp van een simula�eprogramma op computer of van een schaalmodel worden 

uitgevoerd. Op die manier verminderen we niet alleen het energieverbruik, maar ook de 

werkdruk. 

Aan elk van deze systemen zijn voor en nadelen verbonden. De resultaten van 

simula�eprogramma’s zijn soms te abstract om een juist beeld te vormen van de realiteit. 

Verder is er ook enige investering in so@ware en opleiding noodzakelijk. Langs de andere 

kant hebben dit soort programma’s een grote flexibiliteit en kan een ervaren gebruiker er 

zeer snel resultaten mee bereiken. Niet iedereen  beschikt over een schaalmodel. Deze 

vragen na een stevige investering en kunnen slechts geplaatst worden indien je over een 

behoorlijke ruimte beschikt. De simula�e is wel zeer realis�sch en je kan met 

decormaque8es werken. Ze vormen zodoende een goed communica�emiddel met de rest 

van het ar�s�eke team. 

 

 

 

 

26.3.2 Doelma�g gebruik 

26.3.3 Onderhoud 

26.3.4 Testen en simuleren 

Lightbox schaalmodel 
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Verbruiksmaterialen zijn materialen met een korte levensduur. Ze worden eerder verbruikt 

dan gebruikt. Ze kunnen vaak slechts één keer gebruikt worden en komen daarna bij het afval 

terecht. Het gebruik van verbruiksmaterialen beperken of dit soort materialen vervangen 

door duurzame alterna�even gee@ meteen een meetbaar resultaat. De dagelijkse 

afvalproduc�e neemt immers fors af. 

Binnen de belich�ngstechniek worden uiteraard veel lampen gebruikt. Er bestaat een sterke 

tendens om gloeilampen te vervangen door energiezuinige alterna�even. Denk maar aan de 

steeds populairder wordende compact fluorescen�elampen en leds.  

Aan de andere kant worden er veel vragen gesteld bij deze alterna�even. Ze beva8en veelal 

elektronica, kunststoffen, gassen onder druk, fluorescen�epoeders en zware metalen. Een 

klassieke gloeilamp bevat daarentegen enkel glas, gas, porselein  en een gloeidraad. Terwijl de 

gloeilamp zelf eenvoudig in zijn verschillende onderdelen op te splitsen valt, vragen de 

alterna�even gespecialiseerde recyclageprocessen. Men kan zich dus terecht de vraag stellen 

of de energie die bij de produc�e en bij het recycleren aangewend moet worden de voordelen 

niet teniet doet. 

Lampen met een beperkte milieu-impact dragen het RoHS label. Dit label is onder andere ook 

terug te vinden op andere elektronica en op onderhoudsproducten die voldoen aan de 

Europese vereisten inzake het gebruik van zware metalen. Dit label bestaat uiteraard niet 

voor gewone gloeilampen, maar die zijn daarom nog niet minder duurzaam… 

Kabels met aangegoten stekkers zijn onherstelbaar. Op het moment dat één van de stekkers 

beschadigd is moet de kabel in de meeste gevallen in zijn geheel worden weggegooid. Het 

gebruik van verwisselbare stekkers lijkt op korte termijn economisch minder interessant. Op 

lange termijn zal echter zowel de milieu-impact als de kostprijs lager uitvallen dan dat bij 

geprefabriceerde kabels met aangegoten stekkers het geval is.   

 

 

Het beves�gen van kabels is een handeling die dagelijks herhaald wordt. We gebruiken daar 

veelal niet-herbruikbare materialen voor. PVC tape of �e-wraps zijn daar een voorbeeld van. 

Na afloop komen deze materialen bij het afval terecht. 

Het gebruik van PVC tape brengt daarenboven heel wat nadelen met zich mee. Zo blijven er 

bijvoorbeeld lijmresten achter en komt de tape moeilijk terug los. Tie wraps hebben dan weer 

het nadeel dat je een tang nodig hebt om ze los te maken. 

Voor deze producten bestaan er nochtans alterna�even die  minder problemen opleveren. Zo 

zijn gegoten elas�ekjes met een hard eindstuk bijvoorbeeld herbruikbaar. Deze elas�ekjes 

blijven goed zi8en en komen vlot los bij de aBraak. 

Ook velcroband is herbruikbaar. Een bijkomend voordeel van deze band is dat hij permanent 

beves�gd kan worden aan een kabel. Daarnaast is ook kleurcodering en opdruk mogelijk. 

Herbruikbare �e wraps kunnen perfect de originele versie vervangen. Voor permanente 

installa�es biedt dit het voordeel dat er achteraf kabels bijgelegd kunnen worden. 

26.4 Verbruiksmaterialen  

17.1.1 Subsub rechts g 

26.4.1 Lampen 

26.4.2 Kabels 

26.4.3 Beves�ging 

verschillende beves�gingsmethodes  

vervangbare vs. niet vervangbare 

stekkers  
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Producten voor het onderhoud van armaturen worden soms in spuitbussen aangeleverd. 

Het gaat meestal om reinigingsmiddelen of om smeermiddelen. Deze spuitbussen beva8en 

vaak schadelijke drijfgassen die de ozonlaag aantasten, zware metalen die schaars zijn en 

de ondergrond vervuilen en weekmakers die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.  

Let bij de aanschaf van spuitbussen op het RoHS label. Producten met dit label garanderen 

een minimale milieu-impact. 

Iedereen kent allicht de uitdrukking “If you can’t fix it with Gaffa tape, then you are not 

using enough Gaffa tape”. Deze tape brengt echter een aantal belangrijke nadelen met zich 

mee. Zo is hij  niet recycleerbaar en bevat hij schadelijke weekmakers. In een aantal 

gevallen beschadigt de tape ook de ondergrond of laat hij lijmresten achter, waardoor er 

dan weer andere chemicaliën moeten worden gebruikt voor de verwijdering. 

Gaffa kan in een aantal gevallen weliswaar zeer nuQg zijn, maar soms kunnen andere 

crea�eve oplossingen het gebruik ervan beperken of zelfs vervangen. Het gebruik van een 

kabelmat in plaats van �en stroken gaffa tape gee@ meteen een behoorlijke besparing. Een 

doelma�g gebruik, op die plaatsen waar het de meest aangewezen oplossing is, kan 

natuurlijk wel. 

Aluminium wordt onder andere gebruikt in alu-tape en in blackwrap. Beide producten 

worden gebruikt  om lichtverlies bij armaturen tegen te gaan of om licht “af te snijden”. 

Aluminium kan slechts gedeeltelijk omgesmolten worden en is dus slechts in beperkte mate 

recycleerbaar. Alu-tape valt al helemaal niet te recycleren, omdat er een onverwijderbare 

lijmlaag opzit. 

Blackwrap vermindert daarenboven het koelvermogen van armaturen. Alu-tape laat 

meestal een lijmresidu achter op de toestellen. Redenen genoeg dus om het gebruik van 

deze producten te beperken. 

Regelma�g onderhoud van de toestellen vermindert in belangrijke mate het opduiken van 

strooilicht. Degelijke armaturen bezorgen je dan weer minder problemen met leklicht. Een 

correcte plaatsing van de armaturen beperkt op zijn beurt de noodzaak om “af te snijden”. 

Op deze manier kan het gebruik van alu-tape en blackwrap teruggedrongen worden.  

Waar blackwrap en alu-tape toch gebruikt worden, moeten deze in de mate van het 

mogelijke herbruikt worden. Sommige theaters werken bijvoorbeeld met vellen blackwrap 

die  vaste maten hebben. Soms hebben ze ook een vaste plek, waar de alu-tape na gebruik 

gekleefd kan worden. 

Bij het snijden van kleurenfilters gaat er al�jd een gedeelte van het materiaal verloren. De 

hoeveelheid materiaalverlies kan beperkt worden door middel van een oordeelkundig 

planning en door standaardmaten te hanteren. Bij het snijden van filters op loca�e 

ontstaan er vaak bijkomende verliezen, omdat men manueel vaak niet de exacte maten 

snijd. Als je op voorhand snijdt met een snijmachine zorgt dit voor minder verlies. Resten 

filtermateriaal kunnen eventueel in par16 armaturen of  in een schaaltheater gebruikt 

worden. 

24.4.4 Spuitbussen 

24.4.5 Gaffa Tape 

24.4.6 Aluminium 

Alu tape 

24.4.7 Kleurfilters 

spuitbus 
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Het grootste verlies ontstaat echter bij het gebruik. Spots blijven vaak onnodig lang branden, 

filters raken beschadigd door ze slordig op te bergen of door ze zonder filterhouders te 

gebruiken. Filterhouders zorgen immers voor een betere warmteafvoer en houden de filters 

strak zodat ze langer meegaan. Soms worden filters ook gekleefd, waardoor er lijmresten 

achterblijven en de filters niet langer bruikbaar zijn.  

Als de filters dan toch beschadigd zijn of de kleur niet langer voldoet, kunnen ze gerecycleerd 

worden. Bij sommige leveranciers kan je oude filters ook terugbrengen voor recyclage.  

Op de podiumvloer worden veel ba8erijen gebruikt. We willen immers flexibel kunnen 

werken en niet gebonden zijn aan een kabel of aan een aansluitpunt. In 

communica�eapparatuur, zaklampen en allerlei kleine toestellen worden de ba8erijen soms 

meermaals per dag vervangen. 

Niet-herlaadbare ba8erijen belanden vaak bij het afval. Ze zijn vaak zelfs niet volledig 

opgebruikt,  maar bieden onvoldoende zekerheid om �jdens een volledige voorstelling stroom 

te voorzien. Ze beva8en daarnaast ook schadelijke stoffen die het milieu aantasten. De 

gebruikte grondstoffen worden op die manier verspild.  

In de buurt van plaatsen waar men regelma�g ba8erijen vervangt, kan je best inzamelpunten 

plaatsen. Zo worden de ba8erijen niet achteloos bij het afval gegooid. In België worden 

ba8erijen ingezameld en gerecycleerd door Bebat. Op die manier wordt er op zijn minst voor 

gezorgd dat de schadelijke stoffen niet in het milieu terecht komen. Het recycleren op zich 

vraagt echter ook energie en is dus niet de meest op�male oplossing. 

Herlaadbare ba8erijen zijn tot 32 keer minder vervuilend dan de niet-herlaadbare variant. Ze 

zorgen daarnaast ook voor een aanzienlijke financiële besparing.  In het Engelse Apollo 

Theatre gebruikte men voor de voorstelling “Wicked” 850 normale ba8erijen per maand. Men 

verving ze door 64 herlaadbare en dus herbruikbare ba8erijen. De ba8erijen werden van een 

kleurcode voorzien. Alle ba8erijen van dezelfde kleur werden samen opgeladen, terwijl de 

andere kleur in gebruik was. Op die manier was men zeker dat er telkens betrouwbare 

ba8erijen in gebruik waren. Na 15 weken was het complete systeem terugverdiend. 

Het grote probleem met oplaadbare ba8erijen was dat ze onbetrouwbaar waren. Dit vormde 

voor de sector meteen de grootste reden om er niet massaal op over te schakelen;. Het 

voorbeeld van Apollo bewijst echter dat dit probleem achter ons ligt. De ba8erijtechnologie 

hee@ een evolu�e ten goede doorgemaakt;. In België blij@ men echter nog steeds 

wantrouwig. Er zijn voorbeelden van theaters die wel met herlaadbare ba8erijen werkten, 

maar die al na tweemaal uit voorzorg weggooiden voor het geval de stabiliteit ervan zou 

afnemen. 

Naast het werken met kleurlabels draagt ook het bijhouden van een logboek bij tot de 

bedrijfszekerheid. Op die manier kan de opera�onele duur van de ba8erijen gemonitord 

worden en kunnen defecten vroeg�jdig opgespoord en verholpen worden.  

Als laatste �p willen we nog meegeven dat ba8erijen die meteen na het gebruik herladen 

worden een langere levensduur hebben. 

24.4.8 Ba8erijen  

recyclage box  
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Als we technische keuzes louter en alleen maken op basis van een duurzame visie ontstaat 

er soms een conflict met de ar�s�eke vrijheid. Sommige ar�esten voelen zich beperkt door 

de duurzame visie. Aan de andere kant zijn er ook ar�esten die vinden dat men 

maatschappelijke evolu�es niet kan negeren. Een derde groep ar�esten ziet in de nieuwe 

technologieën en methodes zelfs een uitdaging, die hun crea�viteit kan aanscherpen. 

Elk gezelschap, elke ar�est gaat op een andere manier met duurzaamheid om. Sommige 

gezelschappen, waaronder het Arcola Theatre uit Engeland, dragen bewust het duurzame 

gedachtengoed uit in hun voorstellingen. De voorstelling wordt bijna een middel om 

duurzaamheid te promoten. 

Bij het dansgezelschap Rosas is men door de zoektocht naar een duurzame produc�evorm 

tot een heel nieuwe vorm van ontwerpen gekomen. Het duurzaam denken hee@ 

geïnspireerd  en hee@ tot nieuwe ar�s�eke concepten geleid. 

Anderen zien het iets pragma�scher. Men gaat op zoek naar een bepaald resultaat en 

oordeelt of de nieuwe technologie bijdraagt tot dit resultaat. De nieuwe technologie brengt 

ook nieuwe, verder te onderzoeken eigenschappen met zich mee.  

Over één zaak zijn de meeste ar�esten het echter wel eens. Het gebruik van nieuwe 

technologie mag niet ten koste gaan van de ar�s�eke vrijheid of van de ar�s�eke 

kwaliteit. Oude en nieuwe methodes moeten naast elkaar kunnen blijven bestaan. De 

uiteindelijke keuze moet bij de ar�est blijven liggen. 

De keuze om duurzaam te werken kan ook ingegeven worden vanuit commerciële 

overwegingen. Het kan gaan om puur cijferma�ge overwegingen, maar een gezelschap of 

een verhuurbedrijf kan ook op basis van de vraag van klanten of om promo�onele redenen 

kiezen voor duurzame oplossingen. Duurzaamheid vormt immers een meerwaarde die kan 

omgezet worden in uitstraling van de organisa�e en dus tot een grotere omzet, bekendheid 

of winst kan leiden. 

Een aantal organisa�es uit de kunstensector schuiven nadrukkelijk hun duurzame karakter 

naar voren. Rosas, Kris Verdonck, Dimitri Leue, Kaaitheater, De Vooruit, CC Heusden-Zolder 

en vele anderen geven in hun promo�e en in hun werking aan dat ze op een duurzame 

manier werken. Ook voor bedrijven uit de commerciële sector wordt duurzaamheid echter 

een uithangbord. Klanten willen als verantwoorde ondernemers naar buiten treden en 

vragen van de leveranciers om op een duurzame manier te produceren. 

Hierdoor wordt de duurzaamheid een maatstaf voor kwaliteit. Het grote publiek ziet 

duurzaamheid als een voorwaarde voor een degelijk product. Hierdoor wordt het zich ook 

bewust van de noodzaak om zelf op een duurzame wijze om te springen met grondstoffen 

en materialen. Cultuur wordt als zodanig een mul�plicator van het duurzame 

gedachtengoed. 

De overheid hee@ duurzaamheid opgenomen in haar algemene toekomstvisie. Ze 

ondersteunt duurzame ac�es door middel van wetgeving en door het opnemen van 

bepaalde eisen in de subsidievoorwaarden. Het is echter aan de sector om goede prak�jken 

te ontwikkelen en deze te verspreiden. De rela�ef korte subsidiëringsperiodes maken het 

evenwel niet evident voor een gezelschap om een langetermijnvisie te ontwikkelen. Bij de 

cijferma�ge benadering moet er immers kri�sch worden gekeken naar de investeringen die 

gepaard gaan met een transi�e naar duurzame technologie en naar de terugverdientermijn 

van deze investering. Dit is vooral aKankelijk van het soort gebruik dat men voor ogen 

26.5 Ar�s�eke keuzes 

26.6 Commerciële keuzes 
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hee@. Het terugverdieneffect van een toestel dat het energieverbruik halveert is groter in een 

situa�e waar het toestel in kwes�e permanent moet func�oneren dan wanneer het maar een 

uur per dag ingeschakeld is. Bij een geleidelijke transi�e moet er dus in de eerste plaats 

gekeken worden naar toestellen waarbij  de combina�e verbruik/brand�jd een goed 

rendement garandeert. 

We mogen ook niet uit het oog verliezen dat we bij het vervangen van toestellen afval 

produceren. Het lijkt dan ook aangewezen om een lange termijnvisie uit te werken, waarbij 

toestellen die aan het eind van hun levenscyclus zijn vervangen worden door een  duurzame 

technologievorm. 

In een poging om de consument beter te informeren over de ecologische impact van zijn 

consump�egedrag werden er de afgelopen jaren meerdere labels ontwikkeld. Deze labels 

geven aan aan welke eisen het produc�eproces voldoet, hoeveel energie het verbruikt, of het 

recycleerbaar is, enz…. We geven hieronder de belangrijkste in de belich�ngssector 

voorkomende labels weer. 

Energieverbruikers 

Het Europese Energiecer�ficaat gee@ de energie-efficiën�e van een toestel aan, waarbij 

klasse A uiteraard de beste keuze is. Dit cer�ficaat is verplicht voor de meeste 

huishoudtoestellen, maar wordt in de toekomst ook naar andere toestellen uitgebreid. 

Het Energy Star en Europese Ecolabel wijzen op een verhoogde energie-efficiën�e van 

toestellen. Meer info: 

www.energystar.gov 

www.ecolabel.eu 

Recyclage 

Recupel zorgt voor de inzameling van elektronisch afval via de eindverkoper. 

Bebat zorgt  dan weer voor de inzameling van ba8erijen, onder andere via supermarkten. Er 

vinden echter ook huis-aan-huisophalingen plaats Meer info vind je op: 

www.recupel.be 

www.bebat.be 

Producten 

Het RoHS-label garandeert dat bepaalde maximumwaarden voor de aanwezigheid van zware 

metalen in producten en elektronica niet overschreden wordt. 

Het Europese ecolabel is een gestandaardiseerd Europees ecolabel voor allerhande producten 

en garandeert een minimale milieu-impact. Meer info is te vinden op: 

www.export.gov/europeanunion/weeerohs/rohsinforma�on/index.asp 

www.ecolabel.eu 

2e  hands 

Je kan tweedehandsmaterialen aan- en verkopen op Kringloopexpo. Deze dienst werd 

speciaal voor de cultuursector ontwikkeld en biedt enkel materialen en toestellen aan die 

door de organisa�e gekeurd werden.  

www.kringloopexpo.be 
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Dienstverlening 

Organisa�es en dienstverleners kunnen hun duurzaamheidsbeleid laten keuren op basis 

van de interna�onale ISO-standaarden. Onder meer de opera Liceu van Bercelona (h8p://

www.liceubarcelona.cat ) verwierf in 2004 het ISO 14001 cer�ficaat (www.iso.org/iso/

iso14000). Organisa�es met dit cer�ficaat passen specifieke werkmethodes toe om de 

milieu-impact te minimaliseren. Ook dienstverleners, leveranciers, verhuurbedrijven, en 

dergelijke meer kunnen zich laten cer�fiëren. Kijk dus steeds uit naar de ISO-cer�ficaten 

van de bedrijven waar je mee werkt. 

Voor de Olympische Spelen in Londen in 2012 werd de ISO/DIS 10121-norm ontwikkeld, die 

speciale duurzaamheidsvoorwaarden aan leveranciers oplegt. Ook de Europese Commissie 

werkt met duurzaamheidsnormen voor leveranciers en technische dienstverleners. 

Het Britse IG-label (Industry-Green) wordt beheerd door Julie’s Bicycle en is een keurmerk 

voor organisa�es uit de cultuursector die ac�ef hun ecologische voetafdruk verminderen 

(www.juliesbicycle.com). 

Duurzame dienstverleners voor de evenementensector in België vind je onder andere op de 

website van Huged (www.huged.be). Julie’s Bicycle hee@ ook een lijst van duurzame 

dienstverleners uit heel Europa (www.juliesbicycle.com). De Europese Federa�e voor Eco-

dienstverleners voor de Evenementensector (EFEES) biedt advies en hee@ ook een lijst van 

duurzame dienstverleners. Hun website is echter niet up-to-date (www.ecoprestevent.org). 

 

Jonge Sla (www.jongesla.be) is een plaYorm voor informa�e en goede prak�jken inzake 

duurzaamheid in de Vlaamse kunstensector. Je vindt er onder andere �ps en prak�sche 

voorbeelden van organisa�es die hun ecologische impact proberen te verkleinen. Julie’s 

Bicycle (www.juliesbicycle.com) is eveneens een plaYorm, maar richt zich op de Britse 

kunstensector. Op hun website vind je onder andere enkele prak�sche tools om je impact 

te berekenen, alsook concrete onderzoeksresultaten en case studies uit de sector.  

Groen Licht Vlaanderen (www.groenlichtvlaanderen.be) is een onderzoekscentrum voor 

duurzame lich8echnologie van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven. Whitelight 

(www.whitelight.ltd.uk) is de technologiepartner van Julie’s Bicycle en werkt ac�ef aan 

duurzamere lich8echnologie. Op hun website vind je info en advies over hoe je jouw 

energieverbruik kan verminderen. 

ISO 140001 

ISO/DIS 20121 
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