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Fairlight, distributeur van CLF Ligh-
ting en Martin Professional in de 
BeNeLux, is verantwoordelijk voor 

het installeren van het nieuwe lichtplan 
in de Main Room. Samen met Bert Gemels 
en zijn technische team is het gelukt om 
binnen vier dagen de oude constructie te 
demonteren en de nieuwe setup te instal-
leren. Samen met één programmeerdag 
was de club weer klaar voor een nieuw 

weekend, volgepland met evenementen. 
Yves Smolders, manager van Versuz, kijkt 
terug op een succesvol proces. “Vanaf het 
eerste contact heb ik genoten van de sa-
menwerking met het team van Fairlight. 
Ze hebben allen een nuchtere mentaliteit 
en denken mee vanuit onze wensen en 
ons budget. Ik ben ervan overtuigd dat dit 
slechts een begin is van een langdurige sa-
menwerking.”  

SPEELS
Bas Scheij (Basz Design), lighting desig-
ner van Dimitri Vegas & Like Mike, werd 
benaderd door Fairlight om een uniek en 
stijlvol plan te ontwerpen. “Het ontwerp 
is gebaseerd op ronde vormen, zodat het 
een speelse uitstraling krijgt. De voorheen 
ovale LED elementen zijn hergebruikt 
en anders geplaatst om een ruimtelijker 
gevoel te creëren.” Voor de ruimte boven 
de dansvloer heeft Scheij custom cilinders 
ontworpen die individueel in verticale 
richting te verplaatsen zijn. Rond de DJ 
booth is een halve Eurotruss HD44 cirkel 
gebruikt om een intiem gevoel te creëren. 
“Tijdens het ontwerpproces heb ik altijd in 
gedachte gehouden dat de set gemakkelijk 
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De bekende club Versuz in Hasselt is volgens DJ MAG onderdeel van de 
50 beste clubs ter wereld. Na een complete nieuwbouw in 2013 versterkt 
de vooraanstaande Belgische locatie zijn positie als meest innovatieve en 
spectaculaire nachtclub, middels een innovatieve nieuwe lichtset.

‘Geen concessies’
Update lichtset voor Versuz
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I N T R O D U C I N G  

VTX SERIES  ı  A8 

Dual 8” Compact Line Array Loudspeaker with 
110° Degree Dispersion

Compact, lightweight design

Design refinements incorporate more drivers in a smaller footprint

Newly designed LF woofers and ports deliver optimal bass response to 55 Hz

Utilizes the same HF compression driver as VTX A12 systems for sonic consistency

Radiation Boundary Integrator® (RBI) design offers reduced horn edge diffraction, improved sensitivity, 
lower distortion and 110-degree horizontal coverage down to 300 Hz

Utilizes the innovative rigging mechanism introduced in the VTX A12 for streamlined, rapid deployment
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verkleind kan worden, zonder daarbij con-
cessies te doen aan de algehele look van de 
licht en video setup.”

SNEL SCHAKELEN
Nils Berens en Alex van der Krabben, de 
operators van de indrukwekkende lichtset, 
zijn erg enthousiast over de update. Alex 
van der Krabben: “Voor ons is de nieuwe 
Martin Rush MH 10 Beam FX het meest 
opvallend. Deze armaturen springen eruit 
vanwege de hoge lichtopbrengst en de 
LED ring biedt ons nog meer mogelijkhe-
den.” Nils Berens: “Ik ben erg verrast door 
de Martin Rush MH6 Wash. De lichtop-
brengst en diepe kleuren zijn een mooie 
aanvulling voor mijn shows. Daarnaast 
bevalt de flexibiliteit van de Martin VDO 
Sceptrons me. We schakelen snel tussen 
DMX aansturing door ons, of volledige 
aansturing door de VJ.”

EYE CATCHERS 
Volgens Alex van de Krabben is ook de 
CLF Stinger het vermelden waard. “Ik 
vind het leuk om creatieve effecten te 
creëren waarbij de individuele leds los 
aangestuurd worden. Ook ben ik erg 

tevreden over de output en kleuren van 
de Stingers.” Eye catchers van het nieuwe 
ontwerp zijn 24 cilinders die in totaal 
192 Martin VDO Sceptron 10 LED strips 
bevatten. Onderaan iedere cilinder hangt 
een Martin Rush MH 10 Beam FX. 19 
Martin Rush MH 6 Wash en 22 Martin 
Atomic LED met Colors complementeren 

het Martin Professional pakket. De CLF 
Lighting armaturen die gebruikt worden 
zijn de Beam 6 en de Stinger. De Beam 6 
zijn geplaatst in de halve cirkel achter de 
DJ booth. De Stingers hangen in de halve 
cirkel boven de DJ booth.
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