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TC EleveN installeert ultramoderne LED-sportveldverlichting van Philips 

 
Merendree (Nevele), België – Koninklijke Philips, wereldleider in verlichting, en TC 
EleveN, een bruisende sportclub in Merendree, hebben vandaag de nieuwe 
sportveldverlichting officieel ingehuldigd. TC EleveN beschikt nu op twee van haar 
tennisvelden over OptiVision LED, het innovatieve systeem van Philips, en is 
hiermee meteen de eerste tennisclub in België met LED-verlichting: Een primeur. 
 
LED-technologie die sinds enkele jaren toegepast wordt in openbare verlichting, 
wordt nu ook toegepast in sportveldverlichting. Het verbruik van LED (light-emitting 
diode) is veel lager dan bij conventionele lampen, de levensduur is veel langer 
(40.000 branduren), en er is minder lichtpollutie voor de omwonenden en de natuur. 
In tegenstelling tot conventionele verlichting kan LED bovendien onmiddellijk aan- en 
uitgeschakeld worden, wat voor een bijkomende energiebesparing zorgt. 
 
“Als bestuur willen we continu investeren om de accommodaties van onze club te 
verbeteren. We zijn heel trots op de installatie van deze gloednieuwe LED-
verlichting, die qua techniciteit en lichtintensiteit het neusje van de zalm is.” Zegt Stef 
De Baets, voorzitter TC EleveN. “Met de duurzame technologie van LED, kozen we 
bewust voor een milieuvriendelijke en vooruitstrevende investering. Bovendien, 
opteerden we voor een sterke lichtintensiteit (500 lux) die garant staat voor een 
uiterst comfortabel verlicht terrein waarop het voor de leden aangenaam tennissen 
zal zijn, ook na zonsondergang.” 
 
De LED-verlichting van Philips is uniek aangezien deze, in tegenstelling tot gewone 
verlichting, onmiddellijk aan- en uitgeschakeld, gedimd en geïntegreerd kan worden 
voor dynamische lichteffecten afgestemd op tal van activiteiten. Door het dynamische 
karakter is het mogelijk om het lichtniveau op maat aan te passen. Men kan 
bijvoorbeeld de tennisvelden meer verlichten tijdens wedstrijden en minder tijdens 
trainingen. Het is ook mogelijk om variatie te brengen. Zo kan men de lichten 
dimmen om het einde van de sessie aan te geven. In noodgevallen kan men in een 
oogwenk naar vol vermogen overschakelen. LED-verlichting zal in de toekomst nog 
veel meer mogelijkheden en voordelen bieden. 
 
“Alles draait om het creëren van ervaringen en het tegemoetkomen aan individuele 
behoeften. Licht geeft mensen inspiratie en maakt een gewone omgeving tot iets 
buitengewoons,” zegt Bjorn Van Goethem, Key Account Manager Philips Lighting. 
“LED is een ideale oplossing voor sportveldverlichting. Het licht is van topkwaliteit en 
zorgt voor een perfecte uitlichting voor toeschouwers en spelers. Bovendien bespaart 
men veel kosten. LED-verlichting is energie-efficiënt en vergt weinig onderhoud.” 
 



Claesen Outdoor Lighting, een expert op vlak van terreinverlichting en dé referentie 
in Vlaanderen voor sportverlichting, stond in voor de installatie van OptiVision LED bij 
TC ElevenN. Pierre Meers, projectleider Claesen Outdoor Lighting, zegt: “Wij willen 
topkwaliteit aanbieden voor elk project en geven de voorkeur aan innovatieve en 
duurzame producten. OptiVision LED van Philips is een innovatief verlichtings-
systeem dat niet alleen zorgt voor een eenvoudiger beheer van de verlichting, maar 
ook een superieure lichtkwaliteit uitstraalt.” 
 

# # # 
 
Voor meer informatie, contacteer: 
Sabrina Heymans 
External Communications Manager Philips Lighting 
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie) 
E-mail: sabrina.heymans@philips.com 
 
Jean Vanderstuyft 
Communicatie TC EleveN 
Tel.: +32 9 371 46 87 (niet voor publicatie) 
E-mail: jean.vds@fgci.be  
 
Bert Kenis 
Sales Claesen Outdoor Lighting 
Tel.: +32 89 41 32 40 (niet voor publicatie) 
Email: bert.kenis@claesen-verlichting.be 
 
Over Koninklijke Philips N.V.: 
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde 
onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van 
de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, 
lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet 
van 23,3 miljard EUR in 2013 en stelt ongeveer 112.000 personen tewerk met 
verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het 
gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige 
verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied 
van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
 
Over TC EleveN: 
TC EleveN in Merendree (Nevele) is een bruisende sportclub. Een plaats waar 
mensen elkaar ontmoeten, plezier hebben en sport beoefenen. Een plaats waar 
kinderen kunnen spelen, vrienden maken en de kans krijgen een toffe sport aan te 
leren. In 9 jaar tijd is TC EleveN uitgegroeid tot een van de succesrijke clubs in het 
Oost-Vlaams Gewest. Er staan 7 gravelterreinen ter beschikking van de 450 leden. 
Het bestuur blijft continu investeren om de accommodaties te verbeteren. In 2014 
werden op 2 terreinen gloednieuwe LED-verlichting geïnstalleerd. 
Meer informatie is te vinden op www.tceleven.be. 
 
Over Claesen Outdoor Lighting 
Claesen Outdoor Lighting is een dynamische KMO gespecialiseerd in grote projecten 
voor buitenverlichting. Zaakvoerders Bert Bertels en Bert Kenis hebben in dat 
verband op de voetbalmarkt bijvoorbeeld meer dan de helft van alle Belgische 
eerste- en tweedeklassers in portefeuille. Bovendien is het bedrijf de vaste partner 
voor het uitvoeren van verlichtingsprojecten op bijvoorbeeld de luchthaven van 
Zaventem, en op werven van Infrabel. Claesen realiseert ook de verlichting voor 
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speciale projecten, zoals de fullcolor LED-wall van 12.000 m² aan het stadion van AA 
Gent, de verlichting van de schachtbokken op C-mine of de stadsbibliotheek op het 
Ladeuzeplein in Leuven. 
Meer informatie is te vinden op www.claesen-verlichting.be/project  

http://www.claesen-verlichting.be/project

