de H. Laurentius-kerk te Oudorp …
na 19 jaar tijd voor vernieuwing!
Sinds september 1999 is de H. Laurentius-kerk te Oudorp een zeer gewaardeerde relatie.
Destijds werd een sterk verouderd kerkgeluidsysteem vervangen door de bekende Cantorapparatuur: versterker, microfoons, geluidszuilen … Theo Dul heeft in 1999 de geluidszuilen
nog zelf gemaakt! Zij zijn altijd zeer goed omgegaan met het kerkgeluidsysteem waardoor
we hen maar weinig hoefden te bezoeken om storingen op te lossen.

.

Vanaf 1999 heeft de Parochie ons niet zo heel veel nodig gehad: zij weten wat wel en vooral
ook niet te doen met het kerkgeluidsysteem en dan ontstaan er geen klachten … totdat …
De contactpersoon vanuit de locatieraad belde en vroeg alvast wat “microfoons en zo” mee
te nemen.
Uiteindelijk viel de ‘schade’ wel mee. We konden direct een zwanenhalsmicrofoon plaatsen en een draadloze
microfoonset.
Maar, Theo constateerde toch nog iets anders: in verschillende geluidszuilen functioneerde individuele drivers
(ingebouwde speakers) niet. Het kerkbestuur besloot ze te vervangen voor enkele slanke analoge Cantor
geluidszuilen, van het nieuwe type: met een grotere opbrengst qua geluidsdruk en een betere verstaanbaarheid van de spraak.
Het kerkbestuur was tevens enthousiast over de demonstratie van de draadloze digitale volumeregeling door
middel van een tablet. Vanuit de kerkbank of zelfs van achter het altaar of de lezenaar microfoons in- en
uitschakelen, het volume van microfoons regelen en die van afgespeelde muziek, dat leek hen toch wel een
hele uitkomst.
Bijkomend resultaat: vanwege het digitale deel van de draadloze volumeregeling is het mogelijk om nog
preciezer op het niveau van frequentie-instellingen de frequenties van de bouwkundige galm te verminderen.
Daar door dus nóg een betere verstaanbaarheid en zelfs ook nog minder kans op hinderlijk rondzingen.
De H. Laurentiusparochie te Oudorp kan er weer voor vele jaren gebruik maken van een goed werkend
vernieuwd kerkgeluidsysteem: met meer gebruiksgemak, een betere spraakverstaanbaarheid en dat ‘even’
voordat de kerstdrukte in 2018 aanvangt!
Al jaren lang ambassadeur voor Dialoog Church Sound!
En terwijl Theo Dul de instellingen van de mixconsole aan het perfectioneren
was, kwam een flinke groep mensen de kerk in: er was zojuist een overleg
afgerond tussen kerkbesturen van de samenwerkende regio-parochies en zij
kregen het vernieuwde kerkgeluidsysteem te horen. Enthousiast beluisterden
zij het vernieuwde geluid!
Zo heeft de H. Laurentiusparochie wederom gezorgd voor een goede mondop-mond reclame, waarvoor dank!
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