De H. Nicolaaskerk te Valkenswaard: nu een nóg
betere verstaanbaarheid!
De H. Nicolaas op de Markt in Valkenswaard heeft in juli 2017 het kerkgeluidsysteem al laten
verbeteren door een draadloze volumeregeling te laten installeren, met een nieuwe versterker en
microfoons. Maar het was nog niet helemaal optimaal verbeterd. Eenvoudig gezegd: de bladeren aan
de geldboom in de Parochietuin waren er al afgewaaid …
Nu twee jaar later besloot het Bestuur dat een volgende stap gezet kon worden: de geluidszuilen
vervangen. En na opdrachtverstrekking zijn Theo en Henk voortvarend aan de slag gegaan … maar
het liep toch net even anders dan gehoopt! Er moest een uitbreiding van geluidszuilen worden
gerealiseerd en dat kon prima bij de oude aansluitpunten waar ‘ooit’ al geluidszuilen hadden
gehangen. In eerste instantie leek het een kwestie van de oude aansluitpunten gebruiken om de
nieuwe geluidszuilen te monteren, maar het bleek dat die oude aansluitpunten wel bekabeling had
maar dat deze op de gewelven door de vorige leverancier waren doorgeknipt en weggehaald. Wat
nu? Een aantal dagen meerwerk declareren met twee medewerkers of toch maar kiezen voor minder
geluidszuilen? Minder geluidszuilen was voor de verstaanbaarheid niet mogelijk en een flinke
meerwerkfactuur was financieel niet verantwoord. Oplossing: twee digitale geluidszuilen voor in de
kerk die tot achter in de kerk (ca. 25 meter) het geluid verspreiden. Dan hoeft er geen nieuwe
bekabeling te worden aangelegd en worden de parochianen toch voorzien van goed verstaanbaar
geluid.
Uiteindelijk zijn er nu voor het middenschip twee Cantor DigiVoice geluidszuilen geïnstalleerd en
voor de transepten en het Priesterkoor in totaal 10 Cantor SP-geluidszuilen gemonteerd. En dat in
combinatie met de eerder geleverde draadloze volumeregeling, een 100V versterker à 250 Watt,
Cantor zwanenhalsmicrofoons en Sennheiser draadloze microfoons zijn zij weer voor vele jaren klaar!

Wilt u, net als het Kerkbestuur van de H. Nicolaasparochie, een zeer tevreden relatie worden van
Dialoog Church Sound? Bel dan 040-2.420.840 of stuur een e-mailbericht aan info@cantorsound.nl
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