Schaapsound, de audiovisuele expert
Tekst Nico de Jong Beeld Schaapsound

Schaapsound is een bedrijf dat gespecialiseerd is in audiovisuele techniek voor de kerk. Jaarlijks worden
honderden kerken bezocht voor installatie en onderhoud van de geluidsinstallatie, beamers, camera's voor
KerkTV en beveiliging, alsook netwerk- en wifi-oplossingen.

Jullle zijn een familieþedrijf. Vertel..,
Gerard Schaap (64): "Ruim 30 jaar geleden ben ik begonnen met Schaap Geluidstechniek. Bijna alle kerken in

Nederland maakten gebruik van onze kerktelefoonkastjes. ln de beginfase was ik naast mijn baan op een middel-

bare school in mijn vrije tijd vooral bezig met het maken
van deze kastjes. Geen productie in China, maar duizenden exemplaren handmade. Af en toe deed ik een geluidsinstallatie in een kerk.
Vanuit de jaarlijkse ledenvergadering van de Landelijke
Organisatie Kerktelefoon (LOK), waar wij altijd met een
standje stonden, hebben wij onze klantenkring snel opgebouwd. Naast kerktelefonie hebben we ons toen vooral
gespecialiseerd in spraakverstaanbaarheid. Toen de jaarvergaderingen van de LOK ophielden, werd het stokje
bijna naadloos overgenomen door de VKB-congressen,
waar wij ook vanaf het eerste uur met een stand staan.
Vanaf 2002 heb ik met mijn zoon Klaasjan een nieuwe
start gemaakt met Schaapsound. Hij heeft in Zwolle een
nieuwe vestiging opgezet, die inmiddels dezelfde omvang
heeft als de vestiging in Ridderkerk. Vanuit Ridderkerk,
Zwolle en Roermond hebben we heel Nederland als ons
werkterrein. We zijn uitgegroeid tot een bedrijf met meer
dan 20 medewerkers die fulltime in de kerk werken en
mogen ons met gepaste trots marktleider noemen in ons
vakgebied."

Wat is er zo leuk aan werken in de kerk?
Klaasjan (a0): "Er is geen standaardoplossing. leder kerkgebouw heeft een eigen uitdaging als het gaat om akoestiek en het verkrijgen van een goede verstaanbaarheid.
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Kerken hebben daarbij veel wensen, maar een beperkt
budget. Het geeft iedere keer voldoening als je toch al die
wensen kan realiseren zonder op de kwaliteit in te leveren. Daar doe je het voor! Verder zijn alle medewerkers
van Schaapsound op een of andere manier zelf betrokken
bij een kerkelijke gemeente en hebben daarom hart voor
de zaak. Daarnaast is de kerk natuurlijk een prachtige
werkplek. De gebouwen zijn vaak mooi en inspirerend. Je
komt op plekken door het hele land waar de meeste mensen alleen maar komen als ze op vakantie zijn - vele Friese
en Groningse kerkdorpen, maar ook Zeeland en NoordHolland. Eigenlijk overal. Nieuwbouw op de Veluwe en
prachtig religieus erfgoed. Er is overal een verhaal als je
binnenkomt."

"lcder kerkgebouw heeft €en
eigen uitdaging als het gaat om
akoestie k en het verkrijgen van
een gfoedc vcrsfétâ n'baarkeid"
Waarvoor weten zoveel kerken
jullie te vinden?
Gerard: "Als de spraakverstaanbaarheid te

wensen

overlaat en de geluidsinstallatie aan vernieuwing toe is,
nemen kerken contact met ons op. Maar ook als de kerk
toe is aan de stap naar KerkTV of een goede oplossing
wil voor de projectie van de liturgie (beamers) komen

Gerard en Klaasjan Schaap

wij in beeld."

Klaasjan vult aan: "Veel kerken hebben
een concrete vraagstelling, omdat ze bezig zijn met een
herinrichting of verbouwing, en soms ook nieuwbouw.
Wij bieden hen dan een compleet plan met alle benodigde

audiovisuele apparatuuç inclusief podiumverlichting en

wifi. lndien nodig geven we met het GeluidBuro

een

akoestisch advies met garantie op het totale resultaat.
Dat is uniek en precies waar veel kerken naar op zoek

zijn." Gerard: "Niet iedere kerk heeft zo'n ruim budget.
Wekelijks leveren we ook kleine kerken op met een
compacte installatie. Als we de ene kerk in een plaats
voorzien hebben van een nieuwe installatie, volgen
andere vaak vanzelf door mond op mond reclame."

Welke trends zien jullie in je vakgebied?
Klaasjan: "We zien dat de vraagstelling luxer wordt.
Vroeger was het alleen geluid: het moet verstaanbaar
zijn. Tegenwoordig moet alles in full HD geprojecteerd
kunnen worden. zowel in de kerk als thuis. Daarnaast

kerkdienst voor de deur? En alle fietsen moeten in de
gaten gehouden worden tijdens de kerkdienst. Daarvoor
bieden we beveiligingscamera's aan. Een koster kan alles
draadloos op z'n tablet in de gaten houden. ln geval van
calamiteiten is het mogelijk om opnames later te bekijken. Een andere trend is dat beamers worden vervangen
door steeds grotere LED-displays, die een veel hogere
beeldkwaliteit bieden. Vorige week hebben we voor
het eerst 100 inch schermen geTnstalleerd in een kerkgebouw. Die zijn ruim 2 meter breed en wegen meer dan
100 kilo per stuk!"

Met welke innovaties zijn jullie bezig?
Gerard: "Als marktleider willen we natuurlijk

voor-

op lopen, ook als het gaat om nieuwe techniek. Deels
ontwikkelen we dat zelf met goede partners in Duitsland. Op het gebied van luidsprekertechniek hebben we een unieke reeks luidsprekers ontwikkeld die
uitblinken in klankkwaliteit en heel betaalbaar zijn.

zien we een trend dat gebouwen steeds meer multifunc-

tioneel ingezet worden. Huurders rekenen er dan op
dat de kwaliteit van de wifi verbinding goed is en dat er
moderne presentatiemiddelen aanwezig zijn in de zalen.
Een andere trend is natuurlijk KerkTV. Daar zijn we vanaf
het eerste uur bij betrokken. Ook zien we dat installaties steeds uitgebreider worden, maar iedereen moet
het wel kunnen bedienen. We presenteren alle functies
daarom helder en overzichtelijk via een touchscreen of
tablet, waardoor eigenlijk nauwelijks meer uitleg nodig
is. ledereen kan ermee overweg. Verder is veiligheid de
laatste jaren een issue geworden: wie staat er tijdens de

Hetzelfde geldt voor digitale audiomixers. Op dit gebied
zijn we continue bezig met innovaties." Klaasjan: "Een
andere leuke innovatie betreft het matchen van een
digitaal gesampeld orgel met de akoestiek van de kerkzaal waarin deze tot klinken wordt gebracht. Voor veel
kerken is het onderhoud van een pijporgel te kostbaar
geworden. Een digitaal gesampled orgel is een goed en
betaalbaar alternatief, maar hoe laat je deze optimaal
klinken in je eigen kerkgebouw waar de akoestiek heel
anders is? Door een slimme integratie met de geluidsinstallatie maken wij dit mogelijk."
>
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Jullie zijn partner van de VKB. Wat zou ie
aan kerkrentmeesters willen meegeven?

Klaasjan: "Tijdens VKB-congressen hebben we gemerkt
dat kerkrentmeesters doorgaans geen techneuten zijn,
maar beslissers en bestuurders. Mijn advies voor hen is:
Kijk naar de ambities van je kerkelijke gemeente en denk
van daaruit na over je wensen, Als je geluidsinstallatie
kapot is, schaf dan niet zomaar weer hetzelfde aan, alleen
een generatie nieuwer. Maar kijk naar de ontwikkelingen
en mogelijk nieuwe activiteiten in je kerkelijke gemeente
en daarbuiten. Hoe kun je dat het beste faciliteren? Denk
bijvoorbeeld aan missionaire initiatieven of multifunctioneel gebruik, maar ook aan interne ontwikkelingen. Als
je bijvoorbeeld als kerk nu alleen psalmen en gezangen
zingt met een orgel, verwacht je dat over 10 jaar nog
steeds, of wil je meer ruimte gaan geven aan diversiteit
in muzikale begeleiding? Dat vraagt om een ander soort
gelu idsinsta llatie.

Kijk naar dc ambities van

je kerketriikc g€,?leenfe en
denk van daaruit na aver ie
wensen. Kiik naar de
ontwikkelingen en mögeliik
nieuwe activitciten in ie
kcrkelijkc gemeente en

daarbuiten'
Als het gaat om multifunctioneel gebruik: vraag je af
welke minimale voorzieningen jij zelf verwacht als je een
zaal huurt. Bedenk ook dat je hier geld voor kunt vragen. Zorg dat je het goed voor elkaar hebt, dat heeft een
aanzuigend effect op huurders. Vanuit Schaapsound zien
we dat audiovisuele installaties steeds belangrijker worden als hulpmiddel om de ambities van een gemeente te
ondersteunen. ln de afgelopen jaren hebben we veel ker-
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ken mogen begeleiden bij dit proces en hebben we prachtige multifunctionele installaties opgeleverd door het hele

land." Gerard: "Leuk detail: al onze adviseurs zijn ook zelf

actief als ouderling of kerkrentmeester (geweest). Dat
praat wel zo makkelijk. We komen dan ook graag bij u
langs voor een gesprek over uw situatie en uw wensen."

VKB Partners
Eind 2016 besloot het hoofdbestuur van de VKB om een

te starten waarin deskundige organisaties en
personen een belangrijke rol spelen. Steeds vaker doen
kerkrentmeesters een beroep op hulp 'van buitenaf'. Niet
alleen ingewikkelde materie, maar ook tijdgebrek speelt
veel kerkrentmeesters parten. Deskundige organisaties en
personen die deel uitmaken van het netwerk zijn te vinden
netwerk

op de site van de VKB.

of organisaties dìe producten en/
diensten aanbieden op het terrein van kerkbeheer,
De VKB hoopt met het netwerk van partners en adviseurs kerkrentmeesters effectief te ondersteunen in hun
Partners zijn bedrijven

of

werkzaamheden.

ln elk nummer van Kerkbeheer laten wij u kennis maken
met een van onze partners' Voor een overzicht van de
VKB partners kunt u kijken op: www.kerkrentmeester.nl/
partners-en-adviseu rsll ijst-partners-en-adviseu

rs

