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De Soos in Almkerk was aan vernieuwing 
toe. Het jongerencentrum kreeg een make-
over waarbij ook het licht en geluid werden 

aangepakt. Gezien de investering was het van be-
lang dat het systeem sowieso een lange levensduur 
heeft. Daarnaast was het behoud van de waarde van 
het systeem een belangrijk punt. Dat geldt met het 
oog op het organiseren van live events ook voor het 
feit dat het systeem ridervriendelijk moest zijn en 
geschikt moest zijn voor live acts en dj’s. En zeker 
niet onbelangrijk: ook de kwaliteit en het klank-
beeld van het geluid speelden een doorslaggevende 
rol. Aan al deze eisen voldoet L-Acoustics, dat onder 
andere een fabrieksgarantie van zes jaar biedt op 
haar systemen. 

DEMO
“We hebben Robin geholpen door de ruimte om te 
zetten in Soundvision van L-Acoustics, de soft-
ware die het mogelijk maakt om precies te zien 
welk geluidssysteem het beste past in een bepaalde 
ruimte”, vertelt Tom Dohmen van Audio Solvation. 
“Je kunt hiermee exact zien per luidspreker hoe 
deze zich in de ruimte gedraagt qua spreiding en 
geluidsniveau (SPL). Op basis van deze parameters 
maak je vooraf een keuze in welke luidspreker je 
wilt gaan gebruiken, het aantal luidsprekers en hoe 
je deze dan het beste in de ruimte kunt plaatsen. 
Uiteindelijk hebben we Robin voorzien van een 
tweetal systemen, de A10 en A15 serie in combina-
tie met de KS21 subwoofers. Robin heeft vervol-
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Audio Solvation werd door Robin Colijn (RC Showtechniek) gevraagd hem 
te ondersteunen bij een project. Colijn was op zijn beurt namelijk benaderd 
door het team van De Soos in Almkerk, met het verzoek mee te denken over 

de vervanging van de oude audio-installatie. De keuze viel uiteindelijk op het 
A10- systeem van L-Acoustics.

DOORPAKKEN 
MET L-ACOUSTICS

DE SOOS IN ALMKERK
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verkopen van het systeem, maar direct de 
blik vooruit op het nieuwe L-Acoustics 
geluidssysteem. Wat daarnaast prettig 
werken is voor Robin, is het feit dat wij 
nagenoeg alles van L-Acoustics op voor-
raad hebben. Hierdoor hebben we samen 
direct kunnen doorpakken na de beslis-
sing om voor L-Acoustics te kiezen. Van 
de A10 luidsprekers en P1 processor tot 
de spareparts. Hij weet dat hij hiervoor 
bij ons aan het juiste adres is. Voordeel 
naast de ruime voorraad is dat wij beide 
sets beschikbaar konden stellen voor een 
demo. Hiermee heeft de opdrachtgever 
duidelijk het verschil gehoord en hebben 
we ze hiermee kunnen overtuigen dat de 
investering het zeker waard is.”

gens met beide systemen een demo 
op locatie verzorgd om de klant 
te overtuigen van het geluidssys-
teem.”

PERFECTE KEUZE
De demo en installatie werden ver-
zorgd door Robin Colijn, waarmee 
het volgens Dohmen zeer prettig 
samenwerken was: “Het persoon-
lijk contact en de directe manier 
van samenwerken schepten een 
goed vertrouwen.” Na de demo 
werd uiteindelijk gekozen voor het 
A10-systeem, waarvan de inrege-

ling nog verzorgd gaat worden 
door Audio Solvation. Door de 
beperkte hoogte, goede spreiding, 
compactheid van de kast, de nauw-
keurige aansturing en het feit dat 
L-Acoustics een gerenommeerd 
merk is, was dit voor De Soos de 
perfecte keuze. 

VOORRAAD
“Belangrijk aspect in gehele traject 
was ook de mogelijkheid om het 
oude geluidssysteem direct bij 
Audio Solvation in te ruilen”, legt 
Dohmen uit. “Geen gedoe met 

Geleverde apparatuur

• 4 x A10 Focus

• 2 x A10 Wide

• 4 x KS21

• 4 x X12

• 3 x LA4X

• 1 x P1
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