
 

BEN KOOPS Sound Equipment 

1-daagse Workshops op het gebied van Licht en Geluid 

Ervaring  
11 jaar 
Op Marktplaats  
9½ jaar 
Medewerkers  
2 
Bedrijfsvorm  
Eenmanszaak 

Beschrijving 

NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ VOOR DE WORKSHOP PA-TECHNIEK OP 8 
NOVEMBER in BEEKBERGEN (APELDOORN) 
BEN KOOPS Sound Equipment organiseerde ook in 2014 weer diverse Basis en Vervolg 
opleidingen in de vorm van ééndaagse Workshops op het gebied van Licht en Geluid. De 
Basis Workshops zijn speciaal bedoel voor de beginners in de Licht en Geluidstechniek. Het 
maakt niet uit waar je je werkzaamheden uitvoerd. Dit kan zijn bij een Band of Koor, DJ, 
Musicals, Circus, Theaters enz, enz,Het belangrijkste is dat men begrijpt hoe het werkt. Het 
bedienen van de knoppen kan in principe iedereen.Maar wat wordt verstaan onder DMX, 
RGB, Fase, Aarding, Gain, AUX groepen, Pré en Post enz enz enz. Maw. waar dienen de 
andere 200 knopjes voor op een (geluids) mengtafel.De Workshops kunnen op ieder moment 
starten wanneer het aantal benodigde deelnemers zich hebben ingeschreven. De Workshops 
worden gegeven door ervaren docenten die ook in de praktijk hun kenis hebben opgedaan. 
De docenten hebben vaak ook een eigen bedrijf waar ze de nieuwste ontwikkelingen op hun 
gebied zelf kunnen testen. De kracht van deze Workshops is dat naast de benodigde theorie 
ook de praktijk aan de orde komt. De cursisten zitten zelf achter de knoppen.Ook een 
belangrijk onderdeel is het werken in een "live" omgeving om zoveel mogelijk de theorie 
naar de dagelijkse praktijk over te brengen. De prijs van deze Workshops is vanaf 125 euro 
per persoon en worden gegeven in Beekbergen of Apeldoorn. Wilt u meer informatie mail 
dan even of kijk op de website. BEN KOOPS Sound Equipment is onderdeel van de BK-
Equipment Group. Bel: 06-20728054. 
 

Kenmerken 

Specialiteiten:  



Verhuur Licht en Geluid, SoundTools producten, Mobiele Keukens, TrussBar voor 
evenement, Verkoop Nieuw en Gebruikt 

Cursus basis PA techniek in Beekbergen  

Geplaatst door Josette op 10 okt. '13  |  1½ jaar actief op Marktplaats  
Als dirigent van a capella koren wilde ik ik een beetje de taal leren spreken van de technische 
mensen waar wij bij optredens voor versterking van afhankelijk zijn. Daarom volgde ik 5 
oktober jl de cursus basis PA techniek in Beekbergen. Ik ben erg tevreden over het de 
docent Werner Schoondermark. Hij was rustig, kundig en geen domme vraag was hem te 
dom. Daarbij heb ik ook veel geleerd van de medecursisten. 
De sfeer was goed, de opzet was goed. Kortom een aanrader. 
 
Josette Brinkhof  

Bijv. PA-Techniek Basis in Beekbergen 

Geplaatst door Rob op 10 okt. '13  |  7½ jaar actief op Marktplaats  
Afgelopen zaterdag (05/10/2013) een basis workshop PA-techniek speciaal voor koren 
gevolgd. 
Het was een perfect georganiseerde dag met een goede aansluiting op de bijzondere aspecten 
die spelen rondom PA-techniek bij koren. 's Middags was er een koor waar we het geleerde 
van de ochtend in de praktijk konden brengen. 
Goede docent. Duidelijke syllabus. Ontspannen sfeer. 
Ik heb veel geleerd. Een aanrader.  

Workshop PA-Techniek Basis in Beekbergen  

Geplaatst door franspagen op 26 mrt. '13  |  4 jaar actief op Marktplaats  
Ik heb op 16 maart 2013 de workshop PA-Techniek Basis gevolgd. De workshop was in 
opdracht van Stichting Balk speciaal toegespitst op het versterken en opnemen van koren. 
In de ochtend werden aan de hand van een uitgereikt cursusboek een aantal theoretische 
aspecten behandeld, zoals veiligheid, geluid, akoestiek, typen en plaatsing van microfoons. 
Vervolgens werden de opgestelde mengtafel en de aangesloten randapparatuur 
gedemonstreerd. Met name leerde je hoe een geluidskanaal systematisch ingeregeld wordt. 
In de middag waren achtereenvolgens een klein en een wat groter koor aanwezig, die een 
aantal liederen ten gehore brachten begeleid door CD muziek. Bij het eerste koortje werd 
gedemonstreerd hoe de types en opstelling van de microfoons van invloed zijn op het 
versterkte geluidsbeeld in de zaal. Bij het tweede koor werden de cursisten in 3 groepen 
gesplitst, die afwisselend zorgden voor de podiumopbouw, het regelen van het monitorgeluid 
en de bediening van de hoofdmengtafel. Na een aantal experimenten met (de opstelling) van 
microfoons en het inregelen van de mengtafel, maakten we op het einde van middag opnames 
van een tweetal liederen via een aangesloten laptop. 
Met name de experimenten met de plaatsing van (één of meerdere) (typen) microfoons en het 
daarop inregelen van de mengtafel waren erg verhelderend; ze lieten zien welke keuzes 
mogelijk zijn en hoe die het eindresultaat beïnvloeden. Je krijgt normaal gesproken geen kans 
om zoveel verschillende situaties uit te proberen en kunt zo snel ervaring opdoen. 
 
De docent Werner Schoondermark was heel kundig, duidelijk en behulpzaam. Hij wist er een 



leuke en leerzame dag van te maken. Er was voldoende ruimte om vragen te stellen. 
 
Groet, Frans 

Heemgaard in Apeldoorn  

Geplaatst door f.oortwijn op 31 mrt. '12  |  3 jaar actief op Marktplaats  
hoi Ben, 
Deze cursus was perfect, hij was precies zoals hij moest zijn. 
duidelijk en ongedwongen. 
heel goed. 

Workshop PA in Beekbergen  

Geplaatst door Evert op 30 mrt. '12  |  7½ jaar actief op Marktplaats  
Ik heb de workshop PA-Basis met veel plezier gedaan. 
Interessante dag en een hoop geleerd. Ik was echt een groentje, had wel eens een PA gehuurd 
voor een feestje maar wilde wel eens weten hoe je er mee om moest gaan ;-) 
Heb alleen wel een aantal dingen gemist, zoals het aansluiten van het geheel. Hoe sluit je het 
mengpaneel aan en hoe stel je de versterker in. Over de versterker is zowieso weinig verteld. 
Heb tijdens de workshop wel genoeg kunnen vragen dus weet er nu toch wel wat vanaf. 
 
Bovenal een leuke en leerzame dag ! 
 
Groeten, Evert 

baiscursus PA in Apeldoorn  

Geplaatst door Buis op 26 mrt. '12  |  3½ jaar actief op Marktplaats  
Ik heb deelgenomen aan de basiscursus, wat voor mij echt een eye-opener was. 
Prettige sfeer met een duidelijke en rustige uitleg. Veel tips vd docent, waarbij hij geduldig 
inspeelt op elk niveau vd aanwezigen. 
PA aansluiten deed ik al, maar nu weet ik dus ook waar de knoppen op de mengtafel wel en 
ook niet toe dienen. Vooral het belang vd juiste microfoons is bij mij binnen gekomen. Als 
beginner in geluid heb ik hier veel geleerd! 
 
Arjan 

Basis en gevorderden geluidscursus in apeldoorn  

Geplaatst door Rogier Koops op 06 nov. '11  |  7 jaar actief op Marktplaats  
Ik heb zowel de basis cursus als de gevorderden cursus met veel plezier gevolgd. De docent 
legt alles rustig en met veel passie voor het vak uit. Tijdens de cursus is er genoeg 
gelegenheid voor vragen die betrekking op hebben op je eigen knelpunten. Een dag als deze 
geeft je enthousiasme om met je apparatuur naar een volgend niveau te stappen. 
 
Ik kan het iedereen van jong tot oud, van geen ervaring tot veel ervaring aanraden. Het zal je 
zeker een nieuwe kijk op je apparatuur geven. 



 
Veel plezier alvast. 
 
 
Groeten, 
 
Rogier 

Workshop PA-Techniek in Waardenburg  

Geplaatst door Ferry op 06 nov. '11  |  3½ jaar actief op Marktplaats  
Uitstekende docent met enorme ervaring. Op een cursusdag krijg je ruimschoots de 
gelegenheid om vragen te stellen en ook voor de leerstof wordt ruim de tijd genomen. 
Ferry 

Basiscursussen licht en geluid in Apeldoorn/Beekbergen  

Geplaatst door vonH op 02 mei '11  |  8½ jaar actief op Marktplaats  
Ik heb zowel de licht- als de geluid-basiscursus gevolgd. Erg geschikt voor beginners die 
nauwelijks iets van het onderwerp af weten (maar wel een beetje technische bagage hebben). 
De combinatie van theorie en praktijk - met goede apparatuur - is erg fijn; je steekt er veel van 
op in één dag. Wordt georganiseerd en gepresenteerd door mensen met kennis van zaken. 
Aanrader! 
 
Mark G. 

basiscursus in Apeldoorn  

Geplaatst door JSL op 13 jul. '10  |  9 jaar actief op Marktplaats  
Ik heb de basiscursus met veel plezier gevolgd en ondanks mijn ervaring toch nog redelijk 
veel opgestoken, dit met name over het gebruik van de diverse microfoons. 
 
Beslist een aanrader voor beginnende geluidstechnici of als je binnen een band zelf het geluid 
regelt. 
 
Groet, 
 
Cees Jaspers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


