GOEIE ZAAK
Hoe blijft de Nederlandse winkelier
overeind, ingeklemd tussen grote ketens
en internetshops? Op zoek naar
middenstanders die kleur geven aan
onze dorpen en steden.
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Zonder
klankkast geen
goed geluid
Arnold Versnel (60)
begrijpt het best, dat
mensen hun speakers in
de woonkamer het liefst
wegwerken. Toch pleit hij
graag voor de waarde van
grote boxen. ,,Als je een
piano mooi vindt klinken
sloop je de kast er toch
ook niet af? Voor goed
geluid heb je een klankkast nodig. Dat lukt niet
met kleine draadloze
speakertjes.’’
Goede audio laat je
meer genieten van muziek, vindt hij. Of het nu
klassiek, jazz of symfonische rock is, Versnel wil
het gevoel hebben dat de
muzikanten in zijn huiskamer spelen. ,,Onze
eigen speakers hebben we
ook niet gekocht om het
design, die zijn ook groot.
De geluidskwaliteit is
voor ons het belangrijkst,
al verkopen we in de winkel veel fraai vormgegeven luidsprekers.’’
Om zijn klanten zo precies mogelijk van advies
te voorzien, heeft hij drie
huiskamers nagemaakt in
Versnel Hifi. ,,De gemiddelde Nederlandse woonkamer is ongeveer 30
vierkante meter’’, zegt hij
in de luisterruimte op de

eerste etage. ,,Zo groot
zijn onze ruimtes ook,
met demping op de juiste
plaatsen.’’
Voordat ze daar een
demonstratie doen,
proberen ze een klant te
leren kennen, zegt Versnels vrouw Nelleke
Jacobs (57). ,,Je gaat in
gesprek over de thuissituatie, het budget en
de luistervoorkeuren.
De ene klant zoekt warme klanken, terwijl een
ander juist heel gedetailleerd muziek wil horen.
Mensen ervaren hier vaak
hoe leuk het is om je te
verdiepen in geluid. Hoe
luister ik en waarom vind
ik het een mooier dan het
ander?’’
Volgens Jacobs is door

de komst van computers
en televisie het aandachtig luisteren naar muziek
in huis minder geworden,
maar ze gelooft dat dit
langzaam terugkomt.
,,Veel mensen zijn bezig
met mindfulness. Wat is
er nu meer mindful dan
muziek luisteren? Wij
genieten daar zelf ontzettend van.’’
■ Versnel

Hifi, Hoofdstraat 167, Apeldoorn.

