
 

 
Sampleset Verschueren organ - Grafhorst (NL) 
 
 
Geschiedenis en specificatie van het orgel 
Het orgel in de Hervormde kerk van Grafhorst is gebouwd door Verschueren in 1962 als opus 562.   
De ingebruikname vond plaats op 4 juli 1962 door Lambert Kwakkel, voormalig organist van de Grote 
kerk in Zwolle. Het orgel heeft een mechanische tractie. De speeltafel zit aan de linkerzijkant. 

  
Dispositie: 
Hoofdwerk:  Prestant 8', Bourdon 8', Octaaf 4', Blokfluit 4', Quint 2 2/3', Superoctaaf 2',              

Terts 1 1/3', Mixtuur II-III sterk, Trompet 8'. 
Nevenwerk:  Holpijp 8', Zingend Prestant 4', Roerfluit 4', Nachthoorn 2'. 
Pedaal:  Subbas 16', Octaafbas 8', Baarpijp 4'. 
Koppels:  Hoofdwerk - Nevenwerk, Pedaal - Hoofdwerk, Pedaal - Nevenwerk. 

Tremulant 
 
 

 

Eigenschappen 

Samples                                          
De samples worden aangeboden in 24bit/48kHz. formaat (96 Khz. origineel) met een enkele release 
en tot 8 loops per sample. De reverb tijd is van 1-3 seconden. De tremulant is niet gesampled.         
Er zijn minimale wijzigingen aangebracht in de tuning en pijpkarakteristiek. Een deel van de 
geluidsnabewerking is uitgevoerd middels een geautomatiseerd proces zonder menselijke interventie. 

Formaat                                                                                                                                                 
De samples en het definitiebestand zijn ge-encrypt in het speciale Hauptwerk .hbw en .hbx formaat 
zodat de niet kunnen worden bewerkt of verwerkt in andere samplesets. Een dongle update is voor 
deze sampleset niet vereist en is daarmee ook toegankelijk voor gratis Hauptwerk gebruikers binnen 
de beperkingen die de gratis Hauptwerk versie biedt. 

Moist (semi-droog)                 
De opnames zijn deels uitgevoerd voor het front van de orgelkas. De samples bevatten nog wat 
originele nagalm van de kerk zelf, hoewel de directe klank van de pijpen voornamelijk aanwezig is.    
Dit zijn de opnames op basis van de plaats van de organist. De combinatie van droge en semi-droge 

samples is perfect voor gebruikers die een wat drogere akoestiek willen voor studie doeleinden. ce.  

Droog                  
Ook zijn er wat registers opgenomen in de orgelkast. Deze samples bevatten voornamelijk alleen de 
(droge) klank van de pijpen.  

Tuning                                                                                                                                                    
De sampleset wordt geleverd in de originele tuning: A=440Hz.                                                            

Het orgel heeft 16 registers met twee manualen (56 toetsen) en pedaal (30 toetsen). temperament  

Geheugenverbruik                                                                                                                               
Volledige sampleset ingeladen in 24-bit (uncompressed met alle loops): 1,52Gb.                          

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 


