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Inleiding 

Bij concerten van amateurbands zijn band of publiek vaak niet tevreden over "het geluid".  

De omstandigheden in kleine zaaltjes zijn dan ook niet eenvoudig. De scheiding tussen 

podium- en zaalgeluid is vaak slecht, waardoor het concert heel anders klinkt dan de 

soundcheck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document geeft tips. Omdat iedere situatie anders is willen we je vooral inzicht geven. 

Zodat je voor jouw concert de beste keuzes kunt maken. En als de band de geluidstechniek 

niet zelf verzorgt maar inhuurt, helpt dit om naar de juiste dingen te vragen.  

 

Dit tipboek mikt op mainstream pop/rock concerten van amateurbands. In relatief kleine zalen 

en met een rumoerig uitgaanspubliek. Klachten over het geluid komen bij dit soort concerten 

het meest voor. 

Dat is deels omdat het publiek een gemengd gezelschap is, met grote verschillen qua 

verwachtingspatroon. Maar ook omdat het technisch gewoon een hele lastige situatie is.  

En juist daarom een ideale kapstok voor onze tips. Veel van deze tips gelden overigens ook 

voor eenvoudiger situaties (b.v. een optreden voor een stil luisterpubliek). 

Het document is vooral bedoeld voor de geluidstechnicus van de band. Maar inzicht in de 

materie helpt zaaleigenaren en bandleden ook. Vooral het hoofdstuk over monitoring is nuttig 

voor de band. En de bijlage is zelfs speciaal op de bandleden gericht.  

 

 

Op verzoek kunnen we een PA workshop verzorgen om alles nog eens uit te leggen en 

technieken aan te leren
1
.  

In ieder geval hopen we dat onze tips bijdragen aan betere concerten en meer speelplezier.  

 

Have fun! 

Sound Matters        

 

                                                
1
 Als je meer wilt weten, stuur dan een mailtje aan info@soundmatters.nl  
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Doelstelling 

Je kunt routinematig omgaan met een PA installatie. Met labels op het mengpaneel hoe de 

knopjes moeten staan. Maar iedere situatie is anders. Daarop inspelen kun je pas als je weet 

A) wat je nastreeft, en B) hoe je dat kunt bereiken.  

Goed geluid komt je niet aanwaaien; daarvoor zijn er teveel dingen die verkeerd kunnen gaan. 

Leer jezelf daarom vragen te stellen: "wat/waarom/hoe", op de volgende aspecten:  

1. Configuratie en opstelling van de PA 

2. Microfoonopstelling en signalen verzamelen 

3. Monitoring 

4. Soundcheck en inregelen  

5. Volume 

6. Optimaliseren van geluid tijdens het concert  

7. Sound en performance van de band 

 

De 6 hoofdstukken en bijlage van dit Tipboek gaan hierop in (in deze zelfde volgorde). 

 

Perfect geluid bestaat niet. Want de ideale omstandigheden bestaan niet. En je apparatuur kent 

beperkingen. Je moet dus compromissen sluiten en optimaliseren naar een functioneel geluid. 

Functioneel geluid betekent dat het de concurrentie met zaalakoestiek en het rumoer van 

publiek zo goed mogelijk overleeft. Verder moet je omgaan met de onvermijdelijke  

(en soms heel grote) verschillen in geluidkwaliteit of volume binnen de publiekszone.  

Functioneel geluid is niet persé het allermooiste geluid. Voor een concert maak je heel andere 

keuzes dan voor een repetitie of een studio-opname. Tijdens een soundcheck (in de lege zaal) 

kun je b.v. een lekker vol en warm geluid kiezen, met een indrukwekkende galm. Maar het is 

verstandiger om te zorgen dat de band goed overkomt bij het publiek.  

Transparantie is daarbij een belangrijke eigenschap: Direct geluid uit de speakers moet luider 

zijn dan reflecties en galm. De muziek moet zich onderscheiden van het publieksgeluid. 

Bijvoorbeeld door een afwijkende klankkleur. En de geluiden van de band moeten zich 

onderling ook onderscheiden, waarbij de belangrijkste geluiden het best te horen zijn. En 

andere misschien wel helemaal niet worden versterkt terwille van transparantie.  

Verder wil je zo min mogelijk overspraak en stoorgeluiden meeversterken. 

 

Bij het afstellen van zaalgeluid is het een handicap dat wij mensen moeilijk kunnen 

objectiveren wat er gebeurt. Wij zijn erg goed in het filteren en interpreteren van geluid. Als 

je enthousiast bent over de band, valt het bijvoorbeeld niet zo op dat het publieksrumoer 

tweemaal harder is en je de zanger de helft van de tijd niet verstaat. Zelfs die dominante dreun 

van de zaalakoestiek schakel je mentaal helemaal uit. Die was er immers de hele tijd al, dus 

daar is je brein nu wel klaar mee.  

Maar niet iedereen beleeft dat op dezelfde manier. Juist het meest kritische publiek kan niet 

goed om zulke problemen heen luisteren. Als je het geluid goed wilt krijgen voor een breed 

publiek, moet je dus objectiveren wat er (geluidstechnisch) werkelijk gebeurt.   
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1.  Configuratie en opstelling van de PA 

 

1.1  Bruikbare dynamiek 

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is wat voor volumeprofiel je in de zaal nastreeft.  

Wil je een publiekszone met muziek, maar ook een stiller gedeelte?  

Of komt het publiek echt voor de band en moet de muziek overal even goed te horen zijn? 

Als we van dat laatste uitgaan is er direct een belangrijk probleem op te lossen:  

Het pratende publiek maakt zelf zo’n 80-90 dB(A) geluid. En redelijkerwijs kan je muziek 

niet veel harder. De bruikbare dynamiekverschillen zijn in deze setting dus erg klein.  

Goede (pop)muziek heeft een dynamisch bereik van ca. 20 dB (=verschil tussen luide en 

zachte passages). En klassieke muziek zelfs tot 30 dB. Daar kun je van genieten als je in een 

rustige omgeving een opname afspeelt. Maar in onze concertzaal met een rumoerig publiek 

vallen geluiden al volledig weg als ze 5 of 10 dB zachter worden. 

Onder deze omstandigheden worden we dus gedwongen zo’n gelijkmatig mogelijk volume in 

de zaal aan te houden. Dan hoeft het dichtbij de speakers niet overdreven hard om publiek 

verderop nog te bereiken.  

 

1.2  Speakerafstand 

Met gelijkmatig volume als doel, maakt het nogal uit waar de speakers staan: 

De variatie in afstand tussen speakers en publiek moet zo klein mogelijk zijn. Liefst minder 

dan een factor 4. Want hoe kleiner deze verhouding, hoe gelijkmatiger het volume in het 

publiek. Dit gaat het best als je de speakers op afstand van het publiek houdt, dus daar zo ver 

mogelijk vandaan zet.  

De volgende figuur illustreert dit: het grootste verloop in geluiddruk zit vlakbij de speakers. 

Als je de speakers tegen het publiek aan zet (rode lijn) veroorzaakt dat een dilemma. Het is 

voorin de zaal te hard of achterin te zacht.  

Met enige afstand tot de speakers (groene lijn) wordt het volume in het publiek veel 

gelijkmatiger (de grotere afstand compenseer je met iets meer speakervolume). 
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Een tegenargument voor een grotere speakerafstand is de zaalakoestiek. Op grotere afstand 

van de speakers kan het indirecte geluid (de galm) sterker worden dan het directe 

speakergeluid. Speakerafstand kiezen kan om die reden een compromis zijn.  

Ervan uitgaande dat je aparte monitoring op het podium hebt (zie hoofdstuk 3):  

Probeer zaalgeluid en podiumgeluid zo goed mogelijk te scheiden. Zet PA speakers dus niet 

achter het podium en richt monitorspeakers en gitaarversterkers niet op de zaal. 

 

1.3  Ruimtelijke spreiding van geluid en gebruik van satellietspeakers  

• Als je één centrale PA set gebruikt onstaan er (vanwege de kleine bruikbare dynamiek)  

vaak grote verschillen in geluidskwaliteit in de publiekszone. Waar het bij de soundcheck 

nog prima klinkt op enige afstand van de speakers, gaat geluid in de volle zaal al gauw ten 

onder in publieksrumoer. Dat gebeurt frequentie- en plaatsafhankelijk. En is dus behalve 

een balansprobleem ook een geluidstechnisch kwaliteitsprobleem. 

• Dit kwaliteitsprobleem wordt veroorzaakt door twee verschillende aspecten van de 

akoestiek: 1) Lage tonen verspreiden zich in alle richtingen redelijk gelijkmatig. Maar 

hoge tonen zijn meer gericht. 2) Iedere zaal heeft reflecties en galm, die voor hoge en lage 

tonen verschillend zijn.  

• Test je speakeropstelling daarom in een lege zaal met bekende muziek. Liefst muziek met 

een breed frequentiespectrum en veel transiënten. Beoordeel of de verhouding 

direct/indirect geluid en klankkleur op verschillende plaatsen in de zaal in orde zijn. 

Luister objectiverend en denk na wat je aan de verschillen zou kunnen doen.  

• Als je het volume, de klankkleur of de verhouding direct/indirect geluid met een 

enkelvoudige PA niet goed kunt krijgen, plaats dan extra satelliet-speakers op halve 

zaallengte, of op 1/3 en 2/3 van de zaal. 

• Laag geluid komt in een zaal vol publiek veel verder dan het hoog. De demping voor laag 

is namelijk minder en de nagalmtijd is langer. Hoge tonen worden ook nog eens meer 

tegengehouden door het aanwezige publiek, dus ten opzichte van de soundcheck verlies je 

hoog in grote delen van de zaal (zeker als speakers erg laag staan en dus de luisterlijnen 

niet open zijn).  

• Verder van een centrale PA wordt geluid dus niet alleen zachter, maar ook steeds minder 

gedefinieerd en doffer van klank. Daarom kunnen satelliet-speakers tops zijn, of kleine 

fullrange speakers. Bijplaatsen van baswoofers elders in de zaal is meestal niet zo nuttig, 

en kan door faseverschillen zelfs averechs werken.  

• Satelliet-speakers dienen dus vooral om de klankkleur van het geluid en de verhouding 

van direct/indirect geluid op peil te houden (transparantie). Zorg dat je het volume van 

satellietspeakers apart kunt instellen en liefst ook de klankkleur. Dan kun je deze 

ondersteuning goed doseren en het overbodig laag uitfilteren.  

• Plaats speakers voldoende hoog zodat de luisterlijnen open zijn (vooral voor tops 

belangrijk). Hoogte is ook afstand; een gelijkmatiger volume kun je deels bereiken met 

een hogere speakerplaatsing of hangende line-arrays. Denk wel aan de veiligheid 

(robuuste opstelling, valgevaar zware speakers, borging, struikelgevaar statiefpoten etc.). 

Plaats vooral satelliet-tops met high-pass filtering hoog boven het publiek omdat er anders 

een zone ontstaat waar het geluid onprettig schel is.  
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• Als het publiek onder hoge line-arrays staat, voorkom dan dat het geluid ver over hen 

heen straalt. Hierdoor krijgt het voorste publiek namelijk vooral veel geluid van de lager 

geplaatste baswoofers. Plaats evt. een paar extra tops op statieven onder de arrays om ook 

voorin de zaal transparantie te krijgen.  

• Fullrange speakers hebben meestal een redelijk brede strooihoek, maar voor de hoge tonen 

is deze vaak veel smaller dan de gemiddelde specificatie. Let op deze specificatie bij de 

keuze van speakers, verifieer deze op het gehoor en stel de richting van speakers 

zorgvuldig af. 

 

1.4  Capaciteit  

Zorg dat je PA ruim voldoende capaciteit heeft. Om geluid zonder vervorming weer te geven 

heb je onder andere een goede transiënt-respons en dus overcapaciteit nodig. Het gaat niet 

alleen om vermogen, maar ook om speaker afmeting. Denk voor een zaaldiepte van 20 meter 

aan 2x[800WattRMS baswoofer 15”/18”] + 4x[300WattRMS 2-wegs top]. Dit is een richtlijn 

voor hoog-rendament speakers. Neem meer vermogen als de speakerkwaliteit lager is.  

Deze getallen zijn indicatief; wat je nodig hebt hangt sterk van je doelstelling en de  

omstandigheden af.  

Ook eindversterkers moeten ruim voldoende bemeten zijn om vervorming te voorkomen. 

Gebruik van aparte (aangepaste) versterkers voor baswoofers en voor tops is gunstig voor de 

geluidskwaliteit. Probeer PA installaties en opstellingen van tevoren uit en laat je adviseren 

door je leverancier of verhuurbedrijf. Als je meer of grotere spullen wilt huren is dat vaak niet 

eens veel duurder omdat overheadkosten meewegen.  

 

1.5  Baswoofers en hun opstelling 

Baswoofers in gesloten uitvoering (air suspension type zonder basreflex poorten) hebben de 

voorkeur. Basreflexpoorten geven nl. behalve extra volume rond hun poortresonantie ook een 

tijdverschuiving tussen lage en hoge frequenties en een (kort) galmeffect.  

Dat laatste komt omdat het op gang komen en uitdoven van de resonantie in de speakerkast 

geleidelijk gaat en een aantal geluidstrillingen nodig heeft. Dit vervormt het geluid gedurende 

een korte periode en vertraagt zowel attack als release van de lage speakerresponsie. Dit is 

geen grote vertraging, maar in muziek heeft 10 ÷ 40 msec al een duidelijke betekenis.  

Door deze tijdvertraging is het bas/kickgeluid in een bepaald frequentiegebied minder direct 

en verliest “punch”.  Air suspension types (gesloten wooferkast) hebben meestal een lagere 

resonantiefrequentie en een hogere demping. Daardoor reageren ze veel exacter op 

transienten. Daarnaast is vervorming minder door een grotere (lineair)elastische veerweg van 

de conus.
 2
 

                                                
2
 De nadelen van basreflex speakers zijn niet altijd een groot probleem: repertoire- en zaalafhankelijk kun je ze  

   best gebruiken. Sommige zalen zijn akoestisch zo moelijk of rumoerig dat extra PA-kwaliteit toch niet tot zijn  

   recht komt. Maar bij een stil luisterpubliek, of repertoire waar veel ritmisch laag inzit, bieden goede  

   baswoofers zonder reflex-poorten een duidelijk en hoorbaar voordeel.     
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De opstelling van baswoofers is van belang. Geluidssgolven van baswoofers zijn erg lang (ca. 

6 meter voor 60 Hz). We streven ernaar interferentie van woofers (kamfiltering; knopen en 

buiken in de zaal) zoveel mogelijk te voorkomen. Het doel van je opstelling is daarom een zo 

gedefinieerd mogelijk golffront van de baswoofers de zaal in te sturen. 

Als de zaal klein genoeg is, werk dan met één centrale baswoofer. Dan trekt het laag geluid 

door je zaal zoals kringen in een vijver waarin je een steen gooit; een duidelijk gedefinieerd 

golffront zonder enige interferentie. Een variant is de twee beschikbare woofers vlak bij 

elkaar te zetten (b.v. slechts 3 meter ertussen). Dan gedragen ze zich min of meer als een 

gecombineerde puntbron. Ze versterken elkaar wel maar interfereren op enige afstand weinig.  

• Gebruik dus alleen twee woofers als dat nodig is. Een goede reden kan zijn dat de zaal te 

groot wordt voor één woofer. Beoordeel dit luisterend: wordt het laag echt minder met de 

afstand van de woofer? Een andere reden kan zijn dat de verhouding direct/indirect geluid 

niet goed is is. In een zaal met veel lage galm heb je sneller behoefte aan meerdere 

woofers.    

• Stel een set van 2 baswoofers symetrisch ten opzichte van de hartlijn van de zaal op, op ca. 

¼ en ¾ van de zaalbreedte, op identieke afstanden tot het publiek. De gedeeltelijke 

zijwandreflecties dragen (op enige afstand) bij aan een rechter golffront. Kamfiltering en 

gedeeltelijke uitdoving van lage tonen is nooit helemaal te vermijden. Er zijn altijd 

afstandverschillen tot bepaalde publiekszones.  

Maar door na te denken over je opstelling beperk je de schade. 

• Zet een set van twee baswoofers liever niet in de hoeken van de zaal. Daardoor worden het 

beter gedefineerde puntbronnen, omdat alle wand- en vloerreflecties voor lage frequenties 

vanuit die hoek in fase zijn met het directe speakersignaal. Deze duidelijkere definitie als 

puntbron leidt tot een sterker knopen/buiken patroon (kamfiltering) in de zaal.  

• Plaats ook baswoofers zo ver van het publiek als je maar permiteren kunt (met het oog op 

volumeverlies, beïnvloeding van podiumgeluid, zaalakoestiek). Dan gedraagt het laag 

geluid zich zo goed mogelijk als een recht golffront dat door het publiek trekt.  

• Als je vier baswoofers gebruikt, plaats deze dan niet 2-aan-2 naast of op elkaar, maar bouw 

een rechte lijn van puntbronnen op 20%, 40%, 60% en 80% van de zaalbreedte.  

Dit geeft een beter gedefinieerd (bijna recht) golffront in de zaal. 

• Baswoofers zijn groot en zwaar. Het is dus niet zo aantrekkelijk om ze omhoog te brengen. 

Als je dit wel kunt (open luisterlijn boven het publiek) draagt het geluid iets verder en het 

geeft een beetje extra geluidskwaliteit. Maar voor lage frequenties is dit niet zo belangrijk: 

Meestal is de volumeafname van hoge tonen met de afstand groter dan die van de lage 

tonen. Om dat gelijkmatiger te maken kun je dan de baswoofers vaak beter op de grond 

laten staan.  

• Zet woofers niet op de rand van het podium, vlakbij de band. Vooral lage tonen stralen nl. 

relatief sterk af van de achterkant van de speaker, dus je hebt dan relatief veel lage 

overspraak.  

• Let op de stand van de faseschakelaar. Deze moet voor alle woofers hetzelfde staan. 

Gebruik bij meerdere woofers liefst één merk en type. Plaats geen extra woofers op heel 

andere plaatsen in het publiek (achterin de zaal etc). Alleen in hele specifieke gevallen 

heeft dat nut, bijvoorbeeld als de publiekszone zo groot is dat niet alleen het hoog, maar 

ook het basgeluid vanwege de afstand uitdooft.   
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1.6  Zaalakoestiek 

• Meestal kun je de zaal niet kiezen. Maar ook voor versterkte muziek geldt dat de 

akoestiek belangrijk is. Een zaal die van zichzelf al galmt geeft een moeilijk en 

vermoeiend geluid. Omdat je wel zelf effect kunt toevoegen heeft een "droge" zaal (met 

weinig galm, reflecties of resonanties) de voorkeur. 

• Vierkante zalen zijn beter dan langwerpige. Een brede zaal (breder dan het podium) en 

meer afstand tussen podium en publiek zijn voordelig, omdat je dan een betere PA 

opstelling kunt maken, met een betere scheiding tussen zaal- en podiumgeluid. Als de zaal 

breder is dan het podium, maak daar dan gebruik van door de PA ook wat breder te 

plaatsen. Daardoor wordt de overspraak op het podium minder, en de monitoring 

eenvoudiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Demping op het podium is een voordeel (podium met coulissen, toprand, gordijnen of een 

stoffen achterwandbekleding) omdat ook hierdoor de overspraak minder en monitoring 

eenvoudiger wordt.  

• De hoogte van een zaal heeft veel invloed. Er is een minimale hoogte nodig om het geluid 

transparant te houden. Denk aan een open ruimte boven het publiek van 1/3 van de 

zaallengte en niet minder dan 6 meter.  

In lage zaaltjes komt het PA-geluid niet ver door de “brievenbus” tussen publiek en 

plafond. Reflecties van een laag plafond zijn storend omdat die het publieksgeluid 

versterken. Daardoor domineert het publieksgeluid in een groot deel van de zaal.  

Als het plafond van een dempend materiaal is (of liefst voldoende hoog) heb je daar 

minder last van.  

• Soms hebben zalen dode hoeken of stukken met een verlaagd plafond. Of zijn er 

tussendeuren naar een tweede zaalgedeelte. Denk eraan dat geluid in of achter zo’n zone 

sterk verslechtert. Als dit zaalgedeelte belangrijk is voor de publieksbeleving, ondersteun 

daar dan het geluid met (fullrange) satelliet-speakers. 



Sound Matters 
PA tips voor Bands 
 > Tipboek voor geluidstechnici, zaaleigenaren en bandleden 

 

Sound Matters 2016 - PA tips voor bands - RevJ  blz. 8 van 58  

• Als je zaal veel groter is dan je nodig hebt (b.v. een sporthal) sta je voor een keuze:  

> Of je maakt een compacte pubieksopstelling die zo ver mogelijk van de wanden  

    afblijft. Zo domineert het directe geluid boven reflecties.  

> Of je kiest één wand en zet de PA daar zo dicht mogelijk tegenaan, er vanaf stralend.  

    Zo is de belangrijkste wandreflectie in fase met het directe geluid en heeft dan weinig  

    effect op de transparantie.  

Deze principes gelden ook voor een buitenopstelling op een plein met hoge gebouwen er 

omheen.  

• Meestal galmt een zaal langer op lage tonen of heeft bepaalde resonanties. Gebruik 

grafische EQ om de zaaleigenschappen te compenseren (16- of 32 bands).  

Draai in de lege zaal jou bekende muziek op een hoog volume. Liefst muziek met stevig 

drumwerk, bas en lage kicks. Dit doe je zonder bron-EQ. Schakel ook de basboost functie 

en eventuele DSP effecten van je MP3 speler/geluidsbron uit.  

Met de grafische EQ elimineer je nu de zaalresonanties. Regel de klankkleur van de band 

later zoveel mogelijk per kanaalstrip of subgroep, en laat deze grafische EQ ongemoeid.  

Je hebt nl. met rumoerig publiek erbij geen goede mogelijkheid meer om de instellingen 

tegen zaalresonantie op het gehoor terug te vinden.  

 

1.7  Een alternatieve PA opstelling: een cluster van gelijkwaardige speakers 

In heel compact en rumoerig publiek komt geluid niet ver. Al na ca. 6 meter is er een sterke 

afname van kwaliteit. Dan hoor je rond de spraakfrequentie een kakefonie van geluiden, 

waardoor het net is alsof de muziek vanonder een wollen deken komt. Dat wordt nog erger 

met veel laag in de mix, omdat de nagalmtijd van een volle zaal langer is voor lage 

frequenties. Het volume van laag geluid is in de meeste zalen van nature al hoger, en dat 

wordt steeds erger naarmate je verder van de speakers komt.  

In plaats van één centraal PA systeem kun je ook een groter aantal speakers plaatsen om het 

geluid gelijkmatiger te krijgen. Als je zorgt dat niemand verder dan ca. 8 meter van een 

speaker staat, met ononderbroken luisterlijnen (dus speakers hoog boven het publiek), houdt 

je ondanks het publieksrumoer toch nog een redelijke transparantie.  

Als de zaal niet breder is dan ca. 15 meter is dit realiseerbaar met meerdere speakers langs de 

zijkanten.  

Gebruik hiervoor fullrange speakers. Denk b.v. aan driewegspeakers met 12" baswoofer en 

een vermogen van ca. 300 WattRMS. Plaats de speakers langs de zijkanten van de zaal op 

iedere 6 meter zaallengte, ruim boven de hoofden van het publiek (hoogte minimaal  

3 meter, denk aan stabiliteit en veiligheid). Speakers op lage statieven werken niet goed; de 

luisterlijnen moeten open blijven.  

De kwaliteit van de speakers is in deze opstelling niet zo belangrijk. En je kunt ook 

verschillende merken/typen door elkaar heen gebruiken. Het kwaliteitsverlies door 

publieksgeluid is toch veel groter
3
.  

                                                
3
 Met stil publiek (theater-setting) is de kwaliteit van de PA natuurlijk wél belangrijk. Dan kun je trouwens ook  

   beter met één centrale PA werken om hoorbare nalooptijden te voorkomen.  
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Door de nalooptijd van speakers op afstand ontstaat een soort echo effect. Dit kun je beter niet 

compenseren met signaaldelay. Dat werkt maar in één luisterrichting en vergroot het 

probleem in iedere andere richting. Ons advies is dus om deze echo voor lief te nemen.  

Dit naloopeffect is vergelijkbaar met een 100% "wet" reverb met RT60 = 0,3 sec 
4
  

(of een 20 msec/-6dB delay) 
4
. Deze equivalente RT60 tijd is dus acceptabel klein. Bovendien 

heeft deze schijnbare galm eenzelfde RT60 voor alle frequenties, en is daardoor kort ten 

opzichte van de lage zaalakoustiek.  

De looptijdverschillen, die bij de soundcheck in een lege zaal nog storend zijn, verdwijnen 

met veel publieksgeluid erbij als sneeuw voor de zon omdat de speakers op grotere afstanden 

dan minder goed hoorbaar zijn.   

Deze (minder gebruikelijke) opstelling heeft dus voor- en nadelen. Je krijgt voor het beetje 

echo-effect heel veel transparantie terug. Dat deze opstelling in staat is volume te egaliseren, 

klankkleur uniform te houden en de verhouding direct/indirect geluid te verbeteren, wordt in 

iedere kerk of moderne bioscoopzaal bewezen.  

Nu concertzalen en theaters groter worden, wordt de techniek daar ook steeds vaker toegepast.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                              (1994 - Rod Steward, Copacabana Beach, 3.500.000 bezoekers) 

                                                
4
 Berekend op basis van de 2 dichtstbijzijnde speakers. De overige speakers hoor je met veel publieksgeluid  

   niet, dus de "staart" van de delay-reeks is minder belangrijk.  
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2.  Microfoonopstelling en signalen verzamelen  

De microfoonopstelling doe je voor een live optreden anders dan bij een repetitie of in de 

studio. Er is nl. storend publieksgeluid waar je zo min mogelijk van wilt oppikken. Dat wordt 

meeversterkt in de PA, waardoor je een vervelende “rumble” in het geluid krijgt. Hierdoor 

gaan transparantie en verstaanbaarheid van teksten verloren.  

 

2.1  Clean audio 

Je wilt signalen dus graag zo “clean” mogelijk binnenhalen. Onze tips:  

• Je gitarist is verliefd op zijn buizenversterker. Die voegt karakter toe dat hij graag wil 

laten horen. Bij een studio-opname zou je daarom een microfoon voor die versterker 

plaatsen. Echter, de nuance van dat extra karakter (eindtrap en speaker) gaat in een zaal 

met veel publieksgeluid gemakkelijk verloren. Daarom is “hard” uitkoppelen (met  

DI-box en kabels) bij live optredens meestal beter.  

Als je het toch akoestisch doet, gebruik dan een dynamische microfoon met een lage 

gevoeligheid. Hang de microfoon niet aan de kabel over de rand (trillend tegen de grille) 

maar plaats deze op een statief, met de gevoelige voorkant naar de speaker gericht. 

De afstand van de microfoon mag vanwege overspraak niet te groot zijn, denk aan  

5-10 cm.  

En dat is dus meteen de reden dat het eigenlijk niet zo zinvol is: het volle karakter van 

een gitaarversterker hoor je meestal pas op enige afstand van de speakercone. Als je meer 

grondtoon van de speakercone wilt vangen, richt je de microfoon meer op het midden. 

Een ander karakter (boventonen) vind je op ca. de helft of 1/3 van de cone-straal buiten 

het centrum.  

• Stel jezelf de vraag of je het drumstel wel wilt versterken. In kleine zaaltjes is dat niet 

altijd nodig. Als je het niet doet, scheelt dat veel overspraak (vaak staan op het drumstel 

meer en gevoeliger microfoons dan in de hele rest van de band).   

Echter: niet versterken is een risico omdat je tijdens het optreden geen kant op kunt als je 

volume tekort komt en het drumstel niet is geinstrumenteerd. Versterken kan ook nodig 

zijn voor de monitoring. Baseer deze belangrijke beslissing dus op ervaring met de zaal, 

band en publiek.  

• Gebruik een volledige set drum-microfoons (dus met aparte microfoons voor alle 

componenten) en plaats alle microfoons dichtbij iedere bron. Als je set te klein is, doe 

dan de concessie dat niet alle koperwerk een eigen microfoon heeft.  

• Als je voor een drumstel echt weinig kanalen of microfoons tot je beschikking hebt, is 

een elegante oplossing dat je één enkele grootmembraan condensor microfoon midden en 

vlak boven de kick plaatst. Experimenteer met de gevoelige richting en positie daarvan 

voor de beste balans binnen het drumstel. Een eenvoudig stukje karton en wat ducttape 

helpen je eventuele overspraak van publieksgeluid (of van een te luide snaredrum) te 

verminderen. 

• Overheads van het drumstel zijn bekende bronnen van rumble. In een studio-opname zou 

je wat afstand nemen voor het totaalbeeld. Maar voor live performance is dichterbij de 

belangrijkste crash en ride een beter compromis: gevoelige condensatormicrofoons op 

afstand zetten in een rumoerige setting is gewoon niet logisch. Als je ze hebt, gebruik dan 

lange richtmicrofoons, i.p.v. de gebruikelijke kleine condensators. Neem hiermee iets 

meer afstand dan je met kleinmembraan condensors zou doen. Experimenteer met positie 
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en richting: meestal is het midden van het koper zachter en ronder, en zit er een scherper 

geluid op ca. 1/3 van de buitenranden.  

• Plaats ook de hi-hat microfoon op korte afstand. Voor voller kopergeluid iets schuin van 

boven of wat verder, voor wat meer “hiss” horizontaal en dichtbij, symmetrisch voor de 

luchtspleet. 

• Met close-mike opstellingen krijg je niet het mooiste drumgeluid omdat je lokaal maar 

een deel van het geluidskarakter opvangt. Aan de randen van vel of koper zijn dat vaak 

onevenwichtige, hoge delen van het spectrum. Dat kan heel functioneel zijn, omdat dit 

goed te horen is, weinig sustain heeft en weining ruimte inneemt in de mix. Maar als het 

drumgeluid te dun wordt, experimenteer dan met de microfoonposities. In het algemeen 

wordt het geluid weer voller als je iets meer afstand neemt (omdat dan de grondtonen 

vanuit het hele vel of koper weer worden opgepikt). De keerzijde van meer afstand is 

meer overspraak. Soms hoef je niet eens de afstand te vergroten voor een voller geluid, 

maar alleen de plek te vinden waar grondtonen goed vertegenwoordigd zijn.  

Realiseer je dat, bij close-miking, kleine verplaatsingen van microfoons al behoorlijke 

karakterverschillen kunnen geven. Probeer dit optimaal te krijgen alvorens je met je 

mengpaneel de klankleur gaat bijsturen. Dit kost wel extra tijd in een soundcheck (een 

goede reden om je drummer eerder te laten komen). Maar wat je hiermee wint, heeft meer 

kwaliteit dan EQ achteraf.  

• Traditioneel wordt de kick microfoon voor het gat in het vel gezet. Dat kan een 

smalbandige lage resonantie opleveren als daar de luchtverplaatsing van de 

grondfrequentie domineert. Deze resonantie is bovendien weinig gedempt, waardoor het 

kicksignaal een langere attack en release kan krijgen dan in de normale akoestische 

beleving van de kick. Zo’n resonantie neemt extra ruimte in je mix, en doet afbreuk aan 

definitie van groove. Als je merkt dat het kickgeluid om deze reden niet functioneel is, 

steek de microfoon dan eens verder in de kick, schuin door het gat (let erop dat het statief 

niet afzakt, want de microfoon mag het vel niet raken).  Of juist niet voor het gat, maar 

net naast het midden van het vel. Dit levert je meestal een breedbandiger, natuurlijker 

geluid. Als een kick uitsluitend voor optredens met PA versterking gebruikt wordt, valt te 

overwegen een vel zonder gat te nemen.  

• Soms moet de fase van kick, snare of overheads worden omgedraaid om goed samen te 

werken met overige microfoons in het drumstel. De reden is looptijdverschillen van de 

overspraak, waardoor bepaalde drumgeluiden door tegenfase deels worden uitgedoofd 

(kamfiltering). Dit speelt overigens vooral bij studio-opstellingen en is bij close-miking 

een minder groot probleem.  

• Voorzie blazers van clip-on microfoons op de beker. Gebruik miniatuurtjes, omdat deze 

lichter zijn. Vooral trombonisten en trompettisten worden namelijk niet blij van het extra 

gewicht dat ze omhoog moeten houden. Miniatuur clip-ons geven meestal niet het beste 

geluid, maar zijn om die reden wel erg functioneel (en er zijn tegenwoordig hele goede!).  

Gebruik voor blazers liever geen microfoons op statieven. Omdat die op een grotere 

afstand gevoelig moeten zijn, geeft dat meer overspraak. En het beperkt de 

bewegingsvrijheid van de muzikanten (of het geeft voortdurend volumeverschil) want de 

meeste blazers staan tijdens een optreden niet stil).  
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• Sommige blazers met microfoon-ervaring werken juist wel graag met microfoons op 

statieven, omdat ze dan zelf meer invloed hebben op hun volume. Die extra dynamiek is 

handig in een big-band die voor een stil luisterpubliek speelt. Maar in ons type concert 

voegt het weinig toe. De bruikbare dynamiek met veel publieksrumoer is nl. gering. Alle 

geluid dat 10 dB zachter wordt valt weg in de zaalmix.  

• Gebruik je voor blazers toch statieven, gebruik dan microfoon schilden om de overspraak 

te beperken (desnoods zelfgemaakt van karton).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gebruik voor de zang dynamische microfoons met een lage gevoeligheid, voldoende 

presence/treble en weinig proximity effect. Zo kunnen vocalisten dicht tegen de mond 

zingen zonder overdreven zwaar laag en neemt de microfoon zo min mogelijk rumble en 

publieksgeluid op. Laat zangers/zangeressen de microfoon goed richten (hand voldoende 

hoog). Als er niet recht in wordt gezongen verlies je als eerste de hoge frequenties.  

Oefen al op repetities met deze microfoontechnieken, en optimaliseer hierop je 

microfoonkeuze
5
 en instellingen. 

• Gebruik plop-kappen (niet hip, wel functioneel!). 

• Sommige vocalisten nemen meer afstand van de microfoon tijdens luide passages 

(“uithalen”). Instrueer dit niet te doen: het verlies aan volume is te groot voor de 

beperkte dynamiek-range. De zang valt hierdoor weg in het publieksgeluid.  

• Plaats liefst geen akoestische instrumenten direct achter de zang (blazers, drums). 

• Laat bij voorkeur de gehele band over hetzelfde mengpaneel en PA lopen, omdat je dan 

volledige controle hebt tijdens het optreden. Voor kick, (synth)bas of lage piano gelden 

mogelijk uitzonderingen: Je kunt deze signalen alleen goed verwerken als je voldoende 

grote baswoofers en voldoende vermogen in de PA hebt. Anders sturen deze lage 

geluiden het systeem zodanig in verzadiging dat de rest van de band niet meer goed wordt 

uitversterkt. 

• MUTE ongebruikte kanalen tijdens het optreden (maar zorg dat je feilloos weet bij welke 

nummers ze weer open moeten!).  

 

 

                                                
5
 Sommige legendarische zangmicrofoons hebben veel proximity effect. Durf gerust iets anders te kiezen; er zijn  

   hele goedkope microfoons met een minder diep geluid die in dit soort settings functioneler zijn. Bedenk dat  

   een podium op TV vaak veel groter is waardoor overspraak geen probleem is en minder op de microfoon hoeft  

   te worden gezongen. Alles heeft dus zijn toepassing: Kies met je oren en verstand, en niet vanwege een  

   product imago.   
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2.2   Overige aandachtspunten en voorbereidingen 

• Gebruik één centrale 230V voeding voor alle geluid, en verdeel deze met een ster-

concept. Sluit niets anders op deze audio-groep aan. Gebruik een aparte groep voor  

podiumverlichting. 

• Werk veilig. Apparatuur hoort in orde te zijn en aarding aangesloten. Voorkom 

ongelukken met elektriciteit. 

• Zorg dat de aarding van gitaarsnaren in orde is. Dit voorkomt brom en storing (van o.a. 

TL-verlichting of dimmers van podiumverlichting). Als gitaren veel brom veroorzaken 

kan dat liggen aan een defecte afscherming van de volumeregelaars (binnenin soms met 

aluminiumfolie uitgevoerd, die dan is losgescheurd van de aarddraad). 

• Generators/omvormers (denk aan festivalterreinen) kunnen storen op je audio-apparatuur. 

Als de voeding van je installatie niet uit een normaal stopcontact komt, gebruik dan 

professionele ontstoringsfilters.  

Doe vooraf een test of de zaak storingsvrij werkt. Zorg ingeval van twijfel voor backup 

vanuit een stopcontact (=voldoende lang en betrouwbaar verlengsnoer). 

• Sommige digitale mengpanelen zijn gevoelig voor spanningspieken en EMR/EMP. Ze 

kunnen dan vastslaan, waarna een harde reset nodig is en/of alle instellingen weg zijn. 

Zorg dat je weet hoe je zo’n harde reset snel moet uitvoeren, en sla altijd al je instellingen 

op (soundcheck > USB stick). 

• Vraag van tevoren aan een organisatie hoe je komt te staan en wat de voorzieningen zijn. 

Ga naar een podium/zaal kijken, zodat je weet wat je moet voorbereiden.  

• Als er op het podium tablets of laptops met adapters worden gebruikt, dan kan het nodig 

zijn deze vanuit ongeaarde stopcontacten te voeden. Dit zijn vaak actief geregelde 

(hoogfrequent pulserende) voedingen die het net vervuilen en storing geven. Zonder 

aarding is dit minder. Voor de veiligheid is aarding van zulke adapters vaak niet nodig 

(als tablets of laptops tenminste volledig van kunststof zijn). 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zorg dat je weet wat je moet doen bij een storing (waar zitten de zekeringen? heb je 

reserve onder handbereik? denk daarbij ook aan de glaszekeringen van actieve speakers 

en overige apparatuur). 

• Zorg voor voldoende verlichting op je mengpaneel.  

• Houdt een zaklamp, reservekabels, gereedschap en duct-tape onder handbereik.  

• Gebruik gebalanceerde kabels. 
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• Gebruik aardscheiding (DI-boxes) op alle line-signalen. Voor de meeste toepassingen is 

er niets mis met passieve DI-boxes. Vooral voor signalen in de middenfrequenties werken 

ze prima. Ze zijn goedkoop en hebben het voordeel dat niet halverwege het optreden de 

batterij plotseling leeg is.  

• Gebruik voor draadloze systemen voldoende nieuwe zenders/ontvangers in veilige 

frequentiebanden (advies leverancier). Soms varieren telecom signalen over de dag. Dus 

wat bij de soundcheck eerder op de dag nog prima werkte, kan in de avond plotseling 

storen of uitvallen. 

• Schakel GSM’s op het podium en in de buurt van geluidsapparatuur helemaal uit. Vraag 

dit van alle bandleden en podium-personeel.  

• Zorg dat batterijen van draadloze apparatuur vol zijn en denk aan reserve-batterijen.  Als 

je meerdere sets gebruikt, bereid dan een zenderplan voor met verschillende 

kanaalinstellingen. Zorg dat je weet hoe je snel van kanaal moet veranderen; dit kan 

tijdens het optreden nodig zijn. 
• Werk bij het bekabelen gestructureerd, Label alle kabels (liefst aan beide zijden) en alle 

kanalen van je mengpaneel. Hier zijn standaards voor, maar kies vooral een systeem dat 
je zelf makkelijk vindt en goed kunt onthouden. Als je tijdens het optreden snel een 
storing moet oplossen heb je erg veel plezier van struktuur en duidelijke labels. 

• Werk kabels netjes weg en bescherm ze tegen podiumgeweld (b.v. een zangeres met 
naaldhakken).  

• Bouw je installatie “publieksbestendig”: zorg dat ook het publiek geen storingen kan 
veroorzaken of instellingen kan veranderen. B.v. door middel van verhoogde opstelling 
of stevige dranghekken rond het mengpaneel. Leg kabels zodanig dat er niet overheen 
gelopen wordt.  

• Wees zuinig op je kabels en zorg dat zowel kabels als pluggen in orde zijn. Bij de eerste 
indicatie van storing moet je een kabel apart houden, testen en repareren. Gebruik een 
niet-belastende methode om kabels op te bergen. B.v. een haspel of een slagvrije methode 
van oprollen (8-tjes maken of de “onderdoor/overheen” methode).  
Oprollen over de hand en elleboog geeft kabeltorsie en wordt sterk afgeraden.  

• Doe na het opbouwen line-checks, onderzoek en verhelp eventuele storingen. Test met 

podiumverlichting gedimd aan, omdat de dimmers storingen kunnen veroorzaken. 

• Controleer dat er geen microfoons op of tegen monitorboxen liggen, en instrueer 

bandleden ze daar ver vandaan te houden. Zorg dat zangers/zangeressen/blazers weten 

hoe ze feedback moeten voorkomen en wat ze moeten doen als het per ongeluk toch eens 

gebeurt (direct afstand nemen tot monitors). 
• Ruim kabels na het optreden ook weer gestructureerd op, en wel in omgekeerde volgorde 

als bij het bekabelen (dus b.v. zangmicrofoons als laatste aangesloten > dan als eerste 
opruimen. Dat voorkomt knopen in je kabels). 

• Zie een succesvol optreden als een uitgebreide test van je kabels: Als je daarna rustig en 
voorzichtig opruimt, zegt die test iets over je kansen op succes bij het volgende optreden.  
De gebruikelijke routine van veel amateur-bands is echter dat iedereen na het optreden zo 
snel mogelijk naar huis wil (want het is toch al nachtwerk geworden).  Dus helpt iedereen 
mee met het opruimen: De volgorde van kabels losmaken is willekeurig en er ontstaat één 
grote knoop. Na tientallen keren doorhalen van lussen (met scherpe knikken, kabeltorsie 
en trekbelastingen op pluggen) is alles toch nog best snel opgeruimd en gaat iedereen 
tevreden naar huis. Met in je koffers minstens drie kabels waar je niet meer op kunt 
vertrouwen...  
Dit kan natuurlijk best anders, maar dat vraagt wat coördinatie.  
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2.3  Systeem inschakelen en uitschakelen 

Ploppen en knallen in de speakers bij in en uitschakelen zijn slecht voor je oren en voor de 

speakers. En je trekt er nogal de aandacht mee, het komt niet professioneel over.  

 

Met deze volgorde van inschakelen kun je dit eenvoudig voorkomen:  

 

• Zorg dat je een actief testsignaal op je mengpaneel hebt (b.v. een MP3 speler).  

• Normaliseer daarvan het signaalnivo (GAIN of volume opdraaien tot 0 dB, zie  

hoofdstuk 4).  

• Zet van alle speakers en eindversterkers en/of van mengpaneel uitgangen het volume 

“dicht” alvorens het systeem in te schakelen. 

• Controleer LINE/MIC switches en overige instellingen op (actieve) speakers en zet deze 

in de goede stand. Als je niet zeker weet wat voor signaal op een speaker wordt 

aangeboden, kies dan voor de veiligste instelling “LINE”. 

• Zet eerst het mengpaneel aan, daarna pas de actieve speakers/eindversterker.  

• Zet volumeregelingen langzaam open, ittererend tussen mengpaneel en actieve speakers. 

Stop daarmee als je onverwacht geen geluid hebt. Ga niet troubleshooten met geopende 

volumeregelingen.  

 

Uitschakelen doe je andersom; eerst volumeregelingen dicht, dan alle 

speakers/eindversterkers uitschakelen en daarna pas het mengpaneel.  
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3.  Monitoring 

 
3.1  Functie 

Om goede monitoring voor elkaar te krijgen moet je eerst de functie begrijpen: 

Van de PA speakers hoor je op het podium de achterkant. Samen met reflecties uit de zaal 

geeft dat een doffe klank en een slechte definitie van het geluid. De muziek is zachter dan in 

de zaal en moeilijk te onderscheiden van het publieksgeluid. 

De PA-speakers geven voor de bandleden op het podium dus meestal geen fijn geluid om 

tegenaan te spelen. De functie van monitoring is de tekorten in het podiumgeluid aan te 

vullen, zodat de situatie voor de band werkbaar wordt. 

Dit lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Maar als je hier goed over nadenkt, dan blijkt dat het  

monitorgeluid niet eenvoudig hetzelfde moet zijn als het PA geluid. Er is immers al geluid; je 

hoeft het alleen maar transparant te maken. 

Je kunt best hetzelfde signaal aanbieden als op de main PA (FOH 
6
 ). Dat wordt bij 

theaterproducties met een stille zaal (of wanneer de scheiding tussen zaal- en podiumgeluid 

goed is, b.v. vanwege een grote afstand) ook wel gedaan.  

Maar bij concerten met een rumoerig publiek en weinig scheiding tussen zaal- en 

podiumgeluid zou dat alleen maar kunnen als het monitorgeluid een stuk luider is dan het 

zaalgeluid.  

Anders drukt het monitorgeluid namelijk onvoldoede een stempel op definitie en klankkleur 

van de muziek. Voor een transparant podiumgeluid is dan zoveel monitorvolume nodig, dat 

de band nog voor het einde van het concert lawaaidoof is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is dus beter om na te gaan wat er op het podium qua geluid moet worden aangevuld.  

Een goede monitormix hoeft niet volledig te zijn (niet alle bandgeluiden erin) en de klankleur 

hoeft niet neutraal te zijn. 

                                                
6
 Front-of-House, zaalgeluid  
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Beide aspecten vragen wel extra apparatuur en voorzieningen die in een amateursetting niet 

zo gebruikelijk zijn. Een normaal mengpaneel heeft namelijk geen aparte EQ op de AUX 

bussen. Zorg echter op een of andere manier voor EQ op het monitorgeluid, liefst per 

monitormix. De werkbaarheid op het podium knapt er duidelijk van op. In de eenvoudigste 

vorm kan dit worden opgelost met de eigen EQ regeling van actieve monitorspeakers.    

 

3.2  Opstelling 

Voor monitors geldt hetzelfde als voor PA speakers: Hoe verder weg, hoe gelijkmatiger het 

volume. Dat geeft wat meer bewegingsvrijheid op het podium. Maar het nadeel is natuurlijk 

dat het monitorvolume dan hoger moet zijn en de omgeving er dus meer door beïnvloed wordt 

(publiek, rest van de band, microfoons, gitaren, etc.). 

Voor een optimale scheiding van publieksgeluid en werkgeluid plaats je monitors dus zo dicht 

mogelijk bij de gebruiker. Dan kunnen de monitors (voor dezelfde geluidsdruk bij het 

luisterend oor) zachter staan. Het kiezen van de afstand is dus een compromis: te dichtbij 

betekent dat bandleden star op hun podiumplaats moet blijven omdat ze anders het contact 

met de monitor verliezen. Als meerdere bandleden kiezen voor dezelfde monitormix kun je 

dit oplossen met meerdere (floor)monitors vlak naast elkaar, die zijn doorgelust en allemaal 

op een bescheiden volume werken.  

Als iedereen verschillende monitormixen gebruikt, is het nuttig de monitoren dichter bij de 

gebruikers te plaatsen. Dan zal nl. scheiding tussen de geluiden van verschillende 

monitorspeakers moeten worden aangebracht. Voor bandleden met een vaste positie 

(drummer, toetsenist, soms ook bassist) kun je hiervoor kleine monitors op statief gebruiken; 

Die staan dichtbij het oor en zijn dus goed te horen, maar ze hebben nauwelijks een bijdrage 

aan (teveel) podiumgeluid. Je ziet dit zelden, maar het is erg logisch en funktioneel.  

Als je ze hebt, gebruik dan limiters op monitorsignalen. Het beschermt je speakers en zeker 

bij in-ear monitoring voorkomt dit gehoorschade (o.a. bij onverhoopt rondzingen).  

 

3.3  Monitoring volume 

Probeer te werken met zo min mogelijk monitoringvolume op het podium. Da's niet hetzelfde 

als volledig ondergeschikt aan het zaalgeluid. Maar denk na over een functioneel minimum. 

Wie heeft wat nodig om goed te kunnen spelen? Probeer te voorkomen dat monitoring en PA 

“tegen elkaar op bieden”.  Benader monitoring volume altijd van onder af. Hierbij kan de de 

volgende redenering helpen: 

• Akoestische instrumenten (drums en blazers) bepalen de ondergrens. Dit podiumgeluid is 

immers onvermijdelijk. En vaak ook goed te horen voor iedereen in de band trouwens. 

Dus door deze instrumenten helemaal niet te versterken in de monitoringmix en de rest er 

“tegen aan te mixen”, heb je een absolute ondergrens voor podiumvolume te pakken.  

• Met PA en publieksgeluid erbij is dit vaak een onhoudbaar uitgangspunt. Daarom is het 

goed hier tijdens de soundcheck al rekening mee te houden. Afhankelijk van zaal, podium 

en PA opstelling (en dus de scheiding van zaal en podiumgeluid), is een ruwe richtlijn om 

alle versterkte kanalen op de monitor ca. 6 tot 9 dB meer volume te geven dan de 

absolute ondergrens (zoals hierboven bedoeld), en vervolgens de zaak weer in balans te 

brengen.  
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Of als je een dB-meter hebt: Stel het podiumgeluid tijdens de soundcheck af op ca.  

80-85 dB(A). Dat zou een redelijke scheiding met zaalgeluid moeten opleveren (althans, 

in samenhang met de overige tips over volume in dit document, zie hoofdstuk 5).  

 

3.4  Overige instellingen en aandachtspunten 

Als monitoring niet werkbaar is, ligt dat niet altijd aan het volume. De monitormix kan te vol 

zijn. Monitoring is de kunst van het weglaten: een zanger kan bijvoorbeeld genoeg hebben 

aan een half drumstel (kick + snare) en aan één gitaar + bas voor ritme en toonhoogte.  

Minder is hier echt meer, want dit uitkleden van monitormixen voorkomt dat er een muur van 

geluid op het podium ontstaat waar geen informatie meer uit te halen is.  

De wijze van monitoring is erg persoonlijk. Sommigen hebben de voorkeur voor in-ear, 

anderen werken liever met “open” monitoring. Hoe je het ook doet; oefen monitoring op 

repetities. En als het kan in een try-out met publiek erbij, want dan wordt de monitoring-

behoefte van de band ineens heel anders. 

Begin een soundcheck met een afgestemd plan voor monitoring en maak van tevoren de juiste 

(nul)instellingen. Zorg dat je van tevoren weet wat voor monitor-mix ieder bandlid wil.  

Weeg dit af tegen de technische mogelijkheden (compromissen tegen maximaal aantal 

verschillende monitormixen).  

Als je met ingehuurde geluidstechnici werkt, moet je al bij het inhuren kunnen aangeven wat 

je wensen zijn m.b.t. monitoring. Dit bepaalt namelijk welke apparatuur moet worden 

meegebracht en ingezet. Als je echt niet weet wat voor monitoring je wilt, ruim dan 

voldoende extra tijd in voor de soundcheck (1-2 uur extra) zodat uitproberen en overleg nog 

mogelijk is. En overleg vooraf met de geluidstechnicus hoe eerdere optredens van de band 

qua monitoring werden gedaan en wat de bandleden daarvan vonden. Vraag om de mening 

van de technicus en laat hem/haar suggesties doen. 

 

• Als je met verschillende monitormixen werkt, zorg dan dat je blindelings de weg weet op 

je mengpaneel (kanelen en functies merken met plakkers). In de spanning van een 

optreden, moet je als geluidsman direct en correct kunnen ingrijpen als er iets misloopt of 

er vanuit de band opmerkingen komen over de monitoring. Je redt er vaak de sfeer en het 

optreden mee; de band komt daarna snel weer “in de wedstrijd”.    

• Als meerdere zangers/zangeressen samenzang hebben, is het belangrijk dat hun 

onderlinge balans niet verstoord raakt. Biedt daarom (in overleg) een post-fader mix aan 

(zodat de vocalisten hun eventuele onbalans zelf horen). Als er vervolgens gevraagd 

wordt om meer of minder monitoring volume, verander dan bij voorkeur het volume van 

de hele zanggroep zonder de onderlinge balans te veranderen (gebruik een aparte bus 

voor de zang als je die hebt). Dit geldt ook voor instrumentalisten die gewend zijn als 

groep te opereren (b.v. blazers).   

• Een heldere EQ (positieve shelving >1,5kHz en wat uitfilteren van 200Hz -500Hz) is 

vaak goed voor transparantie en functionaliteit van een monitormix. Naarmate een 

optreden vordert kan het functioneel zijn nog iets meer hoog te geven (dit compenseert 

het verlies aan luistergevoeligheid, wat ook bij een gematigd concertvolume rond 80-85 

dB na enkele uren al optreedt). 
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• Galm op monitors werkt vaak averechts. Veel vocalisten vinden dit tijdens een 

soundcheck fijn zingen (omdat dit de kleine foutjes wat afdekt), maar met publieksgeluid 

erbij wil je jezelf zo transparant mogelijk horen en verdwijnt dit voordeel.  

• Als je bandleden in hun monitormix meer volume van de andere bandleden geeft, gaan ze 

harder zingen en spelen. Let op het karakter van zang, drums en blazers; is dit 

overspannen? Soms is het nodig het specifieke monitor volume van de rest van de 

bandgeluiden wat terug te nemen en de natuurlijke reactie daarop (ontspanning en zachter 

zingen/spelen) te compenseren met PA volume. 

• Het omgekeerde is ook waar: Bandleden die zichzelf heel goed willen horen kun je een 

aparte mix geven. Echter, zo’n hoger “eigen volume” kan tot gevolg hebben dat er een 

ingetogen zang/speelstijl ontstaat. Zodra je dit merkt, kun je het betreffende signaal beter 

iets verder in de mix laten zakken. Doe dergelijke aanpassingen altijd heel geleidelijk en 

subtiel om schrikeffecten te voorkomen.  

• Als bandleden weinig ervaring hebben met een partiële monitormix, is het soms het beste 

om toch gewoon een postfader totaalmix (FOH) aan te bieden. Op repetities is er nl. 

meestal ook geen scheiding van geluid. Je kunt bandleden uit hun comfortzone halen met 

een te specifieke monitormix. Ter compensatie van een dof podiumgeluid (achterkant van 

de PA) kun je dan nog wel wat laag uitfilteren of extra hoge tonen aanbieden (EQ). 

• Als gitaristen/toetsenisten eigen versterkers of speakers gebruiken als persoonlijke 

monitor, breng dan scheiding aan door te kiezen waar je de versterker naartoe richt. Als 

de rest van de band dat specifieke geluid niet nodig heeft, kun je de versterker 

achterstevoren plaatsen of dwars aan de zijkant van het podium (altijd dicht bij de 

gebruiker). Houdt het volume van zo’n versterker zo laag mogelijk om een kettingreactie 

van steeds hogere monitorvolumes te voorkomen. Stel dit eerst goed af, en controleer 

daarna de gain van eventuele microfoons die voor zo’n versterker gebruikt worden. Door 

de versterker verhoogd op te stellen (dichter bij oren van gebruiker/gitarist) kun je ook 

met minder volume werken, en beïnvloedt je de omgeving dus minder. 

• Sommige instrumentalisten bepalen hun eigen volume (blazers, toetsen+zwelpedaal). Om 

dat goed te kunnen doen, is een soort totaalmix (FOH) nodig op hun monitoring (in ieder 

geval de belangrijkste elementen van het geluid aanbieden in dezelfde verhouding als in 

de zaal). 

 

3.5  Monitoring voor bandleden: “Welke mind-set sta je jezelf toe...?” 

In amateursettings is monitoring vaak een bron van problemen en ergernis. Dat is begrijpelijk, 

want de zaalomstandigheden zijn vaak erg lastig. Spelen in een klein rumoerig zaaltje is qua 

monitoring écht veel moeilijker dan op Main Stage Pukkelpop... 

Maar juist bij amateurs ontbreekt natuurlijk het geld voor extra apparatuur of repeteren met 

geluidstechnici die zo’n complexe situatie in goede banen kunnen leiden.  

De situatie heeft dus op meerdere fronten zijn beperkingen en je zult het daarmee moeten 

doen.    

Monitoring vraagt daarom een bijzondere mind-set van de bandleden: je gaat het geluid 

tijdens zo’n concert heel anders beleven dan op een repetitie. Geluiden van collega-bandleden 

zijn lastiger te herkennen en soms zelfs (even) niet hoorbaar op jouw podiumplekje.  
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Meestal is het objectieve probleem echter niet dat je het niet kunt horen. Maar door alle 

stoorgeluid klinkt de muziek heel anders dan je gewend bent. En dat haalt je uit je comfort-

zone.  

Als je gefocussed blijft op een positieve beleving van het optreden, ben je beslist minder 

kwetsbaar voor (tijdelijke) problemen met monitoring. Zodra je aan de beleving toegeeft dat 

je “het niet hoort” en “deze zaal niet te spelen is”, is dit ook precies wat er met je gebeurt. 

Je hebt ingestemd met dit optreden, dus je bent er medeverantwoordelijk voor om er het beste 

van te maken. Nadat monitoring zo goed mogelijk is georganiseerd en ingeregeld, helpt zo’n 

positieve grondhouding om ook onder moeilijke omstandigheden te blijven functioneren.  

Blijf vooral rustig en vraag je af wat je objectief en minimaal nodig hebt om te kunnen spelen 

of zingen. Meestal is dat ritme, inzetten horen aankomen en een toonhoogte om tegenaan te 

zingen/spelen. Dat is er echt wel, alleen een stuk minder duidelijk dan op een repetitie.  

Je kunt jezelf trainen om dieper in het geluid te luisteren en daar ook onder moeilijke 

omstandigheden de benodigde informatie uit halen. Een leuke oefening is luisteren naar 

popmuziek en dan benoemen welke verschillende tracks je hoort. De bedoeling is uiteraard 

om ook te letten op alle ondergeschikte lijnen in de muziek. Een volgende oefening is om dit 

te doen met een dof klinkende EQ (low-pass) of in een rumoerige omgeving.  

 

3.6  Is in-ear monitoring ideaal ?  

Wees voorzichtig met het introduceren van in-ear monitoring in een amateurband. Na een 

moeizaam optreden gaan er in een band vaak stemmen op om allemaal met in-ear of personal 

monitoring te gaan werken; Dat is tenslotte de Heilige Graal van het echte podiumwerk....  

Realiseer je dat dit zeker ook nadelen heeft;  

• Als je hier weinig ervaring mee hebt is het niet eenvoudig. Sommige artiesten komen 

door de afsluiting van direct geluid buiten hun comfort-zone en wennen er nooit aan.  

In-ear is dus echt niet voor iedereen ideaal; de voorkeur is erg persoonlijk 

• Je wordt afhankelijker van de kwaliteit van de monitoringmix. Als de bandleden hun 

eigen mix niet volledig zelf kunnen instellen (personal monitoring) vraagt dit veel van het 

mengpaneel en de geluidstechnicus (uitkoppelen en instellen van alle verschillende 

persoonlijke voorkeuren). En het vraagt ook veel van de communicatie tussen band en 

geluidstechnicus.  

• Eigenlijk is een organisatorische voorwaarde voor in-ear dat de band een eigen technicus 

heeft die ook alle repetities (mét gebruik van in-ear) meemaakt.  

• Zelfs in een professionele omgeving spelen bovenstaande problemen vaak; let er maar 

eens op hoe vaak bekende artiesten hun in-ear tijdens een live-optreden uitdoen.  

• Afhankelijk van de systeemkeuze is het (veel) storingsgevoeliger. 

• Je performance kan wel eens minder energiek en speels worden omdat iedereen meer in 

zijn of haar eigen muziekbeleving zit. Minder spontane interactie in de band kan het 

gevolg zijn.   

• Gebeurtenissen buiten de PA om komen minder goed binnen (b.v. cues van bandleden als 

er eens iets onverwachts gebeurt, herhaling extra, inzet missen etc.).   

• Het is duurder. Geef je geld niet uit zonder goede voorlichting en een uitgebreide testfase. 
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4. Soundcheck en inregelen 

Voor sommige van onze tips is extra apparatuur nodig, of een digitaal mengpaneel 
7
.  

We weten dat lang niet elke amateurband dit heeft. Soms kiezen we toch voor beschrijving 

van de uitgebreide mogelijkheden, omdat dit meer inzicht oplevert waar je allemaal op moet 

letten. En hoe je de compromissen bij eenvoudigere systemen moet sluiten. 

We nemen aan dat de line-checks zijn gedaan en alles storingvrij werkt. Dan valt er tijdens de 

soundcheck nogal wat in te stellen en te optimaliseren. Trek hier voldoende tijd voor uit. 

Reken op twee uur als je weinig ervaring hebt en begin een uur of vijf voor het optreden. Als 

je veel ervaring hebt met een soundcheck is voor de kernactiviteiten eigenlijk helemaal niet 

zoveel tijd nodig. Maar als je nog wat problemen moet oplossen ben je blij met een ruime 

planning. En met enige rust komt iedereen (band en geluidtechnicus) op een prettige manier in 

de flow van het optreden.  

Een ervaren geluidtechnicus werkt per signaal heel snel meerdere stappen van de soundcheck 

af (en combineert die ook). Maar in dit hoofdstuk splitsen we de stappen van het inregelen 

bewust en per paragraaf, om beter inzicht te geven in het denkproces achter het mengpaneel.  

Vooral balans en volumeinstellingen zijn belangrijk. Maar deze instellingen hangen samen 

met alle andere en moet je dus voortdurend en itteratief aanpassen (b.v. als je klankkleur van 

een signaal hebt veranderd). 

Als je minder ervaring hebt is er niets op tegen om voor iedere stap apart even terug te komen 

bij hetzelfde bandlid. Als je even uitlegt waarom je dat doet, heeft iedereen daar begrip voor, 

en is alleen maar blij dat er aandacht is voor het bereiken van de juiste instellingen.  

Vraag bandleden zich voor te bereiden om individueel een stukje kunnen spelen op een hoog 

volume (relatief ten opzichte van rest van de set) en met een vol geluid (dus geen dun hoog 

lijntje, maar met het volle geluid van het instrument).  

Vraag de zang om een stukje a capella voor te bereiden. Liefst repertoire met power.  

Op het bekende “1, 2, test…”  kun je geen goede soundcheck doen. 

 

 

4.1  Instellen van gain 

In het hele signaalcircuit van microfoon tot speaker zitten soms wel 6 volumeregelingen. Dat 

begint met een dB schakelaar op een microfoon of de volumeregeling van een gitaar. 

Vervolgens heeft een mengpaneel een voorversterker, toonregeling, kanaal-fader en een main 

volume op het mengpaneel. En de eindversterker of actieve speaker heeft ook minimaal één 

volumeregeling.  

Probeer het signaal zo vroeg mogelijk in de keten goed te versterken, en beperk het PA 

volume zo laat mogelijk in de keten. De reden is dat je dan de onvermijdelijke ruis en storing 

relatief zo klein mogelijk doorgeeft.  

                                                
7
 Tegenwoordig werkt vrijwel elk mengpaneel met DSP techniek. We bedoelen hier een mengpaneel met vrij  

   configureerbare bus-structuur en flexibele plugin effecten per kanaalstrip of bus. 
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We zeggen dan : de signaal/ruis verhouding is optimaal.
8
  

Nu is het wel zo, dat je niet onbeperkt kunt versterken. Allerlei geluidsapparatuur werkt 

optimaal bij een bepaald signaalvolume: het zogenaamde “genormaliseerde signaalsterkte”.  

Dit is de maximale signaalsterkte, en wordt in de meeste apparatuur “0 dB” genoemd. 

Als je in je mengpaneel maar één signaal had, zou je met die 0 dB signaalsterkte willen 

werken, want dat geeft je de beste signaal/ruis verhouding. Dat kan echter niet, want in 

werkelijkheid heb je meer signalen. Het is tenslotte een meng-paneel. Om te voorkomen dat 

het gemengde signaal (=optelsom van alle signalen) sterker wordt dan het mengpaneel 

aankan, zul je wat lagere volumes per kanaalstrip moeten aanhouden. Want ook op een 

mengbus (b.v. MAIN OUT) kun je niet hoger dan diezelfde genormaliseerde signaalsterkte.. 

De instelling die het meeste invloed heeft op signaal/ruisverhouding is de zg. GAIN. Dit is 

allereerste versterking van het binnenkomende signaal, nog voor het mengpaneel hier andere 

dingen mee doet. Vaak is dit een klein draaiknopje, bovenaan de kanaalstrip. Hiermee werk je 

als volgt:  

• Laat instrumenten met LINE signalen bij voorkeur genormaliseerd uitkoppelen. Dat wil 

zeggen 0 dB bij maximaal instrument-volume. Die 0 dB is op veel apparatuur het 

maximale volume. Maar soms ligt het maximum van een instrument hoger, b.v. op +6 dB. 

Check dus de handleidingen.  

Je kunt de signaalsterkte van instrumenten controleren met de PFL/SOLO functie van het 

mengpaneel. Genormaliseerd uitkoppelen is belangrijk, want dan krijg je de best mogelijke 

signaal-ruisverhouding, dus beter geluid.  

• Voor elektrische gitaren betekent dit meestal: “volumeknop geheel open”. Met als 

mogelijke beperking dat de gitarist zelf nog wat regelruimte wil. Microfoons zet je meestal 

het het best in de 0dB stand (signaal niet verzwakt).  

• Zet vervolgens level-switches op het mengpaneel in de juiste stand (gebruik PFL/SOLO 

functie). 

• Zet de high-pass filters van je mengpaneel strips AAN, ook voor de kanalen bas en kick. 

Bij 75Hz HP filters wordt deze keuze wat dubieus, maar bij een 50Hz HP filter is het 

vrijwel altijd de beste keuze. Lage frequenties vergen nl. veel van versterkers en PA, en al 

dat extreme laag is (afh. van repertoire) voor live optredens meestal niet zo functioneel.  

 

 

 

 

                                                
8  Om het begrip signaal/ruis verhouding beter te begrijpen: Stel je eens voor dat je een heel klein poppetje tekent  

    op het midden van een vel papier. Vervolgens vergroot je deze afbeelding met een kopieermachine tot A4  

    formaat. Daarna teken je hetzelfde poppetje zo groot mogelijk op A3 en je verkleint dit tot A4. Je hebt nu twee  

    evengrote afbeeldingen van hetzelfde poppetje. Maar je zult zien dat je van het verkleinen een veel mooier  

    beeld krijgt. De bibberlijntjes en onregelmatigheden in je tekening worden strakker van verkleinen. En bij  

    het vergroten worden alle onregelmatigheden ook uitvergroot en zijn dan veel groter vergeleken met de  

    afbeelding.  

    Zo werkt het ook met audio storing. Die komt op allerlei plaatsen het PA systeem binnen (microfoons, pick- 

    ups, kabels, voorversterkers, pluggen). Die storing is, in verhouding, het kleinst als het “goede” audiosignaal  

    krachtig is. Dus als je het signaalsterkte zo vroeg mogelijk in de keten hoog maakt, is dezelfde storing  

    relatief minder.  
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Lage pianopartijen en synth-bas kunnen bewuste uitzonderingen zijn. Maar een gitaarbas 

meestal niet. Hoe tegenstrijdig het misschien ook lijkt, het meeste karakter van een 

gitaarbas zit bij hogere frequenties. En een beetje volumereductie op de laagste basnoten 

(lage E = 41Hz) is vaak gunstig in samenhang met lage zaalakoustiek.  

• Zet alle EQ neutraal en stel de GAIN per kanaal in bij het maximaal volume van de bron. 

Vraag hierbij de muzikant of vocalist dus om een stevig volume. Voor individuele signalen 

mik je op ca. -3dB. Maar blijf ook 9 dB onder het maximum van het mengpaneel (vaak 

+6dB tot +10dB). Daarmee geef je wat ruimte aan hoge pieken die wél in het enthousiasme 

van het optreden, maar nog niet tijdens de soundcheck langskomen. 

Vervolgens zet je in een grote band (b.v. 30 tracks = 10 drumstel + 20 overig) de faders 

van individuele drumsignalen op -18 dB en van alle overige signalen op -12 dB. In een 

kleine band (b.v. 12 tracks = 6 drumstel + 6 overig) kun je ca. 3 dB hoger gaan. Met deze 

marge voorkom je oversturing van de totaalmix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommige geluidstechnici hebben een voorkeur om de faders van instrumenten daarna 

groepsgewijs te balanceren met de GAIN (b.v. het hele drumstel in balans brengen bij 

faderstand 0 dB). Dat mag gerust, maar als je niet eerst de GAIN instelt op basis van 

maximale signaalsterkte (controle per strip met de PFL/SOLO functie) dan weet je niet goed 

wat je aan het doen bent. En als je hierdoor teveel ruis of brom krijgt, weet je waar het aan 

ligt; van GAIN verder dicht en fader verder open wordt het signaal niet schoner. 

Als je de GAIN van een kanaal ten behoeve van dit balanceren niet verlaagt maar verhoogt, 

moet je (met de PFL/SOLO functie) controleren hoe hoog de signaalsterkte dan wordt. Want 

enkele kanalen met signaalsterkte 0 dB kunnen al oversturing opleveren binnen het 

mengpaneel (omdat de MAIN/mixbus belast wordt met de som van alle signalen).  

Als alternatief kun je ook groepen maken, die dan vervolgens met één busfader te bedienen 

zijn (dit kan eigenlijk alleen bij digitaal mengpaneel. B.v. groepen voor alle blazers, het hele 

drumstel, alle zang etc.). 
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4.2  Gebruik van EQ – mindset  

Het gebruik de EQ van een mengpaneel kan verwarrend zijn. Dat komt omdat er drie 

belangrijke dingen mee kunnen (en ook moeten) worden afgesteld. Voor ieder kanaal apart, 

zijn dit:  

• Par. 4.3.1 – Signaal filtering (HP/LP) 

• Par. 4.3.2 - Resonanties uitfilteren 

• Par. 4.4    - Klankkleur 

 

Paragraaf 4.3 gaat over wat je niet wilt horen. En paragraaf 4.4 juist over hoe je het wel wilt 

laten klinken. Vanwege de opsplitsing in paragraaf 4.3 maakt dat in totaal drie denkstappen 

bij het afstellen van EQ. 

Vaak zijn je EQ mogelijkheden beperkt en moet je compromissen sluiten tussen deze drie 

aandachtspunten. De eenvoudigste mengpanelen heben vaak maar drie frequentiebanden 

(laag/midden/hoog). Uigebreidere mengpanelen hebben parametrische EQ van de 

middenband. De meest complexe mengpanelen hebben twee of meer parametrische 

middenbanden. Vaak zitten op die modellen ook aparte knoppen voor HP- en LP-filtering, en 

kun je de zg. Q-factor (filterresonantie/demping/bandbreedte) van de filters instellen.  

De meeste mogelijkheden heb je met een digitaal mengpaneel, omdat je daar meerdere  

EQ-plugins per kanaal kunt gebruiken, waarbij alle bovengenoemde opties standaard zijn.  

Als je weinig ervaring hebt, begin dan met een mengpaneel met “4 knoppen” per kanaalstrip 

(hoog, laag en een parametrisch midden). Hier kun je in de meeste situaties al hele goede 

resultaten mee behalen.  

Als je een digitaal mengpaneel hebt, kun je voor elk van de drie EQ-aspecten aparte plugins 

laden om beter overzicht te houden. Probeer echter met zo min mogelijk plugins te werken. 

Want iedere plugin geeft toch een geringe vervorming, en vooral fasedraaing, van het geluid. 

Vooral dat laatste is voor lage frequenties hinderlijk. Als je dus functies kunt combineren in 

één enkele EQ-plugin (en dan toch het overzicht bewaart), doe dat dan.  
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4.3.1  Signaal (HP/LP) filtering 

Het is belangrijk dat je, voor ieder signaal apart, alles wegfiltert wat niet functioneel is. 

Anders geeft de optelsom van bijgeluiden, secundaire karaktertrekken van instrumenten, 

resonanties en de akoestische reactie van de zaal al gauw een rommelig en vermoeiend geluid. 

Dit is een cruciale stap bij het maken van een mooi transparant geluid, al gaat het soms tegen 

je persoonlijke smaak in.  

In theorie kunnen te filteren geluiden bij iedere frequentie liggen. Omdat instrumenten vaak 

een bepaald aaneengesloten gebied van het frequentiespectrum bestrijken, komt het er in de 

praktijk echter vaak op neer dat je het signaal zowel van onder als van boven “aansnijdt” met 

HP- en LP-filters.  

Bij de echte HP (high-pass) en LP (low-pass) filters stel een afkapfrequentie in. Daaronder 

resp. daarboven wordt signaalinhoud weggelaten (weliswaar met een bepaalde karakteristiek 

die varieert per filter-type). Bij een eenvoudig mengpaneel heb je dit niet: de instelling voor 

laag en hoog zijn dan shelving filters met vaste kantelfrequenties. Hiermee kun je hoog en 

laag niet zo krachtig verminderen als met een echt HP/LP filter. Maar (als compromis) is de 

werkwijze vergelijkbaar:    

 

• Draai een HP-filter vanaf 20Hz op naar hogere afsnij-frequentie, totdat het signaal van 

karakter verandert, en zet het daarna iets terug. Doe daarna hetzelfde met een LP-filter 

(vanaf 20 kHz afzakkend naar een lagere frequentie). Als je geen LP/HP filters hebt maar 

alleen lage en hoge shelving-filters doe je daarmee hetzelfde om te ontdekken waar de 

relevante signaalinhoud zit. Gooi op deze manier alle signaalinhoud weg die niet 

functioneel is.  

• Als je het kunt kiezen, ga dan voor een gematigd LP/HP filtergedrag met b.v. -12 dB/oct 

of Q=0,7. Een agressievere karakteristiek geeft nl. veel fasedraaiing in een smalle band of 

resonantie op de afsnijfrequentie. Vooral bij lage frequenties moet je die fasedraaiing 

beperken en de overgang geleidelijk houden.   

• Afhankelijk van het type zangstem, kun je over het algemeen gerust wat laag wegsnijden. 

Het teveel aan “plop” geluid verminder je hiermee. 

• Pas op met uitfilteren van hoog op zang omdat dit de verstaanbaarheid aantast (die is toch 

al slechter door het publieksgeluid). Waar je in een studioproductie een teveel aan “sss” 

geluid met EQ of een de-esser zou uitfilteren, is een sprankelend hoog in live-zang 

meestal erg functioneel, zeker als een zanger(es) een goede timing heeft.  

Als de leadzang vlak voor het drumstel staat, heb je gemakkelijk overspraak van het 

drumkoper. Dit hoog moet je niet uitfilteren, maar is een reden om de opstelling te 

veranderen. 

• Laag in het kopergeluid van een drumstel is nauwelijks functioneel. Hier kun je dus 

rigoureus in snijden. Maar ook het hoog kun je wat terugnemen om ongecontroleerd en 

scherp nazingen wat te temperen.  

• So-wie-so kun je veel van de drumgeluiden wegsnijden. Zowel snare als kick worden 

“droger” en krijgen meer definitie door wat hoog weg te halen. Vooral bij een snare is het 

aansnijden van hoog nuttig, omdat een voortdurend naklinkend snaren-geluid veel ruimte 

in de mix inneemt, ten koste van transparantie. Het hangt natuurlijk van repertoire en 

smaak af hoeveel je hiervan weghaalt. Maar luister eens naar ’80-ties repertoire om te 

ontdekken hoe functioneel zo’n "dry snare" kan zijn. Als de (soms extreme) drum-
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geluiden in deze stijlperiode je nog nooit waren opgevallen, dan weet je meteen hoe 

drastisch je blijkbaar geluiden kunt veranderen zonder dat de totaalmix daarvan slechter 

wordt.  

• Tast op deze wijze alle signalen af, en durf echt dingen weg te laten. De totaalmix wordt 

er transparanter en beter van.  

 

 

4.3.2  Filteren van resonanties 

Zangstemmen, drums, blazers, gitaren (effecten) en sommige toetsgeluiden kunnen 

resonanties hebben. Zo’n resonantie is een slecht gedempte en ongecontroleerde opleving van 

het volume in een smalle frequentieband. Ook de akoestische reactie van een zaal (of een 

plein met hoge gebouwen eromheen) kan resonant zijn. 

Sommige resonanties horen bij het karakter van een geluid. Dus je zou denken dat het niet 

natuurlijk is om hierop in te grijpen. Maar daar zijn toch een paar goede redenen voor: 

1. Een PA installatie die met het publieksgeluid moet concurreren heeft maar een klein 

(bruikbaar) dynamisch bereik. Alle geluidsenergie die in resonanties gaat zitten, 

verdringt functioneel geluid en vermindert daardoor definitie en transparantie. 

Uitfilteren van resonanties helpt dus om de beperkingen van de situatie en van de PA 

installatie te omzeilen.  

2. Resonanties vanuit de zaal geven ongewenste kleuring en maken het geluid van de 

band minder natuurlijk. 

3. Zaalresonanties zijn vaak de eerste frequenties waarop rondzingen plaatsvindt. Als je 

deze frequenties uit de brongeluiden filtert heb je er minder last van. Bovendien leer 

je zaal en bandgeluid op dit punt dan kennen, zodat je weet waar je het zoeken moet 

als er toch iets rondzingt. 

4. Resonanties verminderen je mogelijkheden om alle bandgeluiden een aparte plaats in 

het frequentiespectrum te geven.  

 

 

Werkwijze resonanties filteren:  

• Stel kanaal voor kanaal af. Zet het geluid zonder effecten op de zaal-PA met een stevig 

volume. Verlaag laag en hoog met ca. 6 dB (tijdelijk, om het gedrag in het kritische 

middengebied beter te horen: controleer resonanties daarna ook nog met neutrale 

hoog/laaginstellingen). 

• Geef nu flink extra dB's met de parametrische EQ en zet de Q-factor hoog (als je hem 

hebt). Tast nu met de frequentie-knop het frequentiegebied af naar resonanties. Dit zijn 

frequenties waarbij plotseling extra volume ontstaat; vaak een onprettige lelijk geluid 

(diepe zaal-echo of galm reactie op drums/bas, nasaal effect op zangstemmen of blazers, 

of ongecontroleerd opleven van elektrische gitaar/toetsen).  

• Als je zo'n resonantiefrequentie hebt gevonden, laat dan de frequentie instelling staan en 

neem daar dan het bandvolume terug tot -3 tot -12 dB. Luister goed wat er gebeurt en 

bepaal hoeveel nodig is. Verlaag eventueel de Q-factor als het gevonden frequentiegebied 

breed blijkt te zijn. 
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• Dit uitfilteren moet op de PA speakers gebeuren en kan niet met een hoofdtelefoon, 

omdat de zaal vaak een belangrijke bijdrage levert aan de ongewenste resonanties. 

• Bij het zoeken naar resonanties varieer je de filterfrequentie bij een hoge bandversterking. 

Bij breedbandige signalen (drums, sommige gitaar/synthgeluiden) levert dat soms een 

typisch “sweep/whoosh” geluid op waarvan de toonhoogte varieert met je 

frequentieinstelling. Let op: dit is verklaarbaar en geen resonantie! 

• Streef speciaal bij de drums naar een zo "droog" mogelijk geluid, waarbij alle slagen zo 

kort mogelijk te horen zijn. In isolatie geeft dit een bijna onnatuurlijk drumgeluid, maar 

in de mix van de band is dit uiterst functioneel, omdat de drums de rest van de mix dan 

niet in de weg zitten.  

• Omdat de meeste drumgeluiden breedbandig zijn (alle frequenties vertegenwoordigd) 

reageren zaalresonanties hierop vrijwel altijd. Speciaal bij drumgeluiden is resonanties 

uitfilteren dus belangrijk.    

• Denk eraan dat resonanties van de bas vaak alleen maar hoorbaar zijn in bepaalde 

toonsoorten. Spelend in G zal bijvoorbeeld de lage E minder vaak langkomen. Laat je 

bassist daarom even de onderste 5 frets van alle snaren langslopen (check ook de vijf-

snarige bas die nog op zijn statief staat!). Als er een toonhoogte is waarop de zaal 

reageert, moet je die natuurlijk uitfilteren. Als bandfiltering het karakter van de bas teveel 

aantast, kan het beter zijn om met een HP-filter of lage shelving van onderaf wat meer 

aan te snijden. Zo kun je het volume van de bas, ondanks aanwezige resonanties 

gelijkmatiger krijgen zonder grote verstoring van klankkleur en groove 
9
.  

 

 

 

 

                                                
9
 Stijle bandfiltering (met hoge Q) geeft lokaal een sterkere fasedraaiing dan HP filtering. Grote fasedraaiing is  

   speciaal bij lage frequenties ongewenst omdat de verschuivingen in het tijddomein dan relatief groot zijn.  

   Agressief filteren van  lage tonen kan hierdoor de groove beïnvloeden. Het hangt van repertoire af of je dat  

   hoort, maar als de bassist heel funky en ritmisch speelt en er toch weinig hoge attack in het basgeluid wordt  

   toegelaten, kan dit een hoorbaar probleem zijn.     



Sound Matters 
PA tips voor Bands 
 > Tipboek voor geluidstechnici, zaaleigenaren en bandleden 

 

Sound Matters 2016 - PA tips voor bands - RevJ  blz. 28 van 58  

• Vaak is het uitfilteren van resonanties één groot compromis. Een eenvoudig mengpaneel 

heeft meestal maar één parametrische EQ per kanaal, terwijl sommige complexe geluiden 

(nasale zangstemmen of saxen) wel drie verschillende resonanties kunnen hebben. Als je 

te weinig mogelijkheden hebt om alle resonanties weg te filteren, kies dan voor filtering 

van de laagste resonantiefrequentie (omdat hogere frequenties in een zaak met publiek 

meer demping hebben, heb je daar met een volle zaal minder last van).  

• Resonanties zijn niet altijd ongewenst:  

o Denk goed na voor je de resonanties van een elektrische gitaar uitfiltert. Wat hoor je: 

een onbedoeld effect van de zaalakoestiek? Of een sound die bij het karakter hoort 

(b.v. boventonen door distortion)? Is de distortion warm en evenredig in het spectrum, 

of snijdt er een bepaalde frequentie doorheen?   

o Saxen en rietinstrumenten zijn erg resonant, een belangrijk deel daarvan is dus 

normaal. Deze resonanties kun je soms gebruiken om het instrument herkenbaar te 

houden zonder veel basisvolume.   

o In zangstemmen zitten niet altijd resonanties. Sommige stemmen hebben dit helemaal 

niet, andere op wel drie duidelijk te onderscheiden frequenties. Vraag je af wat bij het 

karakter van de zanger of zangeres hoort en wat je kunt missen. Filter in geval van 

twijfel weg want resonanties smeren de mix dicht ten koste van transparantie. 

• Leg de band uit wat je gaat doen als je resonanties filtert. Dan worden al die vreemde 

geluiden die even langskomen tenminste begrepen, en houdt de band vertrouwen in jou 

als geluidstechnicus. 

 

   

Als je bovenstaande stappen (Par 4.3.1 en Par. 4.3.2) goed hebt doorlopen, zijn dat eigenlijk 

vaste instellingen gedurende het hele optreden. Vanaf dit punt maak je instellingen die tijdens 

het optreden nog verder worden geoptimaliseerd. Doe dit altijd voorzichtig en geleidelijk. 

Als je gedwongen wordt het filteren en de klankkleur-optimalisatie met dezelfde EQ te doen, 

zorg dan dat je overzicht houdt. Blijf denken aan ongewenste klankelementen. Maak 

eventueel aantekeningen tijdens de soundcheck, zodat je niet per ongeluk een resonantie 

terugbrengt bij het veranderen van klank.  

 

 

4.4  Klankkleur optimaliseren 

Als je voldoende uitgebreide apparatuur hebt, kun je op verschillende plaatsen klankkleur 

kiezen. Equalising van je mastersignaal is niet essentieel. Maar wel handig om tijdens het 

concert de overall klank wat bij te regelen. In een eerder stadium had je hiermee al 

gecompenseerd voor de zaalrespons.  

Bij het maken van een functioneel geluid kun je de aanpassingen het best per kanaalstrip 

maken. Meestal zijn namelijk specifieke instellingen per signaal nodig om de geluiden goed 

samen te laten werken. Je gooit bijvoorbeeld bewust wat van de "warmte" van de gitaar weg 

omdat je in het middengebied meer ruimte wilt maken voor blazers of zang.  

Eventueel kun je meerdere kanalen combineren op een aparte bus (digitaal mengpaneel) en 

daar de klankkleur van de groep bepalen (bijvoorbeeld alle zang, of alle blazers). Je kunt 

hiervoor ook een apart hardwired mengpaneel gebruiken (groep binnenhalen op apart 

mengpaneel en met één LINE naar hoofdpaneel).  



Sound Matters 
PA tips voor Bands 
 > Tipboek voor geluidstechnici, zaaleigenaren en bandleden 

 

Sound Matters 2016 - PA tips voor bands - RevJ  blz. 29 van 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van het instellen van klankkleur is dat je hiermee (in sterke samenhang met de balans-

instellingen) kiest welke signalen in de mix moeten opvallen en wat de overall sound van je 

mix is. De omstandigheden in een rumoerige zaal maken het lastig om álles goed transparant 

te horen. Daarom moet je prioriteiten stellen. Vaak wil je minstens een duidelijke groove en 

zang horen. 

Heldere EQ instellingen helpen daarbij, maar als je overdrijft kun je hiermee ook de 

samenhang uit een mix halen en de overall sound te dun of blikkerig maken. Het is een 

kwestie van visie, smaak en subtiliteit.  

Voor een transparante mix kun je ook per signalen een bepaalde frequentieband wat 

benadrukken (signaal “een plaats geven in het spectrum”).  

Luister goed wat er gebeurt als je de klankkleur verandert. Doe dit op verschillende plaatsen 

in de zaal. Het gaat meer om kleine aanpassingen op alle fronten (2 à 3dB) dan om extreme 

verandering per kanaalstrip. Per instrument hoeven de klankkleuren niet optimaal te zijn:  

het gaat om de samenwerking en compatibiliteit van alle geluiden.  

 

De verleiding is groot om prioriteits-signalen een heldere EQ te geven. Dit is echter nog niet 

de helft van het verhaal. Probeer de volgende frequentiebanden en hun functie (per signaal) te 

horen en maak bewuste keuzes hoe je daarmee omgaat:  

 

� 50-60Hz       : kick thump, bass boom 

� 100-200Hz   : punch snare, volheid in geluid 

� 200-500Hz   : wamte in gitaren, toetsen en vocals 

� 500-1000Hz  : body, toon 

� 2kHz             : presence, edge, medeklinkers 

� 5-10kHz : top end drums 

� 16 kHz  : air, sparkle     

 

Als je voor een wat extremere EQ-instelling kiest om een signaal meer aanwezigheid te 

geven, vraag je dan af hoeveel echt nodig is. Op welk punt gaat de samenhang in de mix 

verloren? Zijn er functionele redenen waarom dit toch het beste compromis is? Waar in je mix 

zit een tegenhanger zodat alle frequentiebanden gevuld blijven?  
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Verdere aandachtspunten EQ:  

• Hoewel je bezig bent de kanaalstrips apart af te stellen > werk integrerend.  

Luister naar het geheel van de sound, en benoem de twee of drie belangrijkste dingen die 

daaraan mankeren. Stel die anders af en luister opnieuw.  

• Probeer speciaal bij bas en kick extreme EQ in het lage frequentiegebied te voorkomen. 

Dus niet meerdere EQ plug-ins als het niet echt nodig is, lage Q-waarden en minimale 

afwijkingen van neutraal.  

• Over het algemeen kun je zeggen dat instrumenten wat moeten wegblijven uit het 

frequentiebereik van de zang. Dat is dus zo’n beetje tussen 500 Hz en 2 kHz. Dit kun je 

niet strikt doorvoeren want in dit middengebied zit ook het karakter van veel 

instrumenten (o.a. elektrische gitaar). Maar ca. -3 tot -5dB werkt vaak al voor een betere 

transparantie.  

• Een handige volgorde voor instellen van klankkleur is laag en hoog eerst uitfilteren (of 

kanalen bas, high-hat MUTE) om het kritische middengebied goed te krijgen. Daarna 

laag en hoog weer bijmengen en afstellen.  

• Een gitaarbas heeft veel meer dan alleen lage frequenties. Snijdt sublaag en laag  

(tot ca. 150 Hz) tijdelijk weg met een HP filter en onderzoek midden/hoog afstellingen.. 

Dit helpt je om het karakter beter te horen.  

Vaak heeft een bas meer "presence" en karakter als je hogere frequenties toelaat. Rond  

2-3kHz zit het crispy kantje van de bas waarmee de “attack” (de timing van aanslag) 

goed hoorbaar wordt en slapping meer karakter krijgt. Dit kan erg mooi zijn als de bassist 

een goede timing heeft (anders kun je de attack beter wat minder gedefinieerd laten). 

Eigenlijk is de hele range tot ca. 3kHz karakterbepalend voor een bas, maar in het 

compromis van een totaalmix moet er meestal wat gereduceerd worden in het 

middengebied, zeker bij muziek met zang. Dit geldt ook voor de kick.  

• De grens tussen een zwaar te verteren/lui geluid en een goede basweergave is subtiel; 

besteed aandacht aan nauwkeurige afstelling van hoeveelheid laag (zowel afsnijfrequentie 

als volume), want laag kan je mix eenvoudig domineren en afleiden van de rest. Dit 

verhaal geldt overigens ook voor de kick. Stel bas en kick altijd in samenhang af.  

• Als je het hebt kan een lage shelving functioneel zijn bij het instellen van hoeveelheid bas 

in de mix; anders dan bij een HP-filter laat je hierbij nog wel sublaag toe en regelt dit in 

verhouding met de grondtonen van de bas.  

• Voor het koper van een drumstel geldt iets vergelijkbaars als voor de bas, maar dan aan 

de bovenkant van het spectrum. Snijdt alles boven ca. 1kHz weg om de rest beter te 

kunnen horen, en bepaal aan het eind van een soundcheck hoeveel daarvan mag 

terugkomen. Als het goed is hoor je dat je hiermee sterk karakterbepalend kan ingrijpen 

op het drumkoper; kleine verstellingen maken het verschil tussen droog ritme of een 

duidelijk aanwezige en doorzingende koperklank. 

• Over het algemeen hebben elektrische gitaar of electronische toetsen weinig EQ nodig; 

per nummer verschilt vaak het karakter en dat wil de muzikant zelf bepalen (effecten, 

EQ). Installeer echter op deze kanalen wel een EQ waardoor je tijdens het optreden wel 

de mogelijkheid hebt om bij te regelen.  

• De frequenties tussen 200Hz en 500 Hz maken een mix vaak zwaar en wollig. Dit wordt 

ook wel een “muddy mix” genoemd. Meestal doe je jezelf een plezier door hier 3 tot 6 dB 

weg te halen in de instrumenten (met een lage Q-factor > breed gebied)  
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• Wat je in dit gebied 200Hz - 500Hz met de zang doet hangt van het stemtype af; bij een 

zware bariton kan het verstandig zijn hier wat weg te halen, maar bij een dun 

sopraangeluid ben je soms blij met wat extra “body” in dit gebied.  

• Het gebied rond 2kHz en 3kHz wordt het “presence” gebied genoemd. Hier zitten de 

transiënten van inzetten, verstaanbaarheid van spraak, etc.  

Door hier iets meer van te geven gaat het desbetreffende geluid uit de mix springen. Dit 

geldt voor vrijwel alle typen geluiden, maar voor de transparantie helpt het natuurlijk niet 

als je dit trucje overal toepast. Alleen bij zang en bas is een gebruikelijk uitgangspunt. 

• Klankkleur van zang kiezen is belangrijk. Besteed hier veel aandacht aan. Als je 

bandfilters hebt in het middengebied, is subtiel spelen met de bandfrequentie vaak net zo 

belangrijk als met het bandvolume.  

De basis van zang zit rond 1 kHz. Presence zit rond 2kHz - 4kHz. Warmte (body) tussen  

600Hz - 1kHz. Karakter van medeklinkers zit hoog, 3kHz – 15 kHz. Luister goed hoeveel 

in deze gebieden nodig, functioneel en mooi is. Beoordeel zowel tijdens soundcheck als 

tijdens het optreden ook de kleine verschillen.  

Speel met instellingen van vocals en leer de stemmen kennen tijdens de soundcheck.  

De menselijke stem is vaak de “soul” van een band en de drager van de meeste expressie. 

Leg de band uit dat je hier extra tijd voor nodig hebt en dat je ook de extremen gaat 

aftasten. Zo houd je het vertrouwen van de band als er soms even iets vreemds  

te horen is.  

 

 

4.5  Monitoring 

Afstellen van monitoring gebeurt zelden goed waardoor gemakkelijk frustraties en irritaties 

kunnen ontstaan. Dit heeft vaak duidelijke oorzaken (zie hoofdstuk 3): 

o Er is geen plan voor monitoring  

o Bandleden weten niet wat ze willen of wat er mogelijk is 

o Er is niet van tevoren met de geluidtechnicus overlegd 

o Er is te weinig aandacht voor tijdens de soundcheck 

o De geluidstechnicus weet niet waarop te letten; er wordt niet op het podium geluisterd 

o Tijdens soundcheck of optreden is er onvoldoende contact/overleg tussen band en  

     geluidstechnicus mogelijk 
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• Besteed tijdens een soundcheck veel aandacht aan monitoring. Als alles werkt en de losse 

kanalen zijn volgens Paragrafen 4.2/4.3/4.4 ingeregeld, stel dan eerst een ruwe zaalmix in 

en zet deze vervolgens weer uit.  

• De EQ die je voor monitoring nodig hebt hangt sterk af van PA volume en  

publieksgeluid. Daarom is voortdurend checken van monitor EQ tijdens het optreden van 

groot belang. Dit wordt vaak niet gedaan, b.v. omdat de geluidstechnicus in de zaal zit en 

niet goed op het podium kan komen. Denk hier van tevoren over na en vind een 

oplossing. Bijvoorbeel een 2
e
 geluidstechnicus op het podium, speciaal voor de 

monitoring. Vraag anders de geluidstechnicus om tijdens het optreden vaak op het 

podium langs te komen om de geluidskwaliteit te controleren en overleg mogelijk te 

maken. Zeker aan het begin van het optreden.  

• Optimaliseer de monitormixen eerst zonder zaalgeluid. Doe dit bij een zo laag mogelijk 

volume. Stel dit (alleen als het nodig is) later naar boven bij als het zaalgeluid erbij komt.  

• Houd meerdere optimalisatie“rondjes” voor alle monitors (zowel mix, volume, klankleur 

en effecten). Nodig alle bandleden uit om na iedere verandering feedback te geven.  

• Repertoirekeuze voor de monitoringtests is belangrijk: Bereid dit voor en zorg dat allerlei 

aspecten van de performance aan bod komen tijdens de monitoring check. Maak vooral in 

het begin korte try-outs (geen hele nummers doorspelen) om voldoende tijd over te 

houden voor overleg en feedback.  

• Vervolgens wordt hetzelfde proces doorlopen met zaalgeluid aan en op een wat hoger 

volume. Het is niet ongebruikelijk dat het rondje monitoring bijstellen zo een keer of vijf 

doorlopen wordt. Schaam je niet door te gaan tot iedereen tevreden is.   

• Een laatste nuttige test is het zaalgeluid tijdelijk bewust luid (tot ca. 90 dB(A)) en dof te 

maken (hoge shelving reductie boven ca. 1,5 kHz), met extra veel reverb. Als de band 

dan goed blijft functioneren ben je klaar voor de stoorfactor van een rumoerig publiek.  

 

 

4.6  Balans en volume 

Een voortdurend terugkerende stap in de soundcheck is om balans en volume van het 

zaalgeluid te optimaliseren. Als alle andere aspecten in orde zijn (EQ filteren, EQ klankkleur, 

effecten toevoegen) is dit tevens de laatste stap die je controleert.  

Balans is een kwestie van smaak, maar er zijn ook functionaliteitaspecten.  

Begin met de balans van zang/bas/drums. Wees niet te zuinig met het volume van zang  

(als gezegd vaak de soul van de band). Afhankelijk van repertoire, moet de zang meestal 

“boven” de muziek blijven. Met als enig tegenargument verlies van “blend” in de overall 

band-sound. De kunst is subtiel te zijn en tegelijkertijd oog te hebben voor prioriteiten in 

sounds en voor de samenhang.  

Als “groove-factory” (bas + drums) en zang de juiste balans hebben, kun je daar de overige 

instrumenten tegenaan mixen. Pas op met een hoog volume van voortdurend spelende 

akkoordinstrumenten (padding in de toetsen of een sterk gevulde slaggitaar partij). Dit werkt 

voor het publiek gauw vermoeiend. Goed geluid is interessant en gaat niet per kilo.  

Bij een live-optreden is dus ook de balans een compromis; de secundaire partijen zou je in een 

opname ook goed willen horen, maar die moeten hier soms wat wijken voor het hogere doel 

van zaal-transparantie.  
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Bij een goede balans ben je je vaak niet voortdurend bewust van alle instrumenten. Door de 

MUTE knop van kanalen te gebruiken kun je testen of secundaire rollen in de band écht te 

zacht staan of toch nog een functionele bijdrage hebben.  

De keuzes die je maakt bij het instellen van balans zijn afhankelijk van de speelstijl van de 

band. Als voorbeeld: een gitarist die steeds antwoordspelletjes speelt met de zang moet luider 

staan dan wanneer hij/zij eenvoudige akkoorden slaat.  

En een slaggitarist die veel ghost-notes / ritmegeluiden maakt maar weinig klank, kun je 

misschien wat zachter houden. De vraag is of dit iets interessants toevoegt aan o.a. de drums.    

Besteed veel aandacht aan de balans van kick en bas. Soms lijkt de klankkleur van de kick 

veel op die van de bas, en dan is het lastig te horen of deze twee instrumenten in balans zijn. 

Zoom mentaal in op een van de twee geluiden, en vraag je af of deze harder moet. Als je dit 

kruislings doet, vindt je vaak het antwoord of er nog iets aan mankeert.  

Gebruik eventueel de MUTE knop. Dan blijkt vaak dat het signaal toch duidelijk genoeg 

aanwezig is.  

Een aardige truc om bas en kick alletwee meer ruimte te geven in de mix is de bas-EQ +3dB 

te geven bij ca. 60Hz en -3dB bij ca. 120 Hz (met Q=2,0). Doe dit bij de kick-EQ juist 

andersom, dus -3dB bij 60Hz en +3dB bij 120 Hz.  

 

Balans aanbrengen vraagt concentratie en goed luisteren naar kleine verschillen.  

Het is in ieder geval niet: alles om beurten steeds harder zetten. Houd voldoende “headroom” 

op de kanaalfaders (ca. 12 dB), want tijdens het optreden met publiek erbij kan het zijn dat je 

bepaalde kanalen nog wat extra volume moet geven 
10

.  

Als de balans van PA goed is ga je de volumes van eindtrappen instellen:  

Zet de MAIN faders (en SUB faders die je evt. gebruikt voor satellietspeakers) op  

ca. -10dB 
8
. Stel vervolgens het volume van eindversterker(s) en/of actieve PA speakers af op 

een stevig volume, waarvan je denkt dit met publiek erbij nodig te hebben. Controleer dit 

eventueel met dB-meter en stel dan af op 85 dB(A).  

Controleer hierbij de symmetrie van L/R speakers (stand volumeknoppen, maar ook 

luisteren). Corrigeer vervolgens voor gewenste verschillen tussen main-PA en de diverse 

satellietspeakers in de zaal (corrigeer het volume van de diverse eindversterkers en actieve 

speakers). Breng het volume van woofers in balans met dat van tops 

Door zowel de kanaalfaders als MAIN volume ver genoeg onder het maximum te houden bij 

het afstellen van eindtrappen, behoudt je autoriteit over het volume tijdens het concert.  

Hoe hoog je totaalvolume moet zijn is een ander verhaal. Hoofdstuk 5 geeft hiervoor een 

aantal suggesties.  

 

 

 

                                                
10

 De meeste mengpanelen zijn erg vergevingsgezind voor oversturing. Om clipping van de digitale   

  signaalverwerking (met bijbehorende clicks) te voorkomen hebben vrijwel alle (deel)functies ingebouwde  

  soft- limiters. Dat betekent dat je de eerste verschijnselen van oversturing niet goed merkt, zeker niet in een  

  drukke live-setting. Probeer oversturing toch te voorkomen. Want het is niet bekend met welke signalen dit het  

  eerst gebeurt. Het beinvloedt dus op willekeurige momenten je balans, klankkleur en transparantie. 
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4.7  Iteratie monitorgeluid en controle op rondzingen 

In dit stadium van de soundcheck is het verstandig om nog een laatste controle van 

monitorgeluid te doen (rondje feedback aan bandleden vragen). Als laatste stap zoek je 

voorzichtig de grenzen op waarbij het systeem gaat rondzingen (zang op juiste plaats voor 

floormonitors, microfoon in hand met afgezakte arm, blaasinstrumenten op standaards etc.). 

Je wilt nl. weten wat je marge is en waar de grootste risico’s zitten.  

Denk eraan dat rondzingen niet altijd plotseling optreedt. Dat is wel zo bij een ongedempte 

feedback (b.v. zangmicrofoon vlak voor floormonitor). Maar als er enige demping is kan er 

(nét voor de echte fluittoon) al verkleuring van het geluid optreden (rondzingfrequentie niet 

instabiel maar wel oververtegenwoordigd). Dit kun je soms horen aan een langere galm op 

bepaalde frequenties. 

Vooral feedback van gitaren (+versterkersysteem, +klankkast bij akoestisch) of percussie-

instrumenten is vaak gedempt waardoor een stabiele ondertoon kan ontstaan (zwelt langzaam 

aan tot een bepaald volume). Soms valt dit nauwelijks op, maar het geeft wel een lelijke 

verstoring van de geluidskwaliteit.  

De gitaar dwars op het podium zetten of verder van de eigen versterker kan de oplossing zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt aan het rondzingen min of meer horen wat de oorzaak is. Omdat voor de feedback het 

geluid de afstand tussen speaker en microfoon/element moet afleggen, is de toonhoogte hoger 

bij kortere afstanden. Hoge en plotselinge fluittonen zijn bijna altijd een monitoring-probleem 

(vaak zang- of blazersmicrofoons). Lage tonen (die vaak ook geleidelijker opkomen) liggen 

meestal aan het zaalgeluid.  

Je kunt eventueel feedbackdetectie (of automatische onderdrukking) gebruiken. Maar als je 

verstandig met het microfoon/speakerposities, zaalresonanties en volumes omgaat zou dit 

eigenlijk niet nodig moeten zijn. Probeer het rondzingen echt te voorkomen; het is ten eerste 

slecht voor apparatuur en oren, maar het valt ook nogal op en schaadt het imago van 

geluidstechnicus en de band 
11

. 
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 Wel eens meegemaakt dat het "piepen" als eerste genoemd wordt, als je vraagt hoe een concert was ?    

    Blijkbaar onthoudt men deze 10 seconden veel beter dan hoe de band de hele avond gespeeld heeft !  
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5.  Volume  

Als je spreiding van geluid nastreeft (zie hoofdstuk 1), brengt dat een bijzondere 

verantwoording met zich mee: Bij een gelijkmatig volume heeft het publiek namelijk geen 

"safe-havens" meer. Publiek kan niet verder weg gaan staan als ze het te hard vindt.  

 

• Denk na over volume. Wat wil je bereiken? Ben je de hardrockband waarbij alle fans met 

oordoppen in een mosh-pit staan? Of zit je meer in de pop/cover hoek en willen de 

vriendengroepjes in het publiek ook met elkaar kunnen praten?  

• Wat je ook doet: Neem je verantwoording. PA installaties zijn tegenwoordig zo goedkoop 

en krachtig dat er een serieus risico van uitgaat. Een beetje voetbalkantine heeft 

tegenwoordig meer PA vermogen in huis dan de eerste editie van Pinkpop (1970).  

• Publiek vlakbij speakers kan onmiddellijke en onomkeerbare gehoorbeschadiging 

opleveren. Zeker in combinatie met rondzingen.  

• Maar ook zonder rondzingen zijn er risico's: Zelfs goedkope PA speakers halen 

tegenwoordig 130 dB(A) SPL/1m. Dat is bedoeld voor het afstands-bereik van de 

installatie. Daar hoort écht geen publiek bij in de buurt te staan. Voorkomen van 

gehoorschade is (met zulke zware PA installaties binnen ieders handbereik) dus echt een 

topic aan het worden.   

• Behalve echte doofheid is sociaal isolement bij gehoorschade een risico, omdat je op 

termijn niet meer kunt volgen wat er om je heen gezegd wordt. Verder kan een  

gek-makend en levenslang oorsuizen/piepen ontstaan.  

 

 

5.1  VWS Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector 

De huidige richtlijn van de overheid is max. 103 dB(A) voor festivals en evenementen. 

(Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector). Sound Matters heeft kritiek op deze 

richtlijn.   

Het eerste kritiekpunt is gebrek aan een eenduidig criterium. Die 103 dB(A) geldt als een 

kwartiergemiddelde op 2 meter hoogte boven het mengpaneel. Waar dat meetpunt zich 

bevindt doet er blijkbaar niet toe. Wetend dat er meestal grote verschillen in geluiddruk in een 

publiekszone zijn (en het mengpaneel vaak achterin de zaal staat) is de werkelijke 

blootstelling van het publiek daarmee onvoldoende gedefinieerd (en kan wel 20 dB hoger 

zijn).  
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Het tweede kritiekpunt is dat 103 dB(A) veel en veel te hard is om enkele uren in te 

verblijven.  

In het Convenant wordt daarom bepaald dat door de evenement-organisatie 

gehoorbescherming moet worden aangeboden. Uitgangspunt van het Convenant is dat 

gehoorbescherming de belasting terugbrengt tot 87 dB(A). Met andere woorden; boven  

87 dB(A) vind onze Overheid gehoorbescherming blijkbaar nodig. Omdat dit niet algemeen 

bekend is, worden concerten vaak ook zonder gehoorbescherming bezocht of wordt bij 

concerten een volume aangeboden dat ver boven 87 dB(A) ligt zonder dat gehoorbescherming 

wordt aangeraden of gedragen.  

Talloze voorbeelden van gehoorschade of  suizende/piepende oren bij (soms hele jonge) 

concertbezoekers zijn het gevolg.   

 

Het verhogen van het muziekvolume tot zo’n 20 dB(A) boven het publieksrumoer, en daarna 

gehoorbescherming gebruiken om het totale luistervolume terug te brengen, is een ijzersterke 

truc om de muziek transparant te houden (NB – Er is een analogie met het verbeteren van 

signaal/ruis verhouding van audio).  

Als de grenswaarden in het Convenant blijkbaar op basis van deze technische truc zijn 

gedefinieerd, dan moeten aan het dragen van de bijbehorende gehoorbescherming (én 

publieksvoorlichting op dit punt) ook veel hardere eisen worden gesteld. Evenals aan de 

kwaliteit van de gehoorbescherming trouwens; met eenvoudige schuim/wegwerpdopjes haal 

je die extra 20 dB er echt niet weer vanaf.  

 

5.2  Terug naar ons concert 

Blootstelling aan 103 dB(A) levert met zekerheid gehoorschade op. Gerelateerd aan de 

ARBO-norm voor werkgeluid zou je daarin nog geen 5 minuten mogen verblijven.  

Maak dus niet de fout dat het volume kan worden opgedraaid totdat de dB-meter op je 

smartphone 103 dB(A) in de zaal aangeeft, want dat is echt véél en véél te hard. 

De geluidsdruk in onze publiekzone moet aanzienlijk lager zijn, nl. 80-90 dB(A).  

Beschouw controle over volume als een verantwoording van de band en de geluidstechnicus, 

en als een onderdeel van je artistieke performance. In welk genre je ook zit.  

Als je geluidstechnici inhuurt, overleg dan van tevoren over jouw beleid m.b.t. volume. 

Goede afspraken maken is iets ingewikkelder dan “Maximaal 90 dB”, want tussen het minst 

luide plekje van de zaal en 1 meter voor de speakers zit meer dan 25 dB verschil. 

“...Gemiddeld over een kwartier 85, nooit en nergens harder dan 92, en speakerzones op een 

afstand van 6 meter met dranghekken afgezet....” (als voorbeeld) schept wél redelijke 

duidelijkheid.  

 

5.3  Suggestie:  

• Als je een concert geeft voor “mainstream uitgaanspubliek”, streef dan naar een 

gelijkmatig volume van ca. 85 dB(A) in de publiekszone. Dat is ongeveer hetzelfde 

volume als het pratend publiek zelf maakt. Dit betekent dat mensen zelf kunnen kiezen; 

"inlocken" op het gesprek van vrienden, of "meegenomen worden” door de muziek van 

de band.  
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• Dit is ook een volume waarbij publiek over de performance van de band gaan praten. Als 

er op het podium iets moois gebeurt, kan dat namelijk worden gedeeld. Dat versterkt de 

publieksbeleving bij jouw optreden.  

• Om dit goed in te stellen heb je niet perse een dB-meter nodig. Luister in de zaal. Let er 

op hoe het publiek zich gedraagt. In het volumebereik van 75 dB(A) naar 90 dB(A) vindt 

de overgang plaats van "band op achtergrond" naar "band domineert". Als band en 

publieksgeluid in balans zijn kun je kiezen waar je naar luistert en heb je (binnen deze 

filosofie) je doel bereikt.  

Bij 85 dB(A) kun je op korte afstand met elkaar praten, met een lichte stemverheffing 

maar nog zonder hard bij elkaar in de oren te moeten schreeuwen 
12

.  

 

Als je deze delicate volumebalans nastreeft, zijn er een paar aandachtspunten: 

• Goede spreiding van geluid (PA configuratie en opstelling) is extra belangrijk, want je 

mikt op een hele smalle band van bruibare geluidsdruk. Dus het verschil tussen de luidste 

en minst luide plek in de publiekszone mag niet te groot zijn.  

• Een hoger volume is in het overgangsgebied tussen 80-90 dB(A) niet zo nuttig. Want als 

de PA harder staat gaat het publiek ook harder praten. Durf eens te experimenteren met 

zo weinig mogelijk volume, zeker aan het begin van een optreden.  

Het klopt dat de band dan stevige concurrentie heeft van het publieksgeluid. Maar dat is 

bij 90 dB(A) echt niet anders: Voor zover mensen steeds harder kunnen gaan praten, stelt 

zich een soort evenwicht in waarbij publieksgeluid en band even hard zijn, wat je ook 

doet. Boven 90-95 dB(A) kan het publiek niet meer bijbenen. Gesprekken verstommen of 

gaan over in incidentele schreeuwpartijen. Dan gaat de muziek weliswaar domineren, 

maar is het volume gewoon onverantwoord hoog om een hele avond naar te luisteren.  

• Behalve volumeconcurrentie tussen band en publiek, gebeurt er nog iets anders bij hogere 

volumes. Door ander stemgebruik wordt de klankkleur van het publieksgeluid breder van 

spectrum. Ofwel; het wordt steeds moeilijker om de band nog transparant te krijgen.  

 

 

Gebruik een limiter op de main out, zodat er niets beschadigt bij evt. rondzingen of tijdens het 

opzoeken van resonanties. Actieve speakers hebben vaak een ingebouwde limiter, maar die 

beschermt alleen de speaker zelf en niet de omgeving (max. SPL van een PA installatie ligt 

vaak hoog, rond de 130 dB). Een extra limiter, mits goed ingesteld, beschermt ook jouw oren 

en die van het publiek. 

                                                
12 Dat zouden we in het dagelijks leven ook niet doen, en het is behoorlijk ongezond. Tijdens een concert is het  

    tegenwoordig echter heel normaal. De ontwikkelingen in de PA techniek gaan echter een stuk sneller dan de  

    evolutie van het menselijk gehoor. Denk er eens over.... 
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6.  Afwerking  

 
6.1  Main mix en mastering 

Het belangrijkste aspect van afwerking is volume en balans. Vervolgens klankkleur.  

Wat je dan verder nog doet, hangt af van de mogelijkheden die je installatie je biedt.   

• Als je het hebt: gebruik een grafische master-EQ met smalle frequentiebanden (16 of 32 

bands).  

o Verminder het gebied 200-500Hz. Dit is het frequentiegebied dat een mix "muddy", 

ofwel vermoeiend en lui maakt. 

o Maak het geluid sprankelend met wat extra hoog. Vaak werk een positieve shelving 

vanaf ca. 2kHz - 3kHz erg goed. Overdrijf dit niet; je mix kan hierdoor blikkerig 

("harsh") gaan klinken. En je wilt mogelijk nog wat van dit effect achter de hand 

houden voor later in het concert (zie hieronder).  

o Doseer de hoeveelheid laag en sublaag zorgvuldig. Je hoeft niet te demonstreren dat je 

dikke baswoofers hebt: gewoon goed geluid is professioneler. 

• Je balans hoeft niet compleet en logisch te zijn. Durf ondergeschikte instrumenten relatief 

zacht te zetten en promoot de functionele elementen van de muziek (ritme, zang). Dit 

heeft natuurlijk zijn grenzen, maar je kunt hiermee aan transparantie winnen.  

 

Voor alle instellingen, en speciaal voor klankkleur, geldt dat je snel went aan een nieuwe 

situatie. Dat kan er makkelijk toe leiden dat je overdrijft. Het vraagt luisterervaring om dit te 

voorkomen, maar er is ook een trucje voor:  

Benader een instelling altijd van twee kanten. Geef geleidelijk "meer" van een bepaalde 

parameter tot het duidelijk teveel wordt. Wacht dan even en geef dan "minder" tot het 

duidelijk te weinig is. Dit geeft je inzicht in de bruikbare bandbreedte. 

 

6.2  Effecten 

• Pas op met panning en stereo-effecten. Een groot deel van het publiek staat effectief naar 

één speaker te luisteren. Dus alle speakers moeten een belangrijk deel van de totaalmix 

laten horen (= mono). Je moet dus hele specifieke redenen hebben voor L-R panning.  

Zo’n specifieke reden kan zijn dat je twee begeleidingsinstrumenten naar links en rechts 

zet (b.v. ondergeschikte lijnen in piano en slaggitaar: dit zijn natuurlijk repertoire-

afhankelijke keuzes, die per nummer in een set verschillend kunnen zijn).  

Of wanneer de afstand tussen PA en publiek zo groot is dat stereo ook gehoord wordt.  

• Pas op met galm, delay en chorus. Deze effecten vertroebelen de transparantie. Als je het 

al gebruikt, dan met korte galmtijden en/of lage wet/dry verhouding.  

• Omdat veel galmeffecten een natuurlijke akoestiek naboosten is binnen het effect de galm 

op laag vaak ook al zwaarder. Samen met de echte zaalakoustiek is dit dus dubbelop en 

wordt al gauw teveel. Schakel daarom de eventueel aanwezige basboost functie van het 

effect uit. Dat is misschien mooi voor CD mastering, maar het is voor live zaalversterking 

meestal minder goed geschikt.  
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• Je kunt galm vaak beter selectief gebruiken, b.v. alléén op zang. Een klein beetje korte  

(of gated) reverb op drums (vooral snare) kan mooi en functioneel zijn. Blazers worden 

vaak fijner om naar te luisteren met een lange galm bij lage wet/dry verhoudingen. 

Vooral trompetten profiteren hiervan en het kan mooi zijn ze een wat langere galm te 

geven dan de rest van de blazers.  

• Als je galm gebruikt, gebruik dan ook een geringe predelay. Daarmee breng je scheiding 

aan tussen de extra volumepiek van het effect, en het droge signaal. Dit ontlast je PA en 

geeft vaak een betere transparantie. Vooral bij de korte drumgeluiden (met inherent hoge 

intensiteit) werkt dit goed.  

• Gated reverb werkt vaak goed op drumgeluiden (wel de indruk van een rijke reverb, maar 

geen lange sustains). 

• Gefilterde galm werkt vaak beter (galm geven vanuit een parallelspoor of  SEND-bus, 

met voorschakeling van eenpolige HP+LP filters ca. 600 Hz en ca. 6 kHz). Je hebt dan 

dus alleen maar galm in een bepaald frequentiegebied, en laat niet-functionele delen van 

het spectrum in het effect weg. Als een zaal zelf al laagfrequente galm/resonanties heeft, 

werkt dit erg goed. Het instellen hiervan doe je op het gehoor.  

• Gitaristen en toetsenisten kunnen zich beter wat beperken met eigen effecten als 

reverb/chorus: dit kan een brij van geluid opleveren waar je de geluidstechnicus tijdens 

het optreden weinig meer aan kan corrigeren. Vaak is op deze instrumenten geen enkel  

galm nodig. Zeker snaarinstrumenten (gitaar en piano) hebben vaak al een natuurlijke 

decay. 

 

 

6.3  Aandacht van het publiek vasthouden 

Dit is natuurlijk primair de verantwoording van de band/artiest, maar je hebt er als 

geluidstechnicus wel wat invloed op, door de instellingen subtiel te variëren over het 

optreden. Aandacht van publiek zit niet in, maar tussen de oren. Het hoeft echt niet steeds 

harder om een optreden interessant te laten zijn.  

 

• Begin een optreden met voldoende volume en impact. Maar ga (nadat het publiek 

aanhaakt) geleidelijk zo zacht mogelijk (binnen je doelstelling) zodat er ruimte blijft om 

het volume nog wat te varieren. Dit gaat om kleine verschillen, en je moet de overgangen 

onopvallend en langzaam laten verlopen (b.v. over vijf minuten gespreid). 

Geef voor een energieker einde weer geleidelijk iets volume bij, maar niet meer dan ca. 

3-5 dB. Als je het volume verstandig kiest veroorzaak je geen lawaai-doofheid, dus daar 

hoef je dan ook niet voor te compenseren naarmate het concert vordert 
13

. 

• Denk na over setlist en specifieke volumes voor ieder nummer. Door bij een geschikt 

nummer (balad) het volume juist iets terug te nemen ontstaat een afwisseling van sfeer. 

Daarna is er weer nieuwe ruimte voor energie, zonder dat het echt harder is geworden. 

Houd de verschillen tussen opeenvolgende nummers kleiner dan 3-6 dB. 

• Een andere truc om aandacht vast te houden is spelen met de master-EQ. Maak het geluid 

naar het eind van het optreden toe iets voller (bas of kerngeluid 600-900 Hz) of juist 

sprankelender (shelving EQ vanaf 2-4kHz). Ook hier gaat het weer om subtiele 

verschillen die je langzaam inbrengt. 

                                                
13

 Alsof dat een verstandige methode is. 
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• Tijdens een nummer dat zich hiervoor leent (b.v. een balad), kun je heel andere 

klankinstellingen kiezen of zg. spot-effecten gebruiken, om daarna terug te komen met 

het oorspronkelijke geluid. Bij een nummer met sterke lyrics of bijzondere zang kun je 

het instrumentaal eens bewust heel ver terugnemen (b.v. vooral zang en drums/percussie 

overhouden). Doe dit nooit zonder overleg met band vooraf en oefen dit tijdens de 

soundcheck. Als geluidstechnicus mag je nooit de band laten schrikken. Dat kan de 

energie volledig uit het optreden halen.  

• Pas alleen het zaalgeluid aan, niet de monitoring. 

 

 

6.4  De rol van de geluidstechnicus tijdens het optreden 

• Een goede geluidtechnicus loopt tijdens het optreden door de zaal om de geluidskwaliteit 

te controleren. De verschillen in de zaal zijn vaak groot. Voorkom dus dat de omgeving 

van het mengpaneel een "sweet-spot" wordt, terwijl 70% van de zaal het met minder moet 

doen. Pas op met een opstelling van het mengpaneel in een beschut hoekje van de zaal. Is 

het plafond daar lager, zit je achter het publiek of heeft het mengpaneel een lichtscherm, 

dan heb je een goeie kans dat je daar voor het publiek een totaal verkeerde klankkleur of 

verkeerd volume instelt. 

• Soms zie je een geluidtechnicus tijdens een concert voortdurend met een hoofdtelefoon 

op. Behalve voor het controleren van bepaalde signalen, oplossen van storingen of 

voorbereiden van een bijzondere instelling is daar geen reden voor:  

Je taak als geluidstechnicus is hetzelfde te ondergaan als wat je het publiek aandoet.  

En dat vervolgens zo prettig mogelijk te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sommige geluidstechnici spelen voortdurend en duidelijk hoorbaar met balans en overige 

instellingen. We gaan echt niet zeggen dat instellingen statisch zijn tijdens een concert. 

Integendeel; voortdurend optimaliseren en aanpassen kan de kwaliteit verhogen.  

Maar het kan ook misplaatst zijn. Een van de beruchtste acties in dit opzicht, is extra 

volume geven aan solo's. Vaak is de voorbereiding daarvan matig en komt zulk extra 

volume dus te laat.  
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Denk als geluidstechnicus dus goed na over je rol, en bespreek deze met de band.  

Beantwoord voor jezelf vragen als:  

Worden solo's zo gespeeld dat ze vanzelf al goed hoorbaar zijn? Wil de band liever 

ongestoord in de flow van een optreden komen, met vaste instellingen? Zijn er 

functionele redenen om bij bepaalde nummers andere instellingen te kiezen? Gaan we dat 

oefenen tijdens de soundcheck? 

• Naast vakmanschap zijn goede communicatie, een rustige uitstraling en een positieve 

houding goede eigenschappen voor een geluidstechnicus: Vaak vinden (amateur) musici 

het optreden al spannend genoeg zonder dat “de techniek” loopt te stressen. Je hebt een 

belangrijke invloed op de sfeer van een concert.    

 

 

6.5  Geavanceerd  
14

 

• Gebruik op een digitaal mengpaneel bitrate/samplerate 24bit/48 kHz (als dit instelbaar 

is). Tegenwoordig zijn veel hogere instellingen mogelijk. Maar dit is voor onze 

toepassing helemaal niet nodig. Het vergroot de kans op storingen (drop-outs) en 

verkleint je mogelijkheden om plug-ins te gebruiken. Met goede gain instellingen is zelfs 

16bit/44.1 kHz al geschikt. In een zaal met publiek en allerlei andere beperkingen hebben 

bovenmenselijk hoge instellingen op dit ene aspect gewoon geen zin. In de file staat ook 

een Ferrari stil.  

• Als je voor volledig mono kiest, sluit dan de in/uitgangen ook mono aan en kies voor 

mono-tracks en mono-plugins. Dit verminderd de processorbelasting van je digitale 

mengpaneel.  

• Het bruikbare dynamische bereik is bij een live-optreden erg klein. Waar in een studio-

productie sommige muzieklijntjes wel 30 dB zachter zijn, verdrinkt bij een live-concert 

een zachter geluid al gauw in het publieksgeluid. Een voor de hand liggende oplossing is 

compressie. Gebruik compressie op zang, en als het kan ook op drums en bas. Deze drie 

geluiden zijn het belangrijkst voor contact met het publiek.  

Met compressie wordt het instellen van balans (binnen de beperkte dynamiek) 

eenvoudiger omdat de variaties kleiner zijn. 

• Afstellen van compressie moet je natuurlijk ook op het gehoor doen, maar denk voor 

zang gerust aan 4:1 en een lage treshold (full range compressie). Daarmee kun je de zang 

voortdurend hoorbaar houden. Drums mogen een veel hogere verhouding hebben (denk 

aan 8:1, soms zelfs ∞), maar leg de treshold dan wel wat hoger. Daardoor worden 

drumslagen consistenter zonder een lange release.  

• Bij sommige vocalisten is het erg mooi om de expressieve bijgeluiden te benadrukken 

met zware compressie (ademen, lipgeluiden, een incidentele vocal fry, karakter van 

medeklinkers). Daarbij is goed afstellen van attack/release tijden wel heel belangrijk.  

• Sommige vocalisten hebben veel klank maar weinig dictie. Een remedie is het dupliceren 

van de track; behandel één track als leidende track. Filter laag en midden uit de tweede 

track, zodat je daar alleen hoog (presence en sibilance) overhoudt. Geef hierop zeer hoge 

compressie (>8:1) en stel attack/release timing zo af dat de medeklinkers en inzetten niet 

gecomprimeerd worden, maar de sustains wel. Voeg eventueel wat (tape/tube)distortion 

toe (boventonen), en meng dit geluid met -30dB tot -12dB bij de leidende track.  

                                                
14

 De meeste tips in dit hoofdstuk hebben betrekking op gebruik van een digitaal mengpaneel of externe  

    hardware en zijn met een eenvoudig mengpaneel niet uitvoerbaar. 
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Vooral als je zanger(es) een goede timing heeft, kan dit erg functioneel zijn voor de 

transparantie: weinig echt volume in de mix, maar wel een duidelijke verstaanbaarheid. 

• Met multi-band compressie kun je leuke dingen doen:  

o Uitdunnen van de totaalmix: Middenfrequenties harder comprimeren dan hoog en 

laag, Met dit Hi-Fi effect haal je de geluidsenergie weg die concurreert met het 

publiek, maar houd je toch expressie en een duidelijke definitie van ritme en tekst. 

Tevens kun je op deze manier laag en sublaag beheersen en in een zaal met lage 

resonanties dus beter doseren.  

Gebruik voor mastering multiband soft-knee compressie. Multiband compressie kan 

invloed hebben op de klankkleur; maak dus bewuste keuzes bij het afstellen van 

tresholds en corrigeer de master-EQ in samenhang met de multiband. 

o Klankkleur van zang minder laten varieren; veel zangers en zangeressen krijgen in de 

hoogte en bij hogere volumes een scherpere kleuring (belting/twang). Dit kan vooral 

bij sopraanstemmen te veel van het goede worden. Dit kan liggen aan het 

monitoringvolume (overpannen zangtechniek om zichzelf te horen), maar dat hoeft 

niet. Als dit het resultaat van de natuurlijke zangtechniek is, kun je dit met 

multibandcompressie wat afremmen.  

o Karakter van drumgeluiden beïnvloeden. Door verschillende frequentiebanden andere 

attack- en releasetijden te geven, kun je de attack en decay van een drumgeluid min of 

meer onafhankelijk van elkaar een klankkleur geven. Dat kan erg mooi zijn: een snare, 

kick of high-hat die droog klinkt (en dus erg weinig ruimte inneemt in de mix) maar 

aan het begin van de slag wel een goed gedefinieerde heldere attack heeft.  

Dit doe je door met de attack instelling kort (5 tot 20 msec) meer hoge frequenties 

door te laten aan het begin van het geluid.  

o Karakter van de bas beïnvloeden. Afhankelijk van de speelstijl van de bassist kan deze 

te markant of juist te soft zijn. Als je een ander karakter zoekt, kun je ook hier met 

multi-bandcompressie de attack van het geluid beinvloeden (ook weer verschillende 

attacktijden per frequentieband). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Voorkom dat geluid door gebruik van compressie of limiters gaat “pompen”. Bij te lange 

attack of te korte relase kan het volume cyclisch variëren, bijvoorbeeld in reactie op 

krachtige signalen van bas of drums.  



Sound Matters 
PA tips voor Bands 
 > Tipboek voor geluidstechnici, zaaleigenaren en bandleden 

 

Sound Matters 2016 - PA tips voor bands - RevJ  blz. 43 van 58  

Overigens kan dit ook gebeuren zonder dat je compressie gebruikt, als ingebouwde 

limiters van mengpaneel of actieve PA speakers aanspreken (bij te hoog signaal- of 

eindmix-volume). 

• Let er bij het gebruik van (compressie en/of distortion) effecten op dat de signalen in je 

mengpaneel niet genormaliseerd zijn. Om voldoende headroom te houden hadden we 

immers de GAIN van de kanaalstrips bewust lager gehouden. Make-up gain aan de 

ingang van het effect kan dus nodig zijn om compressie goed te laten werken.  

• De fase van drumsignalen is belangrijk, omdat gelijktijdig gespeelde drumgeluiden elkaar 

kunnen uitdoven of versterken. Verder kan er hinderlijke fasedraaiing ontstaan tussen 

microfoons van b.v. snare en overheads. Dat is overigens alleen het geval als overheads 

op afstand staan voor een totaalbeeld. Als ze als close-mic gebruikt worden heb je hier 

minder last van (een extra voordeel van close-miking).  

Normaal los je zulke fasedraaiing op met de faseknop van de kanalen (180 graden 

fasedraaiing). Als je een digitaal mengpaneel gebruikt kun je faseproblemen ook oplossen 

met een sampledelay op één van de tracks. Experimenteer (bij 48kHz samplerate) met  

0 tot 150 samples verschuiving. Dat is het equivalent van ca. 3 msec en compenseert voor 

de ca. 1 meter verschil in microfoonafstanden. 

• Sommige bassisten gebruiken effecten. Dat kan heel mooi zijn. Onder andere een beetje 

chorus kan verdieping geven aan het basgeluid. Maar ter wille van de functie in de mix is 

dit al gauw teveel en is het vaak beter met een clean basgeluid te werken. 

Meestal zoek je een goed gedefinieerde bas, dus wees terughoudend met effecten die iets 

met volume- of pitchvariatie doen.  

• In plaats van een eenvoudige reverb op een zangstem, kun je de track verdubbelen 

(digitaal mengpaneel). Eén spoor voorzie je van compressie en laat je droog. Het andere 

spoor heeft geen compressie maar wel reverb (eventueel vooraf gegaan door een EQ-

filter). Als de twee sporen vervolgens goed gebalanceerd worden krijg je het effect dat 

alléén de “uithalen” van de zang een hoorbare galm hebben (NB - breng beide kanalen 

naar een aparte bus, zodat hun verhouding hetzelfde blijft bij het aanpassen van de 

balans). 

• Effecten die boventonen introduceren kunnen heel gaaf zijn, speciaal op sommige 

zangstemmen. En ze zijn goed voor de transparantie. Denk hierbij aan tube-distortion, 

enhancers of harmonisers. Gebruik zulke effecten in parallelmodus en overdrijf de 

hoeveelheid niet. Het mag eigenlijk pas opvallen dat je zo'n effect gebruikt als je de 

bypass knop daarvan indrukt. 

• Ook op een bas kan een harmoniser goed werken. En wel door alleen de 1
e
 boventoon 

(2f) in te stellen. De octaaf hogere boventoon simuleert meer basgeluid in de mix zonder 

dat het echte lage basgeluid een hoog volume nodig heeft. Dit kan je helpen om 

zaalresonanties te vermijden. Mocht je denken dat dit wel wat kunstmatig is: een 

klassieke buizenversterker met overzettrafo’s doet precies hetzelfde. Het toevoegen van 

discrete boventonen is een van de verklaringen waarom “vintage” analoog equipment 

soms zo goed klinkt).  

• Ducking is het (gedeeltelijk) wegvallen van een signaal zodra er op een andere track 

signaal komt. Dit effect is bekend van de radio, waar de muziek automatisch wat zachter 

gaat als een DJ praat. Toepassing bij een popconcert is minder bekend maar, mits je het 

onopvallend gebruikt, kan het wonderen doen voor de transparantie. Je kunt hiermee 
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namelijk automatisch ruimte maken in de mix op momenten dat dit handig is.  

De twee belangrijkste toepassingen:  

o De leadzang drukt alle muziek (of bepaalde instrumenten) weg met ca. -2dB.  

Veel meer kun je niet doen, omdat het anders gaat opvallen. 

o De kick drukt de bas grotendeels weg. Dat gebeurt natuurlijk maar gedurende een hele 

korte tijd, denk aan 5-10 msec. Een wonderbaarlijke truc waarmee kick en bas elkaar 

minder in de weg zitten en daardoor beide prominenter in de mix gebracht kunnen 

worden zonder echte volumetoename of PA-verzadiging. Omdat de bas door dit effect 

mooi aansluit op de kick ontstaat de luisterperceptie dat bas en drummer wel érg goed 

gelijk spelen (dat wonder voltrekt zich overigens vooral als ze dat ook werkelijk 

doen..). 

o Je kunt zo’n ducking effect maken met een side-chain input op een gate. Binnen het 

ducking-effect hebt je hele korte attack- en release-tijden nodig. Immers, je wilt een 

directe reactie en er mag geen gat vallen voor het volume weer terug is. Om te 

voorkomen dat ducking effecten opvallen moet je alle instellingen heel goed 

beheersen en overzicht bewaren wat je doet. Je koppelt nl. tracks, dus voor je het weet 

gebeuren er hele vreemde dingen. Tresholdwaarde en gainreductie moet je heel 

langzaam verstellen zodat niet plotseling alle geluid wegvalt. 

 

Denk na over de stijl van de muziek en de speelstijl van de band, en baseer je keuzes voor de 

afwerking hierop. Daag de band uit hier haar visie op te geven. Als voorbeeld: voor jazzy 

settings gebruik je een veel warmere klankkleur en ingetogener attack dan voor funky 

repertoire. En bij disco krijgen bas en drums een andere functie dan bij rock-repertoire.  

Een ander voorbeeld is de speelstijl van de bassist: als deze vaak slapt, wil je dat natuurlijk 

horen. Laat dus hoog in het signaal toe. Heeft de bassist echter geen goeie timing, help hem 

dan met een ronde attack en wat meer sustain. Gebruik zo’n bas alleen als een fundament in je 

overall sound. 

 

 

 

Tot slot 
Met de tips in dit document grijpen we in op het geluid. Er zijn puristen die vinden dat je dit 

niet moet doen. In principe hebben ze gelijk. Maar even niet goed nagedacht;  

De natuurlijke habitat van muziek is stilte. Niet een zaal waar 300 mensen met 85 dB(A) door 

elkaar heen staan te praten. Bovendien een zaal vol reflecties en resonanties met een groot 

verloop in het volume (meestal een PA met slechts twee puntbronnen).  

In die omgeving heeft de muziek wat hulp nodig. Juist om het natuurlijke karakter daarvan zo 

goed mogelijk te simuleren. Bijsturen geeft onder die omstandigheden beslist een betere 

muziekbeleveling.  

Je moet alleen weten wat je doet; alle keuzes moeten een reden hebben.  

Kennis is macht en oefening baart kunst: Als je je verdiept in de materie haal je beslist betere 

resultaten dan met een oppervlakkige "gear addiction". Begin met basisapparatuur, probeer 

dingen uit en evalueer je resultaten tot je alle mogelijkheden en beperkingen kent. En ook zelf 

hoort wat er met de diverse opmerkingen in dit Tipboek bedoeld wordt.  
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Natuurlijk is er winst van betere apparatuur en extra mogelijkheden.  

Maar door allerlei geluidsbedrijven wordt helaas voortdurend gedemonstreerd dat je met dure 

spullen ook heel slecht geluid kunt maken.  

En andersom halen tienerbandjes soms fantastische resultaten met een eenvoudig mengpaneel.   

Een goed resultaat is vooral een kwestie van mentaliteit: De materie wíllen doorgronden.  

Blijven nadenken over alles wat je niet helemaal begrijpt. Niet alleen oog hebben voor de 

techniek van de electronische versterking, maar ook voor zaalakoestiek en de menselijke 

interactie bij een live optreden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steek tijd en energie in de ontwikkeling van je vakmanschap. En besteed samen met de band 

een paar dagen aan uitproberen en oefenen.  

"Mastering" is afgeleid van een werkwoord…  

 

 

Succes !! 

Sound Matters        
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BIJLAGE:   Wat kan de band zelf doen aan een beter zaalgeluid ? 

De arrangementen, instrumentatie en de speelstijl van de band bepalen hoe zij in de zaal 

overkomt. Ofwel; de kunst van “Wie doet wat, waneer en waarom? 

Dit is so-wie-so een fundament voor een muzikaal optreden. Maar met bepaalde keuzes daarin 

is ook veel te bereiken t.a.v. geluidskwaliteit en transparantie in een rumoerige zaal. Er zijn in 

dit opzicht functionele en minder functionele keuzes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rest van dit Tipboek gaat er vanuit dat de band speelt zoals deze dat gewend is.  

En dat de geluidstechnicus vervolgens het geluid optimaliseert. 

De tips in deze Bijlage zijn speciaal bedoeld voor bands die hun sound al aan de basis willen 

verbeteren. Of je hier ook iets mee kunt, hangt sterk van je repertoire af. Vanuit jouw muziek 

en interpretatie kunnen er namelijk heel andere afwegingen zijn. Het is dus een kwestie van 

verstandig en met goede smaak kiezen. En soms ook compromissen sluiten. 

Voor je hiermee aan de slag gaat, wijzen we op het volgende:  

Sleutelen aan de sound van de band brengt een risico met zich mee. Sommige bands hebben 

een hele spontane muzikale interactie en juist daardoor veel speelplezier. Als je hierover gaat 

nadenken kan dat (een tijdje) verloren gaan. Vraag je dus af of je als band robuust genoeg 

bent om met een experimentele fase om te gaan. Als je toch al gewend bent allerlei dingen uit 

te proberen en elkaar feedback te geven, is het risico natuurlijk niet zo groot.  

Verder is het slim om eventuele aanpassingen goed te repeteren. En wel ruim voor een 

volgend optreden. Zodat je weer routine hebt met je nieuwe sounds en andere speelwijze.  

Verander geen dingen vlak voor een optreden. Je haalt daarmee bandleden uit hun 

zelfvertrouwen en het is funest voor de “vibe” van een concert. En als iets niet goed werkt heb 

je ook repetitietijd nodig om de oude routine weer te herstellen.  
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B.1  Algemeen 
Veel van de strategieën voor goed zaalgeluid zijn voor band en geluidstechnicus natuurlijk 

gelijk. Het is dan ook nuttig de rest van dit Tipboek door te nemen, want we gaan in deze 

Bijlage niet alles opnieuw motiveren.  

Met aandacht voor deze aspecten door bandleden kun je het geluid nog volledig beinvloeden. 

De geluidstechnicus is daarin beperkter. Daarnaast zijn er specifieke aandachtspunten voor de 

muzikanten. 

 

 

B.1.1  Toonsoort 

• Kies een goede toonsoort. Eentje die recht doet aan het nummer en voor iedereen goed te 

spelen/zingen is. De wensen van vocalisten zijn hierbij vaak doorslaggevend. Want in het 

collectief is een leadvocal zonder power een groter probleem dan een gitarist die het even 

lastig heeft. Nieuwe grepen kun je oefenen. Te lage noten buiten je zangbereik niet of 

nauwelijks.  

• Vaak is er een drempel om in minder bekende toonsoorten te spelen (b.v. liever G dan 

Fis), maar die laatste halve toon verschil kan het verschil maken dat je een nummer 

energieker kunt vertolken. Soms is het de investering van opnieuw instuderen waard.  

• Bij nieuw repertoire is keuze van toonsoort een belangrijk aandachtspunt, helemaal aan 

het begin van het repetitietraject. Wie zich in de band niet comfortabel voelt met de 

toonsoort, moet dit op de repetities zo vroeg mogelijk aankaarten.  

• Vaak is toonsoort kiezen een compromis met de sfeer van een nummer. Een nummer kan 

“om een bepaalde toonsoort vragen”. Bij covers kun je meestal het best de 

oorspronkelijke toonsoort aanhouden. Als er tenminste geen andere argumenten zijn. 

Zeker als je ook de sound en stijl van het origineel immiteert, is de herkenbaarheid bij het 

publiek vaak het best in de oorspronkelijke toonsoort.  

• Gitaristen en blazers hebben bepaalde favouriete toonsoorten. Bij gitaristen speelt soms 

de afweging wel/geen barré. En een bassist kan voor onlogische sprongkeuzes komen te 

staan bij verkeerde (te lage) toonsoorten. Voor blazers geldt dat ze over het algemeen 

liever met mollen spelen dan met veel kruizen. Minder ervaren blazers klinken in die 

toonsoorten vaak ook beter. Ga voor hen -als het de rest van de band niet uitmaakt- 

bijvoorbeeld van toonsoort E naar F (of Es). 

 

 

B.1.2  Arrangement 

• Denk na welke partijen, lijntjes en riffs de hoekstenen zijn van een nummer. Maak 

bewuste keuzes wie ze speelt en met welke geluid. 

• Vermijd overvolle arrangementen en voortdurende dubbelingen van partijen. Wissel 

rollen liever af. Vooral als klanken van twee instrumenten veel op elkaar lijken geeft 

dubbeling vaak een vervelende sound. Unisono trompet en altsax in een hoog register zijn 

hiervan een bekend voorbeeld; twee penetrante sounds waardoor de kleinste 

onzuiverheden direct opvallen. Zoek voor één instrument een ander register, waarbij je 

degene die het best of zuiverst speelt de opvallende hoge partij laat doen. 
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• Kies bij dubbelingen in gitaren liefst duidelijk verschillende sounds, of bepaal welke 

gitaar qua volume leidend is. Liever nog los je de dubbeling op door ze een andere rol te 

geven (b.v. leadgitaar met riffs als tegenspel op de melodie, slaggitaar met een ritme- of 

akkoordfunctie). 

• Als je partijen dubbelt, kies dan eerst voor octavering van tonica. Als je nog meer 

dubbelingen moet oplossen, daarna voor octavering in het kwart/kwint register.  

Vermijd dubbeling in het tertsregister.  

• Een rondje rust (2x8 maten, couplet, etc) in een begeleidende partij kan geen kwaad en 

kan de expressie daarna juist ondersteunen. Goede arrangementen maken hier gebruik 

van. 

• Kies je registers goed (wel/geen barré akkoorden op gitaar, welke blazer speelt welke 

noot, etc). Dit is heel bepalend voor de sound. Je kunt hiermee een donker geluid frisser 

maken, en andersom een te dunne sound voller.  

• Voor blazers geldt dat ze meestal het best klinken in hun midden- tot gematigd hoog 

bereik. Althans, het vergt meer ervaring en beheersing om ook hoog mooi te spelen. 

Maak in het arrangement dus gebruik van de aanwezige instrumenten om hoge extremen 

te voorkomen. Relatief laag arrangeren geeft over het algemeen een voller, ronder geluid. 

In het collectief is dat vaak functioneel omdat daarmee het hoog open blijft voor vocals, 

presence en expressieve momenten. Lage blazers concurreren in het zang/spraakgebied 

met leadzang. Maar dat kan met de juiste volumebalans worden opgelost. 

• Als je meerdere blazers hebt, arrangeer dan breed en open. Daarmee wordt bedoeld dat je 

de rollen over meerdere octaven verdeelt. Dit geeft een transparanter geluid, met minder 

stemmingsproblemen. Voor veel repertoire is een aardige strategie:  

Eén lage blazer (trombone/bariton) op lage tonica. 1 trompet dezelfde noot (dus klinkend 

een octaaf hoger), saxen in het kwint register, een tweede trompet hoog in het terts 

register (of saxen kwint + terts als je twee saxen hebt maar geen tweede trompet). Als je 

een tweede trombone hebt, kun je kiezen uit middenregister kwint, of je kunt de tonica 

over twee of zelfs drie octaven leggen (bastrombone, tenortrombone en hoog gespeelde 

trompet). 

• Smal of gesloten arrangeren (meerdere blazers qua toonhoogte dicht bij elkaar klinkend) 

kan heel nuttig zijn om een bepaalde sfeer op te roepen (warmte, mystieke padding, 

complexe akkoordwisselingen, etc). Maar het stelt hogere eisen aan de blazers, zowel qua 

zuiverheid als qua balans.   

• Om met publieksrumoer erbij transparante vocals te bereiken heb je ruimte nodig in het 

hoog (presence/verstaanbaarheid). Vooral trompetten, altsaxen, koper van een drumstel 

en de hoogste snaren (of distortion) van gitaren concurreren in dit frequentiegebied en 

kunnen transparantie van zang dus wegdrukken. Bewaar de hogere registers in 

instrumenten daarom wat voor expressieve momenten en riffs (tenzij je 

blazers/instrumentalisten erg goed kunnen doseren, en ook bescheiden kunnen zijn in het 

hoog).  

• Steeds hetzelfde spelen is meestal niet zo interessant. Als dit wel bij jouw muziek hoort, 

brengt dan incidentele kleine versieringen of riffs aan. En durf die ook te laten horen; 

breek er dan even uit met het volume. Om vervolgens weer naar de achtergrond te 

verdwijnen en ruimte te maken voor andere dingen in de muziek. 

Slaggitaristen kunnen bij reperoire met veel herhaling wat meer op ritme gaan spelen en 

de lange klank wat dempen (en dit varieren).  
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• Stem variaties van akkoordschema’s en kleurnoten af. Maak bewuste keuzes wie de 

kleurnoten speelt. Je hoeft dit niet perse met de hele band te doen. Het kan heel 

functioneel zijn als slechts één gitarist of instrumentalist dit doet.  

 

 

B.1.3  Rolbesef 

Bij veel repertoire (cover/pop/rock) zijn zang en “groove factory” (=drums+bas) de basis van 

de muziek. Aangevuld door herkenbare riffs. De rest is niet onbelangrijk, zeker niet in een 

stille zaal met een aandachtig luisterpubliek. Maar de basis van de muziek moet in ieder geval 

goed te horen zijn. Als je speelt in een rumoerige zaal, kan het functioneel zijn de balans wat 

te verleggen naar deze primaire partijen.  

Vanuit dit rolbesef kun je de “vulling” (chords/pads) dan beter wat minder indringend spelen. 

Overigens mag dit niet ten koste gaan van het enthousiastme van de band, dus we hebben het 

hier over overbrugbaar kleine verschillen. De aanpassing van balans kan in overleg met de 

geluidstechnicus ook prima op het mengpaneel gemaakt worden (alleen zaalgeluid, niet op de 

monitoring).  

 

 

B.1.4  Sound Matters 

De sound van je band is belangrijk en heel bepalend voor de indruk die je bij je publiek 

achterlaat. Een setting met een rumoerig publiek is een extra reden om hier eens goed over na 

te denken. Want wat in een stille repetitieruimte mooi en genuanceerd is, kan in zo’n situatie 

volledig verloren gaan.  

De interactie met publieksgeluid is complex. En hangt sterk af van kleine verschillen (volume 

& klankkleur) tussen bandgeluid en zaalrumoer. Daarom kun je je keuzes het best op 

feedback vanuit de zaal baseren (vraag b.v. je geluidstechnicus na een concert of hij/zij nog 

observaties/tips heeft op dit punt). Door te evalueren na ieder concert, bouw je sneller 

ervaring op.  

Er zijn geen gouden tips die altijd werken. Je moet vooral je eigen keuzes maken, 

situatiespecifiek, passend bij je repertoire en zoals je het zelf functioneel en artistiek vindt. Er 

zijn wel wat aandachtspunten:  

• In het spraakgebied heb je al veel volume vanuit de zaal. Vermijd daarom verzadiging 

van instrumentengeluid in het spraak/zanggebied. Dit kun je bijvoorbeeld doen door voor 

chord-partijen lichte transparante geluiden te kiezen in een relatief hoog register. In 

samenwerking met tonica in een baspartij levert dat vaak voldoende definitie van 

akkoorden. Eventueel kun je verder uitdunnen naar powerchords. Een alternatief is een 

markante syntheziser of piano akkoorden in een diep laag, eveneens weggehouden uit het 

spraakgebied. 

• Kies voor de primaire partijen voldoende heldere geluiden. Een heel warm gehouden 

overdrive gitaar, die maar af en toe wat in het hoog snijdt, is prachtig. Maar in een zaal 

met rumoer komt dit niet goed uit de verf. Er is dan een compromis te sluiten. Als het 

gespeelde rifje of solo belangrijk is voor de vorm van het nummer, moet het wellicht iets 

transparanter. 
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• De tip om lichte, heldere, geluiden te kiezen kan ertoe leiden dat de overall sound van de 

band te dun wordt. Dit is vooral bedoeld voor geluiden die op bepaalde momenten een 

belangrijke functie in het arrangement hebben. En dus duidelijk hoorbaar moeten zijn.  

Je overall sound heeft daarnaast ook een bepaalde body en warmte nodig. Die moet je 

zoeken in rondere begeleidings-geluiden die ook het lage middenregister gebruiken. 

Realiseer je dat hiervoor de volumebalans belangrijker en kritischer wordt. Houd zulke 

geluiden subtiel en zacht om voldoende transparantie te houden. Een alternatieve 

strategie voor behoud van transparantie is dat je de warme geluiden arrangeert als korte 

riffs of ritmische figuren (b.v. lage blazers geen padding rol geven). 

• Kies de sound van instrumentatie complementair aan de zang. Als je een fragiele 

sopraanstem als leadvocal hebt, kun je begeleiding wat voller maken en naar het 

middenregister verleggen. Is het daarentegen een krachtige bariton, zoek de sound van 

instrumenten dan wat meer in hogere geluiden. Door van de begeleiding één enkel geluid 

of instrument dichterbij het karakter van je vocal te brengen, smeed  je de overall sound 

tot een harmonieus geheel.    

 

 

B.1.5  Speeltechniek 

• Bij ongelijkheden wordt muziek gauw rommelig en gaat transparantie verloren. Hoewel 

een bepaalde spanning in de groove artistiek kan zijn, is het meestal het beste gewoon 

gelijk te spelen.  

• Zorg dat de interpretatie van groove en ritme bij alle bandleden hetzelfde is: Is het four-

on-the-floor? Alla Breve met nadruk op 1&3 of juist op 2&4? Waar liggen de heavy 

beats? Wie speelt ze en wie juist niet? Is de feel recht, shuffle, 6/8 polka, Weens, 

Reggae? Wat doen we met syncopen en accenten?  Is het tempo constant of spelen we 

ermee? Door het over zulke dingen een keer te hebben op de repetities, gaat dit vaak al 

beter.  

• Als de interpretatie bij iedereen duidelijk is, is het daarna kwestie van focus om exact  

“in de beat” te spelen. Gewoon een kwestie van voldoende diep in de muziek luisteren, 

beleven en opletten.  

• Vervolgens kent iedere muzikant wel de frustratie dat de bedoeling wel goed was maar de 

uitvoering niet (te langzame slag of pick in gitaren, stramme vingers van toetsenisten of 

gepruttel op de inzetten van blazers). Dat is een kwestie van techniek en oefenen.  

Je bewijst er de band en jezelf een dienst mee. De kwaliteitsbeleving bij publiek wordt 

door deze kleine momentjes in je optreden gemaakt of gebroken. En het speelt lekkerder 

en ontspannen, je geniet meer.  

• Vermijd groove-fighting: Mooi dat jij in de gaten hebt dat de rest van de band wat te 

langzaam speelt, maar wat zijn de natuurlijke momenten dat je er iets aan kunt doen? Kun 

je er (vanuit jouw rol) wel iets aan doen? Wie kun je tijdens het spelen bereiken om dit in 

te seinen? Als iets niet onmiddelijk corrigeerbaar is, blijf dan tenminste samenspelen.  
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B.1.6  Expressie 

• Speel energiek. Zorg dat iedereen in de band is uitgerust, zin heeft in het optreden en in 

de aanloop niet teveel en ook niet te weinig gegeten en gedronken heeft. Maak met de 

band een goede sfeeropbouw naar het optreden. Lever hieraan een positieve en actieve 

bijdrage en zoek de muzikale interactie tijdens het optreden.   

• Plan ook de aanloop naar het concert in je persoonlijke agenda. Vanuit je werk via een 

lange file op het laatste moment binnenvallen is geen goed idee. Zorg voor ruimte en rust 

in je hoofd en beleef het concert al voor je eraan begint.  

• Speel op inzetten en attacks. Voorzichtige inzetten met een wollig geluid zijn lekker 

veilig. Maar voor de transparatie is het beter duidelijk te laten merken dat je er bent. Zorg 

dat je je partij beheerst en kom gerust wat markant binnen bij een inzet. Direct daarna kun 

je iets gas terugnemen en meer muzikaliteit inbouwen. Inzetten zijn bij uitstek kansen om 

de muziek transparant te houden en nieuwe wendingen van het arrangement te 

onderstrepen. Realiseer je dat in een rumoerige setting de articulatie van je muziek 

vermindert. Dus aan de voorkant mag je op het randje van teveel gaan zitten.  

• Na een goede en duidelijke inzet heb je een aantal maten de aandacht, ook zonder veel 

volume te maken. Dus dominant de akoustische ruimte opeisen is dan juist even niet 

nodig. Je kunt meestal geleidelijk wat volume terugnemen en bewaren voor als er 

verderop weer iets interessants gebeurt in jouw partij. Dat kan een rol zijn als “stuwer” 

van de muziek (aggitato rol), expressie naar nieuwe strofe toe, interessante riff, etc.  

Vaak zit je rol dus bij inzetten, in een tussenbeweging of ontwikkelt deze zich juist tegen 

het eind van een strofe. Denk hierover na en speel met een interpretatie in gedachten.  

Stem deze interpretatie zonodig in de band af (hoewel het leuker is te kijken wat er 

spontaan met jouw interpretatie gebeurt).  

• Denk na over de zogenaamde globale dynamiek en expressie; waar komt een nummer 

vandaan en waar moet het naartoe? Wat is de beweging over coupletten, bridge en 

refreinen? Vaak werkt enige opbouw in volume (of subtiele en goed geplaatste tempo-

variaties) positief voor de expressie en maakt dit een krachtiger indruk bij het publiek. 

Uiteraard met vrij te kiezen plateaus of tussenbewegingen (b.v. zachter in 2
e
 couplet als 

dat bij de lyrics past, of een vrijer tempo in een bridge).  

Verzuim niet het nummer “weer te definieren”  na zo’n beweging. Verreweg het meeste 

repertoire heeft er baat bij strak en overtuigend te eindigen. Dat is een vorm van resolutie 

waartoe de vrije beweging uitnodigt.  

• Pas op met een eindspel waarin hetzelfde patroon telkens herhaald wordt. Je brein is hier 

op een gegeven moment wel klaar mee. Maar als de energie van de band hier ook maar 

een klein beetje inzakt, is dát wat je overbrengt op het publiek.  

Blijf dus actief investeren in de muziek en denk na over nieuwe laagjes in het geluid, 

toenemend volume of kleine variaties die het einde meer impact kunnen geven. Ritme 

varieren is minder gewenst: dit wekt vaak een ongecontroleerde indruk. 

• Een korte hoge eindnoot is steevast te laag. Niet bij jullie natuurlijk, maar bij al die 

andere bands…Let erop: Na een perfect gespeeld nummer is dit een mentale afknapper 

voor het publiek. En de laatste indruk die je achterlaat.  
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• Een nummer met een fade-out kan heel leuk zijn. Maar het vraagt wel muzikaliteit van 

alle bandleden, en meestal wat afstemming. Als de halve band niet meer goed durft te 

spelen (in afwachting van wat er nu weer gaat gebeuren) doet dat afbreuk aan je 

presentatie en “frisheid” als band. Stem dus af hoe het nummer aan zijn eind komt. En 

zorg dat je voldoende nummers hebt met een gedefinieerd einde. Dan kun je het tempo 

van een setlist ook hoog houden.  

• Sommige bands eindigen nummers steevast met “een draak” van een ritenuto, of veel ad 

lib in de leadzang. Beantwoord voor jezelf de vraag of dat echt muzikaal is en wanneer 

het te voorspelbaar wordt. Als je voor een incidentele ritenuto kiest, spreek dan het 

moment af waarop je hem samen inzet. Liefst zo laat mogelijk. Een ritenuto die het 

publiek kilometers tevoren hoort aankomen is niet interessant. Zeker niet als dat bij 

meerdere nummers in een set gebeurt. 

• Denk na over de opbouw van je setlist. Vooral in een eerste set wil je de aandacht van het 

publiek pakken. Maak dus een inschatting van wat voor soort publiek het is (en in wat 

voor gemoedstoestand). Probeer hier met keuze en volgorde van nummers op in te spelen. 

Hoewel je sterk wilt openen: geef niet al je kwaliteit onmiddellijk weg. Denk ook na over 

het vasthouden van aandacht tijdens het optreden en hoe je wilt eindigen.  

• Denk na over de “snelheid” van je optreden. Deze hoeft niet perse steeds heel hoog te 

zijn. Snelle wisselingen tussen nummers zijn nuttig aan het begin van een optreden, als je 

de aandacht nog moet krijgen. Maar verderop kunnen kleine rustpunten en korte 

presentaties heel funktioneel zijn in je contact met het publiek.  

• Stel je bereikbaar op tijdens het spelen; optreden is meer dan nootjes maken. Sta open 

voor interactie, signalen en publieksreactie. 

 

 

We noemen hierboven allerlei aspecten die op het eerste gezicht meer met muzikaliteit te 

maken hebben dan met sound en transparantie.  

Er is echter een direct verband: Als je band goed en interessant speelt, houdt je de aandacht 

van het publiek beter vast. Dat scheelt zomaar drie decibel aan herrie vanuit de zaal. 

En je maakt beter gebruik van de interpretatiekracht van de luisteraars. Als het publiek 

mentaal afhaakt omdat er toch de hele tijd dezelfde “wall of sound” van het podium komt, ben 

je om die reden ook minder aanwezig en transparant. Optreden is geluid maken, maar ook 

mindplay. 

Verder is een positieve energie op het podium in het publiek goed voelbaar. Meestal speel je 

er écht beter door. Maar als de sfeer goed is, is jouw publiek ook een stuk vergeeflijker.  

Fijn publiek is een wonder van interactie. Je kunt dat tot op zekere hoogte afdwingen.  

In ieder geval de kansen van de band vergroten. 
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B.2  Voor de bandleden 

 

B.2.1  Sound Matters: Speciaal voor de Electric band  

• De meeste E-instrumentalisten (gitaar, synthesizer) kunnen hun geluid zelf filteren.  

Het kan functioneel zijn dit niet of minder te doen en dit (wat meer) over te laten aan de 

geluidtechnicus. 

De redenering hierbij is dat de geluidstechnicus tijdens het concert geen autoriteit heeft 

over de klankkleur als er al teveel uit de signalen is gefilterd. Daarentegen kan hij/zij de 

klankkleur tijdens het concert nog beïnvloeden als alle spectruminhoud (boventonen, 

harmonischen) nog in het signaal zit. 

Deze benadering vraagt wel wederzijds begrip, technisch overleg en goed op elkaar 

ingespeeld zijn. Het ingrijpen door de geluidtechnicus moet in dit scenario nl. wel echt 

gebeuren, omdat je anders juist te breedbandig bent met je geluid.  

� Als je dit de geluidstechnicus niet toevertrouwt of als het niet mogelijk is (incidentele 

samenwerking, te eenvoudig mengpaneel) valt nog steeds te overwegen hoe je de 

instellingen van je filters iets aanpast voor een rumoerige concertsetting. Denk aan b.v. 

low-pass iets hoger instellen, high-pass combineren met presence shelving etc, iets meer 

presence in bas, iets minder bas in het gebied van zaalresonanties, etc.  

Als je hiermee aan de slag wilt, kies dan je instellingen optimaal voor de concerten en 

accepteer dat het geluid niet helemaal optimaal is tijdens je repetities. Telkens aanpassen 

leidt nl. snel tot fouten.  

• Pas op met sterke resonanties in filters (hoge Q). Door het concurrerende zaalgeluid kun 

je hiermee de situatie krijgen dat vooral steeds de resonantiefrequentie te horen is. Deze 

is meestal niet getuned met de toonsoort waarin je speelt, en dat kan een hele vreemde 

sfeer oproepen. Als je goed weet wat je doet, kun je hier juist wel gebruik van maken 

(veel Hammond B3 sounds in poprepertoire hebben subtiel getunede resonanties om 

boventonen te versterken. Ook synthesizers hebben soms een drone/bourdon).   

• Synthesizers en keyboards kunnen meestal hun volume-envelope beinvloeden. Omdat 

presence en transparantie hiermee gediend zijn valt te overwegen scherpe Attacks en wat 

Decay te kiezen. Goed geluid gaat niet per kilo. En of je hoorbaar bent wordt vooral door 

je inzet bepaald. Een lange Release kan gaaf zijn op padding, omdat je dan terughoudend 

zacht kunt spelen, en vooral even aanwezig bent in de gaten tussen de muziek.   

• Gitaren kunnen bij het instellen van sustain en overdrive>distortion>fuzz beter wat aan 

de “matige” kant van het spectrum blijven omdat deze effecten veel akoustische ruimte 

innemen. Het publiek herkent echt wel in welke stijl je speelt zonder dat je overdijft. Een 

lichte overdrive is geluidstechnisch vaak functioneler dan zware distortion.  

• Uitgezonderd wanneer je bewust sustain nastreeft, is zware compressie meestal geen 

goed idee. Door het publieksgeluid heenprikken met je dynamiek, inzetten en expressieve 

moments-of-fame geeft nl. meer transparantie dan altijd even luid zijn.  

Wat wel goed kan werken:  

1. Compressie op de bas of slaggitaar om een consistentere groove te krijgen. Goede 

gitaristen/bassisten hebben dat niet echt nodig en maken liever gebruik van de 

mogelijkheid om met hun dynamiek te spelen. 

Als je het hebt, gebruik dan bandcompressie: Veel op het laag van de bas, niet op 

de hogere presence.  
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2. Een slaggitaar kan met bandcompressie wat consistenter aanwezig zijn in de 

frequentiebanden die de zang niet in de weg zitten. Dit kan nuttig zijn voor de body 

van je band-geluid.   

• Realiseer je dat het grootste deel van het publiek effectief naar één speaker staat te 

luisteren. Effecten die veel doen met het stereobeeld (b.v. autopan, stereo-modulaties, 

Lesley) kun je daarom beter achterwege laten. De functionele basis is mono uitkoppeling, 

en ook hierop kun je moduleren. Als je wel stereo uitkoppelt en stereo-effecten gebruikt, 

houdt het verschil tussen L en R signalen dan beperkt en overleg vooraf met de 

geluidstechnicus.   

 

 

B.2.2  Drums en percussie 

• Omdat drums vaak gezien worden als een fundament van de muziek, spelen veel 

drummers altijd met hetzelfde hoge volume. Zeker als de drummer tempovast is, maar de 

band wat minder, ontstaat onbewust de neiging “altijd maar de groove voor te schrijven”.  

Hierbij aan drummers de uitnodiging om bij ieder nummer goed over zijn/haar rol na te 

blijven denken en niet voortdurend gas te geven. Waar dit bij het repertoire past, kan het 

heel mooi zijn dat de rest van de band de groove een keer draagt. Daardoor onstaat de 

ruimte om ook met drums dynamischer en muzikaler om te gaan. Zodat je in een break of 

volgende passage (typisch een refrein of resolutie) weer wat meer volume kunt geven.  

Als de band voortdurend hoge drumvolumes nodig heeft om strak te kunnen zijn, is dat 

een repetitie-thema.  

• Drummers zouden ook binnen hun drumstel kunnen nadenken waar de hoekstenen van 

hun drumsound precies liggen. Vaak zijn dat kick, snare en hi-hat. Zware of voortdurende 

nagalm van crash, ride en toms heeft meestal geen functionele bijdrage aan een goede 

groove. Dit zijn effectinstrumenten die bijzondere momenten in de muziek benadrukken 

of een bepaalde sfeer moeten maken. Vooral het koper hoeft helemaal niet hard, omdat 

dit in kleine zaaltjes vaak al buiten de versterking om duidelijk te horen is. 

• Lange nagalm van crash en ride, maar ook van toms en overige drums, verstoort de 

transparantie. Vanuit een functioneel oogpunt zijn korte en droge drumgeluiden dus vaak 

beter (ook als je eigen smaak anders is).  

Experimenteer met demping van je drumstel tot je tevreden bent. Een goedkope methode 

om drums te dempen is het plakken van duct-tape “rugjes” (stukje duct-tape van ca. 8 cm 

dubbel plakken m.u.v. de eindjes. Dit als een omgekeerde “T” op het vel plakken). Een 

goede taktiek is om eerst alle geluiden zo droog mogelijk te maken, en dan met een korte 

naklank van het snare-geluid weer wat leven terug te brengen in het drumstel. Vervolgens 

eventueel koper en toms weer wat korte nagalm terug te geven. Als laatste eventueel de 

kick. 

• Punch en nagalm zijn twee verschillende dingen. Probeer het onderscheid tussen een snel 

ontwikkelend vol geluid en een lange naklank te horen bij het afstellen van je drumkit en 

de demping.   

• Denk behalve aan demping ook aan vel-spanning. Je kunt de boventonen van drums 

beinvloeden met de kleine onregelmatigheden in de spanning. Iets ongelijkmatig kan 

beter zijn omdat er dan meer boventonen ontstaan en de resonantie van een grondtoon of 

eerste harmonische dan minder wordt. De drum wordt dan wat minder tonaal. Dit heeft 

als voordeel dat dit een wat universeler drumstel oplevert. 
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Maar tonale drums kunnen ook erg mooi zijn en goed bij bepaald repertoire passen.  

Vaak is dan wel meer demping nodig om de nagalm voldoende kort te houden. Maak een 

bewuste keuze. Deze keuze hoeft voor de diverse onderdelen van het drumstel ook niet 

dezelfde te zijn.  

• In samenwerking met een geluistechnicus zijn allerlei varianten en optimalisaties 

mogelijk. B.v. gating van drumgeluiden, of gated reverbs met een (digitaal) mengpaneel. 

Als je gefacineerd bent door variatie van drumgeluiden, en de sound per nummer wilt 

variëren, is het goed wat basiskennis over de electronische bewerking daarvan te vergaren 

(internet). Zodat je weet wat er allemaal mogelijk is en waar je bij je geluidstechnicus 

naar vragen moet.  

• Speel drumbreaks niet als een losstaand kunstje, maar “breng” de band ermee tot in de 

volgende strofe. Met een break trek je aandacht, dus tijdens en daarna moet je timing 

haarscherp zijn. Een break is pas af als de rust in de muziek na een paar maten is 

wedergekeerd. 

• Wees terughoudend met percussie-instrumenten: Het kan heel artistiek zijn, maar het 

wordt ook gauw teveel. Veel percussie-instrumenten zijn aandachttrekkers. Wees je 

daarvan bewust en beperk daarom het gebruik tot wat muzikaal functioneel is.  

• Veel percussie-instrumenten hebben tonale resonanties en een lange sustain/release, 

Daardoor nemen ze veel akoestische ruimte in. Goede bespanning, demping, 

microfoonopstelling en afregeling van mengpaneel spelen allemaal een rol.  

 

 

B.2.3  Blazers 

• Voor blazers is rolbesef belangrijk, omdat hun geluid (net als dat van drums) vaak ook 

buiten de PA om goed te horen is. De verleiding is groot om bij veel podiumgeluid om je 

heen ook vol gas te geven. Maar als je rol in een nummer secundair is, moet je hem ook 

secundair spelen. Bij goede monitor instellingen is dat helemaal geen probleem. Zo houd 

je marge voor natuurlijke dynamiek en je échte “moments of fame”. Vertrouw op je 

geluidstechnicus voor het maken van de zaalbalans en doe iets aan de monitoring als je 

niet normaal kunt spelen.  

• Blazers hebben in popcovers vaak een belangrijke rol bij het maken van overgangen 

tussen coupletten/bridges/refreinen (vergelijkbaar met die van drumbreaks). Maak op 

deze punten een goede dynamische opbouw en “breng” de band tot in de volgende strofe. 

Om daarna weer gas terug te nemen en ruimte te maken voor de nieuwe sfeer die is 

ontstaan.  

• Blaasinstrumenten zijn erg dynamisch en het volume kan ook heel snel varieren (volume-

envelopes over één noot zijn mogelijk). Vooral in pittig ritmisch/funky repertoire hoeven 

ze eigenlijk alleen de contouren weg te zetten van wat ze spelen. Terugnemen op de 

sustains (middendeel met klank van langere noten) is vaak een goede strategie om 

transparant te spelen. Keiharde lange noten hebben zelden een nuttige functie in de 

muziek. Puntgave timing, accentrijk spel met sterke en muzikale dynamiekverschillen, of 

een goed geplaatste “break-out” zijn wél nuttig.  

• Losse, korte accentnoten of riffs komen in blazerspartijen vaak voor. Die mogen 

natuurlijk wel degelijk forte. Maar zelfs op een korte noot of riff zit een volume-

envelope, waarvan de interpretatie binnen het combo voldoende gelijkvormig moet zijn. 

Vaak voel je elkaar heel natuurlijk aan. Maar soms moet je hier aandacht aan besteden op 
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repetities. Een bekend probleem is dat het op grotere mondstukken wat moeilijker is om 

snelle inzetten en scherpe attacks te spelen. Trompetten en rietinstrumenten zijn sneller. 

Dat kan de akkoordklank op korte noten aantasten, of te abrubte releases geven in de 

kleinere instrumenten. Met wat bewustwording en oefenen is dit eenvoudig te verbeteren. 

• Als blazersgroep korte accenten perfect spelen is erg moeilijk, maar als het goed gaat 

doet het wonderen voor de “vibe” van een optreden. Uitdagingen zijn:   

koude inzet na een lange pauze, er allemaal zijn, akkoord compleet, juiste noot, intonatie 

goed, directe inzet zonder bramen, goede interpretatie, registers in balans....  

Typisch een voorbeeld van weinig spelen, maar een grote verantwoording!  

• Goede stemming van blaasinstrumenten heeft een zeer positief effect op hoe de band 

overkomt op het publiek. Nog voordat een gemiddeld publiek het als “vals” zou betitelen, 

doen onzuiverheden al afbreuk aan de frisheid en transparantie van je sound.  

Hierbij gaat het niet alleen om goed afstemmen, maar vooral om een goede intonatie.  

En dat is nog niet zo eenvoudig want je hebt in de samenwerking met een gitaren en keys 

te maken met een principieel probleem:  

Blaasinstrumenten zijn van nature rein gestemd. Maar in Electric bands is de stemming  

gelijkzwevend. Dat verschil kun je ongedaan maken met je intonatie, maar dat vraagt wel 

bewustzijn en oefening.  

Als je niet weet wat dit allemaal betekent, zoek het dan eens op of organiseer voor de 

blazers een workshop intonatie (onder leiding van een goede coach). Het komt erop neer 

dat bepaalde noten van blazers van nature wat te laag of te hoog zijn vergeleken met 

toetsen of gitaar. Als je in een HaFaBra orkest speelt valt dat niet zo op, want dan speelt 

het hele orkest zo. Maar als je samen met een electric band als blazerssectie fris wilt 

overkomen, moet je dat dus corrigeren.  

• Meestal doet te laag (flat) meer afbreuk aan de sfeerimpressie dan te hoog (sharp). Dus 

als een blazer de gelijkzwevende intonatie niet helemaal goed krijgt, stem dan bewust wat 

hoog af. Stem niet alleen af op grondtonen, maar check ook de meest kritische 

boventonen. Na het standaard C/Bes stemmen op Bes-trompet/C-trombone, daarom ook 

de hoge E/D controleren (voor Es-instrumenten zoals altsax is dat na het standaard G 

stemmen ook de hoge B controleren). Dit is belangrijk omdat vanuit de gelijkzwevende 

stemming denkend vooral de 4
e
 boventoon van een blaasinstrument te laag is (dat zijn de 

hiervoor genoemde noten). 

• Voor trompetisten en overig drieventiels brass:  

De stemming van de eerste twee ventielen is niet zo kritisch, maar door de grotere buis 

valt verkeerde stemming van het derde ventiel wel snel op. Stem de buis van de derde 

ventiel door een G (middenbereik) met en zonder hulpgreep (1+3) met elkaar te 

vergelijken. Dit hoort hetzelfde te zijn, en daarna moeten lage G en D, Es en As (dus 

noten met gebruik van derde ventiel) goed in het octaaf rijtje passen.  

Werk niet voordurend met deze schuif; als dat nodig is moet je iets aan je 

intonatietechniek doen. 

• Een schuiftrombone speel je in principe met vaste posities, dus in een vaste routine van je 

armbewegingen (hoewel de posities wel iets langer mogen worden in lage registers).  

De zuiverheid maak je (net als op ieder ander blaasinstrument) met je lippen, dus met  

intonatietechniek.  
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Omdat een trombone minder bochten heeft, is de “lock-in” van boventonen in het 

instrument erg zwak. Daardoor heb je een veel groter intonatiebereik dan op een 

ventielinstrument. En dus meer kans dat het vals is. Werk aan de winkel... 

Bij een trombonist met een matige stemming is meestal het probleem dat armbeweging 

onvoldoende (gedisciplineerd) wordt getraint. Daardoor werken schuifpositie en  

lip-intonatie wat willekeurig met elkaar samen. De combinatie is telkens anders. Streef 

daarom naar routine van vaste posities (motorisch geheugen trainen, regelmaat van 

oefenen) en pas daar je intonatie op aan. Corrigeer vervolgens je arm-posities op basis 

van gemiddelden, en niet per noot.   

Stem je kwart/kwintventielen af op een manier die het best intoneert en laat ze daarna 

staan. Eventueel kun je de methode gebruiken die hierboven voor trompet (3
e
 ventiel) 

werd beschreven. Controleer de stand voor ieder gebruik, want juist deze stempompen 

verschuiven makkelijk als het instrument in de koffer zit.  

 

B.2.3  Bas   

• Voor de (gitaar)bassist betekent transparantie wat denkwerk: Welk geluid kies je? 

Sommige bassisten houden van “puur” basgeluid en vermijden alle processing (zelfs 

EQ). Maar wat is de definitie van “puur” in een zaal die onder de 150 Hz extra volume 

geeft? En hoe ga ik een subtiele slapping horen in een kakefonie van andere geluiden?  

Onze suggestie is om een timbre te kiezen waarbij het steviger plukwerk net iets in het 

hoog snijdt. Hierdoor zijn belangrijke inzetten en riffs duidelijk gedefinieerd.  

• Vervolgens iets over rolbesef:  

Omdat het basgeluid een fundament vormt voor de sound van de band, hoeft je 

afwisseling/opvallendheid niet heel groot te zijn. Na een een nummer waarin je een 

duidelijke rol had, of na een vette solo of slapping riff kun je best weer een tijd ingetogen 

spelen. Met een strategische profilering (over nummers en setlist), hoeft een bas helemaal 

niet luid te zijn, of vaak uit de band te springen, om veel indruk te maken.  

Met kwaliteit en precisie in je spel bereik je veel meer. En je helpt de band ermee, want 

die reageert op onnauwkeurigheden van de bas. Grote verantwoording!  

• Denk na over muting en sustain; Groove wordt bepaalt door de kwaliteit van je inzetten, 

niet door de lengte van de sound die daar achteraan komt. Teveel sustain kan afbreuk 

doen aan de transparantie. En ook muting is een middel om te grooven: goed geplaatste 

stilte is ook muziek. Spreek eventueel mute-breaks af met de rest van de band. 

Als je van de lange basnoten bent, denk dan eens na over een meer ritmische speelstijl. 

Kies een aantal nummers in je setlist waar dat bij past. Je wat meer laten meevoeren door 

de drummer is vaak een sleutel naar een andere speelstijl. 

• Vaak spelen bas en drumkick samen. Beide instrumenten zitten in hetzelfde lage register, 

dus in principe zit je elkaar in de weg. Door een goed rolbesef kun je de samenwerking 

goed krijgen: Stel je voor dat de kick voor het moment van de beat zorgt, en de bas voor 

de toonhoogte en sound van de naklank. Met andere woorden, vermijd dat de bas te vroeg 

inzet.  

Het idee moet zijn dat de kick haarscherp definieert wanneer de beat valt, die dan 

naadloos overgaat in de klank van de bas. Dat betekent in principe gewoon gelijk spelen. 

Maar zeker niet te vroeg in de bas. Deze “feel” is dat “de kick de bas wakker schopt”.  
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Oefen de (micro)timing van deze essentiele samenwerking in de band.  

Nog leuk om te doen ook. En als de rest van de band daar een keer goed naar luistert 

helpt dat ook de groove van andere bandleden vooruit.  

 

 

B.2.4  Zang 

• Een goede zangtechniek helpt vocalisten enorm om door de mix te snijden. Technieken 

als belting/twang, maar ook goede attack, articulatie en dictie zijn erg nuttig om als band 

meer indruk te maken. Vermijd zingen met je spreekstem of met je baritonregister 

(specifieke passages of repertoire uitgezonderd).  

Voor wie deze begrippen niet kent; zoek ondersteuning van een professioneel zangcoach. 

Al is het maar tot je snapt wat er bedoeld wordt en weet waar je op moet letten.  

Niet alleen je performance wordt er beter van. Het is ook beter voor je stem als je met de 

juiste techniek zingt. En voor wie dat niet wil of coaching te duur vind: Het gaat er vooral 

om dat je klank maakt en niet verlegen bent. Ga recht staan en haal adem. Durf te zingen 

en je zingt al beter. 

• Vermijd glissando’s in zangpartijen. Bij uitzondering kan dit artistiek zijn, maar meestal 

zijn “spot-on” inzetten functioneler en transparanter. Kruip dus niet naar de juiste 

toonhoogte toe, maar probeer deze bij een inzet direct te raken. 

• Zing op attacks. Dus geen voorzichtige veilige inzetten, maar (met het juiste volume) 

direct geluid maken. 

• Tekstbeleving is belangrijk voor je contact met het publiek. Je kunt krampachtig proberen 

alles zo muzikaal en goed mogelijk te doen. En in gedachten koortsig zoeken naar je tekst 

omdat je je teveel focust op zuiverheid of losse woorden. Maar een vocalist die gelooft in 

wat hij of zij zingt, wordt door het publiek ook geloofd. Zorg dus dat je je teksten 

beheerst, belééf waar het over gaat en draag dit voor.  

Wees daarbij niet te bang voor een foutje: de expressie en energie van een song 

overdragen mag soms best met een uitglijer of missertje. Bij een sterke performance kan 

het publiek de noten nog wel bedenken, maar de goeie noten op een brave rij maken nog 

geen sterke performance. 

• Backing vocalisten hebben vaak de neiging afwachtend te zingen en hun rol wat minder 

serieus te nemen. Volledig ten onrechte. Je hebt echt veel om op te letten als backing-

vocalist!  

Je muzikale rol ligt in groove en klank. Daarnaast ook in zuiverheid, balans, articulatie, 

sound/karakter. En je sociale rol ligt in het ondersteunen van de lead en de expressie.  

Dit alles kan niet met slappe inzetjes. Hiervoor heb je materie beheersing, een goede 

vocaliteit en zelfvertrouwen nodig. Goed gedefinieerd zingen (met duidelijke attacks) kan 

ook met weinig volume waar dat beter past. Maar dat is beslist niet hetzelfde als 

voorzichtig aangeblazen inzetten, waarbij de lead zich even in de steek gelaten voelt.  

Je bijdrage is een grote verantwoording, dus zorg dat je deze rol pakt.  

Dat is gemakkelijker als je niet te voorzichtig bent. Je hebt altijd je geluidstechnicus nog 

als de zaalbalans niet goed is.  

 

 


