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De sluipmoordenaar 
van al jouw mixen 

(tot nu toe!)

Veel mensen raken gefrustreerd omdat hun 
mixen maar niet het niveau willen bereiken 
welke ze voor ogen hebben. Vervolgens zoekt 
men het in “de compressor die producer hup-
peldepup ook gebruikt”, “die plugin”, “die pe-
perdure microfoon” of soortgelijke wanhoop-
spogingen. Echter, de duurste apparatuur 
blijkt absoluut geen garantie voor een goede 
sound. Dit heeft te maken met de volgende 
uitspraak van de bekende producer Bob Olhs-
son:  “the right settings on cheap equipment 
or plugins will beat the wrong settings on the 
most expensive hardware every time”. 

Wat zorgt ervoor dat je de goede instellingen 
maakt? Jouw afluistering, je luistervaardig-
heid en je skills als mixing engineer. Deze 
zaken maken HET GROTE VERSCHIL. Visie 
(weten waar je heen wilt met de song/sound) 
en “goede smaak” spelen uiteraard ook een 
rol hierin.
 
Het lijkt me leuk om aan al deze aspecten 
t.z.t. een pdf te wijden. In deze pdf focus-
sen we ons op het belangrijkste en meest 
onderschatte aspect van je afluistering: de 
akoestiek. Je akoestiek veroorzaakt name-
lijk met afstand de grootste afwijkingen in je 
hele afluisterketen. De kamer waarin je mixt 
liegt namelijk tegen je. Al je mixbeslissingen 
baseer je op wat je hoort en als dat niet klopt, 
kloppen je mixen ook niet. 

Akoestiek is alleen een nogal onpopulair 
onderwerp, dus waarschijnlijk ben ik al een 
aantal lezers kwijt zodra het woord “akoes-
tiek” viel. Anyway, als je jouw muziek serieus 
neemt, blijf er dan nog even bij. Een typeren-
de quote van een Sound Education student 
(Iwen, in dit geval) na de akoestiek lessen: 
“Ik ben echt super blij dat je ons zo hard hebt 
gedrilld op het belang van akoestiek en nu ik 
thuis deze afluistering heb, hoor ik ook pas 
echt wat voor een verschil het is! De beste 
audio investering die ik ooit heb gedaan!”

 Wellicht ben je op dit moment, net als de 
meesten, nog weinig bewust van akoestiek. 
Om een voorbeeld te geven van akoesti-
sche kleuring: houd beide handen eens ‘n 
centimeter of 10 voor je mond en merk het 
verschil op in jouw stemgeluid. Dit is slechts 
1 voorbeeld van akoestische kleuring, maar 
je kamer kleurt het geluid op allerlei manieren 
waardoor jouw mixbeslissingen vaak onjuist 
zijn. Zonder dat je het beseft, ben je regelma-
tig jouw akoestiek aan het corrigeren i.p.v. het 
bronmateriaal zelf. Dit is helaas geen zeld-
zaamheid.

Je brein vindt de kleuring van het geluid door 
akoestiek niet interessant genoeg om daar 
bewust aandacht aan te besteden (een freaky 
boek wat betreft een stukje bewustwording op 
dit gebied is “Spaces speak, are you liste-
ning?”). Vandaar dat je jarenlang kan zitten 
mixen zonder dat je beseft wat je in werkelijk-
heid aan het doen bent. 

Als je dacht dat het wat akoestiek betreft om 
subtiliteiten handelt, laat me je direct even 
uit de droom helpen met een voorbeeld. Een 
vorm van akoestische kleuring zijn staande 
golven. Staande golven in jouw ruimte 
maken van de basweergave een achtbaan 
met pieken en dalen van ongeveer -/+ 15 
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dB! In principe heeft iedere ruimte die goed 
geïsoleerd is last van staande golven (de bas 
gaat heen en weer stuiteren in jouw ruimte en 
veroorzaakt allerlei optellingen en uitdovingen 
van allerlei frequenties). Google even “room 
modes” voor het geval dit nieuw voor je is en 
je hier meer van wilt weten. 
De frequenties waarop de basweergave ver-
minkt wordt, hangen hierbij af van de afmetin-
gen van de ruimte. Dus: stap je in een andere 
kamer, dan heb je een andere basweergave, 
die zelfs afhankelijk is van de exacte plaats 
waar jij je bevindt in die ruimte. Alleen indien 
jouw mix uitmuntend in balans is, dan heeft 
deze de grootste overlevingskans afgespeeld 
in diverse omgevingen en over verscheidene 
installaties. Het is echter een heel gevecht, 
deze balans te bereiken als je al begint met 
mixen in een misleidende akoestiek.

Je akoestiek op orde krijgen zodat je kan ver-
trouwen op wat je hoort, is echter een enorme 
klus.. Als je daar voorlopig geen zin in hebt, 
wat ik me best kan voorstellen, dan raad ik 
aan om in ieder geval:

1) je eigen afluistering goed te leren kennen. 
Draai eens een middag je favoriete platen, 
gezeten op je mixpositie. Je krijgt dan een 
beter idee, hoe een professionele productie 
behoort te klinken op jouw afluistering.

2) veel met referentiemixen te werken. Om 
bijvoorbeeld het level van de kick in jouw mix 
te checken met die van de referentiemix, de 
sibilance van de vocal, de stereobreedte, etc).
 

Bepaalde plugins, zoals deze “Magic AB” 
plugin maken het werken met referentie 
mixen in je sequencer een stuk comfortabeler.

Eenvoudige akoestiek 
checks
 
Klinken je mixen in jouw eigen ruimte best 
goed, maar vallen deze in een andere om-
geving steevast tegen? Vaak krijgen luid-
sprekers de schuld bij dit soort proble-
men, maar in de meeste gevallen blijkt de 
akoestiek de ware boosdoener. 

Natuurlijk kun je metingen verrichten om alle 
aspecten van de akoestiek in kaart te bren-
gen, zoals we bij de Sound Education lessen 
demonstreren. Zelfs de werking van akoesti-
sche modules kun je in kaart brengen. Maar 
dat voert voor nu wat te ver allemaal. 

Fuzzmeasure is een van de betere akoesti-
sche meetsoftware voor de mac

Hier volgen een paar tests die je makkelijk 
zelf kunt uitvoeren: 

1) speel een “sine sweep” af over je luid-
sprekers. Deze kun je downloaden of vinden 
op een audio test CD. Dit is een sinusgolf die 
op een zeer lage frequentie begint en dan 
langzaam gaat stijgen in toonhoogte. Het 
volume van het audiofile blijft hierbij voortdu-
rend identiek. Ga dus op je mixstoel zitten en 
speel de sweep af via je luidsprekersysteem. 
Voorzichtig overigens met het volume van 
testsignalen! 
Als jij grote schommelingen in volume ervaart 
tijdens het stijgen van de frequentie, dan heb 
je dus een afluister probleem qua frequentie 
response (dit volumeverschil zit in werkelijk-

Waarom moeite doen 
voor akoestiek?
1) Je werkt veel sneller
Je hoeft bijvoorbeeld niet steeds weer buiten 
de deur (in de auto, bij je vriendin, etc.) te 
controleren of je mix klopt, vervolgens diverse 
correcties aan te brengen om dan opnieuw 
elders te gaan luisteren hoe deze correcties 
dan weer uitpakken etc. (zucht...). 
Wat ook de nodige tijd en moeite kost is 
tijdens het mixen regelmatig referentiemixen 
te checken, of het wel correct is wat je aan 
het doen bent in je mix. Als je akoestiek op 
orde is dan weet je gewoon dat het klopt wat 
je hoort, dit scheelt dus enorm veel tijd. Uiter-
aard spelen luidsprekers (!), D/A converters, 
kabels e.d. ook een rol in de afluistering maar 
lang niet zo’n grote rol als je akoestiek.

2) Je maakt professionelere mixen: je 
maakt direct betere instellingen en werkt met 
meer zelfvertrouwen. 

Tenzij de akoestiek abominabel is raad ik je 
overigens af uitsluitend op koptelefoon te 
gaan mixen. Daar zijn diverse redenen voor. 
Google bijvoorbeeld eens op “HRTF”. Er 
worden namelijk wel pogingen ondernomen 
om op koptelefoons een luidsprekerervaring 
te bieden, maar jammer genoeg nog wel met 
de nadruk op het woord “pogingen”. 

Voorbeeld van een koptelefoonversterker met 
crossfeed regelaar: hiermee kun je het geluid 
van de ene oorschelp wat laten doorlekken in 
de andere oorschelp (en vice versa) om de 
fase interactie tussen beide kanalen te kun-
nen waarnemen. Bezit je zoiets niet, check 
dan je koptelefoonmix regelmatig in mono.

heid dus niet in de sine sweep, maar wordt 
door je ruimte veroorzaakt!).
Ook moet het stereobeeld van de sinusgolf 
voortdurend strak in het midden tussen je luid-
sprekers blijven staan: als de toon iets meer 
naar links en dan weer naar rechts zwabbert 
tijdens het stijgen van de toon heb je last van 
een afluistering, die asymmetrisch is qua fre-
quentieresponse.

Veel testsignalen kun je vinden op speciale 
audio CD’s, hier bijvoorbeeld die van Alan 
Parsons.

2) speel een stationaire, lage sinusgolf af 
(bijvoorbeeld 80 Hz of daaromtrent) terwijl 
je door je kamer loopt. Het is logisch, dat de 
bas luider wordt als je dichtbij de wanden komt 
of in een hoek (het is een drukgolf). MAAR als 
het volume flink schommelt terwijl je rond je 
mixstoel loopt is het foute boel. Als een be-
paalde frequentie op iedere plek in jouw ruimte 
anders is qua volume, rijst de vraag: hoe luid is 
deze nu werkelijk? Dat zou je moeten weten, 
om goede mixbeslissingen te nemen. Test het 
liefst een paar verschillende lage frequente 
tonen. Als je door de kamer loopt en het  vo-
lume van de sinusgolf verschilt dramatisch 
afhankelijk van waar je staat, heb je dus flinke 
staande golven in je ruimte. Deze maken van 
jouw basweergave een soort achtbaan.. een 
duurdere luidspreker gaan kopen voor een 
betere basresponse is bij dit soort akoestische 
problemen uiteraard zinloos. 

3) Speel roze ruis af over je luidsprekers. Dit 
om te checken of je last hebt van vroege re-
flecties (zogeheten kamfilter kleuring). Vroege 
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reflecties zijn naast staande golven het be-
langrijkste fenomeen wat betreft akoestische 
kleuring. De resulterende kamfilter kleuring 
wordt veroorzaakt door het onvermogen van 
je brein om reflecties die vlak na het directe 
geluid (van je luidspreker) arriveren, apart 
van het directe geluid waar te nemen (deze 
2 worden bij elkaar opgeteld). De reflectie 
los waarnemen lukt wel bij langere vertra-
gingstijden, die wij dan ervaren als een echo. 
Dit fenomeen kun je makkelijk nadoen in je 
sequencer. Kopieer een willekeurige track en 
verschuif deze een klein beetje t.o.v. de orgi-
nele track. Bijvoorbeeld 3 milliseconden: geen 
echo te horen, wel duidelijke kamfilterkleu-
ring. 1 seconde: we ervaren een echo maar 
geen kamfilterkleuring. Vandaar de naam 
“early reflections”.
 
Terug naar onze praktijktest. Download een 
roze ruis (pink noise) audio file. Neem plaats 
op je mixpositie. Beweeg je hoofd enigszins 
naar voren en naar achteren (niet op-en-neer! 
dat veroorzaakt kleuring vanwege equalizing 
door de vorm van je gehoorschelp). 
Hoor je een soort phasing achtig effect 
(“swoooshh”?). Dan heb je last van kamfilters. 
Vaak zijn die afkomstig van je mengtafel of 
bureau, maar de zijwanden, het plafond en de 
vloer zijn ook verdacht. Blijft de ruis hetzelfde 
klinken gedurende je beweging? Gefelici-
teerd, je bent één van de happy few die geen 
last heeft van kamfilters. 
Kamfilters zijn slecht voor het stereobeeld én 
de frequentieresponse (hol klinkend geluid 
door allerlei uitdovingen op diverse frequen-
ties). 
Natuurlijk zal muziek eenzelfde kleuring on-
dergaan als de roze ruis, maar omdat muziek 
zelf voortdurend verandert is dit veel lastiger 
bewust waar te nemen dan bij een stationair 
signaal zoals ruis.

Voordat we aan de 
slag gaan: de 4 meest 
gemaakte akoestiek 
fouten!
1) Teveel absorptie van de hoge frequen-

ties en te weinig absorptie van de bas. 

Dit ontstaat al snel, omdat hoge tonen zich 
véél makkelijker laten absorberen dan lage 
frequenties (met hun meterslange golfleng-
tes). Google even quarter wavelength rule als 
je hier het fijne van wilt weten. 
Dus, als je enthousiast maar onwetend in de 
weer gaat met foam of glaswol, loop je grote 
kans op een onevenwichtige ruimte. Je krijgt 
dan een muf klinkend geluid en waarschijnlijk 
een erg slechte basweergave omdat staande 
golven nog steeds vrij spel hebben (de lage 
frequenties worden niet geabsorbeerd). 

Het beruchte noppenschuim..

2) In je hele ruimte slechts 1 soort akoesti-
sche behandeling of module gebruiken.

Voor het oog kan dit weliswaar heel fraai 
staan. Voor de akoestiek is het normaal 
gesproken minder, omdat het geluid steeds 
op dezelfde wijze gefilterd wordt. En dat zorgt 
voor akoestische kleuring op zichzelf, veroor-
zaakt door je eigen akoestiekbehandeling!
Het meest zie je, dat de hele ruimte is volge-
plakt met foam, soms ook omdat men abu-
sievelijk denkt dat dit goed is voor de geluids-
isolatie. Maar je ziet dit verschijnsel soms ook 
met andere materialen, zoals bijvoorbeeld 
houtwolcementplaat.

3) Je weet eigenlijk niets van akoestiek, 
maar toch ga je na een kort onderzoek op 
internet je studio zelf  akoestisch behan-
delen.

Een goede (let op het woord: goede) akoes-
tisch adviseur verdient de paar honderd euro 
die het je kost om in jouw ruimte concrete 
akoestische adviezen van hem te krijgen 

dubbel en dwars terug. Fout doen kost uit-
eindelijk namelijk veel meer geld (om maar 
niet te spreken over de frustratie en verloren 
tijd..). Als je niet al te krap bij kas zit, kun 
je zelfs overwegen hem het hele project te 
laten uitvoeren. Vraag dan wel om bepaalde 
garanties, bijvoorbeeld een vlakke frequentie-
response binnen +/- 5 dB (zonder gesmokkel 
met equalizers uiteraard).

4) Perfectionisten, opgelet: ga niet zo fana-
tiek bezig met je studio en je akoestiek dat 
er van muziek maken de komende drie jaar 
niets meer terecht komt..

Ga er geen 10-jaren plan van maken. Het 
allerbelangrijkste is om bezig te zijn met je 
muziek en te leren hoe je iets over kan bren-
gen op de luisteraar. Een emotie kan trig-
geren. Een kaarsrechte, perfecte akoestiek 
is een doel wat überhaupt niet haalbaar is! 
Zolang het werkbaar is en je mixen buitens-
huis volgens verwachting klinken valt het nog 
wel mee allemaal.

Plan van Aanpak
Het slechte nieuws is, dat je afluistering op 
orde krijgen één van de allerlastigste zaken is 
met betrekking tot audioproductie.

Verder is elke ruimte uniek en zou als zoda-
nig behandeld moeten worden. Dit kan echter 
alleen een ervaren akoestisch expert doen. 
Voor de rest van de wereld heb ik hier een 
stappenplan, welke al een enorme verbete-
ring zal geven wat betreft je afluistering.

1) Kies je mixpositie met zorg uit!! Dit is 
een van de allerbelangrijkste zaken (en het 
is gratis!). Als de akoestiek in jouw ruimte op 
elke plek anders is, is er wellicht één positie 
waar alles redelijk in balans klinkt. Je moet 
die plek dus zien te vinden. Het beste is 
luisteren en meten, maar als je dat (nog) niet 
beheerst zou ik de volgende regel toepassen 
als noodoplossing: neem de lengte van je 
kamer en vermenigvuldig deze met 0,38. Dit 
geeft aan hoever je van de voorwand af moet 
zitten. In theorie heb je hier namelijk een re-
delijk gunstig samenspel van staande golven. 
Als het praktisch gezien niet mogelijk voor je 

is om daar te gaan zitten, zul je beduidend 
meer bastrapping moeten gaan toepassen!!

De groene lijnen geven een gunstige positie 
aan, de rode (25, 50 en 75% van de afmeting) 
een slechte. Vanwege de symmetrie zullen 
we er echter niet aan ontkomen toch op 1 
rode lijn plaats te nemen..

Links en rechts van jouw studio dien je - als 
het praktisch gezien mogelijk is) - symme-
trisch te houden, dus je zit zelf wat dat be-
treft altijd precies in het midden tussen de 2 
zijwanden. Tot slot: Probeer je luidsprekers 
niet al te dicht in de buurt bij een muur te 
plaatsen. 

2) Absorptie aanbrengen, uitsluitend op 
de eerste reflectiepunten. Hiervoor wordt 
meestal opencellig foam of glaswol gebruikt. 
En wel: hoe dikker, hoe beter (een laagje 
van 5 cm dik absorbeert uitsluitend (top)hoge 
frequenties). 

Het plafond is ook een bron van vroege 
reflecties, zeker als het niet erg hoog is.. 
Verder de zijwanden en de achterwand (als 
deze dichtbij zijn). Vanwege het afstraalge-
drag van luidsprekers (alleen het laag gaat 
rechtstreeks naar achter) is ervoor gekozen 
geen absorptie aan te brengen achter de 
speakers, 
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Zo’n akoestische module is eenvoudig zelf 
te maken: een frame van MDF op maat laten 
zagen bij de bouwmarkt. Achterkant en voor-
kant van de module blijven open! Het geluid 
moet er namelijk doorheen kunnen. Aan de 
voorkant 10 cm glaswol (goed voor de ho-
gere frequenties), daarachter 10 cm steenwol 
(beter voor de wat lagere tonen). Omwikkelen 
met dacron i.v.m. de stofjes die vrijkomen van 
glas/steenwol (slecht voor je longen, slecht 
voor je apparatuur). Kippengaas voor- en 
achter met een nietpistool vastschieten voor 
de stevigheid. 

Ikzelf heb voor gemak gekozen: opencellig 
foam. Een stuk foam van 20 cm diep (het 
zwarte deel) in een frame van mdf. In mijn 
geval voor het oog afgekleed met een plak wit 
pyramidefoam (zie de onderste module).

Akoestisch transparant doekje eromheen voor 
het oog en klaar! Gangbare afmetingen zijn 
1.20 x 0.60 meter of groter.

Nu heb je een uitstekende breedband absor-
ber, hoewel je niet de illusie moet hebben dat 
je hiermee de diepe bastonen kunt absorbe-
ren. Daar zijn specifieke traps voor nodig. Je 
kunt natuurlijk ook kant- en klare foamplaten 
gebruiken (als ze dik genoeg zijn), deze kun 
je direct plaatsen: wat duurder maar minder 
bewerkelijk en vergelijkbaar qua werking.

Echovrije testruimte in aanbouw. Als glaswol 
een diepte van ruim 2m heeft, absorbeer je 
daarmee het totale frequentiebereik, inclusief 
bas dus. Met een plakje foam van 8 cm dik 
kun je dat echter wel vergeten..

3) Ga helemaal uit je dak met bastrapping, 
hoe meer hoe beter. Ik heb heel wat studio-
ruimtes gehoord met een overmaat aan hoge 
tonen absorptie (muf, dof geluid), maar nog 
nooit èèn met teveel bastrapping. 
Omdat absorbers gebaseerd op foam of 
glaswol normaal gesproken niet in staat zijn 
voldoende bas te absorberen hebben we nog 
een ander soort akoestische module nodig 
om het hele frequentiebereik evenwichtig te 
kunnen behandelen: bastraps.

In theorie plaats je bastraps daar waar de 
meeste bas zich ophoopt: vaak in de hoeken 
van je ruimte. Liefst van vloer tot plafond: hoe 

meer oppervlakte een akoestische module in 
een ruimte bestrijkt, hoe beter je hem hoort 
werken. Meestal is het nog nodig ook in de 
andere hoeken bastraps te plaatsen.

Oók als je te weinig basfrequenties op je luis-
terpositie hoort, helpt bastrapping. Dit voor-
komt het ontstaan van staande golven: daar-
door verdwijnen niet alleen de pieken, maar 
ook de uitdovingen in je basresponse die de 
staande golven veroorzaken. Dit is iets, wat 
mensen zich niet altijd realiseren. Het kan dus 
voorkomen, dat je na het plaatsen van bas-
traps MEER bas hoort op je luisterpositie.

Modex plate bastrap van RPG. Vanwege het 
“limp mass” principe goede bastrapping met 
minimale diepte. Wel met een prijskaartje..

Qua plaatsing de traps zo dicht mogelijk 
tegen de hoeken van je ruimte aanduwen. Dit 
moet je echter beschouwen als een uitgangs-
positie. Experimenteer met de plaatsing, want 
de juiste werking van akoestische modules 
hangt nauw samen met de plek waar je ze 
neer zet! 

Helaas zijn er maar weinig commerciële bas-
traps, die in voldoende hoeveelheden lage 
frequenties kunnen absorberen. Er zijn zelfs 
nogal wat akoestische modules die als bas-
trap verkocht worden, die amper bas blijken 
te absorberen (dit natuurlijk i.t.t. de claims van 
de fabrikant). Indien goed uitgevoerd, geven 
de volgende principes goede bastrapping:
- Limp mass bastraps
- Helmholtz resonators
- Tuned membranes

Ik ga in deze beknopte handout bewust niet in 
op de achtergronden en werking van al deze 

mogelijke principes. Wel wil ik nog even kwijt, 
dat bastraps gebaseerd op foam of glas/
steenwol over het algemeen niet te vertrou-
wen zijn. Ze absorberen over het algemeen 
minimale hoeveelheden bas. Als je toch zo’n 
model wilt kopen, kies dan het zwaarste en 
dikste exemplaar.

Goedkoop, gemakkelijk, praktisch, een mooi 
kleurtje en een “interessant” aandoende 
vorm: bastraps van foam. Het enige nadeel 
is, dat ze naar mijn bevindingen nauwelijks 
bas absorberen.

Kleine ruimtes hebben over het algemeen 
meer akoestische problemen dan grote ruim-
tes, maar ze hebben wel 1 voordeel: je hebt 
beduidend minder bastraps nodig! In een 
ruimte van 3x4 meter zul je twee grote, goed 
werkende bastraps direct horen. Maar die-
zelfde bastraps in een ruimte van 12x4 meter 
zullen niet veel effect hebben: helaas zul je er 
dan beduidend meer moeten neerzetten voor 
eenzelfde resultaat.

4) Aandacht voor detail
Vaak worden bijvoorbeeld beeldschermen 
over het hoofd gezien als bron van akoesti-
sche interferentie.
Een ander zeer veel voorkomend verschijnsel 
is een knalharde vroege reflectie vanaf je bu-
reaublad of mengtafel. Bedenk: voor midden 
en hoge frequenties geldt: hoek van inval = 
hoek van uitval. Overigens, de meeste kant-
en-klare studiomeubels die je kunt kopen zijn 
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(hoewel praktisch) vanuit akoestisch oogpunt 
ronduit een misbaksel. 
Als het praktisch gezien niet mogelijk is zo’n 
vroege reflectie te vermijden, dan is het niet 
anders. Maar als je wel de mogelijkheid hebt, 
is dit bijvoorbeeld door een slimme opstelling 
van luidsprekers en een niet te diep bureau-
blad wel te vermijden..

Hoek van inval = hoek van uitval. In de 
groene illustratie bereikt de vroege reflectie 
van de mengtafel je oor niet. En inderdaad, 
de rode situatie kom je desalniettemin veel 
tegen in studio’s..

Een ander ding wat je weleens ziet, is een 
torenhoog effectenrack links of rechts van de 
mixpositie. Bij een onhandige opstelling, is dit 
een enorme bron van asymmetrische vroege 
reflecties (deze zijn nog schadelijker voor je 
geluidsbeeld). In veel professionele studio’s 
zie je dan ook fx racks lager bij de grond en 
symmetrisch opgesteld.

5) Als je nog puf over hebt: diffusie
Een diffusor absorbeert geen geluid, maar 
verstrooit/verspreidt het in alle richtingen. Het 
verbreekt ook de faserelatie met de directe 
geluidsgolf van je luidsprekers, waardoor er 
geen kamfilters ontstaan bij vroege reflec-
ties! Een kamfilter kleuring ontstaat namelijk 
pas als de reflecterende golfvorm identiek of 
vrijwel identiek is aan het directe geluid van je 
luidspreker. Ook dit verschijnsel kun je mak-
kelijk uitproberen in je sequencer. Kopieer 
een willekeurige track en verschuif deze een 
paar millisecondenvan het orgineel. Resul-
taat: het uitgeholde geluid van een kamfilter. 
Pak vervolgens een track (of golfvorm) en 
verschuif deze t.o.v. een willekeurige, heel 

andere track (of golfvorm: geen enkele kamfil-
ter kleuring waarneembaar.

Diffusors kunnen allerlei vormen aannemen. 
De bekendste is wellicht de QRD diffusor. De 
hier afgebeelde diffusor heeft in elke nis een 
mini diffusor om ook de hoogste tonen goed 
te kunnen verstrooien.

Als je jouw ruimte op een gegeven moment 
wat “droog” vindt klinken vanwege overab-
sorptie, kun je dus ook diffusors i.p.v. absor-
bers plaatsen op de eerste reflectie punten. 
Hierdoor klinkt je ruimte wat levendiger en 
“groter” dan hij eigenlijk is.

Even 3 veel voorkomende misverstanden wat 
betreft diffusie uit de weg ruimen: 
1) diffusors van poreuze materialen zoals 
foam kunnen niet werken 
2) diffusie van lage tonen kun je vergeten, 
hiervoor zou de diffussor enorme afmetingen 
nodig moeten hebben 
3) diffusie in zeer kleine ruimtes werkt niet, 
aangezien een diffusor afstand nodig heeft 
om zijn verstrooiwerk goed te kunnen doen. 
Dat is gewoon te meten, maar als je dit moei-
lijk te geloven vindt: ga maar eens dichtbij 
zo’n diffusor staan en “praat” er tegenaan. De 
kleuring op je stem (uitgeholde klank door de 
kamfilters) zijn direct duidelijk te horen, zeker 
bij een QRD diffussor.

De plek in studio’s waar je diffusors het vaak-
ste aantreft is de achterwand van de control 
room. 

Achterwand met zogeheten QRD diffusors. 
De racks met randapparatuur zijn laag bij de 
grond en symmetrisch gehouden. Minder 
praktisch, maar beter voor de akoestiek.

Tot Besluit
Problemen met akoestiek spelen tot op het 
hoogste niveau. Via een oud Sound Educa-
tion student (werkzaam bij een bekende DJ) 
hoorde ik van het volgende geval. Deze DJ 
liet een studio bouwen door een akoestisch 
adviseur. De studio zag er uiteindelijk super-
strak uit met filtsende led-verlichting aan alle 
kanten etc. De akoestiek bleek echter, laat 
ik het zuinig zeggen, een flop. Pas na een 
andere specialist ingeschakeld te hebben en 
vele duizenden Euro’s verder, ontstond er een 
werkbare situatie.

Verwacht geen perfectie, maar een (aan-
merkelijke) verbetering. Perfectionisten 
willen nog wel eens hun luidsprekers EQ’en 
om hun akoestiek he-le-maal kaarsrecht te 
krijgen. De absurdheid van deze maatregel 
kun je uit deze regel zelf al afleiden. Je krijgt 
inderdaad een rechte lijn op je analyzer, maar 
je vergeet dan de factor tijd. Het eerste wat je 
hoort is het directe geluid van je luidspreker 
en deze heb je dan vernaggeld om iets wat 
later in de tijd komt (reflecties) er beter uit te 
laten zien. Gehoormatig klinkt het dan ook 
vreemd, ondanks de rechte lijn op je analyzer. 
Toch worden nog steeds dergelijke room EQ 
pakketjes verkocht. Overigens, bij live sound 
waar het allemaal een stuk minder nauw luis-
tert, wordt deze techniek met inachtneming 
van bepaalde zaken soms wel toegepast.

Een eerlijke afluistering is helaas eerder 
uitzondering dan regel, ook in commerciële 
omgevingen en ook waar je dit soort proble-
men niet zou verwachten. De meeste mensen 
hebben geen benul van akoestiek, vandaar 
dat er veel misinformatie op internet te vinden 
is. En vandaar, dat er (commercieel succes-
volle) akoestische producten verkocht kunnen 
worden, die niet werken of erger nog: een 
negatief effect hebben op de geluidskwaliteit.  

Er valt nog veel meer over akoestiek te 
vertellen: deze pdf kun je beschouwen als 
een akoestiek primer. Ik heb bewust bepaalde 
zaken niet toegelicht: de achtergronden van 
allerlei akoestische kleuringen, werking prin-
cipes van modules, het meten van akoestiek, 
control room ontwerpen zoals RFZ, LEDE, 
etc. De Sound Education Akoestiek handout 
is niet voor niets 33 pagina’s!

Toch hoop ik dat je in dit korte tijdsbestek wat 
bewuster bent geworden van het fenomeen 
akoestiek. Hartelijk dank voor je aandacht! 
Gefeliciteerd met jouw goede focus, dat je dit 
artikel tot hier hebt uitgelezen.

Handige Info Bronnen
Glaswol/steenwol voor akoestische doelein-
den is vaak iets compacter/zwaarder dan 
hetgeen je bij de doorsnee bouwmarkt vindt. 
Bouwbestel.nl is een adres waar je Rockwool 
(steenwol) 221 kunt bestellen. Koop overi-
gens nooit rollen glaswol, maar platen.
Akoestisch foam is zo’n beetje overal te koop.

Voor degenen die er eens lekker in willen dui-
ken zou ik studiobouwer Philip Newell’s boek 
willen aanraden: Recording Studio Design.

Klassieker over de principes van akoestiek: 
Master Handbook of Acoustics van Alton 
Everest. 

Graag tot de volgende pdf! Deze zullen we 
t.z.t. weer via facebook verspreiden dus als 
je op de hoogte wilt blijven, “like” ons even op 
Facebook s.v.p. Thanks!


