
 

 

Cubase Key Commands 
 
Cubase heeft HEEL veel functies. Om hier makkelijk en snel mee te werken is het essentieel 
om de keycommands te kennen. Dat zijn er ook HEEL veel, dus ook ik ken ze zeker niet 
allemaal. Om het wat makkelijker te maken heb ik een lijstje samengesteld met de meest 
gebruikte en handigste keycommands. Probeer ze zeker allemaal even uit! 
 
Wil je ze zelf instellen? Ga dan naar Preferences -> Key commands. Ik raad aan om ze zoveel 
mogelijk te laten zoals ze zijn; de meeste werken erg handig. Het zou kunnen dat je een 
functie erg veel gebruikt waar geen key command aan gekoppeld is. Ik vind het zelf 
bijvoorbeeld erg handig als ik op een laptop werk (1 beeldscherm dus)  met de E toets naar de 
“edit channel” (oftewel inserts, eq, sends window) te gaan, en met de i naar het instrument 
op een instrument track. 
 
In iedere DAW zitten een hoop extra functies verstopt als je de ctrl, alt of shift erbij ingedrukt 
houdt. Ben je nog niet zo bekend met een programma, dan kan het dus geen kwaad om 
“overal” even op te klikken terwijl je één van deze toetsen, of een combinatie, ingedrukt 
houdt. 
 
De keycommands: 
 
Staat er een ! voor dan vind ik die keycommand zelf erg handig, of weet ik dat “men” hem 
vaak niet kent. 
 
(num) Betekent dat er een toets op je numpad bedoeld wordt. Heb je geen numpad omdat je 
een Mac hebt bijvoorbeeld? Je kan deze los kopen als je de keycommand echt niet kan 
missen.  
 
ctrl + S: save project 
ctrl + shift + S: save as.. 
ctrl + Z: laatste handeling ongedaan maken (undo) (bij Edit -> History kan je meer stappen 
terug)  
ctrl +shift + Z: de laatste undo ongedaan maken (redo) 
 
Spatie: play/stop 
Enter (num):  play 
0 (num): stop 
* (num): record aan 
C: click/count/metronoom aan/uit  
/ : Loop/cycle aan/uit 
! 1 (num): ga naar linker locator 
2 (num): ga naar rechter locator 
 

 



 

Met de andere (num) cijfers kan je door je zelfgemaakte locators op de locator track 
skippen.  
, (komma): ga naar het begin van je track 
! P: selecteer een part, een stukje tijd of een noot en druk op de P: set locators to selection. 
ctrl+G: doe je hetzelfde met ctrl+G dan speelt hij meteen af vanaf de linker locator. 
ctrl + click op de maatbalk: set left locator 
alt + click op de maatbalk: set right locator 
 
Del of Backspace: delete 
 
G en H: zoom in/uit 
! J: snap to grid aan/uit 
F: autoscroll aan/uit 
S: solo 
M: mute 
  
1 t/m 9: met de cijfers 1 t/m 9 van je toetsenbord (niet numpad) switch je tussen de tools. 
LET OP: onder sommige tools zitten meerdere functies. Een hele belangrijke is bijvoorbeeld 
onder het pijltje: druk 3x op de 1 en je krijgt de timestretch tool. 
 
pijltjes: met de pijltjes toetsen kan je objecten zoals midi noten verplaatsten. 
 
!!! De keycommands voor de tools zijn handig, maar een aantal belangrijke handelingen 
kunnen op de volgende manier veel sneller uitgevoerd worden: 
 
alt + click of sleep (drag) op een leeg stuk: je tekent iets, bijvoorbeeld een part of een noot. 
alt + click op een noot of audio/midi part: je knipt het doormidden. 
alt + een object beetpakken met de object (het pijltje) of range 9onder de 2) selection 
tool en verslepen: kopieren naar waar je het object loslaat.  
 
ctrl + D: dupliceren (direct achter het object kopieren) 
ctrl + C: kopieren 
ctrl + V: plakken 
ctrl + X: knippen naar klembord 
ctrl + A: select all 
 
Enter: open en sluit midi of audio editor. 
ctrl + K: open virtual keyboard. Tab: kies het juiste octaaf. Let op: als je virtuele keyboard 
aanstaat dan doen de meeste keycommands het ook niet meer. 
F3: open mixer 
! F5: open mediabay 
F12: open cpu meter 
 
ctrl + Q: quit 

 



 

 
 
Beginnerstip: hoe exporteer je jouw stuk muziek 
 
Plaats de linker en rechter locator om het stukl dat je wilt exporteren,  bijvoorbeeld met de 
keycommand ctrl + click en alt + click op de maatbalk. Zorg dat er niets op mute staat wat je 
wel wilt horen. Ga naar File -> export audio mixdown. Exporteer bij voorkeur naar .wav of 
.aiff. Let op dat je niet per ongeluk “mono downmix”o.i.d. aan hebt staan. Exporteer naar 16 
of 24 bit, 44.1 kHz.  
 
Bonustip: handig backuppen of meenemen 
 
je kan je nummers makkelijk archiveren, backuppen, meenemen naar een andere studio of 
weer netjes maken door bij File naar backup project te gaan. Cubase saved het project dan 
opnieuw in een nieuwe lege map, en kopieert ook al je gebruikte bestanden en settings mee. 
Je kan dan (na even getest te hebben natuurlijk), de oude project map weggooien, waardoor 
je op termijn ook nog heel veel ruimte bespaart op je harde schijf. 
 
 
 
 
  

 


