
 

Vragen College 4 - Luidsprekers 

1. In de hele audioketen is de luidspreker het apparaat met de laagste kwaliteit; d.w.z. van 

alle audio-apparatuur vervormd hij het oorspronkelijke geluid het meeste. Waar of niet 

waar? 

 

2. Wat zijn actieve luidsprekers? 

 

3. Waarom kan het hele frequentiespectrum, van laag tot hoog, niet met 1 enkele driver 

(woofer of tweeter) worden weergegeven? M.a.w. waarom is daar minimaal een tweeweg 

systeem voor nodig? 

 

4. In de studio worden vaak 3 sets luidsprekers gebruikt: Main monitors, Nearfields en 

kleine “real-world” luidsprekers. Waarvoor worden bij het mixen de Main monitors vooral 

gebruikt? 

a) om met veel volume te kunnen afluisteren. 

b) om de diepe basfrequenties in een mix te kunnen horen. 

c) voor de superieure geluidskwaliteit. 

5. Noem een belangrijk voordeel van near-field monitors ten op zichte van main monitors. 

 

6. Wat betekent de “compliance” van een luidspreker? 

 

7. Is de bundeling/spreiding van het geluid dat de luidspreker de ruimte instuurt 

frequentie-afhankelijk? 

 



 

8. Hoeveel Watt een luidspreker is geeft aan: 

a) hoeveel volume de luidspreker kan afgeven. 

b) welke klankkwaliteit de luidspreker bezit. 

c) hoeveel Watt vermogen hij van de versterker kan verwerken. 

9. Is het verstandiger om een versterker te kopen met een hoger Wattage dan de 

aangesloten luidspreker of juist andersom? Verklaar. 

 

10. De impedantie die op de achterkant van de versterker vermeld is moet bij voorkeur: 

a) groter zijn dan impedantie van de luidsprekers die je er op aansluit. 

b) kleiner zijn dan de impedantie van de luidsprekers die je er op aansluit. 

c) eenzelfde waarde hebben als de impedantie van de luidsprekers. 

11. Je bezit een versterker van 100 Watt. Als je een gehoormatige verdubbeling van zijn 

volume wilt verkrijgen, hoeveel Watt is dan nodig? 

 

12. Wat is een actief scheidingsfilter (cross-over filter)? 

 

13. De “sensitivity” van een luidspreker geeft aan: 

a) hoe gevoelig de luidspreker is voor een verkeerde impedantie. 

b) hoeveel volume de luidspreker afgeeft bij een gegeven wattage. 

c) in hoeverre de luidspreker afwijkt van een rechte frequentiekarakteristiek. 

 

14. Welke luidsprekerbehuizing geeft (in theorie) het meest natuurlijke geluid? 

a) de basreflex. 

b) de gesloten behuizing. 

c) de gevouwen hoorn. 

15. Wat is het idee achter het basreflex-ontwerp? 

 

16. Noem een voordeel en nadeel van hoornsystemen. 

 



 

17. We plaatsen bij een live-concert meerder luidsprekerboxen strak naast elkaar. Heeft dit 

tot gevolg dat de geluidsdruk in het laag afneemt, gelijk blijft, of toeneemt? 

 

18. Geef minimaal 3 eigenschappen/specificaties waarop je let bij de keuze van een bepaald 

luidspreker systeem. 

 

19. Noem een belangrijk voordeel van het flush mounten (in de muur inbouwen) van 

luidsprekers. 

 

20. Waarom zijn Hifi-speakers vaak minder geschikt voor afluistering in de studio? 

 

21. Is het normaal gesproken ook mogelijk om uitsluitend op koptelefoon af te mixen? 

a) Ja, mits een uitstekende kwaliteit koptelefoon gebruikt wordt. 

b) Uitsluitend als een open koptelefoon type gebruikt wordt. 

c) Nee, want mixen gemaakt op koptelefoons vertalen normaal gesproken niet 

optimaal naar luidsprekers. 

 


