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Introductie
Voor de geluidstechnicus is de mixer het 
hart van de (opname)studio of het live sound 
concert. Of een mengtafel nu groot of klein 
is, duur of goedkoop, de principes zijn alle-
maal hetzelfde. Dit geldt zelfs voor de virtuele 
mengtafel van de software waar je mee werkt. 
Alle principes van EQ, inserts, aux sends, 
pre/post fader, subgroepen, mixgroepen etc 
gaan ook op voor de mixer van je sequen-
cer. Tenslotte is dit weinig anders, dan een 
virtuele imitatie van de traditionele analoge 
mengtafel.

Je zou kunnen zeggen dat de mengtafel het 
instrument is van de geluidstechnicus. Het 
brengt alle instrumenten van een muzikale 
uitvoering samen, waar we de signalen zo 
kunnen mengen en bewerken dat een pas-
sende totaalsound tot stand komt. 

Voor een leek kan het oerwoud aan knoppen 
dat een grote mengtafel biedt, intimiderend 
overkomen. Houdt echter in gedachten dat 
elk muzikaal signaal een “kanaalstrip” van de 
mixer voor zichzelf heeft. Ben je eenmaal be-
kend met de controls van 1 kanaalstrip, dan 
ken je al het grootste deel van de betreffende 
mengtafel!

Een mengtafel maakt alles juist overzichtelijk. 
Stel je voor, dat je bij een live sound concert 
of een studio opname, alle benodigde voor-
versterkers, EQ’s etc in losse units zou heb-
ben..! Je zou al gauw gek worden..

Routing!
De mengtafel is ook een verzamel en distri-
butiepunt van signalen. De mengtafel kan de 
signalen ontvangen, bewerken en versturen 
via diverse signaalwegen (“routing”). Routing 
is het Engelse woord voor de route, die een 
signaal volgt. 
Zo kan een vocal microfoon binnenkomen op 
een input kanaal van de mengtafel, via de in-
sert aansluiting naar een compressor worden 
gestuurd en weer terug naar hetzelfde insertie 
punt. Na zijn weg in het kanaal te vervolgen 
verlaat hij uiteindelijk via een subgroep output 

de mengtafel naar bijvoorbeeld de input van 
de recorder. De recorder geeft dan op een an-
der kanaal van de mengtafel het signaal weer 
terug, etc. Als je net begint op de mengtafel is 
de routing van signalen het moeilijkste as-
pect. Vandaar dat we in de Sound Education 
praktijklessen daar ruimschoots aandacht aan 
zullen schenken. Probeer bij het lezen van de 
betreffende hoofdstukjes van deze handout je 
ook voor te stellen welke route signalen door 
de mixer afleggen.

Status
Een mengtafel is ook een statussymbool. De 
mengtafel en zijn (soms indrukwekkende) 
afmetingen bepalen voor een belangrijk deel 
de uitstraling van een studio. Wat voor high-
tech apparatuur de studio ook bezit, als de 
mengtafel niet indrukwekkend oogt zal de 
potentiele klant de studio wellicht niet hoog 
inschatten. 

Uiteraard niet altijd terecht want de uiteinde-
lijke sound zal vooral bepaald worden door de 
persoon achter de knoppen: de kwaliteit van 
de apparatuur kan hooguit een ondersteunen-
de rol spelen. Fabrikanten zijn er echter via 
slimme marketing in geslaagd de rol van ap-
paratuur veel belangrijker af te schilderen dan 
dit in werkelijkheid het geval is. Desalniet-
temin moet worden vermeld dat de kwaliteit 
van de gebruikte elektronische componenten 
en schakelingen invloed hebben op de ge-
luidskwaliteit. Een bepaald model mengtafel 
kan dus wel degelijk een bepaalde “sound” 
hebben die een bijdrage kan leveren aan het 
eindproduct.

De twee mengtafels met de allerhoogste 
status (en bijbehorend prijskaartje!) zijn SSL 
(Solid State Logic) en Neve. Deze tafels 
kosten rond de 200.000 - 300.000 Euro: het 
prijskaartje van een compromisloos ontwerp 
wat betreft kwaliteit en mogelijkheden. Van 
deze tafels zijn er slechts enkele in gebruik 
in Nederland. Zo’n studio word dan al gauw 
een “SSL studio” of “Neve studio” genoemd. 
SSL is door de jaren heen in zijn ontwerpen 
zeer consistent geweest hetgeen inhoudt dat 
ervaren geluidstechnici makkelijk de weg op 
eender welk model van SSL kunnen vinden. 
Sommige bekende geluidstechnici of produ-
cers stellen dan ook als eis dat indien zij aan 
een project werken er een SSL tafel aanwezig 
moet zijn: dit omdat zij dan geen gewennings-
periode nodig hebben voor een mengtafel 
waar ze niet “thuis” op zijn. De fabrikant Neve 
echter is door de jaren heen nog wel eens 
van gedachten veranderd wat betreft hun 
ideeën over de ideale lay-out en functionaliteit 
van een mengtafel. Echter dankzij de “Neve 
sound” zijn ze toch nog steeds zeer gewild.

Mix Controller
De “poor mans mixer” is natuurlijk de virtuele 
mixer op het beeldscherm van de computer. 
Mede dankzij de opkomst  van zogenaamde 
“Mix Controllers” gaan deze steeds meer een 
serieus alternatief vormen voor de hardware 
mengtafel. Zeker is dat op dit moment meer 
mensen mixen maken op een virtuele meng-
tafel dan op een “echte”.

Voor alle duidelijkheid, door een “Mix Control-
ler” gaan geen audiosignalen: het is puur een 
afstandsbediening voor de virtuele mixer van 
bijvoorbeeld FL Studio, ProTools, Cubase etc. 
De bedoeling is om de workflow dramatisch 
te verbeteren, want een computermuis is niet 
gemaakt om muziek te mixen. Helaas moet 
ik zeggen dat veel Mix Controllers, zelfs de 
duurdere, nog enigszins tegen vallen en je 
toch regelmatig naar de muis doen grijpen. 

Hopelijk zullen we op dit vlak de komende 
jaren nog spectaculaire verbeteringen te zien 
krijgen. Mix controllers zijn te verkrijgen vanaf 
200 euro (zoals de Behringer BCF2000) tot 
boven de 100.000 Euro (Avid system 5-MC). 
Deze les zullen we ons voor het verduide-
lijken van de principes concentreren op de 
analoge mengtafels. In komende Sound 
Education lessen zullen we diep ingaan op 
de virtuele mixers die bij de diverse software 
pakketten behoren.

Lay-out
Laten we om een beetje overzicht te krijgen 
alvast de onderdelen van een analoge meng-
tafel bekijken.
De Gain/Trim is de voorversterker om mi-
crofoonsignalen tot een bruikbaar level op te 
krikken.
Bij de EQ sectie kunnen we de geluiden heel 
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flexibel van toon veranderen (meer/minder 
bas, etc.).
De Aux send sectie kan het signaal van 
het kanaal “kopiëren” en ergens heensturen 
(“send”). Zoals naar externe effectapparatuur 
(galm) of naar de koptelefoon/monitorluid-
spreker van de muzikant (monitormix).
Met de Panorama knop kunnen we het 
betreffende signaal meer over de linker of 
rechter luidspreker laten klinken.
De routing knoppen bepalen waar het 
signaal heen gaat na de fader. Dit kan bij-
voorbeeld zijn de mixbus of een bepaalde 
subgroep.
Met de fader slider bepaal je naar smaak het 
volume van dat signaal in het grote geheel.

Laten we het eens hebben over de signalen 
zelf die door de mengtafel lopen en de meters 
die het niveau aangeven.

Meters
De twee soorten meters die je het meest 
tegenkomt op mengtafels zijn PPM meters en 
VU meters. Voor TV en broadcast werk heb 
je sinds 2013 een speciale standaard, ITU-R 

BS1770 maar meer hierover bij Audiovisueel. 

Peak Program Meter (PPM) oftewel LED 
meters kom je het meeste tegen. Je kent 
het wel, een rijtje groen-geel-rood gekleurde 
LEDs. 
De stijgtijd van een PPM-meter is behoorlijk 
snel: ongeveer 1 tot 5 ms. Ze hebben echter 
een trage ontlading (terugval), waardoor de 
pieken gemakkelijk bekeken en geïnterpre-
teerd kunnen worden. Als de pieken weer 
even snel verdwenen waren als dat ze ver-
schenen, was het checken ervan een bijzon-
der vermoeiende aangelegenheid..

De PPM of LED meters zijn dus prima ge-
schikt om te checken, of er clipping plaats 
vindt (oversturing). Zeer kortstondige pieken 
echter van minder dan een milliseconde zul-
len niet volledig geregistreerd worden! Van-
daar dat sommige transienten in feite zo’n 6 
dB luider kunnen zijn dan de PPM meter aan-
geeft (omdat hij in dat geval niet snel genoeg 
is om tot een volledige aanwijzing te komen). 
Echter, clipping van zulke zeer kortstondige 
pieken zijn voor ons oor nauwelijks waar te 
nemen, dus een ramp is dit ook niet. Sterker 
nog: dit is bewust zo gedaan door fabrikan-
ten om engineers aan te moedigen met hoge 
levels te werken.
Alleen “True peak program meters” zijn in 
staat het ware pieklevel van de meest kort-
stondige transienten aan te geven.

Volume Unit meter

De VU-meter (Volume Unit) stamt al uit de 
jaren dertig. De VU meter is niet erg “snel”; 
dat betekent dat de naald niet accuraat het 
pieklevel aangeeft, maar meer de gemiddelde 
luidheid (zoals waargenomen door ons ge-
hoor). De VU-meter geeft tevens een goede 

indicatie van het zogeheten RMS (Root Mean 
Square formule) voltage: dit is een indicatie 
van het gemiddelde voltage niveau van elek-
trische audiosignalen. 
Een VU meter heeft namelijk een stijgtijd van 
ongeveer 160 ms, terwijl kortstondige pieken 
in het signaal slechts 0,1 ms kunnen duren. 
Het is duidelijk dat je op een VU meter niet 
kunt checken, of het signaal clipt. De piek is 
allang alweer voorbij, voor de VU meter tot 
een volledige aanwijzing is gekomen.
Je moet dit meer zien, als een indicatie voor 
de loudness van een signaal (hoe luid wij als 
mensen het ervaren). Een VU meter geeft 
dus aan, hoeveel energie een track voor ons 
gevoel heeft aangezien de werking enigszins 
lijkt op dat van ons oor. Het oor is namelijk 
niet gevoelig voor kortstondige pieken: deze 
zal ons oor ook lang niet zo luid waarnemen, 
als dat de pieklevels in werkelijkheid zijn.

Signaalsterkte
Bij een analoge mixer hebben we uiteraard 
te maken met analoge audio signalen die er 
doorheen lopen: een elektrisch wisselstroom-
pje met een schommelend voltage, analoog 
(oftewel gelijk) aan de schommelingen in 
geluidsdruk van de golfvorm. 

Uiteraard spreken we bij de luidheid van 
dergelijke signalen niet van dB SPL. Tenslotte 
is het geen akoestische energie, maar elek-
trische. Helaas zijn er op dit gebied verschil-
lende standaards, wat verwarring in de hand 
werkt. We zullen de twee meest voorkomen-
de beknopt bespreken: dBu en dBV. Gelukkig 
verschillen beide standaards niet veel. Als je 
ze per ongeluk door elkaar zou halen scheelt 
dit slechts 2,2 dB (0 dBu = -2,2 dBV). 
Overigens betekent een verdubbeling van 
Voltage +6 dB en een halvering -6 dB. 

0 dBu (unloaded) komt het meest voor en is 
de professionele audio standaard. Een deci-
bel schaal moet altijd een referentie hebben 
en bij 0 dBu is dat 0,775 Volt. 
Bijna alle professionele audio apparatuur 
werkt op een  gestandaardiseerd level van +4 
dBu (= 1,23 Volt). 
Dus, als de VU meter van de mengtafel 0 VU 

(Volume Units) aan zou geven, is de sig-
naalsterkte op dat moment gelijk aan +4 dBu 
(1,23 Volt). Hoewel er ook uitzonderingen zijn 
zoals het Amerikaanse merk Mackie, waarbij 
0 VU gelijk is aan 0 dBu (0,775 Volt).

Dit is in principe al het maximale werkniveau. 
We spreken in audio wat betreft signaal levels 
in termen als MIN 8 dB, -12 dB, -22 dB etc. 
Bij apparaten met veel headroom kun je ook 
boven de 0 dB gaan, bijvoorbeeld +20 dBu, 
zonder dat oversturing (clipping) plaats vindt. 
Headroom is een soort reserve waardoor 
het Voltage van dat apparaat probleemloos 
verder kan stijgen boven het normale werk- 
niveau. Dit is o.a. handig, zodat onverwachte 
pieken in het signaal niet geclipt worden.

Consumenten apparatuur heeft als standaard 
level -10dBu (0,316 Volt). Dit is vanwege 
draagbare audio apparatuur welke op bat-
terijen loopt, vandaar dat het Voltage voor de 
Hifi markt bescheiden moest blijven.

De 0 dBV referentie staat voor een spanning 
van 1 Volt (de impedantie hierbij is willekeu-
rig). Deze (nieuwere) standaard komt echter 
minder vaak voor in audioland.

Input sectie
Bovenaan of aan de ach-
terkant van de mengtafel 
bevindt zich de inputsectie. 
Wat je over het algemeen 
in de mengtafel steekt zijn 
zaken als microfoons, DI-
boxen, outputs van synthe-
sizers, samplers en drum-
computers, outputs van 
de geluidskaart etc. Deze 
komen dan de kanalen van 
de mixer binnen.

Het niveau van een micro-
foon is echter zeer zwak, 
zelfs bij luide signalen: denk 
aan 30 mV en lager. Echter, 
signalen zoals keyboards, 
samplers, drumcomputers, 
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knop gaat zetten is dan ook belangrijk. 
Het verkeerd afstellen van de gain heeft nog 
meer consequenties dan ruisen of clippen. 
Indien je een bepaald signaal erg zwak hebt 
afgeregeld zal het misschien zelfs met de 
kanaalfader in de hoogste positie nog niet 
genoeg volume kunnen hebben in de (live 
sound) mix. Indien je echter weer te dicht op 
de 0dB hebt afgeregeld, is een kleine verster-
king in het kanaal (bijvoorbeeld door de EQ 
of de fader van dat kanaal) voldoende om het 
signaal alsnog te laten clippen.

Om zeker te zijn van de juiste hoeveel-
heid versterking wordt elk inputkanaal van 
de mengtafel stuk voor stuk afgeregeld. Dit 
gebeurt aan het begin van iedere studio op-
namesessie of live sound concert: tijdens de 
soundcheck.

Het is cruciaal deze afregel procedure goed 
te kennen omdat je het bijna elke audio klus 
tegen komt. We zullen de kanalen stuk voor 
stuk op solo moeten zetten om de goede 
hoeveelheid voorversterking te kunnen instel-
len met de Gain knoppen. Het eerste wat we 
hierbij moeten vaststellen, is of de tafel PFL 
of AFL solo knoppen heeft. De afregel pro-
cedure is dan namelijk iets verschillend. AFL 
wordt soms ookwel “Solo In Place” genoemd.

Als de tafel de beschikking heeft over PFL 
solo knoppen is dit het handigst: Pre Fader 
Listening. Dat wil zeggen dat we op dat mo-
ment het signaal vòòr de fader (en pan) horen 
en zien. De stand van de kanaalfader heeft 
dus geen enkele invloed meer op het niveau. 
Dat is prettig, want we willen bij het afregelen 
het level zien wat binnenkomt bij de input van 
de mengtafel, niet het niveau ervan na de 
fader.  

Afregel procedure met PFL solo:

1) Draai de Gain van het kanaal omlaag
2) De EQ moet neutraal of uit staan
3) Zet het betreffende kanaal op PFL solo
4) Vraag de muzikant het luidste deel van een 
van zijn nummers te spelen
5) Terwijl je naar de meter van de mixbus kijkt 
draai je de gain rustig open tot de luidste pie-
ken van het binnenkomende signaal een paar 

CD-spelers, etc hebben een beduidend hoger 
niveau, ergens rond de 1 Volt. 

Vanwege dit extreme verschil in level heeft 
elk kanaal van de mengtafel normaal gespro-
ken twee inputs i.p.v. één.

 Over het algemeen is de XLR input op de 
mengtafel bedoeld voor microfoon & DI-boxen 
en de jack voor lijn inputs (synthesizer, drum-
computer)

* Microfoon input. Deze is bedoeld voor 
laagohmige microfoons of D.I.-boxen. Met 
“laagohmig” bedoel ik microfoons met een 
output impedantie van 300 Ohm of minder. 
Overigens hebben alle professionele micro-
foons een dergelijke lage impedantie, dus je 
hoeft hier niet op te letten tenzij de microfoon 
bij Bart Smit is gekocht. 

* Lijn input. Lijningangen zijn geschikt om 
signalen met een hoog niveau rechtstreeks 
in de mengtafel te pluggen. Deze is bedoeld 
voor samplers, keyboards, outputs van de 
geluidskaart van een computer, etc. 

Meestal kun je met een schakelknopje kiezen 
welke van de twee inputs het betreffende 
kanaal moet binnenkomen: “mic / line”.

Bij de inputsectie bevindt zich verder meestal 
de fantoomvoeding (+48V) knop, benodigd 
om condensatormicrofoons en actieve DI-
boxen van stroom te voorzien. Let op! Nooit 
microfoons ompluggen met de fantoomvoe-
ding ingeschakeld! Eerst de fantoomvoeding 
eraf halen, minimaal 10 seconden wachten 
en dan pas de microfoon uitpluggen.

Verder kun je bij de inputsectie vaak een ver-
zwakking schakelaar (PAD -10 dB) aantref-
fen. Indien een signaal zo luid de mengtafel 

binnenkomt dat hij zelfs op de allerlaagste 
gain instelling overstuurt, kun je door de PAD 
in te drukken het signaal voldoende verzwak-
ken zodat hij de input niet overstuurt.

Je kunt ook nog een “insert” en “direct output” 
aansluiting aantreffen bij de inputsectie. 
Via de insert aansluiting kun je met een spe-
ciale “insert kabel” externe signaalprocessors 
zoals een compressor in het signaalpad van 
dat kanaal zetten. 
De direct output laat het audio signaal van 
dat kanaal horen op zijn output, zodat je het 
met de input van een multitrack recorder kunt 
verbinden om het op te nemen.
Meer over de “insert” en “direct output” aan-
sluitingen verderop in deze handout. 

Voorversterking
Een gemiddeld microfoonsignaal ligt tussen 
- 75 dBV en - 30 dBV, wat overeenkomt met 
spanningen tussen 0,00018 V en 0,032 V (= 
32 mV). Het is de taak van de voorversterker 
om dergelijke signaaltjes op het lijnniveau 
te brengen (rond 1 V). Elk kanaal heeft een 
(microfoon) voorversterker ingebouwd. De 
regelaar ervan heet meestal “Gain”, “Trim”  
of “Input Sensitivity” en bepaalt hoeveel het 
signaal versterkt wordt dat het kanaal binnen 
komt. Verzwakken met een Gain is dus niet 
mogelijk. De bedoeling is dat je elk binnen-
komend signaal direct de juiste hoeveelheid 
versterking meegeeft zodat alle signalen (mi-
crofoons, synthesizers, drumcomputers) op 
dezelfde sterkte de mengtafel binnenkomen. 
Met de faders kun je dan naar smaak een 
muzikale balans gaan maken.

Deze voorversterker heeft een lastige taak: hij 
moet - met name zwakke microfoonsignalen - 
enorm opkrikken zonder onnodige toevoeging 
van ruis. Verder moet hij een behoorlijke re-
serve (headroom) hebben voor onverwachte 
pieken in het signaal, zodat de voorversterker 
de toppen van de golfvorm niet direct zal 
gaan clippen. 

Als de blauwe sinusgolf zoveel versterkt moet 
worden dat de voedingsspanning van de 
versterker niet verder kan stijgen, treedt 
clipping van de golfvorm op (distortion).

Clipping is dus dat de pieken in het signaal 
gekortwiekt worden omdat de voorversterker 
niet verder kan stijgen qua voltage om ze op 
de juiste sterkte weer te geven. Dit gebeurt 
dus ook als jij de gain het signaal teveel laat 
versterken, zodat deze tegen de maximale 
spanning van de versterker aanloopt. Het 
klinkt als een soort distortion welke over het 
algemeen niet prettig is om naar te luisteren. 
Meestal word je hiervoor gewaarschuwd door 
een zogenaamde “clip-led”: een klein lampje 
dat bij clipping van dat kanaal rood gaat 
branden.
Veel analoge tafels hebben echter een be-
hoorlijke headroom. Headroom is de reserve 
die je hebt tussen het normale werkniveau en 
het punt dat het signaal daadwerkelijk gaat 
clippen. Zo gaat bijvoorbeeld jullie Mackie 
32/8 van de duopraktijkles mengtafels, pas 
clippen bij +20dB op de meters. Als een audio 
apparaat veel headroom heeft, betekent dit 
dat hij zeer luide pieken aankan zonder daar-
bij de golfvorm te clippen.

De kwaliteit van de microfoon voorversterker 
is belangrijk voor de kwaliteit van de hele 
mengtafel, want iets wat bij de bron verloren 
gaat kan nooit meer terug gewonnen worden.   

Afregel procedure
Indien een signaal te zwak de mixer bin-
nenkomt zal de signaal/ruis verhouding van 
dat kanaal slechter worden. Indien jij echter 
overdrijft en het signaal te veel voorversterkt 
loop je het risico dat het kanaal gaat overstu-
ren (clippen). De stand waarin jij de “gain” 
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dB beneden de 0 dB van de meter blijven. 

Bij een digitale opname is het belangrijk dat 
je absoluut niet boven de 0dB uitkomt. Is het 
pad volledig analoog dan is dit minder kritisch 
aangezien analoge apparatuur headroom 
heeft en minder snel zal clippen. Maar digitale 
apparatuur overstuurt direct op een lelijke 
manier zodra het geluid boven de 0dB Full 
Scale uitkomt.

Terwijl je aan de gain van het kanaal draait, 
houd je jouw oog gericht op de meter van de 
mixbus (meestal rechtsboven in de master 
sectie van de tafel)

Afregel procedure met AFL solo:

1) Draai de Gain van het kanaal omlaag
2) De EQ moet neutraal of uit staan
2) Zet de fader van het kanaal neutraal (0dB
    of “Unity” gain)
3) Pan hard links of rechts
4) Zet het betreffende kanaal op solo
5) Vraag de muzikant het luidste deel van een 
van zijn nummers te spelen
6) Terwijl je naar de meter van de mixbus 
kijkt, draai je de gain rustig open tot de luidste 

pieken van het binnenkomende signaal net 
beneden de 0 dB van de meter blijven. 

Bij AFL solo of Solo In Place loopt het signaal 
dus eerst helemaal door het kanaal van de 
mengtafel en zie je het dan pas (na de fader 
dus) op de meter van de mixbus verschijnen.
Niets op het kanaal mag dus het volume 
van de input veranderen. Dat de fader geen 
invloed mag hebben op het level is je waar-
schijnlijk wel duidelijk. Als de fader het signaal 
versterkt of verzwakt tijdens het afregelen heb 
je geen duidelijk beeld op de mixbus meter 
van het input level wat het kanaal binnen 
komt.

Waarom de panorama (PAN) regelaar he-
lemaal naar links of rechts moet worden 
gedraaid bij het afregelen met AFL is wellicht 
minder voor de hand liggend. 
Welnu, ook de stand van de panorama rege-
laar blijkt invloed te hebben op het volume. 
ALLE mengtafels geven een verzwakking 
aan het signaal mee als de panorama rege-
laar in het midden staat. Dit noemt men de 
“pan law”. Meestal is dit een verzwakking van 
ongeveer 6 dB. 
Dit wordt gedaan, zodat als jij tijdens het 
mixen van links-midden-rechts panned, je 
geen verschillen in volume hoort. In de mid-
denstand zou het signaal over beide luidspre-
kers verschijnen en dus luider klinken dan in 
de linker- of rechter positie (over 1 luidspre-
ker). Vandaar de automatische verzwakking 
die wordt toegepast, als de Pan meer naar 
het midden gedraaid wordt. 
Bij afregelen via PFL doet de stand van de 
Pan knop niet ter zake, net zo min als de 
stand van de fader. Het geluid wordt dan 
namelijk vòòr de fader en panorama van het 
kanaal naar de mixbus  gestuurd.

Equalizing
EQ speelt een sleutelrol in het maken van 
een goede mix. Vandaar dat deze “randap-
paratuur” is ingebouwd op elk kanaal van de 
mixer. 

Een EQ is niets anders dan een zeer uitge-
breide versie van de “bass” en “treble” rege-
laar op je Hifi versterker. 

De equalizer is oorspronkelijk ontworpen om 
de tekortkomingen van microfoons te cor-
rigeren. Vandaar de naam equalizer hetgeen 
“gelijk maken” betekent. Inmiddels is de equa-
lizer echter uitgegroeid tot een creatieve tool 
die een van de hoekstenen van de mix vormt.

Er zijn verschillende soorten EQ en deze kun 
je maar beter zo snel mogelijk uit je hoofd 
leren, want deze zul je iedere audio klus de 
rest van je leven tegen komen.

Filters
Filters verwijderen frequenties en kunnen dus 
nooit versterken. Een laag-af (low cut oftewel 
highpass) filter verwijdert de lage frequenties 
gaandeweg beneden het kantelpunt van het 
filter. 

Dit gebeurt vanaf de kantelfrequentie (“cut 
off”) met een aantal decibellen per octaaf. 
Dus als het filter een helling (oftewel “slope”) 
van 12 decibel per octaaf heeft en het kantel-
punt ligt op 80 Hz dan zal bij 40 Hz het vo-
lume met 12 dB verminderd zijn. Bij 20 Hz zal 
het volume met 24 dB verminderd zijn. 

Laagaf filter: de lage frequenties worden 
rigoureus verwijdert

Bij de meeste analoge mengtafels is het 
kantelpunt van het laag-af filter helaas niet 
vrij te kiezen en bestaat het laag-af filter dus 
uit één simpele drukknop: deze verzwakt in 
toenemende mate alle frequenties beneden 
het door de fabrikant ingestelde kantelpunt. 
Meestal ligt dit ergens tussen de 60 en 80 Hz.

Een laag-af filter met een zelf te definiëren 
kantelfrequentie is echter erg waardevol. 
Aangezien het gehoor geluiden in het laag 
slecht kan onderscheiden proberen we zoveel 
mogelijk ruimte te scheppen voor de signa-
len die daar een functie hebben (basdrum & 
basgitaar of kick & bass synth).  Het is niet 
heel vreemd, als je bij sommige mixen op elk 
kanaal een laagaf filter hebt staan. Met het 
instellen van het kantelpunt kun je dan zelf 
kiezen hoever je daarin gaat. Bij een tamboe-
rijn kun je rustig het complete laag en midlaag 
verwijderen, terwijl je bij een vocal voorzichtig 
moet zijn dat je niet de warmte en body van 
de stem teveel weghaalt.

Uiteraard verwijderen we deze lage fre-
quenties alleen indien dit zonder negatieve 
gevolgen voor de totaal sound mogelijk is. 
Het gaat er hierbij niet om, of een geluid solo 
goed klinkt, maar in de mix. Indien we de lage 
frequenties bijvoorbeeld weghalen van een 
akoestische gitaar letten we er op of deze 
gitaar in het geheel van de mix niet dunner 
gaat klinken dan we willen. Of hij op zichzelf 
iel zou klinken, doet totaal niet ter zake.
Mochten we te ver gaan met de laagaf filters 
dan zou de mix als geheel wat iel en koud 
gaan klinken. Het is dus, net als in het echte 
leven, een kwestie van de juiste balans.

Hoewel het hoog-af (high cut oftewel low-
pass) filter beduidend minder vaak wordt 
toegepast dan het laag-af filter kan deze ook 
zijn nut hebben bij het verwijderen van hoge 
frequenties bij tracks waar die overbodig zijn. 
Op deze manier kunnen de instrumenten die 
een functie vervullen in het hoog (zoals hihat 
en tamboerijn) beter gehoord worden zon-
der het volume van deze kanalen te hoeven 
opendraaien. Ook hier letten we er weer 
zorgvuldig op dat, beluisterd in het geheel van 
de mix, signalen waarbij we hoog verwijderen 
niet te dof gaan klinken.

Verder is er nog een zogeheten bandpass 
filter, waarbij slechts een band van frequen-
ties wordt doorgelaten. Het bandpass filter 
is in feite een combinatie van het laag-af en 
hoog-af filter, waarbij het wenselijk is dat de 
kantelpunten vrij kunnen worden gekozen. 
Indien we een geluid slechts een zeer beperkt 
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deel van het audio spectrum gunnen is het 
bandpass filter een nuttige tool. 

Overigens kunnen filters in moderne mu-
ziekstijlen zoals trance ook creatief gebruikt 
worden om bijvoorbeeld synthesizer-achtig 
klinkende sweeps te programmeren. Hierbij 
automatiseren we het knoppen gedraai aan 
de filters en spelen met de muziek als een 
muzikant. 

Creatief gebruik van EQ

Overigens is bij deze toepassing prettig als 
er een resonantie regelknop aanwezig is. De 
resonantie regelaar versterkt de frequenties 
rond het afsnijpunt van het filter waardoor een 
opvallende, synthesizerachtige klank bereikt 
wordt. Dit geeft bij verandering van de af-
snijfrequentie een karakteristiek en opvallend 
effect.

Shelving equalizer
Op de meeste mengtafels bestaat de shel-
ving equalizer uit slechts één enkele knop. 
Indien het een lage shelving equalizer betreft 
kunnen wij hiermee simpelweg het laag in 
zijn geheel versterken of verzwakken. Alle 
frequenties beneden het kantelpunt zullen 
dan de gewenste hoeveelheid versterking/
verzwakking krijgen. Bij digitale mengtafels, 
computertoepassingen of luxe analoge tafels 
kan meestal tevens het kantelpunt worden 
ingesteld.

Een laag shelving EQ met verschillende 
maten van verzwakking of versterking

Het verschil met een laag-af filter is dat een 
filter rigoureus lage frequenties verwijdert, 
terwijl de shelving equalizer deze naar smaak 
kan versterken of verzwakken.

Een hoog shelving EQ

Een shelving equalizer is nuttig indien je niet 
een bepaalde frequentie wilt behandelen, 
maar het laag of het hoog in zijn geheel wilt 
versterken of verzwakken. Als bijvoorbeeld 
een zangstem wat dof klinkt kun je met de 
hoog shelf het totale hoog van het signaal wat 
opkrikken.
Overigens zijn de bas en treble regelaars op 
jouw hifi-installatie ook shelving equalizers.

Sweep equalizer
De meest voorkomende equalizer op analoge 
mengtafels is de sweep equalizer oftewel de 
semi-parametrische equalizer. Deze sweep 

equalizer bestaat uit twee knoppen. Met een 
regelaar kun je een frequentie kiezen, met 
de andere regelaar kun je deze frequentie 
versterken of verzwakken. Dit geeft je de mo-
gelijkheid een bepaald aspect van het geluid 
meer naar voren te brengen of juist te vermin-
deren. Indien bijvoorbeeld een zangstem te 
nasaal klinkt geeft de sweep equalizer je de 
mogelijkheid deze specifieke frequenties (in 
dit geval waarschijnlijk rond de 1 kHz) naar 
smaak te verzwakken.

Uiteraard behandel je nooit één enkele fre-
quentie maar een gebied rondom de frequen-
tie die je hebt gekozen. Eén enkele frequentie 
versterken is technisch niet mogelijk en zou 
muzikaal zinloos zijn.

Een sweep Equalizer met verschillende 
maten van versterking of verzwakking. Zoals 
je ziet bestrijken deze vaak een breed fre-
quentiegebied

De “bandbreedte” waarmee een sweep equa-
lizer werkt is door de fabrikant vastgelegd, 
op meestal een vrij brede band. Deze band-
breedte is een gegeven en is niet door jou 
aan te passen. Voor versterken van frequen-
ties is dit minder vervelend omdat versterken 
met een smallere bandbreedte meestal toch 
niet zo lekker klinkt. Echter, bij het toepassen 
van een verzwakking haal je door  de grote 
bandbreedte soms meer van de klank weg 
dan nodig is. Dit kan de sound van het instru-
ment enigszins “uithollen”. Het ontbreken van 
een bandbreedte regelaar is dus het nadeel 
van een sweep equalizer. Die op analoge 
tafels natuurlijk kosten effectiever is dan de 
meer uitgebreide parametrische equalizer.

Parametrische equalizer
De meest voorkomende equalizer op digitale 
mengtafels en audio computer -programma’s 
is de parametrische equalizer. Dit is de meest 
uitgebreid instelbare equalizer die je kunt 
tegenkomen. Soms kom je deze ook tegen op 
analoge tafels. 
Deze equalizer werkt met dezelfde twee 
knoppen als de sweep equalizer (frequentie 
kiezen & hoeveelheid verzwakking/verster-
king) maar bezit daarnaast nog een derde 
regelaar die de bandbreedte regelt.
Deze bandbreedte knop wordt vaak aange-
duid met de letter “Q” (Quality). Een Q waar-
de van 0,5 of 1 betekent een brede band, een 
Q waarde van 3, 4 of meer houdt een smalle 
band in. 

De “Q” oftewel bandbreedte heb je zelf onder 
controle bij een parametrische EQ

Voor degenen die het weten willen kun je de 
bandbreedte van de equalizer uitrekenen met 
de volgende formule. Je deelt de frequen-
tie die je hebt gekozen door de Q waarde. 
Bijvoorbeeld: indien de frequentie die je hebt 
gekozen 8 kHz is en de Q waarde is twee, 
dan is de bandbreedte dus 4 kHz. Het gebied 
wat je bewerkt strekt zich dus uit van 6 tot 10 
kHz.  
Maar dit mag je wat mij betreft vergeten, in 
de praktijk wordt de equalizing puur op het 
gehoor gedaan en zo hoort het ook. Hoewel 
de grote schermen van computers mensen 
soms verleiden dit meer met hun ogen te 
gaan doen.. kijken of het goed ge-equalized 
is haha. Leer te vertrouwen op je oren, dat is 
het enige wat ertoe doet.
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Dankzij de drie regelaars van de parametri-
sche equalizer is dus een exacte controle 
mogelijk over de frequenties die je versterkt of 
verzwakt. In de praktijk wordt helaas de band-
breedte regelaar vaak over het hoofd gezien 
of gemakshalve genegeerd. En dat is zonde, 
want dankzij de bandbreedte kun je beter het 
exacte effect bereiken welke je voor ogen 
hebt. Train dus vanaf het begin met inbegrip 
van de bandbreedte: laat deze niet liggen 
hoewel het in het begin moeilijk zal zijn deze 
goed te horen. Dan heb je straks een voor-
sprong op veel collega geluidstechnici, die dit 
over het algemeen nauwelijks beheersen.

De grafische equalizer
De grafische equalizer bestaat uit een aantal 
door de fabrikant gekozen frequenties die je 
met een schuif regelaar kunt versterken of 
verzwakken. Aangezien deze equalizer vooral 
in live sound gebruikt wordt, zullen we dit 
apparaat bij de gelijknamige Sound Educa-
tion les behandelen. In de studio wordt deze 
equalizer niet vaak gebruikt.

Aux Sends
Auxiliary sends betekent bijna letterlijk “extra 
hulpjes bij het wegsturen van signalen” en dit 
geeft al aardig aan wat deze knoppen doen. 
Je kunt signalen die de mixer binnen komen 
als het ware kopiëren en naar externe audio 
apparatuur zenden.
Elk kanaal van de mengtafel heeft een aan-
tal aux sends regelaars (afhankelijk van het 
formaat van de mengtafel meestal tussen de 
twee en twaalf stuks). Die zijn vaak ook zo 
genummerd, aux send 1, aux send 2, etc.
Elke aux send (1, 2, 3, etc) heeft zijn eigen 
fysieke output (te vinden achterop de mengta-

fel of bij de master sectie): aux send output 1, 
aux send output 2 enzovoorts.

Aansluiten van effecten
Stel dat je bijvoorbeeld op de aux send 1 
output een galm aansluit. Op het moment dat 
je dan de aux send 1 knop voor een bepaald 
kanaal opendraait, stuur je signaal van dat 
kanaal naar het galmapparaat. De outputs 
van de galm reizen vervolgens weer terug 
naar de mengtafel (via een ander inputkanaal 
of de aux return inputs) alwaar we de galm 
horen. 

Het oorspronkelijke kanaal waarvan je met de 
aux regelaar signaal “aftapte” ondervindt 
overigens geen enkele invloed of hinder van 
de aux send. Het signaal blijft volkomen 
onveranderlijk, onafhankelijk van de stand 
van de aux send knop. Het enige wat er 
gebeurt, is dat je wat van het signaal “kopi-
eert” en wegstuurt naar de betreffende aux 
output.

We kunnen nu met één enkele galm alle ka-
nalen in de mix van galm voorzien. Want elk 
kanaal heeft zijn eigen aux send knop naar 
die galm. Je maakt dus een soort mix van alle 
signalen die de mixer binnen komen speci-
aal voor de galm. Afhankelijk van je smaak, 
stuur je bijvoorbeeld de meeste signalen er 
niet heen, sommige een beetje en een enkele 
wellicht heel veel. 
Belangrijk is dat je bij aux sends ook “hori-
zontaal” denkt: aux send 1 is één horizontale 
strip voor alle kanalen, aux send 2 idem dito, 
enzovoorts.

Als het nog niet helemaal duidelijk is, wees 

niet bevreesd; we gaan dit nog uitgebreid 
oefenen.

Dry / Wet
Alle effectapparaten waarbij het de bedoe-
ling is dat we het effect met het droge signaal 
mengen, kunnen we via de aux sends aan-
sluiten. Zoals bijvoorbeeld galm, echo, en 
chorus. Bij deze effecten is het de bedoeling 
een mix te maken van droog en effect signaal 
(dry/wet).

Let op! Dergelijke effectapparatuur heeft ook 
zelf een zogenaamde “dry/wet” regelaar aan 
boord die voor de balans zorgt tussen droog 
en effect signaal. Alle apparatuur echter die je 
via de aux send aansluit, moet altijd op 100% 
“wet” staan! Want de dry/wet (effect/droog 
signaal) verhouding bepalen we tenslotte al 
via de aux send regelaar op het kanaal van 
de mengtafel. 

Dit is dus fout, als je het apparaat op de aux 
send hebt aangesloten! De regelaar moet 
volledig op “wet” staan zodat ik 100% effect 
signaal van het apparaat krijg en geen droog 
signaal.

Het heeft geen enkele zin droog signaal op de 
aux return mee te krijgen. Sterker nog, dit kan 
zelfs schadelijk zijn voor de geluidskwaliteit.
Want bijna alle effectapparatuur tegenwoordig 
is digitaal (zeker galmen). Dit betekent dat er 
een minimale vertraging is tussen in- en out-
put van het apparaat (A/D conversie, reken-
werk en D/A conversie). Indien er dus droog 
signaal terugkomt op de aux return heeft dit 
een zeer kleine vertraging ten opzichte van 
het identieke signaal van het kanaal zelf! 
Hierdoor ontstaan fase problemen zoals 
kamfiltereffecten. Let er dus op dat de dry/wet 

regelaar van het effectapparaat wat je op de 
aux send aansluit, op 100% wet staat..!

Pre of Post Fader?
Aux sends kunnen pre of post fader gescha-
keld worden (vòòr of na de fader van het 
kanaal). Effectapparatuur zoals galm sluit je 
altijd aan op een aux send die POST fader in 
de signaalweg geschakeld is. Hierbij moet je 
dus bedenken dat de aux regelaar zich in de 
signaalroute in feite ná de kanaalfader be-
vindt. Dus schuif je de fader dicht, dan gaat er 
geen signaal meer naar de galm. Hoe verder 
je de fader vervolgens opschuift, hoe meer 
signaal er ook naar de galm gaat. Want nog-
maals, de aux send knop zit achter de fader. 
Met andere woorden: de verhouding tussen 
droog signaal en galm blijft altijd gelijk! En dit 
is precies wat we willen, want heb je eenmaal 
een signaal de juiste hoeveelheid galm met 
de aux send gegeven, dan wil je niet dat de 
galmbalans gaat veranderen zodra je aan de 
fader zit.

Een andere mogelijkheid is om de aux send 
PRE fader in de signaalweg te schakelen. Dit 
heeft te maken met de andere funktie van de 
aux send: het maken van monitormixen. Een 
ander woord hiervoor is: “foldback” of “cue”.

Monitor mixen maken
Een monitormix is een persoonlijke mix 
voor iedere muzikant, zodat ze lekker kun-
nen spelen of zingen. Ze mogen dus ook 
zelf aangeven, hoe ze de mix willen hebben. 
De monitormix is belangrijk want een goede 
performance is cruciaal voor een geslaagde 
opname of optreden. In de studio krijgen de 
muzikanten hun monitormix via de koptele-
foon en “live” via de podiummonitor of een 
in-ear oorstukje. In beide gevallen maken we 
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deze mix met de aux sends, pre-fader in de 
signaalweg geschakeld.

Monitormix op de koptelefoon in audiovisuele 
studio

Het is hetzelfde principe met de galm, alleen 
sluiten we nu i.p.v. de galm een koptelefoon-
versterker of podiummonitor aan op de aux 
send output. Echter, er is dit keer geen aux 
return zoals bij de galm. Met andere woorden: 
je stuurt signaal weg via de aux send output 
en dit keert niet meer terug in de mengtafel. 
Om als geluidstechnicus goed te kunnen 
horen wat voor mix we wegsturen naar de 
muzikant, zetten we de desbetreffende aux 
send output op solo. Nu krijgen we uitsluitend 
het signaal van deze output over onze eigen 
luidsprekers/koptelefoon en kunnen we met 
de aux send strip een monitormix gaan ma-
ken, terwijl we horen wat we doen.

Een uitmuntende geluidstechnicus zal er in 
slagen de muzikanten enigszins bij te sturen, 
vaak zonder dat zij dit beseffen. Als bijvoor-
beeld een zangeres wat uitbundiger moet 
zingen kun je haar ietsje zachter zetten in 
haar koptelefoonmix. Onbewust zal ze wat 
harder en feller gaan zingen om zichzelf te 
kunnen horen. Zingt ze niet goed in het ritme, 
kun je proberen bijvoorbeeld de kick en snare 
luider te zetten. Zingt ze niet zuiver dan draai 
je de basgitaar wat hoger: eventueel kan het 
ook zijn dat het totaalvolume van haar kop-
telefoon veel te luid (of te zacht) staat. Het 
verdient ook aanbeveling om als geluidstech-
nicus door eenzelfde model koptelefoon als 
de muzikanten op hebben te luisteren zodat 
jij precies hoort wat zij horen als je een aux 

send op solo zet.

Voor de goede orde, een koptelefoon kan 
niet rechtstreeks op de aux send output 
aangesloten worden: dit gaat via een kop-
telefoonversterker. De Behringer Powerplay 
is een bekend en betaalbaar model welke je 
veel tegenkomt in studio’s. Op zo’n koptele-
foonversterker kun je meerdere koptelefoons 
tegelijk aansluiten. 

De Powerplay koptelefoonversterker

Mocht het zo zijn dat je te weinig aux sends 
hebt om voor elke muzikant een individuele 
koptelefoonmix te maken, dan moeten men-
sen dus een monitormix delen door op dezelf-
de koptelefoonversterker in te pluggen. 

Wat “live” betreft moet er uiteraard na de aux 
send nog versterking komen voor de podium-
monitors. Alleen actieve monitors (die hun 
eigen versterking ingebouwd hebben) kunnen 
rechtstreeks op de aux send output.
Overigens is er “live” vaak een aparte meng-
tafel speciaal voor de monitormixen. Deze is 
dan zo dicht mogelijk bij de muzikanten geïn-
stalleerd (in de coulissen van het podium) om 
de communicatie tussen geluidstechnicus en 
muzikanten te vergemakkelijken. Dat ontlast 
ook degene die de zaalmix maakt; die hoeft 
zich dan niet te bekommeren om de monitor-
mixen.

Waarom maak je de monitor mixen altijd op 
aux sends die PRE fader geschakeld zijn? 
Wel, indien de aux sends post fader gescha-
keld zouden zijn en je beweegt de faders van 
het mengpaneel, dan verander je ongewild 
tevens alle monitormixen! Dat is niet de be-
doeling. Als de monitormix eenmaal goed is 
afgeregeld dan moet hij ook zo blijven, onaf-
hankelijk van wat jij verder nog op de meng-
tafel gaat doen. Door de pre fader positie 
hebben de stand van de faders geen enkele 
invloed meer op de monitormixen van de mu-
zikanten en dat is hoe we het willen.

Samengevat: de aux sends kunnen twee 

functies hebben, afhankelijk van waar ze zich 
bevinden in de signaalweg. Het aansluiten 
van randapparatuur (post aux sends) en het 
maken van monitormixen (pre aux sends).

Insert aansluiting
We zagen al dat we externe randapparatuur 
(zoals bijvoorbeeld galmen) kunnen aanslui-
ten via de post fader aux send output van de 
mengtafel. 
De andere manier om randapparatuur aan 
te sluiten is via de insert aansluiting van een 
kanaal. Dit doen we, als we een stuk randap-
paratuur op 1 specifiek kanaal van de meng-
tafel willen gebruiken.

Zo’n beetje iedere mengtafel biedt wel een 
insert aansluiting op ieder kanaal. Deze is be-
doeld om een stuk randapparatuur zoals een 
compressor in de signaalweg van dat kanaal 
te kunnen plaatsen. Als het ware, alsof het 
apparaat deel uit maakt van de kanaalstrip.

Op de insert sluiten we normaal gesproken 
apparatuur aan, waarbij het totale signaal 
bewerkt wordt. Er is hier dus geen sprake van 
een dry/wet verhouding. Zoals we zullen zien 
sluiten we randapparatuur zoals compres-
sors, limiters en gates vaak op deze manier 
aan. 

 Normaal gesproken is de “tip” de send (naar 
de input van de compressor) en de “ring” 
(rechts) plug je in de output van de compres-
sor.. Meestal is een insert kabel gewoon 
gelabelled met input/output.

De verbinding komt tot stand via een speciale 
kabel, de insert kabel of Y-kabel. Deze kabel 
heeft aan de ene zijde een stereo jack plug 
en aan de andere kant twee mono jack plug-

gen. De stereojack word in de insert aanslui-
ting van het kanaal geplugd en de twee mono 
jacks in respectievelijk de in- en output van 
de compressor.

Signaal route
Het signaal wat door het kanaal van de meng-
tafel loopt wordt door de insert plug onder-
broken. Via 1 signaalader van de insert kabel 
wordt het signaal uit de mengtafel getrokken 
en bewerkt door de aangesloten randappara-
tuur. Daarna loopt via de andere signaalader 
van de stereokabel het signaal via de output 
van het apparaat weer terug naar het kanaal 
van de mengtafel, waarna het zijn route kan 
vervolgen.
Het is dus een schakeling in serie: het totale 
signaal gaat door de aangesloten randappa-
ratuur en reist verder door het kanaal. Simpel 
eigenlijk. 
Een aux send daarentegen zou je kunnen 
zien als een parallel schakeling (droog en ef-
fect signaal bestaan naast elkaar).

PFL / AFL / SIP Solo
Druk een van deze solo knoppen in en je 
hoort uitsluitend het signaal van dat ene 
kanaal. 

PFL staat voor Pre Fader Listening: de stand 
van de fader wordt hierbij niet in acht geno-
men, evenmin als de Pan regelaar. PFL wordt 
gebruikt voor het snel kunnen afregelen van 
de kanalen, zoals we al gezien hebben.
De PFL solo heeft een leuke bijkomstigheid: 
alleen de outputs van de mengtafel die voor 
de geluidstechnicus bedoeld zijn, gaan hierbij 
op solo. Op deze manier kun je dus tijdens 
een live concert rustig signalen solo checken 
via je koptelefoon terwijl het publiek daar niets 
van merkt (die luisteren naar de zaalmix van 
de main outputs). Ook bij een studio opname, 
kun je dus tijdens de opname  rustig de PFL 
solo indrukken om bijvoorbeeld te checken of 
een bepaald signaal clipt of kraakt. Dit zonder 
dat je bang hoeft te zijn, dat je iets onder-
breekt: de muzikanten of de recorder merken 
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er niets van.

Bij AFL (After Fader Listening) hoor je het 
signaal solo ná de stand van de fader en 
panning. Nu kun je het signaal dus solo horen 
op de manier hoe het in de mix staat. De 
AFL (vaak heet hij gewoon “solo”) gebruik 
je meestal bij het afmixen. Kanalen op solo 
zetten om “beter” te kunnen horen wat je met 
de equalizer doet is niet aan te raden omdat 
je niet hoort hoe het klinkt in het geheel van 
de mix. De AFL solo is een aparte stereobus 
met dus een eigen volume regeling. Wat er 
gebeurd als je AFL solo drukt, is dat je de AFL 
bus over je monitors hoort i.p.v. de mixbus. 
Staat het volume knetterhard of fluisterzacht 
als je iets op solo zet, moet je dus even op 
zoek naar de AFL solo volume regelaar.

Een variant op AFL is de SIP (Solo In Place). 
Deze heeft geen eigen bus, eigenlijk zet hij 
gewoon alle andere kanalen dicht, op “mute”, 
als je op SIP drukt. Deze is dus wat goedko-
per dan de AFL versie en hij heeft dan ook 
geen eigen volumeregelaar.

Een enkele keer  hebben mengtafels een 
“Solo Safe” optie. Dit wil zeggen dat als je 
een bepaald kanaal op solo zet, de “Solo 
Safe” kanalen niet stilgeschakeld worden. Het 
“mute” commando wordt dan dus genegeerd 
voor die kanalen, als de solo knop ergens op 
de tafel ingedrukt wordt. 
Een voorbeeld hiervan zouden de aux return 
kanalen kunnen zijn. Normaal gesproken, als 
je bijvoorbeeld de vocal op solo zet, hoor je 
niet meer de effecten zoals galm, die je had 
ingesteld voor dat kanaal. De aux return van 
de galm wordt op dat moment namelijk ook 
geblokkeerd. 
Echter als je de aux return op “Solo Safe” 
staat kun je de kanalen op solo beluisteren 
met behoud van de galm die je in de mix hebt 
gebruikt.

Panning
Met de panorama regelaar (kortweg PAN 
genoemd) kun je het signaal van dat kanaal 
naar de linker of rechterkant van de mixbus 

sturen (of op alle mogelijke posities daar tus-
sen in). Met andere woorden: draai je de PAN 
helemaal naar links, dan zal hij over de linker 
luidspreker klinken. Hoewel de hersenen bij 
links/rechts lokalisatie vooral afgaan op het 
tijdsverschil in aankomst tussen linker en 
rechteroor en niet zozeer het volumeverschil, 
is de PAN toch een balansregelaar.

De pan law is een verzwakking van het sig-
naal in de midden positie, meestal met -3 tot 
-6dB. Immers, als er geen verzwakking zou 
plaats vinden, zou het signaal in het midden 
geplaatst luider klinken (beide luidsprekers 
geven het signaal weer) dan links of rechts 
gepanned.

Mastersectie 

Aan de rechterkant van de kanalen zie je hier 
de Master sectie, met onderaan de faders van 
de subgroepen en helemaal rechts die van de 
mixbus (master fader)

Subgroepen
De subgroepen bevinden zich vaak in de 
master sectie van het mengpaneel en kunnen 
twee functies vervullen. In de mix het groepe-
ren van signalen. Bij de opname het routen 
van signalen naar de inputs van de multitrack 
recorder. Dit gebeurt beide met de routing 
knopjes die zich meestal naast de kanaalfa-
der bevinden. Deze knopjes bepalen waar het 
signaal heengaat na de fader. 

In de mix

Meestal staat het “main” of “mix” knopje inge-
drukt hetgeen betekent dat het signaal na de 
fader direct naar de mixbus gestuurd wordt. 
Dat is de normale situatie.

I.p.v. dat de signalen van kanalen 3, 4, 5 en 6   
rechtstreeks naar de mixbus gaan, lopen ze 
nu via subgroep 1 naar de mixbus

Wil je het signaal naar een subgroep sturen, 
dan druk je simpelweg het betreffende knopje 
in, bijvoorbeeld 5-6. Afhankelijk van de stand 
van de panning reist het signaal nu naar de 
gelijknamige subgroep (5 als je naar links 
hebt gepanned, 6 als je naar rechts uitstuurt). 
Hierbij zet je het mix knopje uit, anders gaat 
het signaal naar meerdere bestemmingen te-
gelijk en dat werkt chaotisch en is tevens niet 
erg zinvol. Als regel geldt dus, dat je maar 
één van deze routing knopjes ingedrukt hebt 
(routing wil trouwens zeggen de route die een 
signaal aflegt). 

Als je bijvoorbeeld alle drumkanalen in stereo 
subgroep 1/2 laat samenkomen dan kun je 
dus erg makkelijk met de fader van die sub-
groep het totaalvolume van de drums bijstel-
len zonder de onderlinge balans te verstoren. 

Andere signalen die zich lenen om op een 
subgroep te groeperen zijn  bijvoorbeeld bla-
zers, backing vocals, keyboards en gitaren.

Waar gaat het signaal heen na de fader? Dit 
eenvoudige mengpaneel heeft de keuze 
tussen subgroep 1, 2, 3 of 4 of natuurlijk: 
direct naar de “main of mixbus”. 

In de opnamestudio

De andere functie van de subgroepen speelt 
zich af  tijdens studio opnames. Je zou 
natuurlijk de Direct Outputs kunnen gebrui-
ken om vanaf de mengtafel signalen naar de 
recorder te brengen. En voor multitrack opna-
mes van live sound concerten gebeurt dit ook 
zo. Dan gaat er vanuit de direct output van elk 
input kanaal een kabeltje naar de betreffende 
input van de multitrack recorder.

Echter, in de opname studio zou dit vrij 
onhandig zijn. Ben je bijvoorbeeld bezig met 
het opnemen van backing vocals, dan moet 
je de zanger elke keer ompluggen in de tafel 
om een ander spoor van de recorder te kun-
nen bereiken. Erg onhandig. Hoewel dit in 
mindere mate geldt, als je via de computer 
opneemt. In de computer zelf kun je namelijk 
vrij gemakkelijk een willekeurige input selec-
teren op een nieuwe track.
Hoe dan ook, in de traditionele opnamestu-
dio zou je elke keer dat je een partij van die 
muzikant op een nieuw spoor wilt opnemen, 
moeten ompluggen naar het bijbehorende 
kanaal van de recorder. Dit is erg onhandig. 
Als geluidstechnicus wil je ook niet de hele 
dag steeds opstaan van je stoel.. Vandaar dat 
men in de studio de signalen liever flexibel 
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zend via de outputs van de subgroepen. Elke 
subgroep heeft namelijk zijn eigen fysieke 
outputs achterop de mixer. Via deze methode 
kun je snel en simpel elk willekeurig spoor 
van de multitrack recorder bereiken zonder te 
hoeven ompluggen. 

Hoe gaat dit in zijn werk?
De grotere mengtafels hebben minimaal 8 
subgroepen, en de meeste recorders hebben 
24 sporen (inputs). Normaal gesproken kan 
ik dus, door de outputs van de subgroepen 
te verbinden met de inputs van de recorder, 
slechts 8 sporen bedienen. Echter, bij 8 sub-
groepen heeft elke subgroep van de mengta-
fel drie uitgangen. Aangezien 3 x 8 = 24, kan 
ik nu alle inputs van de recorder bereiken. 

Overzicht van de subgroepen outputs:

1        2         3        4        5        6        7       8
9       10       11      12      13      14      15     16
17     18       19      20      21      22      23     24

Indien ik een binnenkomend signaal via de 
routing knopjes en de panpot naar subgroep 
1 zou sturen, is dit signaal tegelijkertijd aan-
wezig op de fysieke outputs 1, 9 en 17. Op de 
recorder bepaal ik uiteindelijk welke van deze 
drie daadwerkelijk opgenomen wordt (door dit 
spoor in opname te zetten). Een spoor wat in 
opname is gezet zal trouwens het binnenko-
mende signaal direct weer doorlussen naar 
zijn output, zodat je het op de mengtafel kunt 
beluisteren in je monitormix.

Want bij een opname in de studio wil ik na-
tuurlijk horen wat er muzikaal gebeurt. Ik wil 
als geluidstechnicus luisteren naar de sporen 
die al eerder zijn opgenomen en naar de 
signalen die op dat moment worden vastge-
legd. Dit betekend dat ik naar de outputs van 
de multitrack recorder moet kunnen luisteren 
uiteraard, anders hoor ik niet wat er tot nu toe 
is opgenomen.. 
Met deze signalen kan ik mijn eigen monitor-
mix maken aangezien hetgeen ik doe geen 
enkele invloed zal hebben op de opname (ik 
zit aan de output kant van de multitrack recor-
der te werken). Afhankelijk van of ik op een 
“Split Monitor” tafel of een “Inline” tafel werk 
zal ik mijn monitormix maken op het monitor-

deel van de tafel of op de Mixer B. Hierover 
later meer.

Als dit allemaal een beetje vaag klinkt dan 
kan ik me dat goed voorstellen, wees niet 
bezorgt we gaan dit in de duopraktijkles oefe-
nen, zolang totdat het kwartje valt.

Monitorsectie
De monitor sectie bepaalt naar welk signaal 
je eigenlijk luistert over je speakers. Als je zit 
te mixen is dat over het algemeen het signaal 
van de mixbus, waarop alle faders en sub-
groepen samen komen.
Maar tijdens een studio opname situatie wil 
je liever luisteren naar de monitormix, bijvoor-
beeld “Mixer B” van een Inline mengtafel. 
Deze kun je op dat moment selecteren in de 
monitorsectie om af te luisteren.
Verder zit hier meestal de volumeregelaar 
waarmee je het volume van je luidsprekers 
kunt regelen (Control Room speakers). Som-
mige doen dit met de master fader maar die is 
hier niet voor bedoelt: deze is uitsluitend om 
het volume van de mixbus correct te houden. 
Komen de kanalen bijvoorbeeld te luid de 
mixbus binnen en dreigt clipping, dan kan 
ik met de master fader de binnenkomende 
kanalen wat verzwakken.

Talkback
Verder heeft de mastersectie een Talkback 
afdeling. Via de ingebouwde microfoon kun 
je nu communiceren met de muzikanten 
aan de andere kant van de ruit. De Talkback 
sectie heeft als enige knoppen die verend zijn 
uitgevoerd: hierdoor moet je terwijl je praat 
de knop voortdurend ingedrukt houden. De 
reden hiervoor is dat je op deze manier nooit 
kan vergeten de knop weer uit te drukken. 
Niet alle opmerkingen achter de ruit zijn voor 
muzikanten oren bedoelt! Als minder geluk-
kige opmerkingen door de muzikanten zou-
den worden gehoord doordat men vergeten 
was de Talkback knop uit te schakelen, kan 
dit de sfeer van een sessie grondig bederven 
of zelfs vroegtijdig doen beëindigen..

Master Aux Sends & Return
De Master Aux Send bepaald het totaal vo-
lume van een aux send strip. Effectapparaten 
kunnen nogal ruisen, dus als je een mix hebt 
gemaakt voor de galm die nogal laag van 
niveau is zou je met de Master Aux Send het 
totaal volume kunnen opkrikken. Dit betekent 
dat de aux return zachter kan; dus ook de ruis 
van het effectapparaat zal omlaag gaan. 
Uiteraard kun je met de Master Aux Send ook 
het totaalvolume van monitormixen bijstellen.

Bij de aux returns kunnen soms routing knop-
jes voor de subgroepen aanwezig zijn. Als je 
bijvoorbeeld de output van een effectapparaat 
wilt opnemen kun je hem op deze manier 
naar een van de subgroepen sturen en aan-
gezien de subgroepen outputs verbonden zijn 
met de inputs van de multitrack recorder is 
opnemen dan een fluitje van een cent.

Master sectie deel met monitor keuze, master 
aux sends en aux returns

Enkele geavanceerde items die kunnen voor-
komen bij de mastersectie zoals VCA groe-
pen en matrix mixers gaan we nog behande-
len bij de Sound Education les “Live Sound”.

Split Monitor / Inline 
Mengtafels kunnen verdeelt worden in zo-
genaamde “Split Monitor” tafels of “Inline” 
mengtafels.

Split Monitor tafel
Een Split Monitor tafel is gemakkelijk te her-
kennen aan het feit dat de Mastersectie de 
mengtafel in tweeën deelt. De kanalen van 
het linkerdeel zijn de Input sectie van de tafel 
(de binnenkomende signalen bij een op-
name). Het rechterdeel is de Monitor sectie: 
hierop komen de sporen van de multitrack 
recorder terug en maak je de (monitor)mix. 
Gedurende studio opnames heb je dus te ma-
ken met twee signaaltrajecten: van de input 
van de mengtafel naar de recorder toe. En 
van de outputs van de recorder terug naar de 
mengtafel.  Bij de inputsectie (linkerdeel) van 
de mengtafel ben je natuurlijk erg voorzichtig 
met ingrepen omdat elke handeling direct 
invloed heeft op de opname.

Split Monitor mengtafel: links de input kana-
len. De rode faders zijn de subgroepen en de 
gele de masterfader. Rechts daarvan bevin-
den zich volwaardige kanalen t.b.v. de moni-
tormix.

Inline Mengtafel
Bij de Inline mengtafel bevind zich het monitor 
deel middenin het kanaal (vandaar de naam 
“inline”). Deze heet meestal Mix B en hierop 
maak je jouw monitormix tijdens opnames. 
Mix B kun je beschouwen als een kleine, on-
afhankelijke mixer middenin de grote mengta-
fel geplaatst. 
Dit is kostenbesparend omdat de kanalen van 
Mix B vaak slechts bestaan uit een volumere-
gelaar en een panner, eventueel aangevuld 
met een rudimentaire EQ.  Dit, terwijl de 
monitorsectie van een Split Monitor mengtafel 
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bestaat uit volwaardige kanelen met gain, EQ, 
aux sends etc. Bij een Inline mengtafel ge-
bruik je het “hoofdkanaal” dus twee keer: een 
keer bij opname en nog een keer gedurende 
het af mixen. 

Principe van een “Inline” mengtafel. De mixer 
voor de monitormix bij een studio opname ligt 
nu middenin de grote tafel (rode gedeelte)

Het “flip” of “reverse” drukknopje bepaalt 
welk signaal het hoofdkanaal binnenkomt en 
welk signaal de Mix B binnenkomt. Als de flip 
regelaar op “input” staat komen de microfoon 
inputs het hoofdkanaal binnen en de tape 
returns de Mix B. En vice versa indien de 
flip knop op “tape” geschakeld wordt. Uiter-
aard staan bij opnames de flip switch op “mic 
input” en bij afmixen op “tape”.

Inline mixer, in het rood de eenvoudig uitge-
voerde Mix B sectie, bedoelt voor de monitor-
mix bij studio opnames. Hier komen dus de 
individuele outputs van de geluidskaart op 
terug

Tijdens het afmixen heeft Mix B geen belang-
rijke funktie maar kan in sommige gevallen 
toch van nut zijn. Ten eerste kun je, als je in-
puts tekort komt, Mix B te hulp roepen. Denk 

eraan, bij het afmixen komt de tape binnen 
op het hoofdkanaal; dit betekend automatisch 
dat de mic/line inputs binnenkomen via Mix 
B. Dus op een 24 kanalen mengtafel heb je 
maar liefst 24 line inputs tot je beschikking 
die je nog via Mix B aan de mix zou kunnen 
toevoegen!
Ook is er soms een optie om Mix B hetzelfde 
signaal te laten oppikken als het hoofdkanaal. 
Aangezien Mix B zijn eigen (stereo) output 
bezit kun je hem nu gebruiken als extra aux 
send.

Aansluitingen
Achter op de mengtafel bevinden zich vaak 
een enorme hoeveelheid aansluitingen. Wat 
sluit ik waar op aan?

- Control room outputs: naar de speakers 
voor de geluidstechnicus.
- Studio room outputs: naar de speakers voor 
in de opnameruimte.
- Aux sends pre fader: naar de koptelefoon-
versterker van de muzikant (studio) of de 
actieve monitors op het podium (live sound). 
Deze knoppen heten soms ook “monitor” of 
“cue”.
- Aux sends post fader: naar de inputs van 
randapparatuur zoals galm, delay, chorus. 
- Aux returns: hier sluit je de (stereo) outputs 
van randapparatuur zoals galm, delay, chorus 
op aan.
- Main inserts: om randapparatuur zoals 
compressor/limiter om op de mixbus te zetten 
(over de totale mix dus) m.b.v. een Y-kabel.
- Subgroepen inserts: om randapparatuur op 
een subgroep te plaatsen bijvoorbeeld een 
compressor op de totale drummix.
- Inserts voor elk kanaal: om naar behoefte 
een stuk randapparatuur in de signaalweg 
van het kanaal te zetten.
- Subgroepen outputs: normaal gesproken 
naar de inputs van de multitrack recorder.
- Tape returns: sluit je de outputs van de mul-
titrack recorder op aan.
- 2 track stereo output: naar de inputs van de 
master recorder.
- Direct outputs: naar de inputs van de multi-
track recorder (meestal bij registratie van live 

concerten, maar komt ook in de studio voor).
- External stereo input: plug je meestal de 
outputs van een CD speler of iets dergelijks 
in.
- Phones: inputs voor koptelefoons van de 
geluidstechnicus en producer.
- Link input: de main outputs van een andere 
mengtafel.
- Main outputs: gaan in de studio vaak naar 
de inputs van je masterrecorder. Live meestal 
naar je drive rack (bijvoorbeeld crossover 
inputs).

Nu ken je alle basisprincipes van de meng-
tafel. Bij de les “Live Sound” zullen we nog 
op enkele geavanceerde features van meng-
tafels ingaan zoals de Matrix mixer en VCA 
groepen.


