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Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, 

opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na uitdrukkelijke 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver. 

Any part of this book may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or transmitted in any 

form, in print, photo print, microfilm, recording or other means, chemical, electronic or mechanical, 

with the explicit written permission of the author. 
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Woord Vooraf 

Volver Studio is een studio die constant in beweging is. Er wordt regelmatig geïnvesteerd in nieuwe 

apparatuur en soms worden er ook bouwkundige aanpassingen gedaan. Deze handleiding is 

geschreven om eenieder die hier werkt inzicht te geven in de indeling en configuraties van de 

verschillende studio’s. Het werken in een studio van deze omvang brengt aardig wat techniek en 

‘weetjes’ met zich mee en ondanks dat wij ons uiterste best hebben gedaan alles zo logisch mogelijk 

in te delen, kan ik mij voorstellen dat het een en ander soms verwarrend kan zijn. Door het lezen van 

deze handleiding hoop ik dat je snel en zonder haperingen de apparatuur kunt laten werken zodat het 

creatieve proces alle ruimte krijgt. 

Zoals eerder gezegd is Volver Studio constant in beweging. Dit kan er voor zorgen dat de handleiding 

die je nu in handen hebt niet meer klopt met de werkelijkheid. Er kan een apparaat vervangen zijn of 

een verbinding verplaatst. Om dit enigszins te ondervangen wordt deze handleiding jaarlijks ververst. 

Hierdoor wordt de kans kleiner dat de informatie die je hier vindt niet meer actueel is.  

Mocht je fouten tegenkomen in deze handleiding, laat het ons dan weten dan zorgen wij dat de fout 

in de volgende edities is rechtgezet. Rock on! 

Crip Theeuwes 

Tilburg, voorjaar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op youtube vind je een heel handig filmpje waarin Francis van Dijke alles uitlegt over de routing van 

Studio A. Je kunt hier komen via de volgende link: 

https://youtu.be/1pE8BJhS1kk 

Veel plezier! 

 

Crip Theeuwes 

Volver Studio 
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Hoofdstuk 1 Geschiedenis Volver Studio 
 1.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 

Het studioleven is voor mij gestart in de tweede helft van de jaren negentig. Dit met name door de 

ontmoeting met mijn toenmalige partner in crime Basil Kühne. Samen besloten wij de wereld te 

veroveren door ons als songwriting-duo te profileren. Na Jagger & Richards, Lennon & McCartney was 

het tijd voor een Nederlands geluid in de vorm van Theeuwes & Kühne, en met een onmetelijke drive, 

weinig kennis maar genoeg lef begonnen wij aan een carrière die na vele omwenteling ons de 

professionaliteit in slingerde.  

  

    Theeuwes & Kühne rond 1995 

Wij wilde een verschil maken en ons maximaal inzetten voor iedereen die verlegen zat om een 

eigenwijs songwriting-duo. Muziek was de levensader en het verlangen om gezien te worden de grote 

heiligheid. Met een bescheiden studentenkrediet van 10,000, - Gulden kochten wij onze eerste 

apparatuur en doopte onze studentenkamertjes om tot studioruimte. Tientallen projecten volgde. Het 

recept was steeds hetzelfde; we kozen een genre, schreven de muziek, zochten de muzikanten en 

namen het op. Al snel ontstond een groot netwerk van gelijkgestemden. Wij waren antiburgerlijk, 

tegendraads maar altijd op zoek naar de verbinding. Geld speelde geen rol want niemand had het. 

Voor vriendinnetjes hadden wij geen tijd en of het nu dag of nacht was maakte ons niet zoveel uit.  

Ondertussen studeerde ik Muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en kregen wij na enkele 

jaren de kans om het huis waar al die muziek gemaakt werd te kopen. Een slopende verbouwing volgde 

want natuurlijk moest er een grotere studio komen. Onder de naam Studio Ochtendhond is toen rond 

de eeuwwisseling onze eerste professionele studio ontstaan. Wij hadden ondertussen een publishing 

deal bemachtigd die ruimte bood voor een flink voorschot. Deze financiële injectie maakte het mogelijk 

onze apparatuur en dus ook ons producties te verbeteren.  

Maar na wat jaren keerde het tij. Basil, die steeds vaker in zijn eentje songs en ‘ideetjes’ maakte, schoof 

steeds meer in de richting van toegepaste songwriting en toen hij via iemand uit ons netwerk zijn 
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eerste muziek-reclameopdracht kreeg, bleek dit voor hem de nieuwe richting. Ik oriënteerde mij 

elders. De songs waren wel geschreven, het ei gelegd, en steeds meer raakte ik bevangen door het 

productieproces. Ik wilde een nog grotere studio waar ik mij kon profileren als producer en, zoals dat 

gaat, begonnen onze wegen langzaam uit elkaar te gaan.  

Wij waren geen Ochtendhonden meer en droog achter de oren startte ik onder de nieuwe naam Volver 

Studio met de bouw van de tweede studio op een nieuwe locatie. Voor het eerst alleen en op eigen 

kracht. Basil was de stad uit en ik moest mijn pad volgen. Ik tekende in de nazomer van 2006 voor het 

pand dat zich, toevallig of niet, recht tegenover ons woonhuis bevond. Het huurcontract was voor vijf 

jaar maar het werden er veel meer.  

Mijn toenmalige vrouw was flink rond van de zwangerschap en op eerste kerstdag van dat jaar werd 

mijn zoon geboren. Als kersverse vader besloot ik mij volledig in een nieuwe, achteraf gezien, slopende 

verbouwing te storten. Gelukkig waren de grootste fouten al gemaakt tijdens de verbouwing van de 

eerste studio. Onder aan de streep werd de eerste locatie van Volver Studio zo gek nog niet. Het 

klantenbestand groeide en uiteindelijk heb ik daar met veel succes ruim tien jaar gewerkt aan heel veel 

verschillende producties.  

Ondertussen, tijdens een familievakantie in Spanje rond 2010, ontstond, letterlijk op de achterkant 

van een bierviltje, het idee om naast het werk als producer een netwerk van gelijkgestemde te bouwen 

via educatie. Diezelfde avond nog werden de belangrijkste palen voor wat nu Volver Sound Academy 

is geslagen. Je hebt pas een echt idee als je het voor je ziet. In dit geval was het beeld overduidelijk 

want tot in detail wist ik precies wat mijn verhaal zou zijn voor mijn studenten. En zo is, met 

uitzondering van wat revisies en updates, het lesprogramma nog steeds hetzelfde.  

De eerste versie van Volver Studio was knus, veilig en dus ook een beetje saai. Het moest groter en ik 

wist dat ik meer kon. Een platform wilde ik zijn voor iedereen die ‘the studio life’ zocht. Die mensen 

die met dezelfde honger als ik een verschil wilde maken in klank. Die zielen die wilde voelen hoe 

onmetelijk veel voldoening het kan geven om je in de wereld van muziek onder te dompelen.  

Zodoende begon de zoektocht naar een nieuw pand. Samen met de mij in korte tijd zeer dierbare 

geworden makelaar Rolf von der Fuhr werden tientallen locaties bezocht in en rond Tilburg. Na twee 

studio’s wist ik precies wat voor gebouw ik zocht maar dat ene pand dat alles had liet, ondanks de 

enorme inspanning van Rolf, op zich wachten. Pas twee jaar later was het na veel creatief tekenwerk 

van Rolf duidelijk dat het de Frans Mannaertsstraat werd en in het voorjaar van 2017 tekende ik voor 

tien jaar.  

 

     Het tekenen van het contract op het kantoor van Hans en Ad Nouwens. 
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Het pand dat gediend had als tapijtfabriek had in die functie zijn beste tijd gehad. Mijn huurbazen, de 

gebroeders Hans en Ad, hadden zware klappen gehad in de crisis aan het einde van de jaren nul en 

moesten bovendien inzien dat het gegeven ‘tapijt’ misschien niet helemaal meer iets was voor de 

hippe mens. 

Een herindeling volgden met een zee aan bruikbare studioruimte tot gevolg. Omdat het, zeker toen, 

niet het meest courante gebouw was viel de vierkante meterprijs wel mee. Volver Studio 2.0 is 

ongeveer 450 m2 groot. Dat is ongeveer 350 m2 groter dan de eerste versie van Volver Studio. Dat 

was wel even slikken maar met een beetje lef moest het hier te doen zijn.  

Wat op mij wachtte was een verbouwing van precies drie jaar. Grote financiële ‘creativiteit’ en 

uiteindelijk een onmetelijk mooi pand. Terwijl ik dit schrijf slapen 3 van mijn studenten in mijn studio. 

Het komende weekend zijn er sessies in studio A en B en komen er alles bij elkaar weer zo’n 20 mensen 

richting deze plek. De plek waar alles gebeurt. Volver Studio, de locatie, maar veel meer nog de 

scheppingsenergie die mij steeds heeft gedreven is wat ik in de wereld wil zetten. Mijn motto: ‘Begin 

gewoon ergens, de weg ligt onder je voeten’.  

 1.2 Bouwgeschiedenis 

Inleiding 

Volver Studio bestaat uit twee los van elkaar te gebruiken studio’s. Studio A en studio B. Studio A is 

gericht op analoge processing, studio B is digitaal georiënteerd. Standaard is Studio A verbonden met 

3 recording rooms en Studio B met 2 recording rooms maar alle zones zijn ook met elkaar te verbinden. 

Het is dus mogelijk om vanuit de regie van studio B opnamen te maken in de recording room van studio 

A. Daarnaast zijn er verschillende andere zones in de studio die kunnen worden ingezet als recording 

room. Deze zones zijn het klaslokaal, de kleine en grote relaxruimte.  

Bouwgeschiedenis 

Volver Studio is gevestigd in een voormalige tapijtfabriek en met name de grote hal, die dienst deed 

als ververij had de ideale afmetingen. Die hal was zo’n 25 meter lang, 10 meter breed en bijna 6 meter 

hoog. Alle studio’s met uitzondering van de regie van de B studio zijn in deze grote hal gebouwd en 

ingedeeld in drie recording rooms en de grote regie van studio A. Ik wilde dat de verschillende ruimtes 

goed van elkaar gescheiden waren zodat het lekken van de ene ruimte naar de andere tot een 

minimum beperkt bleef. Om dit te realiseren is er begonnen met de bouw van twee kalkzandstenen 

scheidingsmuren tussen de kleine recording rooms en de regie aan de ene kant en de huidige grote 

recording room en de regie aan de andere kant. Het was ook bij het ontwerp direct duidelijk dat we 

de grote regie tussen de recording rooms wilde plaatsen. Vervolgens is er in elke ruimte een volledig 

gesloten doos gebouwd (box in a box principe) met behulp van een houten frame en 3 lagen gipsplaat. 

In elke doos zijn de verschillende akoestische panelen gebouwd en zijn de studio’s in hun huidige vorm 

en inrichting ontstaan.  
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De bouw van het houten frame van de recording room van studio B 

Het akoestisch ontwerp was in handen van Hans Koomans. Daarnaast heb ik vrij vroeg in het 

bouwproces Adolé Addotey benaderd voor het binnenhuisontwerp. Samen met haar hebben wij 

keuzes gemaakt voor de vormgeving, kleurstellingen en materialen die er aan de binnenkant van de 

studio’s zijn gebruikt. Ruim een half jaar na het tekenen van de huurovereenkomst ontstond er de 

mogelijkheid om de huidige regie van studio B bij het pand te betrekken. Na wat breekwerk werd deze 

ruimte geschikt gemaakt om als regie te dienen. Aangezien een belangrijk deel van de studio al klaar 

was toen deze ruimte erbij kwam, is er toen besloten een camerasysteem tussen de recording room 

en de regie te plaatsen in plaats van de gebruikelijke studioruit.  

In het oorspronkelijke plan zou er een studio B komen tussen de huidige frontroom en de achterste 

kleine opnameruimte. Hierbij zou de front room dienen als regie van studio B. Met de komst van de 

huidige B regie is besloten beide ruimtes tot recording room om te vormen.  
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Hoofdstuk 2  Regie Studio A 
 2.1  Regie studio A 

Studio A bestaat uit één grote regie en één grote recording room. Aan de recording room zit een 

opslagruimte vast waar een ampbox is geplaatst. Deze kan worden gebruikt om gitaar- of 

basversterkers geïsoleerd op te nemen. De regie van studio A is ook verbonden met de beide recording 

rooms van studio B waardoor er vanuit deze regie in verschillende ruimtes tegelijkertijd opgenomen 

kan worden. De regie van studio A is ook verbonden met de meeste overige ruimtes in het gebouw. 

   
Volver Studio A, recording & regie 

 2.2 Mengtafel? Geen mengtafel 

In Volver Studio werken wij niet met een vaste mengtafel omdat wij niet de beperking wilden hebben 

van één type preamp. Daarnaast is de investering in een high-end mengtafel dusdanig hoog dat dit 

invloed zou hebben op andere investeringen. 

Er is dus gekozen voor een opnamesysteem waarin wij kunnen kiezen uit een rijk gamma aan preamps 

die direct zijn aangesloten op de converters. Het preamp signaal kan op allerlei manieren bewerkt 

worden voordat het signaal de converter in gaat. Denk hierbij aan equalizing, compressie en effecten. 

Hiervoor is het noodzakelijk patchverbindingen te maken via de bantam patchbay aan de linkerzijde 

van het bureau. Meer hierover later in deze handleiding. 
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 2.3 AD conversie 

Zoals eerder gezegd zijn alle preamps (zie hoofdstuk 6) op een vaste plaats verbonden met de AD 

converter. Een bepaalde preamp komt dus ook altijd op hetzelfde conversie kanaal binnen in RME 

TotalMix. Door eenvoudig het juiste converter kanaal te selecteren in onze DAW (Cubase) kan het 

signaal van de gewenste preamp worden opgenomen. De converter waar wij mee werken is in 2022 

vernieuwd. Wij werken met de RME M32 Pro AD als input converter. Deze heeft 32 AD converters. 

Daarnaast hebben wij de RME M32 Pro DA, dit zijn 32 DA converters. Ook is Pro Tools beschikbaar als 

DAW in Volver Studio. Mocht je hier in willen werken laat het ons vóór de aanvang van je sessie weten 

want dit vraagt om andere instellingen op onze converters. 

  

RME M32 Pro AD converter 

Als je op de toets F4 drukt in Cubase dan krijg je een overzicht waarin alle preamps staan. Maak een 

selectie uit een van de preamps door bij de input sectie van het kanaal dat je wilt gaan opnemen een 

keuze te maken uit de verschillende preamps. 

Het Audio Connections scherm in Cubase 

Alle preamps zijn aangesloten via de  RME converter met uitzondering van de Crane Song Spider. Deze 

8 kanaal preamp heeft zijn eigen AD conversie en arriveert in de DAW via een digitale AES verbinding. 

 2.4 Clocking 

Om er voor te zorgen dat alle digitale apparaten gelijk lopen in de tijd hebben wij de Grimm Audio 

Master Clock tot onze beschikking. Dit is een 19 inch unit die je eigenlijk nooit ziet. Links aan de 

achterzijde van het bureau waar de computer staat zul je hem vinden. Alle digitale apparaten zijn 

aangesloten op de Grimm clock. De Grimm Clock is ingesteld als master clock. Alle andere digitale 

apparaten staan in ‘slave’ modus. 
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Grimm CC1 Master Clock 

Mochten er problemen zijn met de clocking dan is de kans groot dat het aan een instelling ligt op de 

Grimm. Deze moet ingesteld staan op 44.1 kHz x 2 (88,2 kHz) als dat de samplerate is waarop je werkt. 

 2.5 Bit depth, sample frequentie & DAW 

Standaard wordt er in Volver Studio gewerkt met een sample frequentie (sample rate) van 88.2 kHz en 

met een bit depth van 24 bits. Het aanpassen van de sample frequentie en bit depth is mogelijk.  Door 

de sample frequentie te veranderen, verandert ook de relatie tussen RME TotalMix, de digitale 

mengtafel in de computer. Andere sample frequenties dan 88.2 kHz vragen om deze reden om andere 

instellingen in RME TotalMix en de DAW. Als je je project in een andere sample frequentie wilt draaien 

dan 88.2 kHz laat het dan ons vóór aanvang van je sessie weten zo dat wij de instellingen  alvast voor 

je klaar kunnen zetten. 

 2.6  Basisfuncties regie 

1. Aanzetten van de apparatuur 

Het stopcontact in de linkerhoek, onder het grote studioraam, heeft een schakelaar. Dit is de 

hoofdschakelaar. Hierop is alle apparatuur aangesloten met uitzondering van de speaker systemen. 

Met deze schakelaar kun je alle apparatuur aanzetten. Nadat je deze schakelaar aangezet hebt, dien 

je nog wel de computer, die links achter het bureau staat aan te zetten. Het wil nog wel eens gebeuren 

dat de stop eruit springt op het moment dat je deze schakelaar aanzet. Loop dan naar de meterkast 

aan de voorkant van het gebouw. Dit is de meterkast naast de douche. In de meterkast zet je de 

schakelaar van groep 11 weer omhoog. Nu werkt alles weer. De speakers hebben hun eigen 

stroomgroep en dienen apart aangezet te worden. De ATC speakers (actief) hebben een schakelaar op 

de achterkant. De B&W speakers (passief) kunnen worden aangezet door de versterker die in het nisje 

tussen de speakers ligt in te schakelen.  
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  Remote unit van de Avocet Studio Controller 

2. Schakelen tussen de verschillende speakers 

Je kunt schakelen tussen de verschillende speakers door op de remote van de Crane Song Avocet aan 

de linkerzijde te kiezen voor out 1, out 2 of out 3.  

Out 3 = Niet aangesloten 

Out 2 = ATC 

Out 1 = B&W 

Op de hoofdunit van de Avocet, die je aan de achterzijde naast de computer zult vinden, zit een 

hoofdtelefoon ingang. Door op shift te drukken op de Avocet (blauwe switch linksboven) kun je het 

volume level van de hoofdtelefoon aanpassen. Indien je op mute drukt (rode switch linksonder) dan 

zijn de speakers stil maar de hoofdtelefoon niet. 

3. Schakelen tussen DAW en analoge inputs op de Avocet 

Je schakelt eenvoudig tussen de output van je DAW systeem (AES output in RME TotalMix) en een 

analoge input van een telefoon of anderszins door te kiezen voor de DAW switch (bovenste witte 

switch rechts) of de Analog 1 switch (bovenste blauwe switch rechts). 

4. Afspelen van je telefoon 

Op het bureau ligt een mini-jack kabeltje. Deze is verbonden met Analog 1 op de Avocet. Door deze 

switch te selecteren kun je je telefoon horen via de speakers. 
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2.7 Waar vind ik de preamp inputs? 

Alle lijnen vanuit de verschillende patchbays in de recording room (zie ook hoofdstuk 3) komen samen 

op één grote XLR patchbay. Door een verbinding te maken met een van de XLR patchkabels kun je de 

microfoon in een van de recording rooms verbinden met een van de preamps.  

 2.8 Aansluiten van een microfoon via de RME converter 

Zoals eerder gezegd zijn alle preamps direct aangesloten op de converters via de bantam patchbay. Als 

we de lijn vanaf de microfoon tot in de computer volgen, dan ziet het er als volgt uit: 

Stap 

1. microfoon     input patchbay live room 

2. input patchbay live room    XLR patchbay regie   

3. XLR patchbay regie    XLR input preamp op patchbay 

4. XLR input preamp op patchbay   XLR input preamp 

5. XLR input preamp    XLR output preamp 

6. XLR output preamp    bantam patchbay 

7. bantam patchbay    converter input 

8. converter input     Cubase 

Het is niet nodig om voor stap 7 een patchverbinding te maken omdat de verbinding tussen de output 

van de preamp naar de input van de converter ‘half-normal’ is. ‘Half normal’ wil zeggen dat alle 

signalen van de bovenste rij op de bantam patchbay direct, dus zonder tussenkomst van een kabel, 

doorgegeven worden aan de onderste rij. Een dergelijke verbinding vraagt om een speciaal soort 

soldering die achterop de bantam patchbay is gemaakt.  

Mocht je nu een van de compressors, equalizers of overige effecten willen gebruiken tijdens de 

opname dan is het zaak dat je het signaal oppikt bij de ‘half normal’ verbinding. Je plaatst dan recht 

achter de output van de preamp, je outboard apparatuur. Vervolgens laat je de output van je outboard 

apparaat weer terugkomen op de input van de converter. Dit doe je op de bantam patchbay. Als volgt: 

Stap 

1. output preamp    naar input outboard apparaat 

2. ouput outboard apparaat  naar  converter input 

Je vindt de output posities van de preamps op bantam patchbay 1, lijn A. Aangezien de schrijfruimte 

op een bantam patchbay beperkt is worden er hierop afkortingen gebruikt om de specifieke preamp 

te benoemen. De eerste 21 posities op lijn A van bantam patchbay 1 worden gebruikt voor de outputs 

van de preamps. Op lijn B vind je de converter inputs. Wil je een outboard apparaat aansluiten dan 

kun je het signaal oppikken door een patchkabel in de output van de specifieke preamp te steken. Dat 

is dus één van die 21 posities op lijn A van de bovenste bantam patchbay. Vervolgens sluit je een van 

de outboard apparaten aan en laat je de output van het outboard apparaat terugkomen op een van 

 

• In de regie is linksboven in het bureau een XLR patchbay gemonteerd.  
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de converter inputs van lijn B. Het spreekt voor zich dat je het beste dezelfde converter input kiest. 

Dus als je bijvoorbeeld uit Daking 1 signaal oppikt en dit doorstuurt naar een outboard apparaat, kies 

je vervolgens voor de converter input die daar recht onder zit. Dat is dus in dit geval converter input 1 

(Alf 1) . 

 2.9 Aansluiten van een microfoon over Crane Song Spider 

 De Spider heeft zijn eigen AD conversie. Het output signaal van de preamp is digitaal verbonden via 

AES met SSL Alphalink converter die het via MADI digitaal naar de computer stuurt. Alle 8 kanalen 

hebben een insert waarmee je analoge outboard kunt aansluiten. Om een outboard apparaat aan te 

sluiten op de Spider kun je het signaal oppikken via de insert send. Deze vind je op bantam 1 positie 

lijn A positie 25-32. De output van je outboard apparaat kun je weer terug laten komen via de return 

op dezelfde posities op lijn B.   

2.10 Monitoring tijdens opname  

1. Recording Template 

Kies bij opname altijd voor de template die klopt bij de sample frequentie die je gebruikt. VOLVER REC 

SETUP 88.2 of VOLVER REC SETUP 44.1 & 48. Door dit te doen laad je een template waarin alle fader 

instellingen kloppen en je eenvoudig een monitor mix kunt maken. Je kunt deze template als volgt 

selecteren:   

RME TotalMix 

Open RME TotalMix   Druk op W   Dubbelklik op de gewenste 

template  Klik op ja bij ‘discard all changes?’  

Aangezien RME TotalMix ook gebruikt wordt tijdens de mix kan het zijn dat de opname template niet 

is geselecteerd.  

2. Aansluiten monitorsysteem 

In Volver Studio werken we met het Aviom monitoring systeem. Dit systeem werkt op basis van Cat5e 

ethernet kabel. Op verschillende plaatsen in de recording rooms zijn patchbays geplaatst. Op deze 

patchbays vind je de ingangen voor de Cat5e ethernet kabel. Vanuit de patchbay kun je vervolgens een 

van de monitor kastjes aansluiten met één Cat5e kabel.  

Om te leren snappen hoe het signaal pad vanuit de computer naar deze Aviom kastjes verloopt moeten 

we vooraan beginnen. Vanuit RME Totalmix kun je verschillende lijnen uitsturen naar één of twee 

outputs van de converter. Je gebruikt één lijn voor een mono signaal zoals bijvoorbeeld zang en twee 

lijnen voor een stereo signaal zoals drums. Vanuit de computer kun je verschillende signalen naar de 

specifieke output(s) sturen. Laten we eens kijken hoe dat precies werkt. 

 

• Voor een overzicht van de lay-out van het bantam patchbay verwijs ik je naar hoofdstuk 4 of naar de chart die hoort bij 
deze handleiding. Je vindt deze chart achter in dit boek. 
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Aviom monitorkastje 

A. Talkback lijn 

Op kanaal 1 van elk Aviom kastje zul je de talkback microfoon horen. Dit is de microfoon die op het 

bureau is gemonteerd. Zodra je op de ‘Talk’ switch drukt op de Avocet Monitor Controller in de regie 

van Studio A, dan wordt deze microfoon in werking gesteld en zal er signaal naar kanaal 1 gestuurd 

worden van alle Aviom kastjes. Je vindt deze ‘Talk’ switch rechtsboven op de Avocet. Het is de rode 

switch. Deze lijn is hard-wired. Dat wil zeggen dat direct vanuit de talkback preamp op de Avocet een 

lijn loopt naar de audio input interface van de Aviom. Om deze lijn te laten werken hoeft dus geen 

verbinding gemaakt te worden op een van de patchbays. Zodra je knop 1 selecteert op een van de 

Aviom kastjes en het volume opendraait, dan zal de microfoon werken.  

 Let op: 

 De talkback microfoon zelf heeft een aan/uit schakelaartje. Deze vind je op de kop van de 

 microfoon. Deze wordt nog wel eens per ongeluk uitgezet. Als die schakelaar niet isingedrukt, 

 dan werkt de microfoon niet en zul je dus niets horen. In bijna alle gevallen is dit het euvel als 

 de talkback niet werkt. 

 

B. Monitor lijnen 

Het Aviom systeem heeft in totaal 16 lijnen beschikbaar wat over het algemeen ruim voldoende is om 

elke muzikant te voorzien van een eigen monitorgeluid. Van die 16 lijnen zijn er naast de talkback lijn 

dus nog 15 lijnen over. Van deze lijnen is een gedeelte mono geschakeld en een ander gedeelte stereo. 

Welke mono en welke stereo kun je op het verdeelstation van de Aviom checken. Dit station hangt 

naast de pc aan de achterzijde van het bureau. Elk van de 16 lijnen kan mono of stereo worden 

geschakeld. Dit werkt in paren van twee. Dus lijn 1-2 kunnen stereo gemaakt worden en 3-4, 

enzovoorts. Je kunt dit instellen met een switch op het verdeelstation van de Aviom. Standaard staan 

de eerste 8 lijnen op dit station mono geschakeld. Hiervan zijn er dus 7 beschikbaar voor monitoring. 

Lijn 1 is immers in gebruik door de talkback. Lijnen 9-10/11-12/13-14/15-16 zijn stereo geschakeld. 

Mocht je meer stereolijnen nodig hebben dan kun je dit veranderen maar in de meeste gevallen is dat 

niet nodig. Je gebruikt de stereolijnen natuurlijk voor iets dat je stereo opneemt zoals bijvoorbeeld 

drums of een stereo opstelling van akoestische gitaar. Standaard gebruiken we lijn 15-16 voor dat wat 

al is opgenomen in de computer. Voor de clicktrack gebruiken we standaard Aviom 8.  
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Aviom AN 16 verdeelstation. Hier kun je bepalen of signalen mono of stereo naar de kastjes gestuurd worden. 

Ook kun je op het Aviom monitorkastje zien of een lijn mono of stereo is geschakeld. Bij mono 

schakeling brandt 1 lampje van het kanaal dat je selecteert, bij stereo, 2 lampjes. Met de panpot op je 

Aviom kastje kun je bij een stereosignaal het panoramabeeld bepalen. Ook kun je een mono signaal 

naar één kant sturen met je panpot. Als het een mono signaal is, dan zul je dit in dat geval ook maar 

aan één kant horen op de hoofdtelefoon.  

3. Configuratie RME TotalMix 

Op de RME TotalMix vinden we 3 rijen faders onder elkaar. De bovenste rij zijn alle inputs van de 

preamps, de tweede rij is het signaal dat al opgenomen is. En de onderste rij zijn alle master faders van 

de specifieke output(s). Door nu een van de onderste masterfaders te selecteren, door er op te klikken, 

kun je elk binnenkomend signaal (bovenste rij) of al opgenomen signaal (middelste rij) naar het kanaal 

sturen dat je hebt geselecteerd. Dit signaal is via de patchbay verbonden met de audio inputs op het 

Aviom hoofdstation. Vervolgens wordt via de Cat5e kabel het signaal naar alle aangesloten Aviom 

kastjes gestuurd. Je vindt het signaal dan, als het goed is, terug op het kanaal met hetzelfde nummer 

als in de RME TotalMix.   

Onder de bovenste rij (inputs van de converter) vind je bij elke fader de naam van de preamp die je 

hebt aangesloten. Door deze fader open te zetten, stuur je signaal naar de onderste faders.  

Voorbeeld 1, mono signaal 

Stel je hebt via een DI een basgitaar aangesloten op de eerste Manley preamp (goeie keuze!). De 

corresponderende fader in de bovenste rij van je RME TotalMix heet Manley 1 en je zult merken dat 

zodra je muzikant begint te spelen, en je preamp open staat, er een signaal metertje zichtbaar wordt 

in de bovenste rij faders van je RME TotalMix. Je wilt er voor zorgen dat de muzikant zichzelf terug 

hoort via het Aviom systeem en daarom selecteer je in de onderste rij een master fader. Je selecteert 

deze door er op te klikken. Laten we zeggen dat we in dit voorbeeld de basgitaar op lijn 2 willen zetten 

van het Aviom systeem. Allereerst check je of in de bovenste rij Manley 1 signaal geeft. Vervolgens 

selecteer je in de onderste rij de fader waar Aviom 2 staat door er op te klikken. Door nu de fader van 

Manley 1 in de bovenste rij open te zetten stuur je signaal naar kanaal 2 op het Aviom kastje en kan 

de bassist(e) zichzelf horen.  

Voorbeeld 2, stereo signaal 

Eigenlijk werkt dit precies hetzelfde. Het enige verschil is dat de masters in de onderste rij van de RME 

TotalMix nu 2 kanalen heeft en ook naar een stereolijn op de Aviom gestuurd moet worden. Je 

selecteert dus één van de stereolijnen in de RME TotalMix en indien je niets veranderd hebt aan de 

instelling op het hoofdstation van het Aviom systeem, zullen deze kanalen ook stereo geschakeld zijn 

in het Aviom systeem. Hier hoef je dan dus niets aan te veranderen. Het is wel noodzakelijk de panning 

in de bovenste rij aan te passen bij een stereosignaal. Standaard staan alle panpots in het midden van 

het stereobeeld dus op ‘12 uur’. Door aan de panpot in de bovenste rij van de RME TotalMix te draaien 

verandert deze ook van panorama-positie op de hoofdtelefoon. Hierdoor zal er een stereo signaal 

ontstaan. Alle signalen waarbij je niet aan de panoramaknop draait zullen in het midden van het 

stereobeeld te horen zijn. Bij drums worden eigenlijk altijd de overheadmicrofoons stereo geplaatst 

als ook eventuele roommicrofoons. Ik plaats vaak een hi-hat of een tom ook enigszins in het 
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stereobeeld door de panpot positie een klein beetje aan te passen. Dit is vaak net wat lekkerder spelen 

voor de drummer.  

Bij meerdere signalen, zoals bij een drumopname, kun je in de RME TotalMix een monitor mix maken 

voor je muzikant. Dit doe je door bepaalde fader verhoudingen te kiezen. De mate waarin je een 

bepaalde fader open zet is bepalend voor de luidheid van deze specifieke microfoon in het geheel. 

Indien de drummer van een bepaald signaal wat meer wil horen in zijn hoofdtelefoon mix, kun je die 

fader wat verder open zetten. 

 Let op: 

Er is meerdere malen tijdens de lessen uitgelegd dat je onmogelijk een inschatting kunt maken van het 

signaalvolume dat de muzikanten op de hoofdtelefoon terug hoort. Zodra je een fader van de bovenste 

rij openschuift, zoals in het voorbeeld de fader waar Manley 1 staat, zul je signaal sturen naar de 

hoofdtelefoon. Dit is een gevaarlijk moment omdat je niet kunt inschatten hoe luid de instellingen zijn 

op het Aviom kastje. De kans dat je door deze actie de oren van je muzikant opblaast is groot. Vooral 

omdat je zelf niet hoort wat je precies doet. Vraag de muzikant eerst zijn hoofdtelefoon af te zetten 

en schuif daarna pas de fader open. Zo voorkom je een gevaarlijke situatie! 

4. UTP verbindingen tussen recording rooms en regie 

Het hoofdstation van het Aviom systeem bestaat uit twee 19 inch units. De ene unit zorgt voor de 

verdeling van de signalen op de Aviom kastjes. De andere unit zorgt voor de verbinding tussen het 

Aviom kastje via UTP/Cat5e Deze laatste unit heeft ruimte om maximaal 8 kastjes aan te sluiten. Meer 

UTP verbindingen zijn er niet beschikbaar terwijl er veel meer lijnen tussen de regie en de recording 

rooms lopen. Het is dus niet mogelijk om al die lijnen permanent aan te sluiten. Standaard zijn de 

meest gebruikte UTP posities, zoals bijvoorbeeld de eerste UTP verbinding op de patchbay bij de 

Drumbrella, in gebruik maar dit kan eventueel ook worden veranderd. Achter het bureau naast de 

computer zie je een hele kluwen Cat5e kabels liggen die niet in gebruik zijn. Alle kabels hebben een 

label waarop staat waar de verbinding uitkomt op de patchbay. Je bent vrij om de UTP posities te 

kiezen die nodig zijn. Door de beperking van het aantal UTP lijnen, maximaal 8, zal je als je iets 

verandert waarschijnlijk een andere positie op een van de patchbays moeten opgeven. Het is dus een 

beetje behelpen. 

Zodra je een UTP verbinding maakt vanuit het hoofdstation dan kun je dat direct zien aan je Aviom 

kastje omdat dan lampjes zullen gaan branden. Bijzonder aan dit systeem is dat niet alleen de UTP 

informatie wordt doorgegeven via de kabel, maar ook de stroom. Zodra er dus een Aviom kastje wordt 

aangesloten met het hoofdstation is er dus geen extra adapter nodig.  

Aviom kastjes kunnen overigens ook met elkaar worden verbonden. Er zit op elke kastje een A-net 

output die kan worden gekoppeld aan een volgend kastje. Het tweede kastje zal dan precies dezelfde 

lijnverdeling hebben als het eerste kastje. Belangrijk om te snappen is dat het doorgeven van stroom 

aan het tweede kastje niet lukt. Het tweede kastje heeft een adapter nodig. Die adapters liggen in de 

witte bakken naast de microfoonkast in de gang. 

De meeste UTP lijnen in de recording rooms, inclusief de overige ruimtes zoals de big relax en small 

relax, komen uit bij het Aviom hoofdstation achter het bureau. Er is wel één uitzondering. Dat zijn de 

UTP verbinding in de voorste ruimte van Recording Room B. Links in de hoek vind je een patchbay met 

8 lijnen. De eerste 6 lijnen komen uit in de achterste ruimte onder het scheidingsraam. Vanuit die 

positie kan het signaal worden doorverbonden met de posities onder het kleine raam tussen de 

achterste ruimte en de regie van Studio A. Hiervoor zijn dus twee kabels nodig. De laatste 2 UTP 
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verbindingen zijn direct verbonden met de regie van studio B. Deze zijn dus niet te gebruiken in de 

regie van studio A. Gelukkig zijn er nog een heleboel UTP verbindingen daar die je wel kunt gebruiken.  

5. Configuratie Cubase voor opname 

Voordat je kunt gaan opnemen is het zaak om input bussen aan te maken in Cubase. Dit kan ook met 

behulp van een template. Dit doe je als volgt: 

Cubase 

Druk op F4  Kies Inputs in het tabblad  Presets  Kies VOLVER STUDIO A INPUTS 

88.2 of  VOLVER STUDIO A INPUTS 44.1 & 48 

Je krijgt nu een lijst waarin je al de preamps ziet die er in Volver Studio zijn. Je kunt nu opnemen door 

een kanaal aan te maken in Cubase en de preamp die je wilt gebruiken op dit kanaal te selecteren. Dit 

doe je als volgt: 

Kanaal maken 

Rechtermuis knop aan de linkerkant van het scherm  Kies ADD TRACK  Kies AUDIO 

Cubase gaat je nu een aantal vragen stellen over dit kanaal. Bovenaan in het menu staat AUDIO 

INPUTS. Hier selecteer je het door jou gewenste kanaal. Vervolgens wil Cubase weten of je een stereo 

of mono kanaal wilt aanmaken. Het spreekt voor zich dat je kiest voor mono als er sprake is van één 

input signaal, bij twee signalen kies je voor stereo. Vervolgens kun je ook een output kiezen. Tijdens 

de opname kiezen we voor ‘Stereo Out”. Vervolgens kun je het kanaal ook vernoemen naar het signaal 

dat je wilt opnemen. Dus bijvoorbeeld ‘gitaar SM57’ of ‘koorstem 1’.  

Nu zal bij opname het signaal van de preamp van jouw keuze worden opgenomen op dit kanaal. 

6. Direct Monitoring 

Het is ook mogelijk om vanuit Cubase met Direct Monitoring te werken. Zodra die functie in Cubase 

wordt geactiveerd dan zijn de faders in Cubase leidend voor de faders in de RME TotalMix. De RME 

TotalMix volgt dan dus precies de instellingen zoals je die hebt gemaakt in Cubase. Het voordeel 

daarvan is dat je zodra de opname gemaakt is niet alsnog een tussenmix moet maken in Cubase omdat 

je dit al voordat je hebt opgenomen hebt gedaan. Handig! Ook zorgt dit voor monitoring zonder latency 

in de regie ruimte. Perfect als je je één of meerdere muzikanten in de regie ruimte hebt die aan het 

opnemen zijn. Mocht iemand in deze situatie latency ervaren dan staat zeer waarschijnlijk de Direct 

Monitoring functie uit. Onderneem dan de volgende stappen. 

Klik op Studio  Kies Studio Setup  Kies ASIO HSDPe FX  Vink Direct Monitoring aan 

7. Input volume 

Het input level wordt bepaald door de mate waarin je de preamp open zet en niet door instellingen in 

de RME TotalMix of, bij direct monitoring, in Cubase. Indien het signaal te luid binnenkomt op je 

preamp dan zal de fader ook clippen in RME TotalMix. Het input level kun je dus via de RME TotalMix, 

of bij direct monitoring, via de fader in Cubase eenvoudig aflezen. Het aanpassen van volumes door de 

fader harder of zachter te zetten in de RME TotalMix, of in Cubase bij direct monitoring, heeft geen 

invloed op het input volume. Deze faders, de bovenste rij in de RME TotalMix, hebben alleen invloed 

op het monitor level. Dit level wordt niet opgenomen. 
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8. Monitoring in de regie  

Ook in de regie luisteren wij via RME TotalMix. Er is in de recording template een master fader die 

AVOCET heet. Die fader vind je, net als alle andere master faders, in de onderste rij van RME TotalMix. 

Door deze fader te selecteren en in de middelste rij de stereo fader te selecteren met de naam Cubase, 

kun je het geluid uit Cubase horen. Om te horen wat je microfoons doen selecteer je AVOCET op de 

master fader en schuif je de betreffende faders open in de bovenste rij. De naam AVOCET refereert 

aan de verbinding tussen de computer en de monitor controller in regie A. De monitor controller 

(Avocet) is namelijk via een digitale AES kabel verbonden met de computer. De DA conversie vindt 

plaats in de monitor controller zelf. Dit is het geluid waar naar wordt geluisterd in regie A.  

9. Aansluiten van reverb / delay / chorus voor monitoring 

Het is vaak een goed idee om tijdens de opname een galm of delay aan te sluiten. Dit geeft een wat 

fijner geluid voor eenieder die er naar luistert. Dit kun je vrij eenvoudig doen met een van de outboard 

effecten. Naast alle Aviom master outputs vind je ook verschillende master outputs met de naam 

Egret. De Crane Song Egret is een summing mixer met 8 kanalen DA conversie. Door een van de Egret 

master faders te selecteren door er op te klikken kun je een signaal naar deze DA converter sturen. Dit 

signaal kun je via de bantam patchbay oppikken en naar een outboard effect sturen. Dit doe je door 

het signaal op te pikken op patchbay 3 positie 25-32 lijn A. Dit zijn de inserts van de Egret. In de 

template van de RME TotalMix zijn kanalen 1 t/m 4 van de Egret mono geschakelt en   kanalen 5 t/m 

8 zijn stereo geschakelt. 

De return van het effect kun je terug laten komen op een van de AD converter inputs. Door nu het 

signaal in de effect unit 100% wet te zetten zal dit signaal uitsluitend effect produceren. Je hebt dus 

geen ‘droog’ signaal op deze lijn. De return van het effect behandel je hetzelfde als elk input signaal. 

Dus door eerst de master fader waar je de galm naar toe wilt sturen te selecteren en vervolgens de 

betreffende fader in de bovenste rij van RME TotalMix open te zetten kun je het effect hoorbaar 

maken. In de meeste gevallen selecteer je een apart kanaal voor de monitoring via het Aviom systeem. 

Ook kun je het effect laten horen in de regie door de master fader van AVOCET te selecteren en het 

return kanaal van het effect open te zetten in de bovenste fader rij van de RME TotalMix.  

 2.11 Aansluiten van compressie /equalizing /overdrive voor opname 

Het aansluiten van outboard apparatuur kun je vrij eenvoudig doen via de bantam patchbay aan de 

linkerkant van het bureau. Je kunt deze outboard apparatuur gebruiken tijdens de opname maar zeker 

ook tijdens de mix. Informatie over wat elk apparaat precies doet vind je in hoofdstuk 7, 8 & 9. 

Verspreid over de bantam patchbay vind je allerlei apparaten die je kunt gebruiken. Bij elk outboard 

apparaat is de bovenste rij van de patchbay de input en de onderste de output. In deze handleiding 

worden deze lijnen A en B genoemd. Voor meer informatie over de bantam patchbay verwijs ik naar 

hoofdstuk 4 van deze handleiding.  

Wat soms voor verwarring zorgt is dat de verbinding tussen de output van de preamp en de input van 

de converter precies andersom is. Dit is zo gedaan omdat die verbinding ‘half normal’ is gesoldeerd. 

Bij de outboard apparatuur is dat niet het geval. In hoofdstuk 4 en op de chart kun je precies zien waar 

welk apparaat is gepositioneerd op de bantam patchbay. De afkortingen van de namen van de 

verschillende apparaten vind je ook op de bantam patchbay zelf. 
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2.12 Splitsen van het preamp signaal voor opname 

Voordat het signaal de computer ingaat kan het signaal van de preamp op twee manieren worden 

gesplitst. 

1. Alle preamp aansluitingen met uitzondering van de Crane Song Spider zijn op de bantam patchbay 

‘half normal’ aangesloten. De output van de preamp vinden we terug op lijn A van de bovenste 

patchbay. Bij ‘half normal’ wordt het signaal vanuit A achterop de patchbay direct doorgegeven aan 

lijn B (de inputs van de converters) en zodra je er een plug in steekt niet onderbroken. Het signaal 

arriveert nu dus zowel op lijn B als op de voorzijde van lijn A. Je kunt nu dus de voorzijde van lijn A op 

een ander apparaat aansluiten terwijl het signaal toch doorgegeven wordt aan de input van de 

converter (lijn B). Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor parallel processing van het signaal. Je kunt 

bijvoorbeeld dat wat er uit de voorzijde van lijn A komt, gebruiken om een compressor aan te sluiten 

en dit op een andere converter positie naar de computer sturen. Je kunt nu dus twee signalen 

tegelijkertijd opnemen. Het nadeel van deze configuratie is dat je nu geen outboard meer kunt 

gebruiken op het signaal dat direct doorgegeven wordt aan lijn B. 

2. Je kunt ook splitsen door een van de analoge auxiliaries in te zetten. De SSL X-desk, dat is een van 

de summing mixers die onder de glasplaten liggen, heeft 2 mono en 1 stereo aux aan boord. Door nu 

je signaal, al dan niet met outboard processing, door te sturen naar de input van een van de kanalen 

van de X-desk is het mogelijk om de auxiliary in te zetten. Je directe signaal kan terug komen via de 

output van het X-desk kanaal terwijl je het outboard apparaat dat je aanstuurt via de auxiliary van de 

X-desk terug laat komen op een andere converter input.  

2.13 Klimaatbediening regie studio A 

In de hal ter hoogte van de scheidingsdeur is een schakelaar gemonteerd waarmee je verse lucht de 

regie in kunt blazen. Daarnaast hangt nog een schakelaar. Die zorgt voor de afzuiging van de lucht. Het 

is sterk aan te raden om bij sessies met meerdere personen deze luchtverversing te gebruiken. Het 

houdt iedereen fris. Ook is er een airco systeem gemonteerd. Deze airco kan voor koude en warme 

lucht zorgen. Deze is dus ook te gebruiken als verwarming. Dit airco systeem wordt bediend met een 

afstandsbediening die op het bureau van de regie ligt. Je kunt hierop instellen wat de gewenste 

temperatuur is en wat de intensiteit is van het blazen. De ‘ijspegel’ modus aan de rechterkant van de 

afstandsbediening zorgt voor koude lucht. De ‘zon’ modus voor warme lucht. Airco’s zorgen niet voor 

verse lucht. Het is dus aan te raden zowel de airco’s als de luchtverversing aan te zetten tijdens een 

sessie met veel mensen. Vergeet niet de airco en de luchtverversing uit te zetten als je vertrekt! Het is 

kostbaar om deze machines te laten werken. 

 

Bediening van de luchtverversing van regie A vind je in de hal voor de regie 
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Hoofdstuk 3 Recording Rooms Studio A/B 

 3.1 Inleiding 

De regie van studio A is direct verbonden aan onze grote recording room. Met een afmeting van 100m2 

en een hoogte van meer dan 5,5 meter is dit de ideale ruimte om grotere gezelschappen te ontvangen. 

Hierbij kun je denken aan big bands of koren. Ook is de ruimte bijzonder geschikt als je een fantastische 

roomy drumsound zoekt voor je productie. De grote recording room is zowel akoestisch als technisch 

onze heilige graal. Met uiterste precisie is er tijdens de bouw (2018-2020) gewerkt aan een zo natuurlijk 

mogelijke akoestiek. Het is ook mogelijk om in de grote recording room te experimenteren met een 

kleinere akoestiek. Er zijn vier grote akoestische schermen beschikbaar die het mogelijk maken een 

gecontroleerde en droge sound te realiseren. 

1.  Amp box 

Verbonden aan de recording room van studio A is de opslagruimte. In deze ruimte staat een ampbox. 

Dit is een kast die geïsoleerd is en kan worden afgesloten. In deze kast zijn 7 XLR lijnen verwerkt die 

verbonden zijn met de patchbay onder het grote raam. Dit zijn de XLR male connectoren (onderste rij). 

Ideaal als je met je band allemaal tegelijkertijd wilt opnemen voor een echte live sound. Je kunt deze 

kast dan gebruiken om zonder overspraak gitaar- of basversterkers op te nemen. Naast de 7 XLR lijnen 

is er ook 1 Speakon lijn verwerkt. Voor een versterker met een losse top kun je dus alleen de 

speakerkast in de amp box zetten. De patchbay is een kwartslag gedraaid in de amp box. De 

nummering is van links naar rechts. Dus linksboven is XLR 1, rechts daarvan is XLR 2, XLR 3 is weer 

onder XLR 1 enzovoorts.  

2.  Drumbrella 

 

De drumbrella in actie op de achtergrond 

Door het gebruik van onder andere onze drumbrella  kun je het akoestisch ‘gedrag’ van het instrument 

onder de drumbrella optimaliseren. De drumbrella wordt vaak ingezet tijdens drumopnamen. Dit 

omdat je door de overkapping aan te passen de resonantie van de snare zo optimaal mogelijk kunt 

maken. Aan de wand naast de drumbrella vind je de schakelaar waarmee je de kap naar boven en 

 

 Drumbrella is een samenvoeging van de woorden ‘drums’ en het Engelse ‘umbrella’ dat paraplu betekend. Een paraplu 
boven de drums dus. 
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beneden kunt bewegen. Het object kan vrij bewegen door de lier met elektromotor die aan de 

drumbrella verbonden is. De drumbrella kan helemaal tot de grond zakken maar let op, je kunt er dan 

niet meer rechtop in staan. Daarnaast is langdurig gebruik in deze stand niet aan te raden omdat 

iemand die erin zit naar verloop van tijd een gebrek aan zuurstof zal gaan ervaren. Al met al is het 

verstandig de drumbrella niet lager dan ongeveer 1,5 meter van de grond te laten zakken. Aan het 

plafond aan de binnenkant van de drumbrella zit een statief gemonteerd waar twee XLR kabels aan 

vast zitten. De inputs van deze XLR kabels vind je terug op de patchbay naast de drumbrella. De twee 

XLR male connectoren (input 17 & 18) kunnen eenvoudig worden doorgelust naar een van de inputs 

die verbonden zijn met de regie. Dat zijn dus de overige 16 female XLR inputs op deze patchbay.  

 3.2 XLR patchbay regie 

De XLR patchbay in de regie van Studio A vinden we aan de linkerkant van het grote bureau. De meeste 

lijnen die verderop in dit hoofdstuk beschreven worden komen aan op deze patchbay en kunnen vanaf 

hier worden doorgeprikt naar de inputs van de preamps. Deze inputs vind je ook op die XLR patchbay. 

In totaal zijn er 80 lijnen die vanuit de patchbays in de recording rooms komen. Al deze lijnen hebben 

een uniek nummer. Dit nummer correspondeert met de positie op de patchbay in de regie. Achter in 

dit boek vind je een overzicht van de indeling van de XLR patchbay in de regie. Ook op de patchbay zelf 

worden de cijfers weergegeven van de corresponderende patchbays uit de recording room.  

 3.3 Kabelzones  

Tijdens de bouw van Volver Studio vonden we het belangrijk om verspreid door het gebouw op allerlei 

plaatsen te kunnen opnemen. Er zijn dus op veel plaatsen patchbays gemonteerd die het mogelijk 

maken om allerlei verbindingen te leggen naar zowel de regie van studio A als die van studio B. 

Sommige zones in de studio zijn direct verbonden met een van de twee studio’s. Andere zones kun je 

bereiken door via de patchbays door te lussen. In dit hoofdstuk gaan we bekijken welke kabelzones er 

zijn en hoe die verbonden zijn met de studio’s. 

 3.4 Kabelzones recording room A  

De recording room van studio A heeft vier kabelzones. Elke zone heeft een eigen reeks getallen. Deze 

getallen corresponderen met de getallen op de XLR patchbay in de regie.  

1. XLR INPUT 33-48   big window  

Recht onder het studioraam zit een patchbay met 32 posities. De inputnummers 33 t/m 48 

corresponderen met de XLR posities op de patchbay in de regie van studio A. Op de patchbay in de 

recording room gaan de eerste 8 posities van rij 2 naar de amp box (7 x XLR + 1 x Speakon). De laatste 

vier posities van rij 2 zijn UTP verbindingen waarmee je het Aviom systeem kunt aansluiten. 

Patchbay Recording Room A ‘big window’ 

 

Let op: Aan de linkerkant naast de patchbay zit nog een tweede patchbay gemonteerd. Deze is 

verbonden met de studio van de buren, Haas Recording Studio. In normale omstandigheden wordt 

deze patchbay in Volver Studio niet gebruikt.  
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Speakon verbindingen 

Er zijn twee Speakon verbindingen terug te vinden op de patchbay ‘big window’. Deze Speakon 

verbindingen maken het mogelijk om losse versterker tops op een andere plaats weg te zetten dan de 

speakerkast van de versterker. Zo kan je de versterker top in de regie zetten en de speakerkast of in 

de recording room of in de amp box. 

1. Positie 8 van de onderste rij gaat naar de Speakon verbinding in de ampbox.  

2. Positie 9 correspondeert met één Speakon verbinding die direct naar de regie van 

studio A gaat. In de regie achter de computer, onder de Grimm wordclock machine vind je 3 

Speakon aansluitingen. De verbinding naar de recording room van studio A is de meest linkse 

connector (To Big Room).  

 

Speakon verbindingen achter de computer in de regie van studio A. De meest linker speakon verbinding waar ‘To Big Room’ 

bij staat is verbonden met positie 9 op de onderste rij op de patchbay "Big Window”. 

2. XLR INPUT 49-64   Drumbrella 

Naast de drumbrella zit een patchbay met 24 posities. De inputnummers 49 t/m 64 corresponderen 

met de XLR posities op de patchbay in de regie van studio A. De laatste vier posities van rij 2 zijn UTP 

verbindingen waarmee je het Aviom systeem kunt aansluiten.  

Patchbay Recording Room A ‘Drumbrella’ 

 

Microfoons verbinden in de drumbrella 

De volgende twee male posities (positie 5 & 6 onderste rij) zijn verbonden met XLR kabels die in de 

drumbrella hangen. Mocht je microfoons willen bevestigen in de drumbrella dan kun je deze XLR’s 

gebruiken en het signaal doorlussen naar een van de female connectoren die naar de regie van studio 

A gaan. 
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3. XLR INPUT 65-72   front A 

Naast de ingangsdeur van de recording room van studio A zit een patchbay met 12 posities. De 

inputnummers 65 t/m 72 corresponderen met de XLR posities op de patchbay in de regie van studio 

A. De laatste twee posities van rij 2 zijn UTP verbindingen waarmee je het Aviom systeem kunt 

aansluiten. 

Patchbay Recording Room A ‘Front’ 

 

4. XLR INPUT 73-80   back 

Aan de lange zijde in de buurt van de achterdeur van de recording room van studio A zit een patchbay 

met 12 posities. De inputnummers 73 t/m 80 corresponderen met de XLR posities op de patchbay in 

de regie van studio A. De laatste twee posities van rij 2 zijn UTP verbindingen waarmee je het Aviom 

systeem kunt aansluiten. 

Patchbay Recording Room A ‘Back’ 

 

5. Amp box studio A 

In de opslagruimte naast de recording room van studio A staat een grote kist die dient als isolatie box 

voor versterkers. Dit is de zogenaamde amp box. In de amp box zit een patchbay met 8 posities. Alle 8 

posities komen uit op de patchbay big window. Posities 1 t/m 7 zijn XLR inputs, positie 8 is een Speakon 

aansluiting. 

Patchbay ‘Amp box’ 
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 3.5 Recording rooms B 

De kleinere recording rooms zijn verbonden met zowel de regie van studio A als de regie van studio B. 

Deze recording rooms worden dan ook regelmatig vanuit beide regies bediend. Er zijn dus patchbays 

geplaatst die verbonden zijn met de regie van studio A en patchbays die verbonden zijn met de regie 

van studio B. In deze sectie behandelen we de patchbays die verbonden zijn met de regie van studio 

A. Vooral de achterste ruimte is akoestisch gezien interessant omdat deze ruimte klein is maar wel vrij 

hoog. Er is in deze ruimte een beweegbaar plafond geplaatst waardoor je de akoestiek kunt 

beïnvloeden.  

1. XLR INPUT 1-16    small window  

Onder het kleine raam van de achterste ruimte in recording room B zit een patchbay met 24 posities. 

De inputnummers 1 t/m 16 corresponderen met de XLR posities op de patchbay in de regie van studio 

A. De laatste vier posities van rij 2 zijn UTP verbindingen waarmee je het Aviom systeem kunt 

aansluiten. 

Patchbay Recording Room B ‘small window’ 

 

2. XLR INPUT 17-24   stage naar A  

Op het podium van de achterste ruimte in recording room B zit een patchbay met 12 posities. De 

inputnummers 17 t/m 24 corresponderen met de XLR posities op de patchbay in de regie van studio 

A. De laatste drie posities van rij 2 zijn UTP verbindingen waarmee je het Aviom systeem kunt 

aansluiten. 

Patchbay Recording Room B ‘stage’ 

 

Let op: In de buurt van het podium van Live Room Studio B zitten twee patchbays. Een 

patchbay is op het podium gemonteerd en de tweede aan de voorzijde. Die op het podium is 

gemonteerd is verbonden met de regie van studio A. Die aan de voorzijde is verbonden met 

de regie van studio B. 

Speakon verbinding 

Er is één Speakon verbinding terug te vinden op de patchbay “stage”. Deze Speakon verbinding maakt 

het mogelijk om losse versterker tops op een andere plaats weg te zetten dan op de speakerkast van 

de versterker. Zo kan je de versterker top in de regie zetten en de speakerkast op het podium van 

recording room B.  
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1. Positie 3 van de onderste rij op de patchbay van stage gaat direct naar de regie van 

studio A. In de regie achter de computer, onder de Grimm wordclock vind je 3 speakon 

aansluitingen. De verbinding naar de recording room van studio B is de meest rechtse 

connector (To Small Room).  

 

Speakon verbindingen achter de computer in de regie van studio A. De meest rechtse Speakon verbinding waar ‘To Small 

Room’ bij staat is verbonden met positie 3, onderste rij, op de patchbay ‘stage’ 

3. XLR INPUT 25-32   front naar A 

Onder het raam in de voorste ruimte van recording room B zit een patchbay met 32 posities. De 

inputnummers 25 t/m 32 corresponderen met de XLR posities op de patchbay in de regie van studio 

A.  

patchbay Recording Room B ‘front’ 

 

Let op: Aan het begin van de verbouwing van Volver Studio was er sprake van dat de voorste 

ruimte van studio B dienst zou doen als regie voor de achterste ruimte van studio B. Toen later 

in de verbouwing de huidige regie van studio B is ontstaan is dit plan los gelaten. De verbinding 

tussen de beide ruimtes was toen al gemaakt en dit heeft invloed gehad op de lay-out van deze 

patchbay. De eerste 10 posities van rij 1 komen namelijk uit in de achterste ruimte van 

recording room B. Dit wordt hier aangeduid met de tekst ‘To B Small’ op de patchbay chart. 

De eerste 8 posities van rij 2 zijn direct verbonden met de regie van studio A.  

Speakon verbinding 

Er zijn twee Speakon verbinding terug te vinden op de patchbay “front”. Deze Speakon verbindingen 

maken het mogelijk om losse versterker tops op een andere plaats weg te zetten dan op de speakerkast 

van de versterker. Dit zijn de plaatsen waar deze Speakon verbindingen uitkomen: 

1. Positie 11 van de bovenste rij op de patchbay van front gaat naar een kleine patchbay 

rechts boven het podium van de achterste recording room van studio B.  Deze Speakon 

verbinding is aanduiding ‘To B Small’. 
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2. Positie 12 van de bovenste rij op de patchbay van “front” gaat naar de Speakon 

verbindingen achter de computer in de regie van studio A. In de regie wordt deze positie 

aangeduid met de tekst ‘To Front Room’. Dit is de middelste connector.  

 

Speakon verbindingen achter de computer in de regie van studio A. De middelste speakon verbinding waar ‘To Front Room’ 

bij staat is verbonden met positie 12, bovenste rij, op de patchbay ‘front’. 

 3.6 Doorlussen naar overige ruimtes 

Vanuit deze patchbay kun je verbindingen maken met de overige ruimtes (classroom/relax small/relax 

big). Je kunt dit doen door op de patchbay door te lussen naar een van de 8 posities waar ‘To Class R.’ 

bij staat. Dit zijn de laatste 8 posities van de onderste rij van de patchbay “front”. Deze verbinding 

komt uit in de bank van ‘class room’. In deze bank liggen twee 8-parige XLR multikabels. Met één van 

de twee XLR multikabels ga je direct richting de regie van studio B. De andere multikabel komt uit naast 

de kachel in ‘relax small’. Vanuit ‘relax small’ kun je weer doorlussen naar ‘relax big’. Hier zijn nog eens 

4 XLR en 2 UTP verbindingen. Op deze manier kun je dus heel veel verschillende gebieden in de studio 

bereiken. De overige ruimtes zijn alleen te bereiken via een doorlus verbinding en komen niet voor op 

de XLR patchbay in de regie. 

 3.7 Klimaatbediening recording room A 

In de hal ter hoogte van de witte bakken is een schakelaar gemonteerd waarmee je verse lucht 

recording room A in kunt blazen. Er is geen aparte afzuiging van ‘oude’ lucht in recording room A. Het 

is sterk aan te raden om bij sessies met meerdere personen deze luchtverversing te gebruiken. Het 

houdt iedereen fris. Ook is er in recording room A een airco systeem gemonteerd. Deze airco kan voor 

koude en warme lucht zorgen. Deze is dus ook te gebruiken als verwarming. Dit airco systeem wordt 

bediend via het paneel recht naast de ingangsdeur van recording room A. Hierop kun je de 

temperatuur instellen en de intensiteit van het blazen. Er is ook een app voor zodat je het airco systeem 

kunt bedienen vanaf je telefoon. Het is aan te raden om de intensiteit laag te houden tijdens een 

opname. Bij een hogere stand zul je de airco terug horen via je microfoons. Airco’s zorgen niet voor 

verse lucht. Het is dus aan te raden zowel de airco’s als de luchtverversing aan te zetten tijdens een 

sessie met veel mensen. Vergeet niet de airco en de luchtverversing uit te zetten als je vertrekt! Het is 

kostbaar om deze machines te laten werken. 

 3.8 Klimaatbediening recording rooms B 

In de smalle hal direct achter de stalen deur is een schakelaar gemonteerd waarmee je verse lucht 

recording rooms B in kunt blazen. Naast deze schakelaar is een tweede schakelaar gemonteerd 
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waarmee je ‘oude lucht’ kunt afzuigen. Beide schakelaars zorgen voor luchtverversing van beide 

ruimtes. Er is dus overal verse lucht. Het is sterk aan te raden om bij sessies met meerdere personen 

deze luchtverversing te gebruiken. Het houdt iedereen fris. Ook is er in de front room van recording 

room B een airco systeem gemonteerd. Deze airco kan voor koude en warme lucht zorgen. Deze is dus 

ook te gebruiken als verwarming. Dit airco systeem wordt bediend met behulp van een 

afstandsbediening. Hierop kun je de temperatuur instellen en de intensiteit van het blazen. Het is aan 

te raden om de intensiteit laag te houden tijdens een opname. Bij een hogere stand zul je de airco 

terug horen via je microfoons. Airco’s zorgen niet voor verse lucht. Het is dus aan te raden zowel de 

airco’s als de luchtverversing aan te zetten tijdens een sessie met veel mensen. Vergeet niet de airco 

en de luchtverversing uit te zetten als je vertrekt! Het is kostbaar om deze machines te laten werken. 
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Hoofdstuk 4 Bantam Patchbays Studio A 

 4.1 Inleiding 

Het grootste gedeelte van alle patchverbindingen loopt via de bantam patchbay. De voornaamste 

reden om met het bantam formaat te werken is dat je heel veel posities kwijt kunt op één patchbay 

(48 lijnen A/B ). Bovendien is het connector formaat redelijk solide waardoor er over het algemeen 

geen problemen zijn. Elke patchbay bestaat uit een A en een B lijn. Deze kunnen aan de achterzijde 

‘half normal ’ zijn gesoldeerd zoals bij de preamps of, zoals bij alle outboard gear, ‘de-normal’ . Voor 

een ‘half normal’ verbinding is geen kabel noodzakelijk. Voor een ‘de-normal’ soldering wel. 

In dit hoofdstuk gaan we in detail kijken hoe de bantam patchbay is ingedeeld. Er zijn in totaal 6 bantam 

patchbays onder elkaar gemonteerd in het bureau. Elke bantam patchbay bestaat uit een A lijn (de 

bovenste rij) en een B lijn (de onderste rij). Laten we eens kijken hoe iedere bantam patchbay is 

ingedeeld. 

1. a. Bantam 1 positie 1-24  

 

 A Lijn 

1-2 Output Daking  preamps Amerikaans 2x mono 

3-4 Output Chandler TG2 preamp EMI TG12345 reissue 2x mono 

5-6 Output AEA RPQ preamp Ribbon preamp met 
shelving EQ 

1x dual mono 

7-8 Output Earthworks preamp Clean 1x dual mono 

9 Output Sound Skulptor 573 (500 
rack) 

Neve 1073 kloon 1x mono 

10-11 Output Weiss A1 preamps (500 
rack) 

Clean met de-esser 2x mono 

12-13 Output SSL VHD preamps Clean met VHD drive 2x mono 

 

 A/B De bovenste rij van de patchbay noemen we de A lijn, de onderste rij van de patchbay de B lijn. 

 Half normal wil zeggen dat het signaal dat op de A lijn van de bantam patchbay arriveert direct wordt doorgegeven aan de 
B lijn. Zodra er een plug in de A lijn gestoken wordt dan wordt dat wat er naar de B lijn gaat niet onderbroken. Als dit wel 
het geval zou zijn dan noemen we dit ‘full normal’. 

 De-normal wil zeggen dat er geen ‘hard-wired’ verbinding is tussen de A en B lijn. Wil je de twee verbinden dan dient er 
een kabel ingestoken te worden. 

 De bantam patchbays zijn ingedeeld in twee helften van ieder 24 inputs. Omwille van de leesbaarheid is er voor gekozen 
de A, en B lijn posities apart van elkaar te tonen als 1-24 en 25-48. Op de chart achter in dit boek zie je wel de volledige 
patchbay 
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14-15 Output CAPI VP28 preamps (500 
rack) 

API kloon 2x mono 

16 XXX XXX XXX 

17-18 Output Manley preamps Tube 2x mono 

19-20 Output Tube-Tech MP 2A 
preamps 

Tube 1x dual mono 

21-22 Output Universal Audio 610 Tube met shelving EQ 1x dual mono 

23-24 XXX XXX XXX 

 

 B Lijn 

1-24 Inputs RME M-32 AD Pro 

 

1. b. Bantam 1 positie 25-48 

 

  A Lijn  

25-32 Insert send Spider Om outboard aan te sluiten op de Crane Song Spider kun je 
de inserts gebruiken. Alle acht kanalen hebben er een. De 
A lijn zijn de sends. Die dienen te worden aangesloten op 
de input van het outboard apparaat. 

33-40 Line inputs Spider Alle verschillende summing mixers komen samen op line 
level op de Spider. Dit zijn de line inputs die je hiervoor kunt 
gebruiken. 

41-42 Insert X-Desk send Insert send van de SSL X-Desk, onder de glasplaten. 

43-44 Egret masterbus output Dit de master output van de Egret, 8-kanaals summing 
mixer.  

45-46 Spider masterbus insert send Alle signalen die op line level binnenkomen op de Spider 
worden samengevoegd op de masterbus fader van de 
Spider. Op deze masterbus fader zit weer een insert. Dit zijn 
de sends van die insert.  

47-48 XXX  
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  B Lijn  

25-32 Insert return Spider Om outboard aan te sluiten op de Crane Song Spider kun je 
de inserts gebruiken. Alle acht kanalen hebben er een. De 
B lijn zijn de returns. De output van je analoge outboard 
apparaat dient hierop aangesloten te worden. 

33-40 Direct outs Spider Alle Spider kanalen hebben een direct out. 

41-42 Insert X-Desk return Insert return van de SSL X-Desk, onder de glasplaten. 

43-44 Aux Spider in Deze wordt nauwelijks gebruikt.  

45-46 Spider masterbus insert return Alle signalen die op line level binnenkomen op de Spider 
worden samengevoegd op de masterbus fader van de 
Spider. Op deze masterbus fader zit weer een insert. Dit zijn 
de returns van die insert.  

47-48 XXX  

 

2. a. Bantam 2 positie 1-24 

 

 A Lijn 

1-8 Outputs SSL X-desk Kanaal output van de X-desk summing mixer. 

9-24 Outputs SSL X-Panda Kanaal output van de X-panda summing mixer. 

 

 B Lijn 

1-2 SSL X-Desk Stereo Cue Send Stereo cue send. Kan worden ingezet om analoge effecten 
aan te sturen van de SSL X-Desk. Kan per kanaal pre/post-
fader worden geschakeld. 

3 SSL X-Desk FX 1 Send  Mono send. Kan worden ingezet om analoge effecten aan te 
sturen. Kan globaal pre/post-fader worden geschakeld. 

4-5 SSL X-Desk Return 1 Stereo return. Kan mono worden geschakeld op de SSL X-
Desk 

6 SSL X-Desk FX 2 Send  Mono send. Kan worden ingezet om analoge effecten aan te 
sturen. Kan globaal pre/post-fader worden geschakeld. 
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7-8 SSL X-Desk Return 2 Stereo return. Kan mono worden geschakeld op de SSL X-
Desk. 

9 Egret FX Send  Mono send. Kan worden ingezet om analoge effecten aan te 
sturen. 

10-11 Egret Stereo Return Stereo return. 

12--24 XXX XXX 

 

2. b. Bantam 2 positie 25-48 

 

 A Lijn 

25-26 X-Desk master output Master output van de X-Desk summing mixer. Deze lijnen 
kunnen worden aangesloten op 2 kanalen van de Spider 
tijdens het mixen. 

27-28 X-Panda master output Master output van de X-Panda summing mixer. Deze 
lijnen kunnen worden aangesloten op 2 kanalen van de 
Spider tijdens het mixen of kunnen gebruikt worden om 
de X-Panda aan de X-Desk te koppelen. 

29-30 X-Panda Stereo Cue Send De stereo cue sends van de X-Panda kunnen worden 
ingezet als stereo FX send. Die FX send kan worden 
gekoppeld aan de FX send van de X-Desk. Deze kunnen 
paar kanaal pre/post-fader geschakeld worden. In ‘alt’ 
dient deze output als extra kanalen. In dat geval zijn dit 
de master outputs van die kanalen.  

31 X-Panda FX send 1 Mono send. Kan worden ingezet om analoge effecten aan 
te sturen. Kan globaal pre/post-fader worden geschakeld. 

32 X-Panda FX send 2 Mono send. Kan worden ingezet om analoge effecten aan 
te sturen. Kan globaal pre/post-fader worden geschakeld. 

33 Input Shadow Hills  Mono optische compressor in 500 rack 

34 Input Neve 551 Mono EQ in 500 rack 

35 Input Neve 551 Mono EQ in 500 rack 

36 Input Crane Song Insigna 1 Mono tube EQ in 500 rack 

37 Input Crane Song Insigna 2 Mono tube EQ in 500 rack 

38 Input Crane Song Falcon  Mono optische tube compressor in 500 rack 

39 Input Neve 535 Mono diode bridge compressor in 500 rack 
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40 Input Neve 535 Mono diode bridge compressor in 500 rack 

41 Input API 525 Mono VCA compressor in 500 rack 

42-43 Input Arsenal EQ-R24 Dual mono EQ 

44-45 Input Lexicon PCM 91 Stereo reverb 

46 Input Chandler RS 124 EMI Mono vari-mu compressor 

47-48 Input Tube-Tech CL2A Dual mono optische tube compressor 

  

 B Lijn 

25-26 XXX XXX 

27-28 X-Desk Link In stereo Het is mogelijk om de X-Panda aan de X-Desk te koppelen 
waardoor beide summing amps één mengtafel worden. 
In dat geval wordt de output van de X-Panda 
doorgegeven aan de X-Desk en vervalt de mogelijkheid 
om de master output van de X-Panda apart door te sturen 
naar de Spider tijdens de mix. 

29-30 X-Desk Cue link in stereo De stereo cue sends van de X-Panda kunnen worden 
ingezet als extra input kanaal. Dit zijn de stereo cue send 
master outputs van die kanalen en die worden door deze 
link verbinding gekoppeld aan de X-Desk. 

31 X-Desk link in voor FX 1 X-Panda Hiermee koppel je de FX send 1 van de X-panda aan de 
input van de X-Desk. 

32 X-Desk link in voor FX 2 X-Panda Hiermee koppel je de FX send 2 van de X-panda aan de 
input van de X-Desk. 

33 Output Shadow Hills  Mono optische compressor in 500 rack 

34 Output Neve 551 Mono EQ in 500 rack 

35 Output Neve 551 Mono EQ in 500 rack 

36 Output Crane Song Insigna 1 Mono tube EQ in 500 rack 

37 Output Crane Song Insigna 2 Mono tube EQ in 500 rack 

38 Output Crane Song Falcon  Mono optische tube compressor in 500 rack 

39 Output Neve 535 Mono diode bridge compressor in 500 rack 

40 Output Neve 535 Mono diode bridge compressor in 500 rack 

41 Output API 525 Mono VCA compressor in 500 rack 

42-43 Output Arsenal EQ-R24 Dual mono EQ 

44-45 Output Lexicon PCM 91 Stereo reverb 

46 Output Chandler RS 124 EMI Mono vari-mu compressor 
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47-48 Output Tube-Tech CL2A Dual mono optische tube compressor 

 

3. a. Bantam 3 positie 1-24 

 

 A Lijn 

1-24 RME M-32 DA Pro outputs Indien je vanuit Cubase kiest voor een van de outputs 
naar de summing mixer dan zal dit signaal direct worden 
doorgegeven aan de input van een van de summing 
mixers. Die verbinding wordt hier gemaakt. De output 
van de RME M-32 DA Pro converter is half normal 
verbonden met de input van de summing mixer kanalen. 
Er is dus geen kabel voor nodig. Dit zijn ook de posities 
die je moet hebben als je analoge outboard wilt 
gebruiken. Je kunt het signaal vanuit de output van de 
RME converter wegsturen en inclusief je outboard 
apparaat terug laten komen op de input van de X-Desk 
en/of X-Panda summing mixers (Bantam 3 Lijn B). 

 

 B Lijn 

1-8 SSL X-Desk inputs 1-8 

9-16 SSL X-Panda inputs 9-16 

17-24 SSL X-Panda inputs 17-24 (4 x stereo) 

 

3. b. Bantam 3 positie 25-48 
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A Lijn 

25-32 Egret insert send Analoge outboard apparatuur kan ook worden gebruikt 
voor de Egret summing mixer. Gebruik de insert send en 
stuur dat naar de input van een van de outboard 
apparaten. 

33-40 RME M-32 DA Pro converter 
outputs 25-32 

Outputs 25-32 wordt gebruik om de 8 kanalen alt input 
van de X-Desk te voorzien van geluid. Deze verbinding is 
half normal. Er is dus geen kabel nodig om dit aan te 
sluiten. Dit zijn ook de posities die je moet hebben als je 
analoge outboard wilt gebruiken. Je kunt het signaal 
vanuit de output van de RME converter wegsturen en 
inclusief je outboard apparaat terug laten komen op de 
input van een van de alt inputs van de X-Desk (Bantam 3 
Lijn B).  

41-48 SSL MX 4016 converter outputs 
1-8 

Outputs 1-8 wordt gebruikt om de alt input van de X-
panda te voorzien van geluid. LET OP: deze verbinding is 
NIET half-normal. Dat wil zeggen dat er een kabel 
noodzakelijk is tussen de A Lijn en de B lijn om een input 
signaal te krijgen op de alt input van de X-Panda. Ook hier 
kun je analoge outboard aansluiten. De werking is 
identiek met de lijnen 33-40.  

 

 B Lijn 

25-32 Egret insert return 

33-40 SSL X-Desk 1-8 alt input 

41-48 SSL-X-Panda 9-16 alt input 

 

4. a. Bantam 4 positie 1-24 

 

 A Lijn 

1 Input SSL X-Rack EQ 

2 Input SSL X-Rack compressor/gate/expander 
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3 Input SSL X-Rack EQ 

4 Input SSL X-Rack compressor/gate/expander 

5 Input SSL X-Rack EQ 

6 Input SSL X-Rack EQ 

7-8 XXX 

9-10 Input SSL Fusion 

11-12 Insert return SSL Fusion 

13 Input Crane Song Trakker VCA compressor 1 

14 Input Crane Song Trakker VCA compressor 2 

15-16 XXX 

17-18 Input Summit Audio DCL optische tube compressor dual mono 

19 Input Summit Audio TLA optische tube compressor 

20 Input SPL Transient Designer channel 1 

21 Input SPL Transient Designer channel 2 

22-23 Input Line 6 Echo Pro delay stereo 

24 XXX 

 

 B Lijn 

1 Output SSL X-Rack EQ 

2 Output SSL X-Rack compressor/gate/expander 

3 Output SSL X-Rack EQ 

4 Output SSL X-Rack compressor/gate/expander 

5 Output SSL X-Rack EQ 

6 Output SSL X-Rack EQ 

7-8 XXX 

9-10 Output SSL Fusion 

11-12 Insert send SSL Fusion 

13 Output Crane Song Trakker VCA compressor 1 

14 Output Crane Song Trakker VCA compressor 2 

15-16 XXX 

17-18 Output Summit Audio DCL optische tube compressor 
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19 Output Summit Audio TLA optische tube compressor 

20 Output SPL Transient Designer channel 1 

21 Output SPL Transient Designer channel 2 

22-23 Output Line 6 Echo Pro delay stereo 

24 XXX 

 

4. b. Bantam 4 positie 25-48 

 

 A Lijn 

25-48 XXX XXX 

 

 B Lijn 

25-48 XXX 

 

5. a. Bantam 5  positie 1-24 

 

 A Lijn 

1-2 Input Klark Teknik 3RD Dimension Chorus stereo chorus 

3-8 XXX 

9 Input Tube-Tech PE 1C Pultec EQ 

10-11 Input Bricasti M7 stereo reverb 

12-13 Input Rupert Neve Designs Portico II Master Buss Processor 

14-15 Input Tube-Tech SMC 2B Stereo Multiband Compressor 

16-24 XXX 



52 

 

 

   

 B Lijn 

1-2 Output Klark Teknik 3RD Dimension Chorus stereo chorus 

3-8 XXX 

9 Output Tube-Tech PE 1C Pultec EQ 

10-11 Output Bricasti M7 stereo reverb 

12-13 Output Rupert Neve Designs Portico II Master Buss Processor 

14-15 Output Tube-Tech SMC 2B Stereo optische tube multiband compressor 

16-24 XXX 

 

5. b. Bantam 5 positie 25-48 

 

 A Lijn 

25 Input Wes Audio Beta 76 FET compressor channel 1 

26 Input Wes Audio Beta 76 FET compressor channel 2 

27 Input Thermionic Culture Culture Vulture Distortion channel 1 

28 Input Thermionic Culture Culture Vulture Distortion channel 2 

29-30 Input AKG BX 15 reverb dual mono/stereo 

31-32 XXX 

33 Input Daking EQ channel 1 

34 Input Daking EQ channel 2 

35-36 Input AEA RPQ dual mono shelving eq 

37 Input XPQ Optical Disrupter channel 1 

38 Input XPQ Optical Disrupter channel 2 

39 Input XPQ Optical De-esser 

40-48 XXX 
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 B Lijn 

25 Output Wes Audio Beta 76 FET compressor channel 1 

26 Output Wes Audio Beta 76 FET compressor channel 2 

27 Output Thermionic Culture Culture Vulture Distortion channel 1 

28 Output Thermionic Culture Culture Vulture Distortion channel 2 

29-30 Output AKG BX 15 reverb dual mono / stereo 

31-32 XXX 

33 Output Daking EQ channel 1 

34 Output Daking EQ channel 2 

35-36 Output AEA RPQ dual mono shelving eq 

37 Output XPQ Optical Disrupter channel 1 

38 Output XPQ Optical Disrupter channel 2 

39 Output XPQ Optical De-esser 

40-48 XXX 

 

6.  a. Bantam 6 positie 1-24 

 

 A Lijn 

1-24 XXX 

 

 B Lijn 

1-24 To Live Room. Deze lijnen worden tijdens Volver Live gebruikt. 
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6. b. Bantam 6 positie 25-48 

 

 A Lijn 

25 Input Neve 5043 VCA compressor unit 1/Channel 1 

26 Input Neve 5043 VCA compressor unit 1/channel 2 

27 Input Neve 5043 VCA compressor unit 2/channel 1 

28 Input Neve 5043 VCA compressor unit 2/channel 2 

29-30 Input Ridge Farm Boiler dual mono compressor 

31-32 Input Gyraf Audio Gyratec XIV stereo EQ 

33-48 XXX 

 

 B Lijn 

25 Output Neve 5043 VCA compressor unit 1/channel 1 

26 Output Neve 5043 VCA compressor unit 1/channel 2 

27 Output Neve 5043 VCA compressor unit 2/channel 1 

28 Output Neve 5043 VCA compressor unit 2/channel 2 

29-30 Output Ridge Fram Boiler dual mono compressor 

31-32 Output Gyraf Audio Gyratec XIV stereo EQ 

33-48 XXX 
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Hoofdstuk 5  Microfoons & DI’s 
 5.1 Inleiding 

De microfooncollectie in Volver Studio is de laatste vijf jaar enorm gegroeid. Door een groeiende 
behoefte aan nieuwe klanken zijn wij vrijwel altijd bezig met het testen van modellen die nieuw zijn 
voor ons. Mooie microfoons zijn duur. Aan iedereen het uitdrukkelijke verzoek er voorzichtig mee te 
zijn. Dit hoofdstuk is ingedeeld op basis van de drie werkingsprincipes; dynamisch, condensator & 
ribbon. Alle microfoons die er in Volver Studio zijn worden benoemd. Daarnaast vind je hier ook een 
overzicht van de DI’s die we hebben. Voordat we beginnen met de opsomming eerst nog iets over de 
microfoonstatieven en de bekabeling in Volver Studio. 

 5.2 Microfoonstatieven & plopfilters 

Aan de wand, verspreid over de gang, vind je onze collectie statieven. Er zijn vier modellen beschikbaar: 

1. baby statieven: dit zijn de kleinste statieven ideaal voor kick drums of gitaarversterkers die op de 

grond staan. 

2. Kleuter statieven: dit is een iets groter model dat voor zo’n beetje alles, met uitzondering van de 

overheads en room microfoons, gebruikt kan worden. 

3. Normale statieven: dit zijn de bekendste modellen. Geschikt voor sommige vocal microfoons. 

4. Reuze statieven: dit zijn de grote statieven die geschikt zijn voor overhead microfoons en 

dergelijken. Die vind je niet aan de muur in de hal maar verspreid over de recording rooms. 

Sommige statieven hebben een contragewicht. Dit is een metalen ring die aan het uiteinde van de arm 

gemonteerd is. Deze contragewichten zijn belangrijk voor de zwaardere microfoons. Ook blijken deze 

heel nuttig te zijn als je ver moet rijken met je microfoon arm zoals dat wel eens voorkomt bij drum 

opnamen. Je kunt zo’n contragewicht verplaatsen over de lengte van de arm zodat de microfoon en 

het contragewicht in balans zijn. Als je een goede balans over de lengte van de arm hebt gevonden is 

het niet nodig om de moer waarmee je de arm vastzet aan de paal erg strak vast te draaien. Sterker 

nog, het heel erg strak draaien van deze moer zorgt ervoor dat na verloop van tijd het mechanisme 

kapot gaat en dat vindt de baas niet leuk. Wees dus slim en neem even de tijd om een geschikt statief 

te vinden voor wat je wilt doen. De zware microfoons zijn: Coles 4038, Josephson C 700, Electro Voice 

RE 20, AEA R 88, Microtech Gefell CMV563 M7S en de Neumann M 149. 

Ook is het handig om de reuze statieven te gebruiken tijdens vocal opnamen. Dit omdat je met een 

dergelijk statief voorkomt dat de zanger(es) dicht tegen het statief moet staan. Dit kan irritant zijn 

vanwege de poten van het statief. 

Er liggen een aantal plopfilters in de witte kasten aan de wand vóór recording room B. Deze moet je 

absoluut gebruiken tijdens vocal opnamen. Ook bij andere instrumenten die wind produceren zoals 

blazers kan een dergelijk plopfilter noodzakelijk zijn. Plaats een plopfilter altijd op een apart statief. Je 

kunt dit statief gewoon naast het statief plaatsen waar de microfoon aanhangt. Je bent zo flexibel in 

het bepalen van de afstand tussen de microfoon en het plopfilter.  
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 5.3 Kabels 

Er zijn in Volver Studio drie haspels waar alle XLR kabels op opgerold zijn. We hebben ooit een poging 

gedaan onderscheid in de lengtes van de kabels te maken, door gebruik van gekleurde ringen. Dit 

systeem is naar verloop van tijd wat verwaterd waardoor het nu soms spannend is wat precies de 

lengte is van de kabel die je aan het afrollen bent. Toch is dit systeem nog enigszins werkend. Dit zijn 

de lengtes en de kleurringen ronde de XLR’s die daar bij horen: 

Zwarte ring = 3 meter 

Witte ring = 5 meter 

Blauwe ring = 7 meter 

Ondertussen is er dus ook een aantal kabels in omloop waarbij er een zwarte ring om de XLR zit terwijl 

deze kabel langer is dan 3 meter. 

Naast de XLR kabels zijn er verschillende andere kabels in de studio. Zo zijn er twee zeer hoogwaardige 

jackkabels van het merk Zaolla. Beide kabels zijn 3 meter lang. In veel gevallen nemen gitaristen vrij 

slechte jack kabels mee die vaak ook veel te lang zijn. Een slechte lange kabel zorgt voor een enorm 

signaal verlies bij een ongebalanceerd signaal. Let hierop en gebruik zoveel mogelijk deze 

hoogwaardige Zaolla jackkabels. Daarnaast zijn er nog korte witte jackkabels die je kunt inzetten voor 

kortere verbindingen. 

Als laatste zijn er verschillende speakon kabels beschikbaar. Deze kun je gebruiken om een verbinding 

te maken tussen een versterker top en een speakerkast. 

 5.4 Sex changers 

Er staat in de regie van studio A een zwart geldkistje dat vol zit met zogenaamde ‘sex changers’. Dit 

zijn verloop pluggen waarmee je een XLR male kunt veranderen in een XLR female of andersom. Deze 

sex changers heb je nodig om signaalverbindingen te maken die door de studiomuur gaan. 

Bijvoorbeeld tussen een gitaar en een versterker. Ook zijn er andere verlopen: TRS naar XLR, RCA naar 

XLR, TRS naar Speakon, RCA naar TS en 1/4 jack naar mini-jack. 

 5.5 Collectie dynamische microfoons 

Hierbij een overzicht van de collectie dynamische microfoons in Volver Studio. 

1. Electro Voice RE 20 

Type: dynamic 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee 
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Ideale microfoon voor luidere signalen. Met name Kick drum en basversterker weet de RE-20 goed op 

te pikken. Ook zeker geschikt voor saxofoon en wat ruigere mannenstemmen en spraak/rap. De RE 20 

heeft zijn eigen klem die je aan de microfoon kunt laten zitten. 

2. Beyer Dynamic M 201 

Type: dynamic 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Nee 

     

Goed alternatief voor de Shure SM 57. Soms ook tof bij een gitaaramp. Goede allrounder. 

3. Sennheiser MD 421 

Type: dynamic 
Aantal beschikbaar: 4 
Fantoom spanning: Nee 

     
 

Ideaal voor toms, mooi op blazers. Zoek je een wat dikkere snare sound, dan zou deze zeker kunnen 

werken. De MD 421 heeft zijn eigen clip. Zonder die clip kun je ‘m niet op een statief monteren. Deze 

microfoon heeft ook een laag-af switch. Deze werkt in verschillende stappen. Bij de MD 421 wordt dit 

aangeduid met M (Music) of S (Speech). De speech stand heeft dus een laag-af filter. Er zijn 3 zwarte 

versies beschikbaar en één oudere gele versie. 
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4. Sennheiser E 602 

Type: dynamic 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee 
   

    

Alternatief voor EV RE20. Kick drums en bassounds werken goed bij deze microfoon. 

5. Sennheiser E 904 

Type: dynamic 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee 

    
Clip microfoon. Ideaal als een statief niet werkt. Kan aan de rand van een trommel worden vastgezet 

met een cliphouder. 

6. Shure SM 57 

Type: dynamic 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Nee 
 

     

De bekendste microfoon ter wereld. Ideaal voor snare vanwege de boost rond de 8 kHz Werkt ook 

goed bij gitaarversterkers. Vaak in combinatie met een ribbon microfoon. Deze microfoon heeft veel 

bite.  



61 

 

 

7. Shure SM 7 

Type: dynamic 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee 
 

     

Toffe microfoon voor vocals met veel ‘spit’. Denk aan Hip Hop/Rap. Ook geschikt voor gitaar, of 

basversterkers. Deze microfoon heeft geen spatscherm nodig bij vocal opnamen. De kap van foam 

houdt voldoende plops tegen. Er zit een low cut en een mid boost op deze microfoon. Vooral die laatste 

optie kan verassend zijn op sommige signalen. 

8. AKG D 112 VR 

Type: dynamic 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee 

     

De D112 VR is een goed alternatief voor de EV RE 20 op kick drum. Deze microfoon heeft een aantal 

interessante kleurinstellingen aan boord. 
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9. Placid Audio Copperphone 

Type: dynamic 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee 

    

De Copperphone is een microfoon die je kunt gebruiken als je zoekt naar zo’n typisch AM radiogeluid. 

Wat is het geval? Deze microfoon heeft een frequentieresponse curve van 200 hertz tot ongeveer 3 

kHz. Daaronder en daarboven gebeurt niets meer. Cool als effect microfoon voor bepaalde passages 

in je productie. Het is ook een heel goed alternatief voor een SM57 bij een elektrische gitaar. 

10. Philips EL 6020 

Type: dynamische (omni) 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee 
 

 

De enorm coole Philips EL 6020 werd gebouwd tussen 1954 en 1957. Dit maakt hem tot een echte 

vintage microfoon. De EL 6020 heeft een, en dat zie je niet zo vaak bij dynamicsche mics, omni 

richtingskarakter. Het is een te gekke microfoon voor drumtoepassingen maar ook voor gitaaramps. 

Het is een erg zware microfoon hierdoor is een goed statief met contragewicht noodzakelijk. Ook heb 

je een verloop naar XLR nodig om deze microfoon aan te sluiten. Deze verloopkabels vind je in de witte 

bakken naast de microfoonkast. Ook heeft deze microfoon een aan/uit schakelaar. 
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11. AKG D124E/125/130/160 E (omni)/190 

Type: dynamic 
Aantal beschikbaar: verschillende 
Fantoom spanning: Nee 

      
 
AKG D124E   AKG D125  AKG D130    
 

Wij hebben een flinke collectie jaren zeventig en tachtig AKG microfoons. Al deze modellen hebben zo 
hun eigen kleur. Met name de D124E en D125 zijn erg mooi als onderkant snare terwijl het 130 model 
goed werkt op de bovenkant van een snare. Ook zijn al deze microfoons bijzonder geschikt voor het 
oppikken van gitaaramps. Met name de 160, het omni model, klinkt erg goed voor deze toepassing. 
De andere modellen zijn overigens allemaal cardioïde. Sommige modellen hebben een XLR input, 
anderen zijn voorzien van een DIN verbinding. Er liggen verloopkabeltjes naar XLR in de witte bakken 
naast de microfoonkast. 
 

 
 
AKG D160 E dynamische omni en AKG D190 
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12. Lewitt MTP 550 DM  
Type: dynamic 
Aantal beschikbaar: 2x 
Fantoom spanning: Nee 
 

De dynamic microfoons van Lewitt zijn bijzonder geschikt om vocals te versterken in een omgeving 

waar veel overspraak is. Ze hebben een erg goede off-axis cancellation wat ze heel geschikt maakt als 

er veel omgevingsgeluid is. Een prima dynamische microfoon. 

 

 5.6 Collectie Ribbon Microfoons 

Hierbij een overzicht van de collectie ribbon microfoons in Volver Studio. 

1. Coles 4038 

Type: ribbon 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Nee (!!!!) 

    
Bijzonder donker klinkende ribbon microfoon. Ideaal als je zoekt naar een vintage sound. De Coles is 

bijzonder zwaar vanwege de enorme magneet die er ingebouwd zit. Het is absoluut noodzakelijk een 

goed contragewicht te gebruiken als je ‘m op een statief monteert. Sommige kleine en grotere 

statieven hebben een dergelijk contragewicht. Ribbon microfoons gaan minder presteren bij hele 

lange bekabeling. Houd je XLR kabel dus zo kort mogelijk en loop er niet overheen. Je krijgt dan 

mogelijk storing in de opname. Deze microfoons zijn bijzonder gevoelig voor wind. Gebruik altijd een 

het hoesje zodra je er mee gaat lopen en plaats ze nooit in een directe luchtstroom. Openwaaiende 

deuren kunnen ook fataal zijn voor het dunne bandje. Ook is de Coles uiterst gevoelig voor 

fantoomspanning. Wees er dus zeker van dat de preamp dicht staat en geen fantoomspanning heeft 
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voordat je deze microfoon inplugt. De Coles is heel erg mooi op agressieve signalen zoals bekkens en 

percussie instrumenten (tamboerijn/shaker). Indien je een hele donkere vocal sound zoekt, kan dit je 

beste vriend zijn. 

2. Royer R121 

Type: ribbon 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Nee (!) 

    

De Royer is een hele mooie microfoon. Een echte allrounder met een onmiskenbare ribbon sound. De 

meeste ribbon microfoons zijn zogenaamde figure-of-eight microfoons wat wil zeggen dat ze een 

voorkant en achterkant hebben. Tussen deze twee kanten is de microfoon nagenoeg dood. De 

voorkant en achterkant klinken niet precies hetzelfde. De voorkant, de kant met het logo, klinkt iets 

donkerder dan de achterkant. Als je dus iets meer hoog in je signaal zoekt, dan kun je simpelweg de 

microfoon omdraaien. De R 121 wordt veel gebruikt voor akoestisch gitaar, gitaarversterkers, vocals 

en blazers. Let bij deze microfoon ook op wind en loop er alleen mee rond als de microfoon in zijn 

hoesje zit. Bijzonder gevoelige microfoon. Niet laten vallen! 

3. AEA R88 

Type: stereo Blumlein ribbon 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee (!) 
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Ouderwets klinkende stereo ribbon microfoon in een Blumlein configuratie met een eigen vaste kabel. 

Het hart van je stereobeeld is waar het logo zit van de microfoon. Links en rechts van het logo staat 

het getal 1 en 2. Deze nummers corresponderen met de twee XLR pluggen die aan deze microfoon 

vastzitten. Getal 1 is dus de ene kant van het stereobeeld, getal 2 de andere kant. Je vindt deze getallen 

ook terug op de kabel zelf. De R88 is de ideale microfoon voor room toepassingen. Hij werkt heel goed 

als je meerdere koorstemmen tegelijkertijd wilt opnemen in true-stereo. Soms wordt deze microfoon 

ook gebruikt als overhead microfoon. Dit kan erg mooi zijn. Let op, de beugel waar deze microfoon 

inzit is niet de beste constructie. In de nieuwere versies van dit model, de MKII, is dit ook aangepast. 

Er ligt een speciale klem in de bak waarmee je de R88 in een andere hoek kunt plaatsen. Je schroeft 

deze klem dan tussen de microfoon en het statief. 

4. Reslo Sound The Beeb 

Type: ribbon 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Nee (!) 
 

 

 

The Beeb is een hoogwaardige vintage ribbon microfoon met een figure-of-eight richtingskarakter. The 

Beeb kwam op de markt in de jaren vijftig. Het zijn prachtige kleine microfoons geschikt voor allerlei 

toepassingen. Erg mooi als drumoverhead, room microfoon of voor een akoestische gitaar. De 

microfoon klinkt relatief fris voor een ribbon microfoon. 

 
The ‘early’ Beatles aan het werk met The Beeb. Deze foto is uit 1961. 
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5. AEA KU5A 

Type: ribbon 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Ja (!) 

    

Actieve ribbon met een wat moderner ribbon geluid. Deze microfoon heeft een veel hogere output 

dan de andere ribbon microfoons omdat deze actief is. Om ‘m te activeren heeft deze ribbon dus wel 

fantoomspanning nodig. De KU5A is erg mooi op akoestisch gitaar maar voelt zich ook heel erg thuis 

voor een gitaarversterker. Deze microfoon kan ook goed werken voor sommige vocals. Dit is een hyper 

cardioïde microfoon. Dit wil zeggen dat de gevoeligheid voor overspraak klein is. Het is dus ook een 

ideale microfoon als er veel andere instrumenten actief zijn in dezelfde ruimte. 
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5.7 Collectie condensator microfoons 

Hierbij een overzicht van de collectie condensator microfoons in Volver Studio. 

1. Neumann M 149 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee 

    

De M 149 is een van de mooiste buizen microfoons in Volver Studio. Het geluid is strak en redelijk 

modern te noemen. De M 149 heeft zijn eigen voeding en heeft vanuit de regie geen fantoomspanning 

nodig. Op de microfoon zitten alle schakelaars die je mag verwachten van een dergelijke topper. Laag-

af, pad en alle richtingskarakters. De M 149 is de ideale vocal microfoon maar kan soms ook verbazend 

mooi klinken als room microfoon of als mono overhead bij een drumstel. 

2. Neumann TLM 170 R 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Ja 

    

De klassieke allrounder van Neumann. Deze microfoon leent zich voor alles maar is niet direct de eerste 

keuze voor vocals. Het is de ideale instrument microfoon. Ook deze microfoon heeft alle 

richtingskarakters, een laag-af en een pad switch. De TLM 170 geven een gecontroleerd redelijk 

modern geluid. Wordt vaak ingezet als drum overhead maar is ook fantastisch op akoestisch gitaar. 
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3. Josephson C 700 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Ja 

   

De Josephson C 700 is de duurste microfoon in de collectie. Het is een heel erg mooie microfoon voor 

sommige vocals. Met name de wat zachter klinkende mannenstemmen zijn bijzonder geschikt voor de 

C 700. Het is zogezegd een vrij harde microfoon. Warmere en ronder klinkende instrumenten zoals 

sommige akoestische gitaren worden ook heel mooi met de C 700. De C 700 heeft door zijn gewicht 

een stevig statief nodig met contragewicht. Ook heel mooi aan de buitenkant van de kick drum (kick 

outside) of bij een contrabas. De C700 heeft twee XLR connectoren wat de suggestie wekt dat het een 

stereomicrofoon is. Dat is niet het geval. Deze microfoon heeft twee kapsels, een omni en een figure-

of-eight. Beide kapsels kunnen tegelijkertijd worden opgenomen en vormen, indien even luid in de mix 

geplaatst, een perfecte cardioïde. Omdat we met deze microfoon twee afzonderlijke kapsels opnemen 

is het tijdens de mix ook goed mogelijk om het signaal wat meer van het ene of het andere te geven. 

Waardoor het signaal wat meer omni of figure-of-eight wordt. Er zijn dus ook twee preamps nodig om 

beide kapsels op te nemen. Het staat je natuurlijk vrij om ook slechts één van de twee kapsels op te 

nemen. De XLR connector met de letter ‘W’ is het omni kapsel (witte ring), die met de letter ‘X’ de 

figure-of-eight (blauwe ring).  

4. Josephson E22 S 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Ja 
 

 

Deze microfoon is in eerste instantie ontwikkelt voor de opname van snaredrum maar blijkt bij gebruik 

eigenlijk voor heel veel bronnen erg mooi te zijn. Omdat de microfoon is ontworpen met een 
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snaredrum in het achterhoofd kan hij een enorme geluidsdruk aan en heeft hij bij zachtere bronnen 

relatief gezien veel gain nodig. Het is een microfoon die ook een half minuutje moet opwarmen. Het 

kan dus zijn dat je bij aansluiten even niets hoort. Wacht dan even voordat je de gain helemaal openzet, 

hij heeft even tijd nodig om te gaan werken. Het fijne van de E22 S is dat hij erg klein is en makkelijk 

overal tussendoor gestoken kan worden. Dit maakt ‘m tot een van de meest gebruikte microfoons in 

de studio. Werkt verbluffend goed op zo’n beetje alles maar is het meest geschikt voor hele luide vocals 

omdat hij niet zal oversturen. Een prachtige hyper cardioïde microfoon die door dit richtingskarakter 

nauwelijks last heeft van overspraak. 

5. Josephson C42 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Ja 
 

    

Dit is het hele toffe alternatief voor de Schoeps pijpjes. Bijzonder handzame mooie condensator 

pijpjes. Kan worden ingezet voor hi-hat en floor tom. Werkt ook goed op akoestisch gitaar. Niet 

geschikt voor vocals of snaredrum. Het zijn cardioïde microfoons 

6. Microtech Gefell CMV563 M7S 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee 
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Buizen remake van de beroemde Neumann ‘bottle’. Het is een microfoon die uitsluitend een cardioïde 

richtingskarakter heeft. De CMV is de meest zachte condensator microfoon in de studio. Hij leent zich 

dus bijzonder goed voor de wat meer agressieve geluidsbronnen zoals sommige vrouwenstemmen. 

Kan ook heel mooi zijn als room microfoon of ergens dichterbij het drumstel. De CMV heeft zijn eigen 

buizenvoeding. Hij heeft dus geen fantoomspanning nodig uit de regie. Naast het nieuwe M7 kapsel 

van Microtech Gefell beschikken we ook over een vintage Neumann M7 kapsel die ook op de body van 

de CMV past. Je hebt hier de extra bajonetsluiting nodig die in de kist van de CMV zit. 

7. MBHO Lollypop 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Ja 

    

 

Een wat goedkopere condensator microfoon met alle richtingskarakters. Is zeker een mooie 

allrounder. 

8. Schoeps voeding & MK 5 kapsel 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Ja 

    
 

 

Schoeps voeding en MK 5 kapsel, omni & cardioïde schakelbaar 
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De Schoeps pijpjes blijven mij nog steeds verbazen. Het is een uitzonderlijk goed gebouwde microfoon 

waar wij al jaren plezier van hebben. Ideaal als drumoverhead maar ook zeker geschikt als instrument 

microfoon. Er wordt zelfs regelmatig vocals mee opgenomen. Iets dat misschien voor de betrokken 

vocalist een beetje raar is omdat de MK 5 nogal klein van formaat is. Je kunt een erg warme cleane 

sound van de MK 5 verwachten. Op de microfoon zit een schakelaartje voor omni of cardioïde. Het is 

een beetje lastig om dit schakelaartje om te zetten en de symbolen van omni en cardioïde zijn nog 

maar nauwelijks te lezen maar met een lampje kun je het meestal wel zien. Met het kapsel naar boven 

gericht is schakelaar naar links cardioïde en naar recths omni. 

9. Microtech Gefell M 221 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Ja 
 
Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in een set hoogwaardige omni microfoons. Deze 
microfoons zijn ultra clean en uiterst trouw aan de geluidsbron. De M 221’s hebben een belachelijk 
lage ruisbodem. Ze zijn dus heel erg stil. Ze zijn in te zetten voor allerlei instrumenten maar ook zeker 
als room microfoons. Let wel, het is dus een omni richtingskarakter waardoor ze veel meer oppikken 
dan alleen dat waar ze op gericht zijn. Deze microfoons hebben, zoals bij alle omni karakters, geen 
proximity-effect. De M 221 heeft zijn eigen klem die direct op een statief kan worden gemonteerd. 

  
 
Bij deze microfoon zijn twee balvormige ‘spheres’ geleverd die ieder een ander effect hebben op de 
klank. Een akoestische eq. Hierover is het volgende geschreven: 
 
‘……. The sphere is slid over the mic body, the capsule refitted, and then the sphere is slid back up 
until it snaps into position. A two-micron Nickel (metal) diaphragm is used, rather than the more 
usual gold-sputtered plastic (mylar) membrane, and it is claimed to have an excellent transient 
response. 

The frequency response is specified as remaining with ±2dB between 20Hz and 20kHz and, as you 
might expect with a measurement heritage behind it, the plotted response is almost ruler-flat from 
about 5Hz, with only the mildest hint of a resonant peak (less than +1dB) at around 15kHz. 
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This kind of frequency-response tailoring is referred to as 'free-field equalisation', and it gives a flat 
response to close on-axis sounds, and a smoothly curtailed response to off-axis, far-field sounds 
(such as reverberation). The alternative arrangement is diffuse-field equalisation, which gives a flat 

response to ambient sound, and a rising HF response to close, on-axis sound sources.’ 

 
De M 221 met de KA4 sphere gemonteerd, naast dit model is er dus nog een tweede sphere. Deze zorgt voor een andere 
klank. 

 
10. AKG C3000 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Ja 
 

 

Een wat goedkopere condensator microfoon. Deze klinkt erg goed op cello en floor tom. Deze 

microfoon heeft een laag-af switch, een pad en je kunt kiezen tussen cardioïde en hyper cardioïde. 

 

 Bron: Sound on Sound, geschreven door Hugh Robjohns. Gepubliceerd juni 2013. 
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11. Aston Origin 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Ja 

    

 

De goedkoopste condensator in Volver Studio. Mooi vormgegeven microfoon die direct, dus zonder 

klem, op een statief geschroefd kan worden. De Aston kan verrassend uit de hoek komen bij luidere 

geluidsbronnen. Denk hierbij aan de buitenkant van de kick drum (kick outside) en basgitaar 

versterkers. Vanwege de hoge ruisbodem is deze microfoon ongeschikt voor zachtere geluidsbronnen.  

12. Shure SM 86 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Ja 

 

Wij hebben twee van deze condensator hand-held microfoons. Ze worden vaak ingezet voor guide 

vocals of een talkback microfoon vanuit de recording room. Je kunt als plopfilter een ‘sok’ over de kop 

heentrekken. Die ‘sokken’ vind je in de bak met de klemmen.  
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13. Audio Technica 4047 MP 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Ja 
 

 

Mooie allround condensator microfoon met drie richtingskarakters en een pad switch. Wordt vaak 

ingezet aan de buitenkant van de kick drum (kick outside). Kan ook verrassend zijn bij een 

gitaarversterker en als overhead microfoon. 

14. Microtech Gefell PM-860 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 2 
Fantoom spanning: Ja 

  

 

Een echte vintage microfoon met een hyper-cardioïde richtingskarakter. Erg geschikt voor 

snaarinstrumenten zoals akoestisch gitaar. De PM-860 heeft een warme en zachte klank dus kan ook 

goed functioneren bij de wat agressievere geluidsbronnen zoals percussie of hi-hat.  
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15. AKG C 430 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Ja 

 

 

Bijzonder kleine condensator die vaak voor hi-hat gebruikt wordt. Het is een cardioïde microfoon. 

16. United Studio Technology FET 47 

Type: condensator 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Ja 
 

 

De firma Neumann bracht in de periode 1949 tot 1965 de alom geprezen U47 Tube microfoon op de 

markt. Een model dat nog steeds gezien wordt als een van de grote hoogtepunten in de 

opnamewereld. Deze prachtige microfoon wordt nog steeds veel gebruikt voor vocals. De warme, 

dikke onderkant had deze microfoon vooral te danken aan het buizencircuit dat erin zit. In 1972, kwam 

Neumann met een FET (transistor) versie van deze microfoon op de markt die ook enorm gewaardeerd 

werd alleen niet als microfoon voor vocals. Met name instrumenten met lage frequenties konden op 

een hele mooie manier worden vastgelegd door de FET variant. De originele modellen zijn allebei nog 
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verkrijgbaar op de vintage markt waar, zeker voor de buizen variant, enorme bedragen voor betaald 

worden. Zoals dat gaat zijn er sinds de komst van deze originele modellen allerlei fabrikanten aan de 

slag gegaan door de U47 na te bouwen in de hoop iets van het succes mee te pikken.  

Recentelijk is Neumann de U 47 FET weer gaan produceren. De United versie die wij in onze collectie 

hebben is hier weer een betaalbare variant van. Het is een prachtige microfoon die het dus met name 

goed doet aan de buitenkant van een kickdrum (kick outside). Plaats deze microfoon overigens nooit 

in de ketel van een kickdrum, de geluidsdruk is daar te groot. Ook is het een prachtige microfoon om 

bij een basversterker weg te zetten. De United Fet47 is ongekend strak en overtuigend in het laag.  

17. 3Dio Free Space 

Type:  Binaural stereo condensator 
Aantal beschikbaar: 1 x stereo 
Fantoom spanning: Ja 

 

De Free Space is een zogenaamde binaural microfoon die regelmatig voor verbazing zorgt bij de 

muzikanten. Dit omdat het een stereomicrofoon is met twee oorschelpen. In de oorschelpen zit een 

omni microfoon gemonteerd. Het idee van een binaural microfoon is dat ze een poging doen om het 

menselijk hoofd na te bootsen. Dergelijke microfoons worden dan ook vaak recording heads genoemd. 

Het topmodel in dit genre microfoon is de peperdure Neumann KU 100. Dat model ziet eruit als een 

dummy head compleet met een neus en ogen. Bijzonder indrukwekkend. De 3dio is vergelijkbaar maar 

dan alleen de oren. Er zijn weinig microfoons die zo’n realistische stereoweergave hebben als de Free 

Space. Hij wordt vaak ingezet als room microfoon. 
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5.8 Di’s 

We hebben een grote collectie aan DI’s bij Volver Studio, variërend in kwaliteit. 

Hierbij een overzicht van de belangrijkste DI’s in ons arsenaal. 

1. Millennia TD-1 

Type: actieve DI / microfoon preamp 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee 
    

De TD 1 is een van de meest gebruikte units in de studio. Deze uitmuntende DI box is actief. Dat wil 

zeggen dat het niet nodig/wenselijk is om vanuit de regie nog een extra preamp op deze unit aan te 

sluiten. Het signaal kan dus direct de converter in. De TD 1 wordt bijna altijd gebruikt als DI box voor 

basgitaren. Er zijn twee verschillende circuits te kiezen op deze unit (FET/Tube) en er zit een erg goed 

klinkende eenvoudige equalizer op. De Millennia heeft ook nog een fantastische preamp aan boord en 

kan dus ook op deze manier worden ingezet. Ik wil nooit meer een sessie doen zonder de TD 1! 

2. Rupert Neve Designs RNDI 1 

Type: actieve DI  
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Ja 

   

 

Erg tof klinkende eenvoudige DI van Rupert Neve Designs. Let op, deze DI heeft fantoomspanning nodig 

en moet dus worden aangesloten op een preamp vanuit de regie. De RNDI klinkt erg mooi in 

combinatie met de Manley preamp. 

3. Radial JDI 

Type: passieve DI 
Aantal beschikbaar: 1 stereo versie / 2 mono versies 
Fantoom spanning: Nee 
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Prima klinkende ‘niks aan de hand’ DI geschikt voor synths. De JDI kan ook worden ingezet om het 

signaal van een elektrische gitaar naar een versterker te brengen. Je hebt hiervoor steeds twee DI’s 

nodig. 

4. Tech 21 SansAmp Paradriver 

Type: actieve DI 
Aantal beschikbaar: 1 
Fantoom spanning: Nee, werkt op 9V batterij of adapter 

 

Actieve DI werkt met een adapter of 9 V batterij. Deze unit heeft oversturing en een goede equalizer 

aan boord. 
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Notities 
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Hoofdstuk 6 Preamps 

 6.1 Inleiding 

Vanuit het verlangen om voor elke microfoon een specifieke preamp te kiezen is er voor gekozen om 

niet te werken met een traditionele mengtafel. Dit omdat je bij een dergelijk apparaat uit slechts één 

preamp kunt kiezen. Een ander motief was, en is, dat de investering in een dergelijke mengtafel 

dermate hoog is dat het een bezuiniging zou betekenen op andere investeringen. Wij hebben een 

stabiel systeem gebouwd dat het mogelijk maakt om snel en overzichtelijk te kiezen voor een bepaalde 

preamp. Om je een beeld te geven van de preamps en hoe die klinken hierbij een overzicht. 

 6.2 Collectie preamps 

1. Crane Song Spider 

Aantal aanwezig: 1 unit met acht kanalen 

De Crane Song Spider vormt het hart van de studio. Naast dat het een erg goede preamp is met 8 

inputs, is deze unit ook in te zetten als summing amp waarover later meer. Elk kanaal heeft een aparte 

knop voor gain en output level. De gain knop is de bovenste groene knop. Het output level kun je 

instellen met de onderste groene knop. Daarnaast heeft elk kanaal een zogenaamde FAT switch. Deze 

switch zorgt voor een iets ander circuit en dus een iets andere klank. Je vindt deze switch op ieder 

kanaal onder de witte switch boven de ‘level’ knop. Daarnaast heeft de Spider op elk kanaal een 

zogenaamde FLT switch. Dit is je laag-af. De rode LMT (limit) knop is om er voor te zorgen dat je niet 

te luid je DAW ingaat. Als laatste vind je de zogenaamde BUS switch. Deze heeft betrekking tot het 

summing gedeelte. Helemaal bovenaan vind je ook nog de switch waar je kunt kiezen tussen microfoon 

signaal en line signaal. Standaard staat bij opname deze switch op microfoon input. Mocht je kanaal 

niet werken dan is dit het eerste waar je naar kunt kijken. Het kanaal staat op microfoon input als deze 

niet is ingedrukt.  

 

Heel bijzonder is de mogelijkheid om analoge tape saturatie per kanaal toe te voegen. Dit doe je met 

de knop uiterst rechtsonder. Hierbij staat de tekst ‘Analog Tape Level’. Daar recht boven zit ‘Channel 

Select’. Met deze knop selecteer je het gewenste kanaal (1 t/m 8). De mate waarin je de ‘Analog Tape 

Level’ knop opendraait bepaald de mate van saturatie. Zodra je een ander kanaal kiest kun je met de 

saturatieknop weer hetzelfde doen. De machine onthoudt de instelling van het kanaal waar je mee 

begon. Zodra je gaat opnemen kan het geen kwaad even te checken of de saturatie waarden van alle 



82 

 

 

kanalen uitstaan. Dit zorgt voor een goed vertrekpunt als je de machine gaat gebruiken. De saturatie 

werkt overigens niet bij line-level.  

 

De knoppen waarmee je het kanaal kunt selecteren waarover je ‘Analog Tape Level’ wilt. Dit doe je met de bovenste knop 

(1-8). Met de onderste knop bepaal je per kanaal hoeveel saturatie je wilt. Je vindt deze sectie uiterst rechtsonder op de 

machine. 

De klank van de Spider is eigenlijk altijd overtuigend en hoogwaardig. De preamp vindt zijn plaats 

tussen de meer uitgesproken klanken van de andere preamps. Met de FAT switch ingeschakeld en de 

tape saturatie opengedraaid krijg je meer een vintage Neve sound. Zeker het proberen waard. 

 

De FAT switch is de tweede knop in het rijtje, de limiting switch is de onderste rode switch. 

Als laatste vind je ook nog een LMT knop op ieder kanaal. Dit is een limiting functie die ervoor zorgt 

dat je signaal niet gaat clippen. Als je de LMT functie inschakelt, dan zal er een rood lampje gaan 

knipperen als het signaal te luid dreigt te worden. Dit is overigens geen ‘creatieve’ limiting switch. Je 

kunt deze functie dus niet inzetten als een soort compressor/limiter. Het is uitsluitend als ‘waakhond’ 

voor clipping bedoelt. 
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2. Daking Mic-Pre and Equalizer 

Aantal units aanwezig: 2 mono units 

De Daking preamp is bijzonder goed in het verkrijgen van een Amerikaans soort gitaargeluid. Deze unit 

wordt dan ook veel gebruikt bij elektrische gitaargeluiden die wat byte mogen hebben. De unit is 

minder geschikt voor de wat subtielere signalen zoals vocals en akoestisch gitaar. Er zit een vrij 

uitgebreide EQ sectie op. Deze kun je uit of aan zetten met de bypass switch aan de rechterkant van 

de unit. Wat vaak voor verwarring zorgt is dat de EQ van rechts naar links gebouwd is. Je vindt de laag 

sectie van de EQ aan de rechterkant en de sectie waarmee je het hoog kunt bewerken zit meer links 

op de unit. Bijzonder zijn de hoog en laag filters van deze preamp. Vooral het hoog filter werkt erg 

goed als je een elektrische gitaar meer focus wilt geven in het midden. De bouwkwaliteit van deze unit 

laat te wensen over. De knoppen zitten niet goed vast en bij één unit ontbreekt de knop van de gain. 

Toch is deze nog steeds te bedienen al is dat wat onhandig. Als je veel gain geeft en dus de level knop 

verder dichtzet, dan neemt de kleuring van de unit toe. Experimenteer! 

3. Manley preamp 

Aantal units aanwezig: 2 mono units 

 

De Manley preamp is een buizen preamp en dat hoor je! De unit zorgt voor een open, warm geluid 

bijzonder geschikt voor bas, vocals en een heleboel andere akoestische instrumenten. De unit is 

minder geschikt voor ruige gitaren of snappy drums. Hij kan overigens wel mooi werken als overhead 

bij een drumstel. Om de DI input te kunnen gebruiken zet dan de driestanden schakelaar van de fase 

in het midden. Wil je de fase draaien, zet deze schakelaar omhoog of naar beneden. De Manley preamp 

heeft een paar seconden opwarmtijd nodig. 

4. Chandler Limited TG 2 preamp 

Aantal units aanwezig: 1 dual mono unit 

 

De TG 2 is een dual mono unit met dus twee kanalen aan boord. Deze unit is bijzonder geschikt voor 

strakke elektrische gitaar sounds. Hij werkt ook fantastisch op kick en snare signalen. De klank is rond 

maar niet donker. Er zit een impedantie switch op waarmee je dus de impedantie kunt aanpassen. Het 

kan geen kwaad even te proberen hoe je signaal klinkt bij een andere impedantie. Soms werkt het ene 

beter, soms het andere. Met de PH knop draai je de fase om en met de 48V knop schakel je de phantom 

power in. Met de SUM ON functie kun je kanaal 1 doorlussen naar kanaal 2 voor nog meer 

kleuring/oversturing. 
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5. AEA RPQ preamp 

Aantal units aanwezig: 1 dual mono unit  

 

Het merk AEA is beroemd geworden door hun bouw van allerlei ribbon microfoons. In Volver Studio 

zijn hiervan ook enkele modellen aanwezig. Naast de bouw van microfoons hebben zij zich ook 

toegelegd tot de ontwikkeling van een dual mono preamp. Dat is de RPQ geworden. Met de kennis 

over ribbon microfoons in het achterhoofd zou je kunnen zeggen dat de RPQ met name hiervoor is 

ontwikkeld. Bijzonder aan de RPQ is dat je heel erg veel clean gain hebt en dat er een interessante 

eenvoudige equalizing sectie op zit. Beide ontwikkeld om de lastigere karaktertrekjes van een ribbon 

microfoon, te weten lage output en de donkere kleur, te lijf te gaan. De eq heeft een shelving high 

boost en een low cut sectie. De perfecte match voor elke ribbon microfoon. Toch is deze preamp niet 

altijd de beste keuze voor je ribbons en werkt de RPQ ook prima op microfoons met een ander 

werkingsprincipe, te weten dynamics en condensators. De klank is vrij neutraal te noemen. Er is weinig 

kleuring aan de hand. Dit omdat de bouwers ervan uit gaan dat de ribbons die je erin stopt al voldoende 

kleuring hebben. Geschikt voor alle bronnen maar zeker niet altijd de eerste keuze. De foto is de MKII 

versie van deze unit. In de studio gebruiken we de MK I. 

6. Tube Tech MP2A Preamp 

Aantal units aanwezig: 1 dual mono unit. 

 

Het Deense merk Tube Tech is een belangrijke rol gaan spelen in de collectie van de A studio. Onze 

meest recente investering is de fabelachtig mooie preamp van dit merk. De Tube Tech is een zeer 

hoogwaardige ‘all tube’ unit. De Tube Tech werkt mooi op elk signaal. Je kunt dan ook je meest 

belangrijke signalen aan deze preamp toevertrouwen.  

 

 

 

 

 

 

 Dual mono: een dual mono unit is een unit met twee aparte kanalen aan boord die je allebei apart kunt bedienen. Er zijn 
ook stereo units in de studio aanwezig. Een stereo unit heeft ook twee kanalen maar heeft maar één set 
bedieningsknoppen. Je bewerkt dan dus twee kanalen tegelijkertijd. Een stereo unit kun je ook voor een mono instrument 
gebruiken door het tweede kanaal niet aan te sluiten. 
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7. Universal Audio 2/610 

Aantal units aanwezig: 1 dual mono unit. 

 

Een van de grote pioniers van de audiowereld is zonder meer de Amerikaanse Bill Putnam Sr. (1920-

1989) die aan de wieg heeft gestaan van een van de meest begeerde mengtafels ooit gebouwd. De UA 

610 modulaire mengtafel was een van de eerste modellen die Putnam ontwikkelde voor met name de 

grotere studio’s van de jaren vijftig en zestig. De Universal Audio 2/610 is een directe kopie van deze 

preamp. Het is een stereo buizen preamp met een zinnige eq sectie. Heel erg mooi op alles! Probeer 

‘m! 

 

Kettingroker Bill Putnam aan het werk aan de UA 610 console 
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8. Millennia TD 1 Preamp 

Aantal units aanwezig: 1 mobiele mono unit 

  

In het hoofdstuk is al eerder gesproken over de TD 1. Dit omdat het ook een fantastische DI is. Dit is 

een mobiele unit die je via een XLR naar bantam patchkabel direct in de converter input kunt steken 

(TD-1 output). Het is dus niet nodig/wenselijk deze unit te verbinden met een van de andere preamps. 

Vanuit een van de recording rooms heb je een XLR kabel nodig om de unit te verbinden met de 

microfoon (TD-1 input). Je doet dit door direct uit de XLR patchbay een verbinding te maken met deze 

unit. Je zult merken dat dit een zeer hoogwaardige preamp is met zogenaamde Twin Topology. Met 

de switch aan de rechterkant van de unit kun je eenvoudig kiezen voor Tube of FET. Het verschil is 

subtiel maar zeker merkbaar. Onder deze switch vind je de switch waarmee je kunt kiezen tussen 

instrument en microfoon input. In dit geval dient deze op microfoon input te staan. Links van de unit 

vind je een uitgebreide impedantie switch. Probeer zeker even welke stand het beste werkt voor de 

microfoon waarmee je opneemt. Als laatste is er een eenvoudige maar erg goed klinkende equalizing 

sectie ingebouwd. Je dient hiervoor de rode switch aan de rechterkant aan te zetten en de switch 

boven het EQ kanaal ook. Met de bovenste knop van de equalizer kies je de frequentie. Hierbij kun je 

ook het middengebied aanpassen door op de x10 knop in te drukken. De waarden die je ziet worden 

dan x10 hoger. Dus 90 hertz wordt met de x10 switch ingedrukt, 900 hertz. Vervolgens kun je het 

frequentiepunt versterken of verzwakken met de onderste knop. Links van de equalizing sectie zit de 

gain knop van de preamp. 

De Millennia is een erg chique, clean klinkende preamp. Uiterst geschikt voor de wat meer delicate 

onderdelen van je productie. Uitmuntend op vocals en akoestisch gitaar. 
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6.3 500 formaat preamps 

Zowel in studio A als in studio B hebben wij een 500 rack staan. Aangezien het relatief eenvoudig is om 

preamps uit een van de units te schroeven, worden eigenlijk alle 500 preamp modules over en weer 

gebruikt. Ben je aan het werk in studio A en ontbreekt een van deze units, dan zal deze vast in het rack 

in studio B zitten. Overleg even met elkaar waar je welke unit gaat gebruiken. Overigens, de meeste 

van de onderstaande units hebben een vaste plaats in studio A 

         
  

Weiss A1 Preamp/De-esser  SSL VHD    Sound Skulptor MP 573 

 

    

 AML 1073    Capi VP 28  
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1. Weiss Audio A1 preamp/de-esser 

Aantal units aanwezig: 2 mono units in 500 rack 

Weiss is een Zwitsers merk dat we vooral hebben leren kennen uit de mastering wereld. Nagenoeg alle 

professionele mastering-engineers gebruikte het Weiss mastering systeem gedurende de jaren 

negentig en later. Weiss staat bekend om hoogwaardige, maar ook enorm dure, digitale apparatuur. 

Toen, enkele jaren geleden, Weiss uitkwam met hun eerste volledige analoge apparaat, de A1 

preamp/de-esser, was ik gelijk zeer benieuwd. Het is een bedrijf met een enorme reputatie en het feit 

dat de preamp ook een de-esser heeft ingebouwd maakte hem nog interessanter. In die tijd deed ik 

regelmatig live concerten met publiek en in dergelijke gevallen is het hebben van een de-esser waar je 

real-time mee kunt werken wenselijk voor de zang. Na een aantal weken uitproberen was ik verliefd. 

Toch was het enorme prijskaartje van de unit iets dat mij toen tegen hield. Zodra je iets hoort dat je 

helemaal te gek vindt, dan laat het je natuurlijk niet meer los en omdat wij binnenkort weer starten 

met de Volver Live avonden, en ik nu het geld wel heb, heb ik twee units gekocht. Het is een ultra 

cleane, bijzonder mooie preamp van het allerbeste soort. Een absolute aanrader om te gebruiken bij 

je allerbelangrijkste signalen zoals zang natuurlijk. De de-esser is van dezelfde klasse, simpelweg de 

beste de-esser die ik ken. Probeer ‘m zeker uit!  

2. SSL VHD preamp 

Aantal units aanwezig: 2 mono units in 500 rack 

De SSL VHD preamps klinken vrij clean maar kunnen ook aanzienlijk meer harmonische oversturing 

hebben als je gebruik maakt van het VHD circuit. VHD staat voor ‘Variable Harmonic Distortion’. Zodra 

je de VHD switch indrukt kun je met de Drive knop de mate van harmonische oversturing bepalen. 

Draai je de knop verder open dan zal het signaal meer oversturing hebben. De VHD heeft daarnaast 

een Hi-Z knop. Door deze in te drukken krijgt de preamp een andere impedantie. Iets dat soms het 

signaal zeker ten goede komt. Daarnaast heeft de VHD een traploos laag-af filter. De VHD is een echte 

allrounder. Werkt overal op maar is niet heel expliciet. Het wordt een interessantere preamp zodra 

het VHD circuit gebruikt wordt. 

 

3. Sound Skulptor MP 573 preamp  

Aantal units aanwezig: 1 mono unit in 500 rack 

De 573, je raadt het al, is een poging om de bekende Neve 1073 na te bouwen. Het is een goed 

klinkende unit met een dikke onderkant en rustig hoog. Mooi voor akoestisch gitaar en sommige 

stemmen. Toch is deze unit kwalitatief gezien een stuk minder hoogwaardig dan de echt chique 

preamps van Crane Song en Manley en Weiss. Vaak wordt deze unit gebruikt voor de wat minder 

belangrijke partijen in de productie. 

4. AML 1073 (pre/eq) 

Aantal aanwezig: 1 unit in mobiel 500 rack 

Studio B heeft een 6-slot 500 rack staan dat ook gebruikt kan worden in studio A. De AML unit die 

hierin past is een vrij kleurende preamp in de sfeer van de bekende Neve 1073. Er zit bovendien een 

goede EQ ingebouwd. Zoek je een sound die net wat meer kleur heeft dan kun je deze mooi inzetten 

tijdens je sessie.  
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5. CAPI VP 28 preamp 

Aantal units aanwezig: 2 mono units in 500 rack  

Let op: Niet altijd in studio A aanwezig! 

CAPI is een afkorting voor Classical API. CAPI maakt met name zelfbouwpakketten van klassieke API 

preamps en equalizers. Het idee is dat je alle onderdelen los koopt en de unit dan zelf in elkaar zet, of 

laat zetten. Dit model heeft een onmiskenbare API sound en is binnen no-time een bijzonder populaire 

preamp geworden in Volver Studio. Het is daarom dat de units ook regelmatig verdwenen zijn naar het 

500 rack in studio B.  

De VP28 emuleert een vintage API 512 plus de fader sectie van API mengtafel. De klank is snappy. De 

CAPI werkt goed op drums en alles dat veel attack nodig heeft. Een bijzonder goede preamp! Alle 

draaiknoppen zijn volledig stepped. Het is noodzakelijk om de blauwe MIC switch in te drukken om ‘m 

te laten werken. Verder zit er een pad switch op en een uitgebreide high pass filter. De CAPI’s worden 

overigens ook vaak ingezet tijdens de mix. Door helemaal op het einde van de master bus chain deze 

twee units te plaatsen ontstaat er een toffe kleur en een íets breder stereobeeld. Echt een aanrader 

om dit eens te proberen. 

6. CAPI VP 26 preamp 

Aantal units aanwezig: 2 mono units in 500 rack  

Let op: Niet altijd in studio A aanwezig! 

Een andere versie van CAPI. De VP26 is een API 512 kloon. De klank is snappy. De CAPI werkt goed op 

drums en alles dat veel attack nodig heeft. Een bijzonder goede preamp! 
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Notities 
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 Hoofdstuk 7  Compressors en Processors 

 7.1 Inleiding 

In Volver Studio hebben wij een mooie collectie analoge compressors en audio processors. Elk 

apparaat kennen wij door en door. Het zijn units met een verhaal. Dit verhaal vertel ik je graag in dit 

hoofdstuk. 

 7.2 Collectie compressors 

1. Summit Audio TLA 100 Opto Tube compressor 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit 

 

De TLA 100 is een opto tube compressor die sterk is in zijn eenvoud. Rechts bepaal je de mate van gain 

reductie en links is een knop voor de make-up gain. Uiterst links zitten de schakelaars voor attack en 

release. Je hebt op deze schakelaars 3 standen, slow, medium, fast. 

De TLA 100 is een echte klassieker die het beste tot zijn recht komt bij wat tragere signalen zoals bas 

en vocals. De buizen geven de unit zijn karaktervolle geluid. De TLA is echt een van de mooiste 

compressors die ik ken. 

2. Summit Audio DCL 200 compressor 

Aantal units aanwezig: 1 dual mono unit 

 

Wederom een buizen unit van Summit Audio. Deze optische compressor kan stereo of dual mono 

worden gebruikt en werkt goed op de drumbus en elektrische gitaren. Het is een unit waarbij je heel 

goed kunt horen wat het effect van de attack en release tijden is op je signaal. Slope is een ander 

woord voor ratio. Die slope is op deze unit eenvoudig weergegeven in getallen van één tot tien. Waarbij 

één de laagste ratio waarde is.  
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3. Wes Audio Beta 76 compressor 

Aantal units aanwezig: 2 mono units 

 

De Wes Audio is een redelijk betaalbare kloon van de Urei 1176. De unit heeft een aantal 

mogelijkheden die we op de originele 1176 niet terug vinden. Als eerste zit er een side-chain filter op 

voor het laag. Hiermee kun je ervoor zorgen dat het detectie circuit alleen kijkt naar de frequenties 

boven de door jou ingestelde frequenties (60, 90, 150 Hertz). Dit kan handig zijn bij ‘bass heavy’ 

geluiden. Daarnaast zijn er twee verschillende circuits waar je uit kunt kiezen. Modern of vintage. Beide 

units zijn verbonden via een link kabel. Ze zijn te linken maar kunnen ook apart van elkaar gebruikt 

worden. 

De Beta 76 is een ruige compressor die vreselijk snel is. Ideaal om drums meer leven in te blazen of 

vocals een ruig randje te geven. 

 

      

API 525   Shadow Hills Optograph  Crane Song Falcon  Neve 535   

4. API 525 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit in 500 rack 

Te gekke compressor voor de wat ruigere dingen. Let wel, het is een lastig te bedienen apparaat. Laten 

we het eens onderzoeken. Als eerste heb je de C en L schakelaars. C staat voor compressie en heeft 

dus een wat lagere ratio waarde dan L dat voor limiting staat. Onder deze twee witte switches vind je 

de switch voor off en daaronder bypass. Zodra je op off drukt is de hele unit uitgeschakeld. Als de unit 

in bypass staat dan gaat er nog wel signaal doorheen maar werkt de compressor niet. In dat geval 

gebruik je de unit als kleuringseffect. Daarnaast kun je op deze unit de releasetijden instellen. Dit zijn 

je opties: alle switches uit dan is de releasetijd 0,1 sec. Zodra je de switch waar 1 bij staat indrukt krijg 

je een releasetijd van 0,5 seconde. Switch 2 ingedrukt geeft 2,0 seconde releasetijd en switches 1 en 2 
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ingedrukt geeft een releasetijd van 2,5 seconde. Verder is er een ‘grove’ input en output knop 

bovenaan op de unit. Als laatste is er de knop waar ceiling bij staat. Hiermee kun je de mate van 

compressie fijner afstellen. Naar rechts geeft meer compressie, naar links minder. Het output level 

verandert niet als je aan de ceiling knop draait, de mate van compressie wel.  

De API 525 is een heel goed idee op ruige gitaren, of stemmen die stevig geprocessed moeten worden. 

Deze unit is ook heel geschikt om room sounds te smashen. 

5. Shadow Hills Optograph 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit in 500 rack 

De Optograph is, de naam zegt het al, een optische compressor dus dat betekent een wat tragere 

reactie. De unit werkt goed op bassen en sommige vocals. Het is overigens geen buizen compressor. 

Bijzonder is de uitgebreide side-chain filter voor het laag. In 4 standen kun je kiezen met welke mate 

het signaal reageert in de lagere regionen. Dit maakt de unit heel geschikt als je niet wilt dat de 

compressor al te hard reageert op ‘bass heavy’ signaal. Als laatste is er de desaturatie switch. Indien je 

die gebruikt zal de compressor een beetje anders klinken. Soms precies wat je nodig hebt. 

6. Crane Song Falcon  

Aantal units aanwezig: 1 mono unit in 500 rack 

De Falcon is een afgeleide van de eerder genoemde Summit Audio TLA 100. In de begindagen van zijn 

carrière werkte de ontwerper van deze unit, Dave Hill, voor Summit Audio. Later is hij zijn eigen bedrijf 

begonnen onder de naam Crane Song en is hij een 500 unit gaan bouwen die geïnspireerd is op zijn 

eerdere ontwerp. De switch waar ‘100’ bij staat verraadt de link met de TLA 100. Ook hier kun je kiezen 

uit drie standen voor attack en release waarbij de switch omhoog de snelste stand is. Je kunt daarnaast 

kiezen tussen compressie of limiting. En je hebt de eerder genoemde switch waarbij je kunt kiezen 

tussen ‘100’ of color. De keuze hiertussen is duidelijk te horen. Als laatste zit er een dry/wet functie op 

de compressor. Hierbij wordt er een mix gemaakt tussen signaal met en zonder compressie. Indien 

deze knop op ’12 uur’ staat dan heb je een 50/50 verhouding tussen ongecompressed en 

gecompressed signaal. De Falcon is een echte allrounder en stelt eigenlijk nooit teleur. Mede door de 

buizen processing kun je rekenen op een heel mooi warm randje aan je sound. De Falcon is geschikt 

voor elk denkbaar signaal maar wordt vaak ingezet voor de belangrijkste ‘stemmen’ in een mix. Denk 

hierbij aan bass, vocals of akoestisch gitaar. 

7. Rupert Neve Designs 535 Diode Bridge compressor 

Aantal units aanwezig: 2 mono unit in 500 rack 

De 535 is nog niet zo lang in Volver Studio aanwezig. Het is de enige compressor die werkt op basis van 

het diode bridge principe. Deze unit, waarvan wij er twee hebben, kan heel goed ingezet worden voor 

allerlei toepassingen. Het is een wat ruigere machine die echt tot zijn recht komt bij wat stevigere 

compressiewaarden. Prachtige unit met veel byte en een goed werkende layout. Super mooi op drums 

of basgitaar. De attack en release tijden zijn aan elkaar gekoppeld. Dat wil zeggen dat er slechts 1 knop 

is voor ‘timing’. Met die ene knop scroll je tussen de verschillende fabrieksinstellingen voor attack en 

release. De knop ‘fast’ kan in of uitgeschakeld worden waardoor er dus nog meer verschillende 

snelheden zijn. Snelste stand voor de gekoppelde attack en release: draaiknop op ‘fast’ en de drukknop 

‘fast’ in gedrukt. Langzaamste stand: draaiknop op ‘slow’ met de drukknop ‘fast’ niet ingedrukt. Er is 

ook een zogenaamde ‘auto’ release stand te selecteren. Bovendien heeft de compressor een sidechain 
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voor het laag aan boord. Dit maakt de unit heel geschikt voor signalen zoals kick en basgitaar. Net als 

de Crane Song heeft deze unit ook een ‘dry-wet’ functie.  

8. Ridge Farm Boiler Ultra compressor 

Aantal units aanwezig: 1 dual mono unit 

 

De Boiler is zonder meer de meest heftig klinkende compressor in de studio. Met een minimum aan 

instelmogelijkheden is deze unit een beetje een one-trick-pony. De unit is geïnspireerd op de talk-back 

compressors die te vinden waren op de grote SSL desks van de jaren negentig en is in staat om elk 

geluid dat je er doorheen stuurt compleet plat te slaan met compressie. Heel erg mooi voor extreme 

drumroom sounds en dergelijke. Zoals de manual zegt: ‘The Boiler is not polite’.  

9. Rupert Neve Designs 5043 compressor 

Aantal units aanwezig: 2 dual mono units 

 

Volver Studio heeft 4 kanalen beschikbaar van de Rupert Neve designs 5043 compressor. De unit is 

gebouwd in een half 19 inch formaat en is wat betreft de bediening redelijk overzichtelijk. Bijzonder is 

de FF/FB switch. Met deze switch bepaal je of de compressor feed forward of feed backward 

compressie toepast. Ook wel new en old style compressie genoemd. Dit kan soms een wereld van 

verschil maken in de sound van je signaal. Lastig om even te snappen is de metering van de unit. Als je 

voor het eerst naar de unit kijkt denk je vast dat het metertje bij CH A uitsluitend gaat over het eerste 

kanaal en het tweede metertje bij CH B hoort. Dit is niet waar. Op het linker metertje zie je altijd het 

input signaal en op de rechter meter zie je steeds de gain reductie. Of je naar kanaal 1 of 2 kijkt wordt 

bepaald door de A/B switch in het midden van de unit. Druk je deze switch niet in dan kijk je naar de 

input en gain reductie van kanaal 1, druk je ‘m wel in dan kijk je naar de input en gain reductie van 

kanaal 2.  

De 5043 is geen kleurende compressor en leent zich prima om signalen een beetje te temmen. De unit 

kan flink wat gain reductie toepassen zonder echt hoorbaar te worden. Bij hogere ratio waarden wordt 

de unit wel duidelijker hoorbaar. Deze units zijn geschikt om zonder al te veel kleureffect toch je 

signalen onder controle te krijgen.  
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SSL E-series X-rack compressor     

10. SSL E-series X-rack compressor 

Aantal units aanwezig: 2 mono units in SSL X-rack 

De E-series compressor vonden we terug in de grote SSL 4000 mengtafels van de jaren tachtig. SSL 

heeft zijn eigen X-rack module systeem waar deze units inpassen. De compressor is snel en kan 

behoorlijk snappy klinken. Deze unit is mooi op snare en andere percussieve signalen maar voelt zich 

ook op zijn gemak met elektrische gitaren. Deze unit heeft ook een goedwerkende gate aan boord. 

11. Gyraf Audio G22 dual mono/stereo/MS Vari-Mu Compressor 

Aantal units aanwezig: 1 stereo unit 

De Gyraf G22 is de nieuwste aanwinst in de studio. Deze vari-mu compressor heeft zeer uitgebreide 

controls aan boord. Door het vari-mu principe is dit een kleurende compressor. Perfect om wat leven 

in je signaal te blazen. Deze compressor voelt zich thuis op groepen of de hele bus. Maar omdat hij 

dual mono kan opereren ook prima in te zetten op individuele instrumenten! 
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12. Tube Tech CL2A compressor 

Aantal units aanwezig: 1 dual mono unit 

 

 

De Tube Tech CL2A is een overzichtelijke buizen opto compressor die erg goed klinkt op 

snaarinstrumenten. De attack en release tijden kun je handmatig instellen of je kunt gebruik maken 

van de ‘fixed’ functie. Als je deze laatste functie kiest, zijn de attack en releasetijden zoals de fabrikant 

ze heeft ingesteld. De Tube Tech klinkt het best als deze niet al te veel gain reductie moet uitoefenen. 

Over het algemeen is 3 dB aan gain reductie maximaal. Ga je daarboven dan klinkt de unit onrustig. 

Blijf je binnen die grens dan is het een mooie kleuring van je signaal. 

13. Tube Tech SCM-2B 

Aantal units aanwezig: 1 stereo unit 

 

De multi-band compressor van Tube-Tech is een buizen opto compressor waar je makkelijk de weg op 

kwijt raakt. De unit is in eerste instantie ontwikkeld om problematisch opgenomen signalen met 

behulp van multi-band processing onder controle te krijgen maar veel vaker wordt de unit ingezet als 

buscompressor. De unit bestaat uit 3 frequentiebanden (hoog/midden/laag) en als je de unit van links 

naar rechts leest zie je alle bekende parameters zoals threshold, attack en release langskomen. De 

laatste knop in de rij is de make-up gain van die specifieke band. De bovenste rij heeft betrekking tot 

de hoge frequenties, de onderste tot de lage. Met de twee knoppen uiterst links bepaal je wat de 

bandbreedte is van elke band. De X-over High bepaalt vanaf welke frequentie het signaal ‘kijkt’ naar 

de bovenste compressor band en met de X-over Low bepaal je vanaf welke frequentie het signaal ‘kijkt’ 

naar de onderste compressor band. Het gebied tussen deze twee banden kijkt vervolgens naar de 

middelste compressor band. Per band kun je nu bepalen wat de mate van compressie is en op welke 

manier die band reageert op je signaal. Met de gain knop kun je bepalen hoeveel make-up gain je wilt 

voor elke band. Zo kun je de SCM-2B ook laten werken als een soort equalizer. Uiterst rechts vinden 

we de make-up gain van het totale signaal en een handige functie waarmee je mixen die een klein 

beetje scheef liggen, kunt aanpassen. Dit is dus een panorama knop.  

De SCM-2B is een fantastische unit op de masterbus voor zowel subtiele als ook hardere muziek. Door 

de buizen klinkt de unit warm en rustig. Natuurlijk kan de SCM-2B ook ingezet worden tijdens de 

opname al blijkt dit in de praktijk zelden te gebeuren. 
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14. Chandler Limited RS124 EMI 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit 

 

De RS124 is veruit de duurste compressor in de studio. Het is een Vari-Mu compressor. Dat wil zeggen 

dat hij volledig werkt op basis van buizen. De RS124 is een prachtige compressor die uitermate geschikt 

is voor de wat tragere dingen zoals bas, vocals en sommige akoestische gitaar partijen. Kenmerkend 

voor de RS124 is dat deze unit hele grote hoeveelheden gain reductie kan leveren zonder het geluid 

op een negatieve manier te beïnvloeden. Je kunt ‘m dus stevig laten werken! De bediening is relatief 

eenvoudig. Je hebt een input en een output, that’s it. Zodra je er harder ingaat krijg je meer 

compressie. Er is dus een fixed threshold. Attack-, en release tijden zijn in te stellen via twee aparte 

knoppen. Op deze unit is het woord release vervangen door het woord recovery. Er zijn negen attack 

posities waarbij het getal één de snelste attack tijd is en negen de meest trage. De RS124 is een zeer 

nauwkeurige kopie van de EMI Abbey Road compressors zoals die aan het begin van de jaren zestig 

zijn ontwikkeld. Er zijn in die tijd verschillende varianten van deze compressor gebouwd en al die 

verschillende units hadden een andere vaste attack tijd. Als herinnering aan deze units heeft de 

bouwer van deze compressor die verschillende attack tijden geïntegreerd in deze unit. Dit zijn de 

getallen die je in rood ziet bij de attack knop. Kies je een van deze attack tijden, dan luister je naar een 

van die units zoals die toen gebouwd zijn. Naast deze ‘classic’ attack tijd instellingen zijn er ook 

alternatieve attack tijden in deze unit verwerkt. Bij de recovery zien we tussen de cijfers rode puntjes 

staan. Dit is de hold functie. Als de compressor op een van deze rode punten staat bevriest de release 

totdat er een signaal langs komt dat luider is dan de waarde waar de compressor op stond. Dit is een 

extra functie waar ik het nut nog niet van ontdekt heb, eerlijk gezegd. Zodra je de compressor weer op 

een van de getallen zet, reageert de compressor weer normaal waarbij het getal één de snelste optie 

is en het getal zes de meest trage. 

Als laatste is er de ‘fuse’ functie rechtsboven. Je verwacht dit niet maar dit is eigenlijk een draaiknop 

waarmee je het karakter van de compressor kunt aanpassen. Draai je de knop naar links dan zal het 

lampje op de compressor feller gaan schijnen. Het geluid verandert ook vrij dramatisch. De compressor 

wordt wat sneller en wat agressiever. In sommige gevallen is deze functie heel erg welkom! 

15. Crane Song Trakker 

Aantal units aanwezig: 2 mono units 

 

De Trakkers zijn heel erg mooie compressors met verschillende detectie principes aan boord. Je kunt 

kiezen tussen een VCA of opto instelling. Bij elke vorm van detectie kun je weer kiezen tussen vier 
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verschillende kleuren. Al met al zijn er 16 verschillende standen te gebruiken. Voor meer informatie 

over de verschillende standen zou je even de gebruiksaanwijzing moeten checken. De standen die het 

meest gebruikt worden zijn ‘Vintage’ opto en de ‘hard VCA’ clean. Er zit op deze compressor ook een 

‘knee’ functie. Met de ‘knee’ bepaal je op welke manier de compressor het signaal te lijf gaat. Hierin 

heb je de optie ‘Gentle’ of ‘Steep’. Vooral de instelling van deze ‘knee’ is bepalend voor het gedrag van 

de compressor.  

De Trakkers zijn via een vaste link kabel verbonden waardoor ze eenvoudig als stereo unit gebruikt 

kunnen worden. Hiervoor maak je één van de twee compressors ‘master’ door de ‘link’ functie aan te 

zetten. Bij de andere unit dien je de ‘link’ functie niet aan te zetten. Alle functies, met uitzondering van 

de make-up gain, zijn dan aan elkaar gekoppeld. 

De Trakker is een echte alleskunner. Fantastisch op vocals maar ook gitaren en drums. Afhankelijk van 

je ‘character’ instelling kun je alle kanten uit met deze unit. 

 7.3 Overige processors 

1. SPL Transient Designer 

Aantal units aanwezig: 1 dual mono unit 

Met de Transient Designer kun je een beetje flauw gespeelde partijen nieuw leven inblazen door de 

attack van een signaal aan te passen. Daarnaast kun je roomsounds tot leven brengen door de sustain 

te vergroten. De werking is simpel, attack/sustain meer of minder. Handige tool! 

    

XQP De-esser    XQP Optical Disrupter 
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2. XQP De-esser 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit in 500 rack 

Toffe de-esser waarbij de fabrikant gekozen heeft voor drie te kiezen frequentiegebieden. Zonder in 

details te willen treden heeft de bouwer deze drie standen simpelweg X/Y/Z genoemd. Het is 

onduidelijk welke frequenties precies worden aangepakt bij een van deze drie standen. Met de rode 

knop bepaal je de mate van de-essing. Met de x10 switch grijpt de de-esser harder in op de s-klanken.  

3. XQP Optical Disrupter 

Aantal units aanwezig: 2 mono units in 500 rack 

De Disrupter is een distortion box die anders kleurt dan de vaker gebruikte Culture Vulture. De klank 

is wat minder heftig en kan gebruikt worden als je dus wat subtielere oversturing zoekt. Met de rode 

knop bepaal je de mate van oversturing. Met de x4 switch wordt de oversturing vier keer zo heftig. 

4.  Thermionic Culture: The Culture Vulture 

Aantal units aanwezig: 1 dual mono unit 

 

The Culture Vulture is een distortion box waarmee je subtiele en minder subtiele oversturing kunt 

realiseren. Als eerste kun je met de drive knop de mate van oversturing bepalen. Heel bepalend voor 

de mate van oversturing is ook de bias knop die ernaast zit. Als laatste heb je nog 3 verschillende typen 

oversturing (T zijn even harmonische, P1 zijn oneven harmonische en de derde optie is een variant op 

P1). Met name P1 is een populaire setting. Onder de drive knop vind je de overdrive switch. Zodra je 

deze aanzet wordt de mate van oversturing veel heftiger. Als laatste vind je een eenvoudige EQ (low 

pass filter) waarmee je het hoog wat rustiger kunt maken op 5 kHz of 9 kHz. Elk kanaal heeft een output 

level en een bypass switch. De lay-out van de unit is vrij onoverzichtelijk aangezien de bediening van 

de twee kanalen in spiegelbeeld is. Dat is even wennen als je twee kanalen tegelijkertijd bewerkt.  

De Culture Vulture is een prachtige distortion box waarmee je drums kunt oversturen maar zeker ook 

vocals of basgitaar. 

5. SSL Fusion master bus processor 

Aantal units aanwezig: 1 stereo unit 

 

De Fusion bleek bij zijn recentelijke release een instant hit onder engineers en producers. Dit omdat 

de unit relatief goedkoop is, bijzonder goed klinkt en enorm veelzijdig is. 
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Als we de unit van links naar rechts bekijken zien we als eerste een eenvoudige HPF (High Pass Filter). 

Simpel, maar onderschat het nut hiervan niet. Veel mixen kunnen rommelig klinken diep onderin. Met 

deze HPF kun je dat in één keer opruimen waardoor het laag dat je overhoudt veel duidelijker wordt.  

Daarnaast vinden we de vintage drive waarmee je extra kleur kunt toevoegen aan een instrument of 

mix. Wees hier voorzichtig mee, het is een beest! Nog meer naar rechts vinden we een eenvoudige 

shelving equalizer met wonderschoon hoog en stabiel laag. Erg mooi! Daarnaast zit een HF compressor. 

Dit is een eenvoudige compressor bedoelt om de mid-hoog en hoge frequenties van een instrument 

of mix wat te temmen. Het is eigenlijk een soort de-esser waarmee je op een elegante manier je hoog 

wat minder schreeuwerig kunt maken. Deze sectie werkt erg goed samen met de shelving equalizer. 

Als je de HF compressor knop een paar seconden ingedrukt houdt, verandert deze in de bekende SSL 

LMC (Listen Mic Compressor). Als laatste in het rijtje zit een stereo image functie. Dit is een mid-side 

processor waarmee je het stereobeeld van je mix kunt aanpassen. Mits subtiel gebruikt kan dit veel 

goed doen voor je mix. Als laatste vind je de transformer knop. Dit is het eerste oranje knopje naast 

de ‘In’ knop van de stereo image sectie. Het indrukken van deze knop zorgt voor subtiele saturatie in 

het laag en fase verschuiving in het hoog. De ervaring is een dikke ‘onderkant’ en een sprankelend 

hoog. Alleen die ene knop maakt de unit al bijzonder waardevol. Als laatste zijn er nog wat instellingen 

waarmee je een insert in het circuit kunt plaatsen. Dit kan eventueel ook als MS. Je kunt dus een 

equalizer inzetten voor alle Mid informatie en een tweede equalizer inschakelen voor de zijkanten 

(Side) van je mix. Dit kan pre/post eq geschakeld worden.  

De Fusion is een fantastische unit om op de mix bus te hebben. Een mix die al goed is kan met deze 

unit nog veel beter worden! Tijdens opname kun je de unit natuurlijk ook gebruiken. Bijvoorbeeld om 

wat donkere en saai klinkende overhead microfoons wat leven in te blazen of om akoestische gitaren 

een ruig randje en mooi stereo image mee te geven. De Fusion is een enorm waardevol apparaat. 
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Notities 
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Hoofdstuk 8  Analoge Equalizers 
 

       

Crane Song Insigna   SSL E-series X-rack EQ  Neve 551 Inductor Eq 

 8.1 Inleiding 

Door de jaren heen hebben wij een collectie bijzondere equalizers verzameld. Alle units hebben een 

verhaal en een klank die uniek is. Dit is onze collectie. 

 8.2 Collectie equalizers 

1. Crane Song Insigna 

Aantal units aanwezig: 2 mono units in 500 rack 

De Crane Song Insigna is een 3 bands buizen equalizer met een filter voor het hoog en voor het laag. 

De frequentiepunten die je kunt kiezen zijn per band vast bepaald. Je kunt dus niet traploos door het 

frequentiespectrum. In de praktijk blijkt dit geen enkel probleem omdat de frequentiepunten goed 

gekozen zijn. De Insigna is een van de mooiste eq’s die ik ken. Probeer ‘m zeker eens!  

2. SSL E-series Eq X-Rack 

Aantal units aanwezig: 4 mono units in SSL X-Rack 

De SSL e-series eq’s vind je in het SSL X-rack. De eq heeft twee midsweeps en een hoog en laag sectie 

die je in shelf of bell kunt schakelen. Deze EQ is een remake van de EQ uit de legendarische SSL 4000 

mengtafel zoals die werden gemaakt in de jaren tachtig. In die tijd zijn er verschillende versies van dit 

model op de markt gekomen. De ene SSL 4000 had hierbij een andere EQ aan boord dan de andere. 

Dit terwijl ze beiden ‘4000’ heten. De verschillende versies zijn genoemd naar de kleur van de 

bovenkant van de knoppen. Zo was er een ‘brown’ versie en een ‘black’ versie. Standaard luister je 
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naar de brown versie van de 4000 EQ. Er zit echter een switch op waar ‘blk’ bij staat. Als je deze indrukt 

krijg je dus de black versie van de EQ te horen. De klankverschillen tussen brown en black zijn best 

groot. In de meeste gevallen werkt brown het beste. 

De E-series EQ is een echt werkpaard. Het is een erg goede EQ die nauwelijks kleurt. Bijzonder 

bruikbaar voor zo’n beetje alle denkbare signalen. 

3. Rupert Neve Designs 551 Inductor EQ 

Aantal units aanwezig: 2 mono units in 500 rack 

De 551 is een erg mooie maar niet heel precieze eq. Het is een unit die je goed kunt inzetten om je 

signaal wat extra kleur mee te geven. De frequentiepunten die je kunt kiezen zijn vast op deze unit net 

als bij de Insigna’s. Voor het hoog kun je kiezen tussen twee standen, 8 of 16 kHz, shelving. Met 6 

verschillende frequentiepunten heb je bij de midband wat meer opties. Voor het laag kun je kiezen uit 

vier frequentiepunten, shelving. Met name het laag is erg indrukwekkend. Vol, strak en behoorlijk 

kleurend. Prachtig op kickdrum of basgitaar. Met de functie ‘hi peak’ verander je de q-factor van de 

midband. Daarnaast zit er een mooie high-pass filter op. Deze unit wordt bij vrijwel elke sessie gebruikt.  

4. Daking Preamp en equalizer 

Aantal units aanwezig: 2 mono units 

 

De Daking EQ’s worden relatief weinig gebruikt omdat de machines in eerste instantie dienst doen als 

preamp. Jammer, want er zit een hele mooie vrij uitgebreide EQ op deze unit. De waarden die je kunt 

kiezen op de EQ’s zijn vast. Dat wil zeggen, de frequentiewaarden die je kunt selecteren is per band 

bepaald door de fabrikant. Er zitten vier bell-curve banden op die samen het hele frequentiespectrum 

omhullen. Daarnaast zit er een high-, en lowpass filter op die ook een vaste waarde heeft. Om deze 

unit aan te sluiten heb je de output van de preamp nodig en dient de unit op line gezet te worden. Dit 

omdat er geen aparte line-out op deze unit zit. Meer informatie hierover vind je in hoofdstuk 4. 

5. Gyraf Audio Gyratec XIV 

Aantal units aanwezig: 1 stereo unit 

 

De Gyraf EQ wordt vaak ingezet op de masterbus tijdens het mixen. Het is een bijzonder mooie EQ 

waarmee je heel subtiel kleine aanpassingen kunt maken. Met name het hoog (9.1 kHz) klinkt mooi 



105 

 

 

open. De EQ werkt anders dan je gewend bent. Er zitten 5 bell curve banden op met per band vaste 

frequentiepunten. Met de bovenste knop selecteer je per band het gewenste frequentiepunt 

vervolgens kun je met de +/- knop bepalen of je die frequentie wilt versterken (+) of verzwakken (-). 

Met de onderste knop waar ‘level’ bij staat bepaal je de mate waarin je versterkt of verzwakt. Met de 

‘Q’ knop bepaal je de breedte van de frequentiecurve. ‘L/ Q’ is een brede band ‘H / Q’ een smallere 

band. 

6. Tube-Tech PE 1C 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit 

 

De Tube-Tech PE 1C is een equalizer volgens het ‘Pultec’ principe. De originele unit heeft minder 

frequentiepunten dan deze. De extra frequentiepunten op de Tube-Tech versie zijn 1, 1,5 en 2 kHz 

Vooral deze punten kunnen van grote waarde zijn voor kick drums en basgitaren omdat je op een hele 

mooie manier het signaal extra MID frequenties kunt meegeven. Over de werking van een Pultec 

equalizer verwijs ik graag naar het lesboek van leerjaar 2. 

7. Arsenal Audio EQ-R24 

Aantal units aanwezig: 1 dual mono unit 

 

Arsenal audio is een product geweest van het hoofdmerk API. Men wilde een betaalbare variant 

bouwen op de toch wel wat duurdere apparaten van API zelf. Het gevolg was deze EQ en nog een 

preamp. De Arsenal kenmerkt zich door zijn eenvoud en bedieningsgemak. Er zijn per kanaal 4 banden 

die je kunt versterken of verzwakken. Het zijn allemaal bell curves. Je kunt de Q factor niet instellen. 

Deze is dus bepaald door de fabrikant. De Arsenal is heel bruikbaar voor met name de wat lager 

klinkende instrumenten zoals kick drum en basgitaar. De unit kleurt behoorlijk maar op een hele 

vriendelijke manier. Echt een aanrader.  
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Notities 
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Hoofdstuk 9 Hardware Effecten & Amps 

 9.1 Inleiding 

In Volver Studio hebben wij een mooie collectie effecten en amps. Alle units hebben hun eigen 

kwaliteiten en zijn zorgvuldig uitgezocht. Dit is de collectie. 

 9.2 Collectie effecten 

1. Bricasti M7 

Aantal units aanwezig: 1 stereo unit 

 

De Bricasti is een digitale reverb unit die veel gebruikt wordt in Volver Studio. De unit kan ontzettend 

overtuigende ruimtelijkheid toevoegen aan je signalen.  

2. Lexicon PCM 91 

Aantal units aanwezig: 1 stereo unit 

 

Deze al wat oudere reverb unit zul je misschien wel herkennen. Veel van de muziek uit de jaren tachtig 

en negentig is rijkelijk besprenkeld met de klanken van deze unit. Een mooie reverb die regelmatig 

wordt ingezet. Het menu is wel vrij verwarrend. 

3. Roland RE 501 Tape Delay 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit, mobiel 
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De Roland 501 tape delay is de ‘grote’ broer van de veel bekendere 201. Het verschil tussen deze twee 

units is dat de 501 ook een interessante chorus heeft en de 201 niet. Je kunt deze unit inzetten voor 

hele gave special effects of gewoon als mooie tape delay voor vocals of gitaren. Er zit ook een 

bijzondere reverb op. Let wel, het instellen van deze unit kan vrij tijdrovend zijn. In de tijd dat deze 

unit uitkwam bestond de functie ‘tap tempo’ nog niet. Het is een kwetsbare unit dus wees er 

voorzichtig mee. 

4. AKG BX 15  

Aantal units aanwezig: 1 dual mono/stereo unit 

 

De BX 15 is een vintage spring reverb unit die ooit is ontwikkeld als mobiele versie van zijn grotere 

broer, de BX 20. Toch is ook de BX 15 nog flink groot. De BX 15 kast staat onder het bureau aan de 

rechterkant en is vanaf daar ook te bedienen. Het is wel aan te raden deze reverb niet als stereo unit 

in te zetten. Het zou de bedoeling moeten zijn dat de beide kanalen identiek klinken maar dat is 

absoluut niet (meer) zo. Gebruik ‘m dus als mono reverb op bijvoorbeeld gitaren of vocals. Probeer 

zeker even beide kanalen uit. Je zult zien dat ze heel anders klinken en het ene geluid werkt misschien 

beter dan het andere. 

5. Line 6 Echo Pro 

Aantal units aanwezig: 1 stereo unit 

 

Line 6 is een bedrijf dat de markt heeft bestormd met redelijk slecht klinkende gitaareffecten en 

dergelijke. Met name de POD amp simulator was begin deze eeuw een erg populaire unit. In die reeks 

van effecten was daar ook de Echo Pro die het bedrijf jammer genoeg al jaren niet meer maakt. De 

Echo Pro doet een vrij geslaagde poging allerlei classic delays digitaal na te bootsen. Classics zoals de 

Roland RE 201 en de Binson zul je in deze unit vinden. Je kunt de unit ook mono gebruiken door maar 

één kanaal aan te sluiten. 
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6. Klark Teknik 3RD Dimension Chorus effect 

Aantal units aanwezig: 1 stereo unit 

 

De chorus van Klark Teknik is een directe kopie van de beroemde Roland Dimension D chorus. Die 

Roland wordt al lang niet meer gemaakt en Klark Teknik heeft blijkbaar de rechten overgenomen om 

deze unit te kunnen bouwen. Bijzonder aan de unit is in eerste instantie de prijs. Je verwacht dat een 

dergelijk apparaat aardig wat zal kosten maar dat is zeker niet zo. Onder de Euro 200,- ben jij de 

gelukkige eigenaar. Daarnaast zien we dat de unit erg weinig knoppen heeft. Vier om precies te zijn. 

Met de knoppen kun je een keuze maken tussen de verschillende chorus modulaties waarbij het getal 

1 de lichtste vorm van chorus laat horen en getal 4 de meest duidelijke. Het is overigens ook mogelijk 

verschillende knoppen tegelijkertijd in te drukken. Je kunt dus nog wel aardig wat kanten op met die 

paar knoppen. 

Het gebruik van chorus effecten op vocals, bas en gitaar kan je opname of mix net dat fluwelen randje 

geven. Het effect is vaak vrij subtiel maar bijzonder welkom als het om ruimtelijkheid gaat. Ik ben erg 

onder de indruk van deze unit. 

 9.3 Collectie versterkers & stompboxes 

1. Brunetti Overtone 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit, mobiel 

 

De Overtone is een goed klinkende overdrive met twee kanalen. Als je zoekt naar wat oversturing op 

de bas dan kun je deze unit inzetten tijdens opname maar ook tijdens de mix. De Brunetti kan een ‘life 

saver’ zijn als muzikanten met slecht klinkende stompboxes komen. Deze klinkt wél goed.  
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2. Boss CS-3 compressor 

Aantal units aanwezig:  1 mono unit, mobiel 

 

 

Basic compressor die je als stompbox tussen de gitaar en de versterker kunt aansluiten. Soms kan het 

heel goed werken als er wat compressie op de gitaarlijn zit. Als je bijvoorbeeld veel sustain zoekt in je 

gitaargeluid. Ik heb hier al vaak tof klinkende sounds mee opgenomen. Standaard zit er een 9 V batterij 

in de CS-3 maar de unit kan ook via een adapter aangesloten worden. Die zal dan wel via een van de 

muzikanten moeten komen aangezien de adapter die er bij zat al jaren zoek is. 

3. Strymon El Capistan v1 

Aantal units aanwezig: 1 mono in/stereo uit unit, mobiel 

 

 

 

 

 

 

 

Strymon is één van de marktleiders op het gebied van gitaar effecten. De El Capistan emuleert een 

aantal klassieke analoge tape delays. In de stand fixed heb je de Echoplex en de standen multi en single 

emuleren de Roland Space Echo. Een makkelijk te bedienen pedaal die fantastisch klinkt. 
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4. Veternik Audio Megadrive 

Aantal units aanwezig: 1 mono, mobiel 

 

 

 

 

 

 

Veternik Audio is een klein Nederlands bedrijfje. Het is één gast die gitaarpedalen bouwt en repareert. 

Het te gekke grafische design wordt door zijn vriendin met de hand geschilderd waardoor ieder pedaal 

uniek is! De Megadrive is een distortion pedaal en zoals de naam al zegt is ie niet flauw. 

Ben je op zoek naar high gain oversturing? This is the one. De knoppen van links naar rechts: volume, 

tone, gain. 

5. Fairfield Circuitry Shallow Water 

Aantal units aanwezig: 1 mono, mobiel 

 

 

 

 

 

 

Het Canadese Fairfield Circuitry maakt boutique gitaarpedalen met een industrieel design. De Shallow 

Water is hun hit. Het is een quirky vibrato pedaal met een lowpass gate. Een lowpass gate is een hoog-

af filter wat dynamisch reageert. Bij zachtere signalen zal het filter dicht blijven en bij hardere signalen 

gaat het filter verder open. Zachte signalen klinken dus donkerder dan harde signalen. Een heel leuk 

pedaal om lo-fi effecten mee te maken. Vergeet ook niet het volume eens open te draaien voor wat 

oversturing uit dit pedaal. 
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6. Earthquaker Deviced Swiss Things 

Aantal units aanwezig: 1 mono in/2x mono uit, mobiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Swiss Things is een utility pedaal. Dit pedaal is ontwikkeld om het gitaar signaal zo optimaal mogelijk 

naar de versterker te krijgen. Het pedaal heeft een input. Een tuner output zo dat deze niet in het 

signaal pad hoeft. Een volume expressie pedaal input om ‘tone suck’ van volume pedalen in het signaal 

pad tegen te gaan. Er zijn twee effect loops met flexi-switching. Er zijn twee outputs (A, B) zo dat dit 

pedaal ook fungeert als splitter. En er is een cleane boost aanwezig om het volume verschil tussen 

verschillende gitaren te kunnen compenseren. 

7. Hook R20 Tube gitaarversterker 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit, mobiel 

 

De Hook R20 is de meest gebruikte versterker in de studio. De versterker heeft twee kanalen, clean en 

overdrive. De versterker klinkt het beste als ‘tie een beetje oversturing heeft en vrij hard staat. Wees 

voorzichtig met het verplaatsen. De buizen in de versterker zijn kwetsbaar. 
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8. Fender Twin Reverb (1979) 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit, mobiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfecte amp om die klassieke Twin sound te realiseren en een welkom alternatief op de wat 

modernere sound van de Hook R20. De Twin Reverb heeft zijn bekende spring reverb aan boord en de 

hele toffe tremelo functie. Prachtig in te zetten voor gitaar maar ook voor instrumenten zoals de 

Fender Rhodes piano. Wees voorzichtig met deze versterker. Het is een oud beestje. Laat de buizen 

rustig opwarmen en verplaats de versterker niet voordat deze is afgekoeld. Dit zorgt ervoor dat de 

buizen langer goed blijven. 

 

9. Vox V 9106 mini gitaarversterker 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit, mobiel 

 

De Vox mini-amp, zoals ‘ie vaak genoemd wordt, is een versterkertje dat je kunt inzetten voor speciale 

effecten. Zoek je een toffe sound voor de solo dan zou dit zo maar kunnen werken. Het is wel een one-

trick-pony in die zin dat alles wat je er instopt er met veel oversturing weer uitkomt. Clean spelen op 

deze unit is er niet bij!  
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10. Pignose 7-100   

Aantal units aanwezig: 1 mono unit, mobiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klassieke mini amp! Origineel ontworpen voor de straatmuzikant maar ook in de studio kan ie te 

gek werken. Je kunt de amp open maken om er batterijen in te kunnen stoppen, maar dit verandert 

ook enorm de klank! 
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Notities 
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Hoofdstuk 10 Mix Setup Studio A 

 10.1 Inleiding 

In Volver Studio wordt niet gewerkt met een vaste mengtafel. Toch is het mogelijk om maximaal 48 

kanalen uit Cubase te sturen naar allerlei analoge apparatuur. Die 48 kanalen zijn over het algemeen 

ruim voldoende als je een track wilt gaan mixen. Bovendien blijken de meeste bezoekers te kiezen voor 

een hybride mix setup waarin een combinatie gemaakt wordt van digitale processing in de computer 

gecombineerd met het gebruik van analoge apparatuur. 

Steeds vaker is het van groot belang dat een mix op een later tijdsstip teruggehaald kan worden. Je 

zult begrijpen dat dit lastig is als je een volledig analoge mix maakt. Je kunt dan gaan werken met recall-

sheets of van allerlei instellingen op je analoge apparatuur foto’s gaan maken maar dat blijkt in de 

praktijk omslachtig en vrij foutgevoelig. Een analoge mix terughalen op een later tijdsstip werkt alleen 

als alle instellingen precies hetzelfde zijn. De kans dat je iets over het hoofd ziet is vrij groot en daarmee 

is de mix die je had uiteraard niet meer hetzelfde.  

Zoals eerder gezegd zijn er ook tussenoplossingen waarin je efficiëntie en veiligheid kunt combineren 

met een analoog geluid. De meest eenvoudige vorm van deze hybride werkwijze kun je realiseren door 

je mix volledig in de computer te maken maar op de masterbus te kiezen voor wat analoge processing. 

In de meeste gevallen kom je dan toe met twee of drie apparaten. Deze apparaten vereeuwigen door 

er een foto van te maken is nog wel te overzien. Toch blijkt ook dit soms fout te gaan. In dit hoofdstuk 

gaan we kijken hoe we precies die 48 kanalen vanuit Cubase ‘op de mengtafel’ kunnen leggen. 

 10.2 Summing mixers 

Zoals eerder gezegd ontbreekt de traditionele mengtafel in Volver Studio. Toch hebben wij een manier 

gevonden om heel flexibel te werken tijdens de mix. Dit doen wij door gebruik te maken van drie 

summing mixers. Hoe dit precies in zijn werk gaat leg ik je graag uit. 

 10.3 Mix setup template 

Als eerste is het belangrijk dat je in RME TotalMix kiest voor de template Mix Setup. Dit doe je als volgt: 

RME TotalMix 

Open TotalMix   Druk op W   VOLVER MIX SETUP 88.2  

Zodra je dit gedaan dan hebt zijn alle output lijnen vanuit de computer zo ingedeeld dat ze 

corresponderen met de output namen van Cubase. Door in Cubase op F4 te klikken kun je kiezen voor 

het output menu. In het output menu zit een template die VOLVER MIX SETUP heet. Hier kies je als 

volgt voor: 

Cubase 

Druk op F4  Kies Outputs in het tabblad  Presets  Kies VOLVER MIX SETUP 

Als je hier voor kiest dan zie je alle 48 output lijnen die beschikbaar zijn. De benaming voor deze 

outputs refereren aan het kanaal waar het signaal naar toe wordt gestuurd. Er zijn drie verschillende 

summing amps waar je signaal naar toe kunt sturen. Daarnaast zijn er de alt outputs. Die gaan naar de 

alt inputs van de X-Desk en de X-panda. Als volgt: 
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X DESK 1 t/m X DESK 8 Deze outputs arriveren op kanaal 1 t/m 8 op de X-Desk. 

X PANDA 9 t/m X PANDA 16 Deze outputs arriveren op kanaal 9 t/m 16 op de X-Panda. 

X PANDA 17-18 t/m X PANDA 23-24 Deze outputs arriveren op kanaal 17-18 t/m 23-24 op de X-
Panda. Let op: dit zijn stereokanalen! 

ALT X DESK 1 t/m 8 Deze outputs arriveren op alt kanaal 1 t/m 8 op de X-Desk. 

ALT X PANDA 9 t/m 16 Deze outputs arriveren op alt kanaal 9 t/m 16 op de X-Panda. 

EGRET 1 t/m 8 Deze outputs arriveren op kanaal 1 t/m 8 op de Crane Song 
Egret 

 

  Als je alle kanalen optelt zul je tot een totaal komen van 48 kanalen. 

 10.4 Toewijzen van een output in Cubase 

Je kunt als volgt een kanaal in Cubase naar een van de outputs sturen: 

Cubase 

Selecteer kanaal  Kies E icoon  Kies bij ‘No Target’ de gewenste output 

Nu zal het signaal niet meer naar de master outputs van Cubase gaan maar naar het kanaal dat je 

gekozen hebt op de summing mixer. In hoofdstuk 4 hebben we gezien dat de outputs van de converter, 

die verbonden is aan dit kanaal ‘half normal’ wordt doorgestuurd naar het kanaal op de summing 

mixer. Dit is met uitzondering van de alt X-Panda! Deze zijn niet half normal geschakeld en zullen 

moeten worden verbonden met een patchkabel.  

 10.5 Aansluiten van analoge apparatuur 

Je kunt analoge apparatuur aansluiten door te kiezen voor een van de converter outputs. Je vindt deze 

converter outputs verspreid over bantam 3 Lijn A. Hier vinden we 24 kanalen van de RME M-32 Pro 

converter. Aan de andere kant van de patchbay vinden we hier de 8 inserts van de Egret en converter 

outputs 25-32 van de de RME converter en outputs 1-8 van de SSL MX 4-16 

Recht onder lijn A, op lijn B dus, zien we de kanaal inputs van de summing mixers. Op bantam 3 zijn 

positie 1-24 de hoofdkanalen van de SSL summing mixers, Positie 25-32 zijn de inserts van de Crane 

Song Egret en op positie 33-48 vinden we de alt outputs van beide SSL summing mixers.  

Door het signaal dat direct uit de converter komt op te pikken op lijn A van deze patchbay kunnen we 

iets naar een analoog apparaat toesturen. Hiervoor heb je een patchkabel nodig. Je maakt hiervoor de 

volgende verbinding: 

A lijn bantam patchbay 3 (1-48) A lijn van analoog apparaat 

 

Vervolgens moet dit signaal ook weer terug de mengtafel in. Dit doe je door de output van het apparaat 

terug te laten komen op het door jou gewenste kanaal op een van de summing mixers. Als volgt: 
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B lijn van analoog apparaat B lijn bantam patchbay 3 (1-48) 

 

Nu heb je een analoog apparaat aangesloten vóórdat je een van de summing mixers bent ingegaan. 

Het volume van je fader op je summing mixer zal dan ook geen invloed hebben op het gedrag van je 

analoge apparaat. Dit is vooral handig voor compressors. Je kunt zoveel apparaten in serie gebruiken 

als je wilt. Wil je bijvoorbeeld een compressor en een equalizer gebruiken op hetzelfde kanaal dan kun 

je als volgt te werk gaan: 

B lijn van analoog apparaat (bv compressor) A lijn van volgend analoog apparaat (eq) 

 

Vanuit het tweede apparaat in de serie herhaal je de vorige stap. Dus: 

B lijn van analoog apparaat B lijn bantam patchbay 3 (1-48) 

 

 

SSL Alphalink MX 4 AD & 16 DA conversie 

Je kunt de configuratie natuurlijk ook omdraaien. Dus eerst de EQ en dan de compressor. Dit maakt 

wat betreft het aansluiten niets uit. Voor de klank overigens wel! 

 10.6 Hoe komen alle summing mixers samen op één master output? 

We hebben nu geleerd hoe we het signaal vanuit de computer naar een van de summing mixers 

kunnen sturen maar we horen nog niets! Dit komt omdat vanuit de summing mixer het signaal 

doorgestuurd moet worden naar de master output. Om dit te doen is er een apparaat nodig dat alle 

verschillende summing mixers kan samenbrengen en bovendien één masterfader heeft die weer terug 

kan naar de computer. Dat apparaat is er, dat is namelijk de Crane Song Spider. Naast dat deze machine 

heel verdienstelijk dienst doet als preamp is het ook een summing mixer met een masterfader. Hoe 

kunnen we nu de verschillende summing mixers naar de inputs van de Spider sturen? 

Alle summing mixers hebben verspreid over de bantam patchbay master outputs. Deze master outputs 

brengen alle afzonderlijke kanalen samen tot één master output. De master outputs van de 

verschillende summing mixers vinden we op deze posities op de bantam patchbay: 

Bantam 2 A lijn positie 25-26 Mix output SSL X-Desk 

Bantam 2 A lijn positie 27-28 Mix output SSL X-Panda 

Bantam 2 A lijn positie 29-30 SSL X-Panda Cue outputs 

Bantam 2 B lijn positie 1-2 SSL X-Desk Cue outputs 

Bantam 1 A lijn positie 43-44 Crane Song Egret Bus outputs 
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Om het master output signaal naar de Spider te sturen hebben we een patchkabel nodig die we 

verbinden tussen de bovenstaande master outputs en de line-in van de Spider. We vinden de line-in 

inputs op 33-40 op de A lijn van bantam 1. 

 

Eén kanaal Crane Song Spider 

Vervolgens kunnen we de Spider laten werken als summing amp door eerst de line-in input op de 

Spider te selecteren. Dit is de bovenste zwarte switch waar L/M bij staat. Met deze switch schakel je 

tussen L=line en M=microfoon signaal. Vergeet deze switch niet weer in te drukken als je klaar bent 

met werken anders werkt de preamp niet meer als je er een microfoon inprikt! 

Vervolgens draaien we het level open maar houden de bovenste gain knop dicht. Door nu op de switch 

waar ‘BUS’ bijstaat (de derde in het rijtje) te drukken veranderen we het kanaal in een summing mixer. 

Wat er nu gebeurt is dat het binnenkomende signaal doorgestuurd wordt naar de masterfader aan de 

rechterkant van de Spider. 

Natuurlijk willen we onze twee output kanalen van de summing mixer stereo uitsturen. Om dit te 

realiseren draaien we de knop onder de gain knop waar ‘PAN’ bij staat helemaal naar links of rechts. 

Je zult zien dat de masterfader aan de rechterkant op de Spider het panorama beeld volgt.  
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Nu we weten hoe we de Spider kunnen configureren als summing mixer is de volgende stap eenvoudig. 

We verbinden alle summing mixers in paren van twee (stereo) met de line inputs van de Spider. Je kunt 

dit als volgt doen: 

Bantam 2 A lijn 25-26 (X-Desk Mix outputs)  Bantam 1 A lijn 33-34 (Spider line in 1-2) 

Bantam 2 A lijn 27-28 (X-Panda Mix outputs)  Bantam 1 A lijn 35-36 (Spider line in 3-4) 

Bantam 2 A lijn 29-30 (X-Panda Cue outputs)  Bantam 1 A lijn 37-38 (Spider line in 5-6) 

Bantam 1 A lijn positie 43-44 (Egret outputs)  Bantam 1 A lijn 39-40 (Spider line in 7-8) 

 

  

Master Fader Crane Song Spider. De masterfader sectie zit direct rechts van de master fader. Naast instellingen voor de 

sample rate vinden we hier ook een limiter voor de master bus. Dit is de rode knop in het midden. 

Nu zal je als het goed is het signaal van de masterfader van de Spider moeten horen. We pannen nu 

kanaal 1-2 allebei volledig links-rechts en doen hetzelfde met alle andere master bus paren die we 

hebben gemaakt. Aan de level of panorama knoppen op de Spider hoeven we niet meer te komen. 

Alle bewegingen die we willen maken in het level of stereobeeld  kunnen we op de summing mixer zelf 

maken. Het paartje dat je hebt gemaakt op de Spider zal dan netjes volgen.   
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 10.7 De master fader van de Crane Song Spider 

Met de master fader van de Spider kunnen we nog een aantal interessante dingen doen. Als eerste 

kunnen we, net als bij de individuele kanalen, ook analoge tape saturatie toepassen op het signaal van 

de master fader. Hiermee kun je de mix een heel mooi kleurtje geven. Het advies is om het niet te 

overdrijven. 

 

De ‘Analog Tape Level’ knop voor de masterbus van de Spider. Je vindt deze knop rechtsonder naast de fader. 

Daarnaast heeft de masterfader van de Spider een insert. Je kunt dus naar wens een bus compressor 

of bus equalizer gebruiken. Ook is het absoluut de moeite waard om de SSL Fusion op de bus te 

gebruiken. Je vindt de inserts van de Spider op patchbay 1 A/B lijn 45-46. 

Het master fader signaal vertrekt vervolgens via AES digitaal terug naar de computer. Dit is een vaste 

verbinding die niet op de patchbay voorkomt. Door dit stereo signaal op te nemen in Cubase kunnen 

we een ‘print’ maken van de mix. Dit is je eindresultaat. 

 10.8 Valkuilen in een analoge mix 

Tijdens een analoge mix is het erg belangrijk dat er geen clipping ontstaat op een van de 8 line inputs 

van de Spider. Ook wil je niet dat de master bus fader, die overigens dezelfde limiter functie heeft als 

de individuele kanalen (zie hoofdstuk 6), gaat clippen. Als de master bus fader van de Spider clipt, stuur 

je het signaal ook te hard de computer in met digitale clipping tot gevolg. Probeer dit altijd te 

voorkomen door niet te luid de master fader in te gaan of het output level op je master bus processor 

(compressor/EQ) zachter te zetten. Je kunt desnoods ook de fader van de Spider zelf zachter zetten 

natuurlijk.  

Een ander bekend probleem heeft te maken met het stereobeeld. Het is heel belangrijk dat je heel 

precies checkt of dat het signaal dat uit je summing mixer komt niet een beetje scheef ligt. Een 

basgitaar die 100% in het midden van het stereobeeld moet staan wil je niet een paar procent ‘uit het 

lood’ hebben. Het wil nog wel eens een uitdaging zijn om dat wat in het midden zit ook 100% in het 

midden te horen. Je kunt dit eenvoudig checken door een sinus toon door een kanaal van een van de 

summing mixers te sturen en te checken of deze ook op dezelfde panorama positie de Spider in komt. 

De VU meter op de masterfader van de Spider is nooit echt goed geweest. Digitaal kun je dit veel beter 

zien. Door een AES input bus te maken in Cubase zie je dat wat er uit de master fader van de Spider 

komt. Met deze input meter kun je heel nauwkeurig  zien of er niet per ongeluk iets een beetje scheef 

ligt in je stereobeeld. Het beste is om alle summing mixer master outputs én de Spider kanalen 

waarmee die verbonden zijn te checken. Het is niet nodig om dit voor elk afzonderlijk kanaal te doen.  

Als laatste is het goed om de keerzijde van analoge processing te benoemen. Veel top-engineers zijn 

van mening dat het  analoog bewerken van een signaal dat al gedigitaliseerd is, geen goed idee is. Om 

dit te doen is namelijk een ‘tweede ronde’ ADDA conversie noodzakelijk. Je digitale signaal verlaat de 

DA converter, wordt analoog bewerkt en wordt weer gedigitaliseerd zodra de stereo mix wordt 

opgenomen als eindmix.  
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10.9 De summing mixers 

Crane Song Egret 

Een summing mixer is eigenlijk een mengtafeltje dat tot zijn meest essentiële functionaliteit is 

teruggebracht. Zo is dat ook met de summing mixers die worden gebruikt in Volver Studio. Met name 

de Crane Song Egret is een schoolvoorbeeld van de eenvoud van een summing mixer.  

 

 

Crane Song Egret 

Op deze prachtige machine vinden we 8 kanalen die we kunnen mixen naar één stereospoor. Natuurlijk 

vinden we ook nog wel enkele extra’s op deze machine. Allereerst is de Egret ook een fantastische DA 

converter. Dit maakt het mogelijk om deze machine te integreren in de mix setup zonder gebruik te 

maken van de SSL converters. Daarnaast heeft elk kanaal een ‘Color’ knop. Hiermee kun je wat extra 

kleuring toevoegen aan je signaal. De mate van kleuring is overigens vrij subtiel maar soms precies wat 

je zoekt. 

 

De ‘Color’ knop is de bovenste groene draaiknop. 

Daarnaast vinden we een mono aux send op elk kanaal van de Egret. Deze kun je gebruiken om een 

effect te voorzien van signaal. Je vindt de output van de aux send terug op bantam 2 lijn B positie 9. 

De return is stereo en die vinden we direct daarnaast terug op bantam 2 lijn B  10-11. Daarnaast kun 

je natuurlijk elk kanaal pannen met de panpot die je onder de color knop vindt. Verder kan elk kanaal 

in solo geschakeld worden of in mute. 

Gebruik inserts Egret 

De inserts van de Egret vinden we terug op bantam 3 lijn A/B 25-32. Zodra je een apparaat als insert 

hebt aangesloten, is het noodzakelijk om de onderste zwarte switch in te drukken. Bij deze switch staat 

In=Ana. Een vrij vage benaming voor de schakelaar van de insert, dat is zeker. Druk je deze switch niet 

in dan hoor je het signaal zonder processing van het apparaat dat je op de insert hebt gezet. Niet 

vergeten dus! 
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SSl X-Desk 

De SSL X-Desk is een summing mixer met 8 kanalen onder de faders. Daarnaast zijn er 8 extra 

alternatieve inputs die je onder de ‘cue’ sectie vindt. Het bijzondere is dat deze 8 inputsook kunnen 

dienen als stereo aux send of dus als extra input. Verder vinden we een vrij uitgebreide centrale sectie 

met talkback functie, een master volumeknop en hoofdtelefoon functies. Deze functies worden in 

Volver Studio niet gebruikt. Helemaal aan de bovenkant van de mixer vinden ook we een gain knop 

met fase switch. Omdat de centrale sectie van deze summing mixer niet wordt gebruikt werken de 

solo switches bij de kanalen niet. De mute switches werken wel. In totaal heeft de X-Desk de volgende 

outputs: 

- 8 x mono onder de fader 

- 8 x alt outs of stereo cue send 

- 2 x mono efx send 

 

SSL X-Desk 
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De bovenste sectie met de groene en blauwe knop is de stereo cue stereo. Op het moment dat ik de ‘alt’ switch indruk kan 

het kanaal gebruikt worden als extra input. Dit kun je met alle 8 kanalen doen. Hier zien we ook de twee mono FX sends. 

De stereo cue send kan door de ‘cue to mix’ switch naar de master outputs van de summing mixer worden gestuurd. De 

‘cue to mix’ switch vinden we in de centrale sectie van de summing mixer. 

SSl X-Panda 

De naam X-Panda is een verbastering van het woord ‘expander’ dat uitbreiding betekent en dat is ook 

precies wat het is. Met deze extra mixer kun je nog eens 16 kanalen toevoegen aan de 8 die je al had 

met de X-Desk. Dit verklaart ook waarom kanaal 1 op deze mixer kanaal 9 heet. Het is een verlenging 

van de X-Desk. Het is ook mogelijk om de X-Panda aan de X-Desk te koppelen met de link ins op positie 

27-30 lijn B op patchbay 2. Door de output van de X-Panda (positie 27-28 lijn A op bantam patchbay 2) 

aan te sluiten op deze link ins ontstaat er één grote mengtafel. Alle signalen van de X-Panda gaan nu 

naar de master output van de X-Desk. Je kunt ook de stereo cue send van de X-Panda op dezelfde 

manier linken. Dit zijn posities 29-30 op bantam patchbay 2. Nu is de stereo cue send van beide 

mengtafels één geheel. Daarnaast heeft deze tafel ook dezelfde functionaliteit wat betreft de alt inputs 

en FX sends. Belangrijk om te vermelden is dat de laatste 4 faders, stereo faders zijn. Er zijn geen alt 

outs onder de stereo faders. Dus al met al heeft deze mixer:  

- 8 x mono onder de fader 

- 4 x stereo onder de fader 

- 8 x alt inputs of stereo cue send 

- 2 x mono exf send 
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SSL X-Panda 
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DEEL II    STUDIO B 
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Hoofdstuk 1 Regie Studio B 

  

Volver Studio B, recording & regie 

 1.1  Regie studio B 

De recording rooms B zijn visueel verbonden met de regie van studio B met behulp van een 

camerasysteem waarvan de monitor aan het plafond is gemonteerd tussen de speakers van regie B. 

Regie B is verder zo gebouwd dat eenieder die er wil werken aan de slag kan op ons systeem maar ook 

op het eigen systeem. Breng gerust je laptop met je eigen DAW en al je eigen plug-ins mee. Zodra je 

de driver van de RME Madiface hebt geïnstalleerd, kun je aan de gang. 

 1.2 Beheer regie studio B 

De regie van studio B wordt met name beheerd door Francis van Dijke. De docent heeft vanuit de 

opleiding een aantal basisvoorzieningen gekregen waarna hij zelf de regie is gaan uitbouwen. Francis 

heeft met name geïnvesteerd in plug-ins en enkele hardware apparaten. 

 1.3 Regie B is digitaal gericht 

In regie B ligt de focus meer op het werken ‘in the box’. Er zijn enkele analoge apparaten aanwezig en 

zeker de laatste tijd, is ook daar de collectie aan het groeien. In studio B wordt er gewerkt met Cubase 

(of Pro Tools) waardoor het uitwisselen van bestanden tussen regie A en B relatief eenvoudig is. In 

regie B is een collectie hoogwaardige plug-ins aanwezig. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van 

het Satellite platform van Universal Audio. 
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Universal Audio UAD-2 Satellite 

 1.4 ADDA conversie 

Alle preamps in studio B zijn verbonden met de SSL Alphalink. Preamp signalen worden verbonden met 

analoge outboard, voordat ze de converter ingaan. Hiervoor is één bantam patchbay geïnstalleerd. Net 

als in studio A kan het signaal worden opgepikt vanaf de bantam patchbay.  

De Alphalink is via optische MADI kabel verbonden aan de RME Madiface. De Madiface is via USB 

verbonden met de PC. 

  

SSL Alphalink met 24 AD-DA converters 

 1.5 Clocking 

In Studio B  fungeert de Alphalink als master clock. Boven het zwarte drukknopje clock moet het lampje 

op internal staan. Mochten er problemen zijn met de clocking dan is de kans groot dat het aan een 

instelling ligt op de Alphalink. Deze staat standaard ingesteld op 88.2 kHz. 

In de computer moet bij de Madiface settings de clock source op optical staan. 

In Cubase moet onder Studio Setup het vakje externally clocked aangevinkt zijn. 

 

 1.6 Bit depth, sample frequentie & DAW 

Ook in Studio B werken wij standaard met een sample rate van 88.2 kHz en met een bit depth van 24 

bits. Het aanpassen van de sample rate en bit depth is mogelijk. Dit doe je door op de Alphalink op de 

knop sample rate te drukken tot je bij de gewenste sample rate bent. Ook zul in de computer de 

settings van de RME Madiface moeten switchen naar de gewenste sample rate. 

 1.7  Basisfuncties regie B 

1. Aanzetten van de apparatuur 

Alle apparatuur kan worden aangezet via de hoofdschakelaars in het grijze 19 inch rack aan de 

linkerzijde. Je vindt deze schakelaar onderin het rack. Daar vlakbij is nog een tweede schakelaar. Dit is 

de stroomschakelaar van het speakersysteem. Daarnaast is er nog een een stroomschakelaar in het 

kleine 19” rack links van het grote rack. Als deze drie schakelaars aanstaan is er stroom voor alle 

apparaten. Let op dat je ze niet al te snel naar elkaar inschakelt omdat dan de stop er uit kan vliegen. 

Mocht dit gebeuren loop dan naar de meterkast aan de voorkant van het gebouw. Dit is de meterkast 

naast de douche. In de meterkast zet je de schakelaar van groep 6 weer omhoog. Nu werkt alles weer. 
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2. Het speakersysteem 

In de regie van Studio B wordt gewerkt met één vast speakersysteem van Quested. Dit systeem bestaat 

uit de hoofdspeaker en een subwoofer. Beide worden verbonden via een 19 inch verdeelstation. Hierin 

kun je bepalen wat precies de volumeverhoudingen zijn tussen de speakers en de subwoofer alsook 

de faserelatie. Wij willen je nadrukkelijk vragen hier niet aan te komen. Wij hebben op basis van 

grondige metingen een ideale verhouding weten te vinden tussen de speakers en de subwoofer.  

   

Quested V 2108    Quested verdeelstation 

 

Quested SB10R Sub woofer 

3. Afspelen van je telefoon 

Op het bureau ligt een mini-jack kabeltje. Deze is verbonden met de RME MadiFace. Sluit je telefoon 

aan met dit kabeltje. Op de computer komt onder de fader RME 3/4 dit signaal binnen en kan het 

harder of zachter worden gezet.  
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 1.8 Waar vind ik de preamp inputs? 

Alle lijnen vanuit de verschillende patchbays in de recording room komen samen op één XLR patchbay. 

Door een verbinding te met een van XLR patchkabels kun je de microfoon in een van de recording 

rooms verbinden met een van de preamps.  

 1.9 Aansluiten van een microfoon via de SSL converter  

Zoals eerder gezegd zijn alle preamps direct aangesloten op de converter via de bantam patchbay. Als 

we de lijn vanaf de microfoon tot in de computer volgen, dan ziet het er als volgt uit: 

Stap 

1. microfoon     input patchbay recording room B 

2. patchbay recording room B   XLR patchbay regie B  

3. XLR patchbay regie B    XLR input preamp op patchbay 

4. XLR input preamp op patchbay    XLR input preamp 

5. XLR input preamp    bantam patchbay 

7. bantam patchbay    converter input 

8. converter input     Cubase 

Het is niet nodig om voor stap 7 een patchverbinding te maken omdat de verbinding tussen de output 

van de preamp naar de input van de converter ‘half-normal’ is. ‘Half normal’ wil zeggen dat alle 

signalen van de bovenste rij op de bantam patchbay direct, dus zonder tussenkomst van een kabel, 

doorgegeven worden aan de onderste rij. Een dergelijke verbinding vraagt om een speciaal soort 

soldering die achterop de bantam patchbay is gemaakt.  

Mocht je nu een van de compressors, equalizers of overige effecten willen gebruiken tijdens de 

opname dan is het zaak dat je het signaal oppikt bij de ‘half normal’ verbinding. Je plaatst dan recht 

achter de output van de preamp, je outboard apparatuur. Vervolgens laat je de output van je outboard 

apparaat weer terugkomen op de input van de converter. Dit werkt met Bantam/XLR kabels aangezien 

dit in- en outputs van de analoge apparatuur op een XLR patchbay zit aangesloten. Als volgt: 

Stap 

1. preamp output (bantam patchbay) naar input outboard apparaat (XLR) 

2. output outboard apparaat (XLR) naar converter input (bantam patchbay) 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 1.10 Monitoring tijdens opname  

1. Recording template 

Kies bij opname altijd voor de template Studio B REC in RME TotalMix. Door dit te doen laad je een 

template waarin alle fader instelling kloppen en je eenvoudig een monitor mix kunt maken. Je kunt 

deze template als volgt selecteren:   

RME TotalMix 

Kies File   Load Workspace   STUDIO B REC  

2. Aansluiten monitorsysteem 

In Volver Studio werken we met het Aviom monitoring systeem. Dit systeem werkt op basis van Cat5 

ethernet kabel. Op verschillende plaatsen in de recording rooms zijn patchbays geplaatst. Op deze 

patchbays vind je de ingangen voor de Cat 5 ethernet kabel. Vanuit de patchbay kun je vervolgens een 

van de monitor kastjes aansluiten met één Cat 5 kabel.  

Om te leren snappen hoe het signaal pad vanuit de computer naar deze Aviom kastjes verloopt moeten 

we vooraan beginnen. Vanuit RME Totalmix kun je verschillende lijnen uitsturen naar één of twee 

outputs van de converter. Je gebruikt één lijn voor een mono signaal zoals bijvoorbeeld zang en twee 

lijnen voor een stereo signaal zoals drums. Vanuit de computer kun je verschillende signalen naar de 

specifieke output(s) sturen. Laten we eens kijken hoe dat precies werkt. 

 

Aviom monitorkastje 

A. Talkback lijn 

Op kanaal 1 van elk Aviom kastje zul je de talkback microfoon horen. Dit is de microfoon die op het 

bureau staat. Zodra je op de ‘Talk’ switch drukt, wordt deze microfoon in werking gesteld en zal er 

signaal naar kanaal 1 gestuurd worden naar de output van de RME preamp, kanaal 1. Dit signaal gaat 

naar SSL Alphalink 9. Jouw stem zal dan over alle Aviom kastjes die je hebt aangesloten onder kanaal 

1 te horen zijn. Zodra je knop 1 selecteert op een van de Aviom kastjes en het volume opendraait, dan 

zal de microfoon werken.  
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B. Monitor lijnen 

Het Aviom systeem heeft in totaal 16 lijnen beschikbaar wat over het algemeen ruim voldoende is om 

elke muzikant te voorzien van een eigen monitorgeluid. Van die 16 lijnen zijn er naast de talkback lijn 

dus nog 15 lijnen over. Van deze lijnen is een gedeelte mono geschakeld en een ander gedeelte stereo. 

Welke mono en welke stereo kun je op het verdeelstation van de Aviom checken. Elk van de 16 lijnen 

kan mono of stereo worden geschakeld. Dit werkt in paren van twee. Dus lijn 1-2 kunnen stereo 

geplaatst worden en 3-4, enzovoorts. Je kunt dit instellen met een switch op het verdeelstation van de 

Aviom. Je gebruikt de stereolijnen natuurlijk voor iets dat je stereo opneemt zoals bijvoorbeeld drums 

of een stereo opstelling van akoestisch gitaar. Standaard gebruiken we lijn 15-16 voor dat wat al is 

opgenomen in de computer of de clicktrack.  

 

Aviom AN 16 verdeelstation. Hier kun je bepalen of signalen mono of stereo naar de kastjes gestuurd worden. 

Ook kun je op het Aviom monitorkastje zien of een lijn mono of stereo is geschakeld. Bij mono 

schakeling brandt 1 lampje van het kanaal dat je selecteert, bij stereo, 2 lampjes. Met je panpot op je 

Aviom kastje kun je bij een stereosignaal het panoramabeeld bepalen. Ook kun je een mono signaal 

naar één kant sturen met je panpot. Als het een mono signaal is, dan zul je dit in dat geval ook maar 

aan één kant horen op de hoofdtelefoon. Standaard zijn kanalen 1 t/m 8 mono geschakeld. De overige 

kanalen zijn stereo geschakeld. 

3. Configuratie RME TotalMix 

Op de RME TotalMix vinden we 3 rijen faders onder elkaar. De bovenste rij zijn alle inputs van de 

preamps, de tweede rij is het signaal dat al opgenomen is. En de onderste rij zijn alle master faders van 

de specifieke output(s). Door nu een van de onderste masterfaders te selecteren, door er op te klikken, 

kun je elk binnenkomend signaal (bovenste rij) of al opgenomen signaal (middelste rij) naar het kanaal 

sturen dat je hebt geselecteerd. Dit signaal is via de patchbay verbonden met de audio inputs op het 

Aviom hoofdstation. Vervolgens wordt via de Cat5 kabel het signaal naar alle aangesloten Aviom 

kastjes gestuurd. Je vindt het signaal dan, als het goed is, terug op het kanaal met hetzelfde nummer 

als in de RME TotalMix.   

Onder de bovenste rij (inputs van de converter) vind je bij elke fader de naam van de preamp die je 

hebt aangesloten. Door deze fader open te zetten, stuur je signaal naar de onderste faders.  

Voorbeeld 1, mono signaal 

Stel je hebt via een DI een basgitaar aangesloten op de eerste Audient preamp. De corresponderende 

fader in de bovenste rij van je RME TotalMix heet Audient 1 en je zult merken dat zodra je muzikant 

begint te spelen, en je preamp open staat, er een signaal metertje zichtbaar wordt in de bovenste rij 

faders van je RME TotalMix. Je wil er voor zorgen dat de muzikant zichzelf terug hoort via het Aviom 

systeem en daarom selecteer je in de onderste rij een masterfader. Je selecteert deze door er op te 

klikken. Laten we zeggen dat we in dit voorbeeld de basgitaar op lijn 2 willen zetten van het Aviom 

systeem. Allereerst check je of in de bovenste rij Audient 1 signaal geeft. Vervolgens selecteer je in de 

onderste rij de fader waar Aviom 2 staat door er op te klikken. Door nu de fader van Audient 1 in de 

bovenste rij open te zetten stuur je signaal naar kanaal 2 op het Aviom kastje en kan de bassist(e) 

zichzelf horen.  
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Voorbeeld 2, stereo signaal 

Eigenlijk werkt dit precies hetzelfde. Je selecteert dus één van de stereolijnen in RME TotalMix en 

indien je niets veranderd hebt aan de instellingen op het hoofdstation van het Aviom systeem, zullen 

deze kanalen ook stereo geschakeld zijn in het Aviom systeem. Hier hoef je dan dus niets aan te 

veranderen. Het is wel noodzakelijk de panning in de bovenste rij aan te passen bij een stereosignaal. 

Standaard staan alle panpots in het midden van het stereobeeld dus op ‘12 uur’. Door aan de panpot 

in de bovenste rij van RME TotalMix te draaien verandert deze ook van panorama-positie op de 

hoofdtelefoon. Hierdoor zal er een stereo signaal ontstaan. Alle signalen waarbij je niet aan de 

panknop draait zullen in het midden van het stereobeeld te horen zijn. Bij drums worden eigenlijk altijd 

de overhead microfoons stereo geplaatst als ook eventuele roommicrofoons. Ik plaats vaak een hi-hat 

of een tom ook enigszins in het stereobeeld door de panpot positie een klein beetje aan te passen. Dit 

is vaak net wat lekkerder spelen voor de drummer.  

Bij meerdere signalen, zoals bij een drumopname, kun je in RME TotalMix een monitor mix maken voor 

je muzikant. Dit doe je door bepaalde fader verhoudingen te kiezen. De mate waarin je een bepaalde 

fader open zet is bepalend voor de luidheid van deze specifieke microfoon in het geheel. Indien de 

drummer van een bepaald signaal wat meer wil horen in zijn hoofdtelefoon mix dan kun je die fader 

wat verder open zetten.  

 Let op: 

 Er is meerder malen tijdens de lessen uitgelegd dat je onmogelijk een inschatting kunt maken 

 van het signaalvolume dat de muzikanten op de hoofdtelefoon terug hoort. Zodra je een 

fader van de bovenste rij openschuift, zoals in het voorbeeld de fader waar Lunchbox 1 staat, zul  je 

signaal sturen naar de hoofdtelefoon. Dit is een gevaarlijk moment omdat je niet kunt  inschatten 

hoe luid de instellingen zijn op het Aviom kastje. De kans dat je door deze actie de oren van je 

muzikant opblaast is groot. Vooral omdat je zelf niet hoort wat je precies doet. Vraag de muzikant 

eerst zijn hoofdtelefoon af te zetten en schuif daarna pas de fader open. Zo voorkom je een 

gevaarlijke situatie! 

4. UTP verbindingen tussen recording rooms en regie 

Het hoofdstation van het Aviom systeem bestaat uit twee 19 inch units. De ene unit zorgt voor de 

verdeling van de signalen op de Aviom kastjes. De andere unit zorgt voor de verbinding tussen het 

Aviom kastje via UTP/CAT5. Deze laatste unit heeft ruimte om maximaal 8 kastjes aan te sluiten. In de 

regie van Studio B worden de eerste vier lijnen gebruikt. Twee lijnen hiervan gaan naar de patchbay 

aan de voorzijde van het podium in de achterste ruimte van studio B. De twee andere lijnen gaan naar 

het UTP patchbay in de voorste ruimte van recording room B. Je vindt deze patchbay links in de hoek. 

Hiervan zijn de eerste zes lijnen in gebruik in regie A. De laatste twee, dus positie 7 en 8, zijn verbonden 

met de regie van Studio B.  

Zodra je een UTP verbinding maakt vanuit het hoofdstation, kun je dat direct zien aan je Aviom kastje 

omdat dan de lampjes zullen gaan branden. Bijzonder aan dit systeem is dat niet alleen de UTP 

informatie wordt doorgegeven via de kabel, maar ook de stroom. Zodra er dus een Aviom kastje wordt 

aangesloten met het hoofdstation is er dus geen extra adapter nodig.  

Aviom kastjes kunnen overigens ook met elkaar worden verbonden. Er zit op elke kastje een A-net 

output die kan worden gekoppeld aan een volgend kastje. Het tweede kastje zal dan precies dezelfde 

lijnverdeling hebben als het eerste kastje. Belangrijk om te snappen is dat het doorgeven van stroom 
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aan het tweede kastje niet lukt. Het tweede kastje heeft een adapter nodig. Die adapters vind je in de 

witte bakken in de gang. 

5. Configuratie Cubase voor opname 

Voordat je kunt gaan opnemen is het zaak om input bussen aan te maken in Cubase. Dit kan ook met 

behulp van een template. Dit doe je als volgt: 

Cubase 

Druk op F4  Kies Inputs in het tabblad  Presets  Kies STUDIO B INPUTS 

Je krijgt nu een lijst waarin je alle preamps ziet die er in Volver Studio B zijn. Je kunt nu opnemen door 

een kanaal aan te maken in Cubase en de preamp die je wilt gebruiken op dit kanaal te selecteren. Dit 

doe je als volgt: 

Kanaal maken 

Rechtermuis knop aan de linkerkant van het scherm  Kies ADD TRACK  Kies AUDIO 

Cubase gaat je nu een aantal vragen stellen over dit kanaal. Bovenaan in het menu staat AUDIO 

INPUTS. Hier selecteer je het door jou gewenste kanaal. Vervolgens wil Cubase weten of je een stereo 

of mono kanaal wilt aanmaken. Het spreekt voor zich dat je kiest voor mono als er sprake is van één 

input signaal, bij twee signalen kies je voor stereo. Vervolgens kun je ook een output kiezen. Tijdens 

de opname kiezen we voor ‘Stereo Out”. Vervolgens kun je het kanaal ook vernoemen naar het signaal 

dat je wilt opnemen. Dus bijvoorbeeld ‘gitaar SM57’ of ‘koorstem 1’.  

Nu zal bij opname het signaal van de preamp van jouw keuze worden opgenomen op dit kanaal. 

6. Direct monitoring 

Het is ook mogelijk om vanuit Cubase met Direct Monitoring te werken. Deze functie is te vinden bij 

Studio Setup. Zodra die functie in Cubase wordt geactiveerd, zijn de faders in Cubase leidend voor de 

faders in RME TotalMix. RME TotalMix volgt dan dus precies de instellingen zoals je die hebt gemaakt 

in Cubase. Het voordeel daarvan is dat TotalMix buiten het regelen van je monitoring, niet meer hoeft 

aan te raken. Handig! 

7. Input volume 

Het input level wordt bepaald door de mate waarin je de preamp open zet en niet door instellingen in  

RME TotalMix of, bij direct monitoring, in Cubase. Indien het signaal te luid binnenkomt op je preamp 

dan zal de fader ook clippen in RME TotalMix. Het input level kun je dus via TotalMix, of bij direct 

monitoring, de fader in Cubase eenvoudig aflezen. Het aanpassen van volumes door de fader harder 

of zachter te zetten in RME TotalMix, of in Cubase bij direct monitoring, heeft geen invloed op het 

input volume. Deze faders, de bovenste rij in RME TotalMix, heeft alleen invloed op het monitor level. 

Dit level wordt niet opgenomen. 

8. Monitoring in de regie  

Ook in de regie luisteren wij via RME TotalMix. Die fader vind je, net als alle andere master faders, in 

de onderste rij van RME TotalMix. Door deze fader te selecteren en in de middelste rij de stereo fader 

te selecteren met de naam Cubase, kun je het geluid uit Cubase horen. Om te horen wat je microfoons 

doen selecteer je de masterfader en schuif je de betreffende faders open in de bovenste rij.  

 



139 

 

 

9. Aansluiten van reverb voor monitoring 

Het is vaak een goed idee om tijdens de opname een galm of delay aan te sluiten. Dit geeft een wat 

fijner geluid voor eenieder die er naar luistert. Dit kun je vrij eenvoudig doen met de hardware Lexicon 

reverb. Hiervoor dien je een output te kiezen via de SSL Alphalink en deze naar de reverb te sturen.  

De return van het effect kun je terug laten komen op een van de AD converter inputs van de SSL 

Alphalink. Door nu het signaal in de effect unit 100% wet te zetten zal dit signaal uitsluitend effect 

produceren. Je hebt dus geen ‘droog’ signaal op deze lijn. De return van het effect behandel je 

hetzelfde als elk inputsignaal. Dus door eerst de masterfader waar je de galm naar toe wilt sturen te 

selecteren en vervolgens de betreffende fader in de bovenste rij van RME TotalMix open te zetten kun 

je het effect hoorbaar maken. In de meeste gevallen selecteer je een apart kanaal voor de monitoring 

via het Aviom systeem. Ook kun je het effect laten horen in de regie door het daar naartoe te sturen.  

 1.11 Aansluiten van compressie voor opname 

Het aansluiten van outboard apparatuur kun je vrij eenvoudig doen via de bantam patchbay. Je kunt 

deze outboard apparatuur gebruiken tijdens de opname maar zeker ook tijdens de mix. 

Je kunt het signaal dat je wilt voorzien van compressie of anderszins oppikken via een van de preamp 

output posities. Dit is lijn A van bantam 1 posities 1-24. Vervolgens kun je dit signaal in een van de 

compressors prikken op de XLR patchbay. Hiervoor heb je een kabel nodig die van XLR naar bantam 

gaat. Deze hangen aan een rekje aan het bureau. De output van de compressor kun je direct in de 

converter prikken. Dit is bantam 1 lijn B positie 1-24.   

 1.12 Klimaatbediening regie studio B 

Er is geen aircosysteem in de regie van studio B. Via een groot rooster naast de tuindeur wordt wel 

verse lucht de ruimte in geblazen. Zeker in de zomer is deze voorziening vooralsnog beperkt. Wij zijn 

bezig om dit te verbeteren. 
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Notities 
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Hoofdstuk 2 Recording Rooms Studio B 

 2.1 Inleiding 

De regie van studio B is verbonden met twee recording rooms. Met behulp van een camerasysteem, 

waarvan de monitor boven de speakers in de regie van studio B hangt, kan er visueel worden 

gecommuniceerd. De recording rooms van studio B worden gedeeld met de regie van studio A. Dat wil 

zeggen dat vanuit beide regie ruimtes opnamen gemaakt kunnen worden. Indien er opnamen zijn in 

studio B dan worden de recording rooms van studio B overigens alleen door het team in studio B 

gebruikt. Studio B gebruikers hebben dus voorrang op deze recording rooms. 

 2.2 XLR Patchbay regie 

De XLR patchbay in de regie van Studio B vinden we in het 19 inch rack. De lijnen die verderop in dit 

hoofdstuk beschreven worden komen aan op deze patchbay en kunnen vanaf hier worden doorgeprikt 

naar de inputs van de preamps. Deze inputs vind je ook op deze XLR patchbay. In totaal zijn er 24 lijnen 

die vanuit de patchbays in de recording rooms komen. Al deze lijnen hebben een uniek nummer. Dit 

nummer correspondeert met de positie op de patchbay in de regie. Achterin dit boek vind je een 

overzicht van de indeling van de XLR patchbay in de regie. Ook op de patchbay zelf worden de cijfers 

weergegeven van de corresponderende patchbays uit de recording room.  

1.  Front Room 

De voorste ruimte, die front room genoemd wordt. Is ooit gebouwd met de intentie om er een regie 

van te maken. De huidige regie van Studio B is later in het bouwproces beschikbaar gekomen. Toen 

was de Front Room al grotendeels klaar voor gebruik. Wij hebben besloten deze ruimte te laten zoals 

hij is.  

2.  Back room 

De Back Room is onze kleine hoge recording room. Deze ruimte is zeer geschikt voor drums als je op 

zoek bent naar een wat meer boxy, droog geluid. Je kunt de akoestiek hier nog flink aanpassen door 

gebruik te maken van het beweegbare plafond. Naast de ingangsdeur hangen de controllers van het 

plafond. Met behulp van een lier aan een elektromotor kan het plafond in allerlei standen gezet 

worden. Op het plafond zijn ribben gemonteerd van hout. Deze ribben kun je draaien. Indien je de 

ribben omhoog draait zal het akoestisch materiaal dat in dit plafond verwerkt is zijn werk doen. De 

ruimte zal droger klinken door de absorptie. Als je de ribben plat tegen het plafond aan duwt, dan 

zullen deze gaan werken als reflector waardoor er weer wat meer levendigheid in de ruimte zal 

ontstaan. Natuurlijk is ook de hoogte waarop je het plafond instelt bepalend voor het akoestisch 

gedrag van de ruimte. Het is zeker de moeite waard om te spelen met dit plafond totdat je de klank 

hebt die je zoekt.  
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 2.3 Kabelzones recording room B  

De recording rooms B hebben twee kabelzones. Elke zone heeft een eigen reeks getallen. Deze getallen 

corresponderen met de getallen op de XLR patchbay in de regie van studio B. 

1. XLR INPUT 1-16   stage naar B 

Aan de voorzijde van het podium in de achterste ruimte van recording rooms B zit een patchbay met 

24 posities. De inputnummers 1 t/m 16 corresponderen met de XLR posities op de patchbay in de regie 

van studio B. Op de patchbay in de recording room gaan de eerste 16 posities van rij 1 direct naar de 

de XLR patchbay van de regie van studio B. De laatste twee posities van rij 3 zijn UTP verbindingen 

waarmee je het Aviom systeem kunt aansluiten. 

Patchbay Recording Room B ‘stage’ 

 

Let op: Op het podium is nog een tweede patchbay gemonteerd met 12 posities. Deze patchbay gaat 

direct naar de regie van studio A. In normale omstandigheden wordt deze patchbay niet gebruikt 

vanuit de regie van studio B.  

2. XLR INPUT 17-24  Front room naar B 

In de Front room is een grote patchbay gemonteerd met 32 posities. De laatste 8 posities worden 

gebruikt om een verbinding te maken naar ‘class room’. Deze verbindingen worden regelmatig vanuit 

de regie van studio A gebruikt om de overige gebieden in het gebouw te bereiken (classroom / small 

relax / big relax). Je bereikt deze gebieden door vanuit deze patchbay door te lussen. Om dit doorlussen 

mogelijk te maken is er dan ook besloten om hier juist male verbindingen te maken. Deze 8 posities 

zijn overigens ook te gebruiken vanuit de regie van studio B. Hoe werkt dit precies? De laatste male 8 

posities zijn direct verbonden met de bank in het klaslokaal. In de bank vind  je een XLR multikabel die 

zowel kan worden verbonden met de overige ruimtes (small/big relax) als met de regie van studio B.   

Omdat het geslacht van deze XLR’s is gewijzigd, want female is male geworden, is het noodzakelijk om 

een sex changer te gebruiken voor deze lijn. Wij hebben hiervoor een sex changer multi-kabel gemaakt. 

Deze werkt met kleurringen waardoor je razendsnel deze kabel kunt inprikken.  
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De female naar female multi-kabel die kan worden gebruikt voor verbinding 17-24 Front naar B. De kleur van de ring van 

de XLR correspondeert met het nummer van de input. 

Patchbay Recording Room B ‘Front Room’ 

 

Alleen de laatste 8 posities, ‘SECOND ROW PATCH TO CONTROL ROOM B.’ kunnen worden gebruikt in 

de regie van studio B. In studio B hebben ze de nummers 17 t/m 24. 

 2.4 Extra inputs in de front room van recording room B 

Effectief zijn er maar 8 lijnen in de Front Room van Recording Room B. Mocht je hier drums willen gaan 

opnemen in de Front Room dan zullen die 8 lijnen niet voldoende zijn. Hier hebben we het volgende 

op gevonden. Er is nog een tweede langere multikabel waarmee we vanuit Stage B in de achterste 

ruimte een verbinding kunnen maken met een grotere patchbay onder het scheidingsraam. Deze lijn 

is ooit aangelegd met het idee dat de Front Room zou gaan dienen als regie van de achterste recording 

room. Met deze kabel kun je vanuit stage B een verbinding maken met de patchbay onder het 

scheidingsraam. Deze verbinding komt uit aan de andere kant van het raam, in de Front Room dus. 

Deze verbindingen worden op de patchbay in de Front Room ‘To Small B’ genoemd. Er zijn 10 posities 

beschikbaar. De 8-parige multikabel maakt het dus mogelijk nog eens 8 lijnen extra aan te sluiten in de 

Front Room. Samen met de 8 lijnen die we al hadden (XLR Input 17-24) is er dus een totaal van 16 

lijnen beschikbaar. Dit is over het algemeen ruim voldoende om drums op te nemen.  



144 

 

 

 

De lange male naar male verbindingskabel waarmee Stage B kan worden verbonden met de patchbay onder het 

scheidingsraam.  

 2.5 Doorlussen naar overige ruimtes 

Ook vanuit regie B is het mogelijk verbindingen te maken met de overige ruimtes (classroom/relax 

small/relax big). Zoals je weet komt XLR input 17-24 uit in de bank in het klaslokaal. Van daaruit kun je 

richting de Front Room maar ook richting de Small/Big relax. Je kunt dit doen door de multikabel uit 

regie B die in de bank ligt te verbinden met de multikabel die richting de Small/Big relax gaan.  

 2.6 Klimaatbediening live rooms B 

In de smalle hal direct achter de stalen deur is een schakelaar gemonteerd waarmee je verse lucht 

recording rooms B in kunt blazen. Naast deze schakelaar is een tweede schakelaar gemonteerd 

waarmee je ‘oude lucht’ kunt afzuigen. Beide schakelaars zorgen voor luchtverversing van beide 

ruimtes. Er is dus overal verse lucht. Het is sterk aan te raden om bij sessies met meerdere personen 

deze luchtverversing te gebruiken. Het houdt iedereen fris. Ook is er in de front room van recording 

room B een airco een airco systeem gemonteerd. Deze airco kan voor koude en warme lucht zorgen. 

Deze is dus ook te gebruiken als verwarming. Dit airco systeem wordt bediend met behulp van een 

afstandsbediening. Hierop kun je de temperatuur instellen en de intensiteit van het blazen. Het is aan 

te raden om de intensiteit laag te houden tijdens een opname. Bij een hogere stand zul je de airco 

terug horen via je microfoons. Airco’s zorgen niet voor verse lucht. Het is dus aan te raden zowel de 

airco’s als de luchtverversing aan te zetten tijdens een sessie met veel mensen. Vergeet niet de airco 

en de luchtverversing uit te zetten als je vertrekt! Het is kostbaar om deze machines te laten werken. 

 
Schakelaars voor de luchtverversing in recording rooms B 
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Notities 
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Hoofdstuk 3 Bantam patchbays Studio B 

 3.1 Inleiding 

Een groot gedeelte van alle patchverbindingen loopt via de bantam patchbay. De voornaamste reden 

om met het bantam formaat te werken is dat je heel veel posities kwijt kunt op één patchbay (48 lijnen 

A/B ). Bovendien is het connector formaat redelijk solide waardoor er over het algemeen geen 

problemen zijn. Elke patchbay bestaat uit een A en B lijn. Deze zijn aan de achterzijde ‘half normal  

gesoldeerd. Voor een ‘half normal’ verbinding is geen kabel noodzakelijk.  

1. a. Bantam 1 positie 1-24  

 

 A Lijn 

1-6 Output Lunchbox units 6 x mono De outputs van de lunchbox zijn half normal 
verbonden met de inputs van de SSL Alphalink. 
Dit zijn de posities die je moet hebben als je 
analoge outboard wilt gebruiken. Je kunt het 
signaal vanuit de output van een preamp 
wegsturen en inclusief je outboard apparaat 
terugkomen laten komen op de input van de SSL 
Alphalink (bantam 1 posities 1-24). 

7-8 Output extra output Lunchbox 2 x mono - 

9-24 Output Audient preamps 16 x De outputs van de Audient preamps zijn half 
normal verbonden met de inputs van de SSL 
Alphalink. Dit zijn de posities die je moet 
hebben als je analoge outboard wilt gebruiken. 
Je kunt het signaal vanuit de output van preamp 
wegsturen en inclusief je outboard apparaat 
terugkomen laten komen op de input van de SSL 
Alphalink (bantam 1 posities 1-24) 

 

 

 

 A/B De bovenste rij van de patchbay noemen we de A lijn, de onderste rij van de patchbay de B lijn. 

 Half normal wil zeggen dat het signaal dat op de A lijn van de bantam patchbay arriveert direct wordt doorgegeven aan de 
B lijn. Zodra er een plug in de A lijn gestoken wordt dan wordt dat wat er naar de B lijn gaat niet onderbroken. Als dit wel 
het geval zou zijn dan noemen we dit ‘full normal’. 

 De bantam patchbays zijn ingedeeld in twee helften van ieder 24 inputs. Omwille van de leesbaarheid is er voor gekozen 
de A, en B lijn posities apart van elkaar te tonen als 1-24 en 25-48. Op de chart achter in dit boek zie je wel de volledige 
patchbay 
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 B Lijn 

1-24 Inputs SSL Alphalink converter 

 

1. b. Bantam 1  positie 25-48 

 

 A Lijn  

25-48 Output SSL Alphalink 1-24 De outputs van de SSL Alphalink zijn vanaf positie 33 half 
normal verbonden met de B lijn. Op de B lijn vinden we de 
16 inputs van het Aviom systeem. Zonder tussenkomst van 
een kabel wordt het signaal direct doorgegeven. 

  

 B Lijn  

25-32 XXX  

33-48 Inputs Aviom monitorsysteem 16 x 

 

 3.2 Verbinding maken met de outboard apparatuur  

Je kunt tijdens de opname en mix gebruik maken van de analoge apparatuur in de studio. Je kunt dit 

aansluiten door gebruik te maken van de inputs en outputs op de XLR patchbay onder de bantam 

patchbay. Tijdens de opname kun je het signaal van een van de preamps, bantam 1 positie 1-24 A lijn, 

doorsturen naar de inputs van de XLR patchbay. Hiervoor zijn speciaal gesoldeerde ‘bantam naar XLR’ 

kabels. De XLR patchbay heeft 16 posities met steeds afwisselend een input en een output connector. 

 

Indeling van de XLR patchbay in regie B 
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Notities 
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Hoofdstuk 4 Preamps Studio B 

 4.1 Inleiding 

In Studio B hebben we een bescheiden collectie preamps. Er zijn in totaal 21 XLR lijnen beschikbaar 

voor opname. In de praktijk blijkt dit aantal eigenlijk altijd wel voldoende te zijn.  

 4.2 Collectie preamps  

1.  Audient ASP 880 

Aantal units aanwezig: 2 units met 8 kanalen  

 

De Audient ASP 880 is echt een waardevolle unit. Voor een hele redelijke prijs heb je een berg aan 

voorversterkers. Acht kanalen met alle noodzakelijke schakelingen zoals PAD, 48V, laag af en een fase 

switch. Wij hebben twee van deze units. Dat zijn dus 16 kanalen in twee kleine doosjes! De Audient 

klinkt vrij neutraal, clean en vrij snel. 

      

AML 1073 (pre/eq)    CAPI VP 28   CAPI VP 26  
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 Ocean Audio Pre 500 

2. AML 1073 (pre/eq) 

Aantal aanwezig: 1 unit in mobiel 500 rack 

Studio B heeft een 6-slot 500 rack staan dat ook gebruikt kan worden in studio A. De AML unit die 

hierin past is een vrij kleurende preamp in de sfeer van de bekende Neve 1073. Er zit bovendien een 

goede EQ ingebouwd. Zoek je een sound die net wat meer kleur heeft dan kun je deze mooi inzetten 

tijdens je sessie.  

3. CAPI VP 28 preamp 

Aantal units aanwezig: 2 mono units in 500 rack  

Let op: Niet altijd in studio B aanwezig! 

Capi is een afkorting voor Classical API. CAPI maakt met name zelfbouwpakketten van klassieke API 

preamps en equalizers. Het idee is dat je alle onderdelen los koopt en de unit dan zelf in elkaar zet, of 

laat zetten. Dit model heeft een onmiskenbare API sound en is binnen no-time een bijzonder populaire 

preamp geworden in Volver Studio. Het is daarom dat de units ook regelmatig verdwenen zijn naar het 

500 rack in studio A.  

De klank is snappy. De CAPI werkt goed op drums en alles dat veel attack nodig heeft. Een bijzonder 

goede preamp! Alle draaiknoppen zijn volledig stepped. Het is noodzakelijk om de blauwe MIC switch 

in te drukken om ‘m te laten werken. Verder zit er een pad switch op en een uitgebreide high pass 

filter. De CAPI’s worden overigens ook vaak ingezet tijdens de mix. Door helemaal op het einde van de 

master bus chain deze twee units te plaatsen ontstaat er een toffe kleur en een íets breder 

stereobeeld. Echt een aanrader om dit eens te proberen. 
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4. CAPI VP 26 

Aantal units aanwezig: 2 mono units in 500 rack 

De Capi VP 26 is een variant op de VP 28 die over het algemeen te vinden is in studio B. Het is een 

simpele preamp met alle basics aan boord. De unit klinkt zoals alle API georiënteerde apparatuur. Snel 

en snappy. Een prima alternatief. De VP 26 die in studio B aanwezig is heeft een ander front dan op 

deze afbeelding. Deze unit is volledig zilver/grijs. 

5. Ocean Audio Pre 500 

Aantal units aanwezig: 2 mono units in 500 rack 

Ocean Audio is een merk van Malcolm Toft die ook werkte bij Trident Audio. Een preamp met een 

redelijk neutrale kleur maar toch zeker niet saai. Er zit een uitgebreide laag af sectie op. 
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Notities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

Hoofdstuk 5 Analoge / Digitale Tools  

 5.1 Inleiding 

In de regie van Studio B hebben wij een bescheiden collectie analoge compressors. De focus in deze 

studio ligt in eerste instantie op de betaalbare modellen. Toch zijn ook dit zeker heel bruikbare units.   

 5.2 Collectie analoge compressors 

1. Golden Age Project Comp-3A compressor 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit 

 

De Comp-3A is een succesvolle remake van de bekende Urei LA-3A. Die LA-3A was de transistor versie 

van de bekende LA-2A. Het is een opto compressor die sterk is in zijn eenvoud. Rechts bepaal je de 

mate van gain reductie en links is een knop voor de make-up gain. Je kunt ook nog kiezen tussen 

compressie of limiting.  

2. Klark Teknik 76-KT compressor 

Aantal units aanwezig: 2 mono units 

 

De Klark Teknik is een betaalbare kloon van de Urei 1176. Het is een eenvoudige unit waarop je de 

input en output kunt bepalen, de attack en release. Met de switches direct links van de VU meters kun 

je de ratio bepalen.   
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3. Klark Teknik 2A compressor 

Aantal units aanwezig: 1 mono unit 

 

De Klark Teknik is een betaalbare kloon van de Urei LA2A. Het is een eenvoudige unit waarop je de 

input en output kunt bepalen. Je kunt ook nog kiezen tussen compressie of limiting. Deze compressor 

is een opto tube compressor. De unit is gemodificeerd met andere buizen waardoor de klank nog een 

stukje beter is geworden. 

 5.3 Collectie plug-ins  

Zoals eerder gezegd is de regie van studio B sterk gericht op digitale processing. Er is dan ook een 

indrukwekkende collectie plug-ins die tijdens de mix ingezet kan worden. Naast de bekende plug-in 

bundels van Fabfilter en Soundtoys is er ook een collectie van minder bekende fabrikanten zoals DMG 

Audio en Valhalla. Ook zijn wij erg onder de indruk van de plug-ins van UAD (Universal Audio). Met 

twee Octocore Satellite units is er heel veel DSP power aanwezig. De lijst aan plug-ins is groot en 

daarom wil ik je kennis laten maken met de meest gebruikte units. 

1. Fabfilter Pro Q3 

De Fabfilter Pro Q3 is een erg niet-kleurende equalizer die in allerlei omstandigheden goed werk kan 

doen. Bijzonder aan deze unit is dat de EQ ook in MS mode kan opereren en dat er een dynamische 

EQ op zit. 
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2. Fabfilter Pro L 2 

De Fabfilter Pro L 2 is een zeer geschikte limiter voor je mix of mastering. De unit is erg transparant en 

niet-kleurend. 

 

3. Soundtoys Echo Boy 

De Echo Boy van Soundtoys is in een kort tijdsbestek uitgegroeid tot een echte ‘Classic’ in plug-in land. 

Het is een delay die zo’n beetje alle legendarische delay modellen nabootst. Zeer overtuigend en een 

overzichtelijke lay-out. Er zijn weinig mixen waarin deze niet wordt gebruikt. 

 

4. DMG Audio Equilibrium 

 

Een fantastisch precisie apparaat waarmee je met veel detail kleine maar ook grotere EQ bewegingen 

kunt maken. Er zitten allerlei karakter emulaties in van analoge EQ’s. Werkt goed op de masterbus en 

tijdens het mastering proces. 
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5. Universal Audio UAD Lexicon 480 

De Lexicon 480 is, als het om artificiële ruimtelijkheid gaat, lange tijd de norm geweest in de grote 

professionele studio’s. Een goede unit die al jaren niet meer op de markt is maar waarvoor mensen 

nog steeds velen duizenden euro’s betalen, als ze er een vinden…. Universal Audio heeft een hele 

overtuigende digitale remake gemaakt van de 480 die je mix rijkelijk kan voorzien van hoogwaardige 

reverbs. 

 

6. Universal Audio UAD Manley Massive Passive 

Het Amerikaanse Manley Labs is nog steeds actief in de pro-audio en hi-fi wereld. Ze maken allerlei 

hoogwaardige EQ’s, preamps en compressors. Een van de meest populaire units in hun collectie is de 

Massive Passive. Een bijzonder goed klinkende 4 bands buizen equalizer. Universal Audio heeft deze 

unit als plug-in nagemaakt. Klinkt heel erg mooi! 

 

7. Universal Audio UAD Studer A800 

In de jaren tachtig was de Studer A800 de recorder die elke studio in huis wilde hebben. Het prijskaartje 

was niet gering en de klank ook niet. Universal Audio heeft het voor elkaar gekregen de 

klankkenmerken van de A800 in een plug-in te vangen. Mooi op je masterbus als je de mix een analoog 

randje wilt geven! 
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8. Universal Audio UAD AMS RMX 16 reverb 

Nog een echte klassieker die in 1981 op de markt is verschenen. De RMX 16 is jarenlang de standaard 

geweest als het om ruimtelijkheid gaat. Bijzonder geslaagde remake van een legendarische reverb unit. 

 

9. Universal Audio UAD Chandler Audio Zener Limiter 

Dit is een zogenaamde diode brug compressor die goed werkt als masterbus processor. De hardware 

variant wordt nog steeds gemaakt door dit Amerikaanse merk. Een stevig geprijsde unit waar menig 

engineer van gaat kwijlen. De plug-in variant is gelukkig wat vriendelijker geprijsd. 
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Notities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




