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Hartelijk dank voor het downloaden van dit e-book.  

Benieuwd naar meer?  

Hou dan de website www.BT-Studio.nl in de gaten! 

  

Ondanks dat er veel informatie beschikbaar is struikel je vaak 

over het technische jargon en het niveau, die nauwelijks 

aansluiten bij wat de beginnende thuisproducer zoekt: 

antwoorden op simpele vragen.  

Soms wil je toch alleen maar dat iets wérkt, zodat je weer 

snel verder kunt met muziek maken? 

 

De website www.homestudioplugin.nl en forum zijn ontstaan 

vanuit de gedachte dat er veel meer uit onze thuisstudio’s te 

halen is als we informatie en tips niet voor onszelf houden, 

maar met elkaar delen.   

 

Ik wens iedereen veel lees- en léérplezier en schroom vooral 

niet om ook andere homestudio-liefhebbers op de website en 

forum te wijzen, zodat iedereen zijn voordeel ermee kan doen. 

 

Met muzikale groet,  

Bill Teunis  www.BT-Studio.nl 

http://www.bt-studio.nl/
http://www.homestudioplugin.nl/
http://www.bt-studio.nl/


 

DE GULDEN 

REGEL 
We leven in een tijd waarin technologie en communicatie een verbazingwekkende 
ontwikkeling doormaken. Dat geldt ook voor de muziekindustrie. Was het eerst de 
computer die ons muzikale leven al op zijn kop zette, met internet kwam er een mondiale 
bedrijvigheid op gang met zo’n ongekende activiteit en onderlinge concurrentie dat er 
opeens van alles binnen ons bereik kwam wat vroeger niet te betalen was. Nooit eerder 
waren we getuige van zo’n stroomversnelling in de muziek technologie, waarbij ook alles 
nog eens perfect samenvalt: betaalbaarheid, toegankelijkheid en processorkracht. 
 
Kortom, de musicus, songwriter of producer die dit zit te lezen (het is 2015 als ik dit 
schrijf) is in een buitengewoon gunstig tijdperk beland. Wij hebben nu meer 
mogelijkheden dan ooit om op een professionele en tegelijkertijd relatief gemakkelijke 
manier muziek te componeren, op te nemen en te verspreiden. 
 
MAAR… en dit is een grote maar, wat we bij al dit moois niet moeten vergeten: in de 
praktijk van het muziek produceren zijn er natuurlijk ook dingen die nooit veranderen. 
Originaliteit, creativiteit en vakmanschap bijvoorbeeld. 

 
T OC H IS  ER  E E N PRO BL EE M 

Er valt tegenwoordig ongelooflijk veel te kiezen en te kopen. Van computer tot DAW 
(Digital Audio Workstation), van plug-in tot microfoon, van mengpaneel tot… enz., een 
lijst die langer en langer wordt. En omdat de meesten van ons zich op homerecording 
hebben gestort vanuit een regelrechte passie, spelen de fabrikanten daar gretig op in door 
in een steeds hoger tempo en met een steeds breder assortiment nieuw muziek 
gereedschap te ontwikkelen en op de markt te brengen. 
 
In onze kringen zorgt dat niet alleen voor een blije ontvangst maar ook voor keuzestress 
en het gevoel steeds achter de feiten aan te lopen. Erger nog, we gaan oeverloze discussies 
aan op internetfora over de voor en tegens van al dit muziekgerei. Misschien dat de lezer 
van deze tekst ook meedeed (of -doet) aan deze debatten, ik in ieder geval wel, tenminste 
vroeger. En... zijn we er veel mee opgeschoten? Hebben ze ons geholpen om meer of 
betere muziek te maken? 
 
Let wel, als je het juist wél prachtig vindt om al je tijd en energie (en zelfs je geld) te 
steken in ‘gear lust’, dan vind je in dit e-boek weinig van jouw gading.  
 
Maar zie je nieuwe snufjes op muziekgebied vooral als míddel om originele, creatieve, 
spannende muziek te maken, lees dan verder hoe ‘De gulden regel bij homerecording’ je 
daarbij een flink stuk op weg helpt. 
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DE GULDEN REGEL BIJ 
HOMERECORDING 

Waar komt het uiteindelijk op neer als je van homerecording een succes wilt maken? Niet 
meer of minder dan: de juiste instelling! Nog voor we iets gaan aanschaffen voor onze 
thuisstudio of zelfs op de record-knop drukken, moeten we eerst over de juiste mentaliteit 
beschikken: de muziekstudio-mentaliteit.  
 
Maar laten we beginnen met het definiëren van een paar termen, om elk misverstand uit 
te sluiten. Wat bedoelen we eigenlijk met ‘homerecording’? Gewoon precies wat er staat. 
We willen thuis of op onze werkplek (als je eigen baas bent) een eenvoudige opname-
studio inrichten. Dus geen commerciële toestand ervan maken met alle professionele 
attributen (en prijskaartjes!) van dien, want dat kan later altijd nog. Tussen twee haakjes, 
de term homerecording was vroeger vooral spottend bedoeld, synoniem met amateuristisch 
muziek maken. Tegenwoordig ligt dat natuurlijk heel anders met al die professionele en 
betaalbare thuisproductie-mogelijkheden. 
 

En die andere term, ‘gulden regel’, wat bedoelen we daarmee? Die term stellen we gelijk 
met ‘principe’. Een principe is iets waar je heilig in gelooft, waaraan je vasthoudt, die je de 
weg wijst. Principes helpen om snel tot de juiste keuzes en beslissingen te komen, vooral 
als het gaat om een veelheid aan alternatieven. 
 
WAT  I S  DAT  PRINCI PE DA N? 

Goed dan, voor de dag ermee, geen omtrekkende bewegingen meer.  
De gulden regel bij homerecording is kort en goed… 
 
 

 

Een simpel principe, maar met veel impact. Het zal gauw duidelijk worden hoe 
fundamenteel dit uitgangspunt is voor onze muziekproductie. 
 
Het opvallende is: deze regel druist in tegen alles in waar we tegenwoordig in geloven. We 
willen toch het liefst zo véél mogelijk alternatieven? We zijn er toch van overtuigd: hoe 
meer keuze hoe groter je creatieve ruimte? En bij onze homestudio-attributen is dat toch 
net zo? Waarom zouden we in vredesnaam onze keuzemogelijkheden willen inperken?  
 
Het antwoord is… 
HO E MEE R  K EUZ E  HOE  MI ND ER  FOC US 

Het is een aloude paradox: meer opties geven meer vrijheid om te kiezen, maar zorgen er 
ook voor dat onze aandacht en energie zich steeds verder verwijderen van het 
oorspronkelijke doel, bijvoorbeeld het creatief bezig zijn in onze muziekstudio. 
 
 
 
 
 

BEPERK JE KEUZEMOGELIJKHEDEN - ALSOF JE LEVEN ERVAN AFHANGT !! 

 

https://www.bt-studio.nl/gebruikersvoorwaarden-bt-studio/
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De gulden regel bij homerecording steekt hier een stokje voor. Die houdt ons wél gefocust op ons primaire 
doel: het creëren van muziek.  
Een eenvoudig voorbeeld: als we een akoestische gitaar willen opnemen voor een nieuwe 
song en we hebben vier verschillende microfoons, dan gaat er de nodige tijd verloren 
voor we eruit zijn welke van de vier we gebruiken. Eerst proberen we ze stuk voor stuk 
om vervolgens nog even op internet te kijken wat anderen ervan vinden. Hebben we 
daarentegen maar één microfoon, dan beginnen we meteen met het plaatsen ervan en met 
het zoeken naar het beste geluid in onze sessie. Tijdbesparend en doeltreffend dus. 
 
In onze studio hoeft dus alleen maar aanwezig te zijn wat écht nodig is enkele essentiële 
hulpmiddelen. Het voordeel van deze zelfbeperking is dat we alle mogelijkheden ervan 
volledige onder de knie krijgen, of andersom gezegd: dat onze kennis en ervaring niet 
hopeloos versnipperd raken.  
 
Een wrange constatering is dat er nogal wat mensen zijn die zich geheel hebben 
geïdentificeerd met de wereld van de muziekproductie, maar in werkelijkheid nog niet een 
begin hebben gemaakt met het ontwikkelen van vaardigheden op dat gebied. Laten we 
ervoor zorgen dat wij niet in die valkuil trappen. 
 
 

D E GUL DE N  RE GEL  T OE PA SS E N  

In de rest van deze hoofdstuk passen we deze gulden regel toe op alles wat er komt kijken 
bij het inrichten en gebruiken van een thuisstudio, achtereenvolgens: 
 

Hulpmiddelen     Techniek 
* Computer: hard- en software   * Opnemen 
* Audio interface     * Bewerken 
* Microfoon     * Mixen 
 

 
D U S …  

Laten we niet toegeven aan de neiging om steeds weer nieuwe studiospullen te kopen. Als 
er iets is wat veel energie, tijd en geld opsoupeert, dan is dát het wel. Er is veel meer 
aanbod dan we nodig hebben. En wat het ergste is: we gaan er nog eens eindeloos over in 
debat ook, niet alleen met anderen maar vooral ook met onszelf (en onze portemonnee). 
 

De waarheid is dat veel van die spullen onze muziek helemaal niet op een hoger plan 
brengen. Vaak zelfs op een lager plan. Wat wél zoden aan de dijk zet is gewoon oefenen 
en toepassen wat we al in huis hebben en op die manier steeds handiger worden. De enige 
weg naar superieure resultaten! 
 
 
Laten we vanuit dit gezichtspunt eens kijken naar elk van de zes genoemde thema’s. 

https://www.bt-studio.nl/gebruikersvoorwaarden-bt-studio/
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DE GULDEN REGEL BIJ COMPUTER/SOFTWARE 

Bij homerecording gaat het bijna altijd om opnames die we met de computer willen 

maken. Meestal hebben we zo’n apparaat al in huis, en meestal kan dat ding ook zonder 

veel moeite een centrale rol spelen in onze opnamestudio. Als dat inderdaad geen 

probleem is, kunnen we al meteen één beslissing afvinken. 

 

Willen we echter starten met een nieuw exemplaar, bij-

voorbeeld omdat we liever de gezinscomputer apart 

houden van die voor onze studio, dan opent zich wél een 

grote verscheidenheid aan keuzemogelijkheden... 

Wat kiezen we?  

Heel eenvoudig, datgene waarmee we al vertrouwd 

zijn: Mac of Windows, laptop of desktop. Het 

voornaamste is dat het product ons bevalt en dat we er 

lekker mee kunnen werken, niet welk merk of type het 

is. Je kunt het mooiste muziek maken op zowel Mac 

OSX als Windows. Dus geen discussie daarover. We 

gebruiken gewoon wat we al hebben of wat we al 

kennen. Wat wél aan te raden is: een computer met 

veel RAM-geheugen, want muziekproductie vréét 

geheugen. 

N.B. een laptop betekent tegenwoordig helemaal niet meer dat je concessies doet aan geheugenkracht.  

Dus als je mobiel wil zijn met je studio, ga dan zeker voor draagbaar. Bovendien kan je, 

thuisgekomen, die laptop weer gewoon op een groter scherm aansluiten. Kortom, niet 

veel tijd verliezen aan je computerkeuze, gebruik het apparaat een jaar of drie en zie dan 

verder.  

 

D E CO M PUT ER BE PA ALT DE  S O FTWA RE  

Als je de computer eenmaal hebt, dan is het alweer een stuk eenvoudiger om de opname-

software, het type DAW, te kiezen. Want niet alle DAW’s zijn geschikt voor zowel een Mac 

als een Windows-pc. 

Controleer dus eerst of de software geschikt is om te draaien op je computer. 

Tegenwoordig zijn ze steeds vaker voor beide platformen geschikt. 

Zie hier voor een overzicht als voorbeeld van DAW’s. 

http://homestudioplugin.nl/diverse-daws/ 

Stuk voor stuk zijn het uitstekende programma's. Dus welke moet je kiezen? Dat is een 

strikt persoonlijke keus.   

https://www.bt-studio.nl/gebruikersvoorwaarden-bt-studio/
http://homestudioplugin.nl/diverse-daws/


7 

 

Bill Teunis 2016 – © BT-Studio.nl 

 

NIE T T E LA NG OV ER NA DE NK E N 

Het kiezen van opnamesoftware kan inderdaad uitdraaien op eindeloos wikken en wegen. 
MAAR, en dat is opnieuw een grote maar, laten we er geen halszaak van maken. We 
kiezen gewoon software die binnen ons budget past, net als bij het kiezen van een 
computer. Later kijken we dan met de opgedane ervaring weer verder. Het punt is:  
 
Geen mens zal ooit kunnen horen welk programma gebruikt is bij het opnemen en 
mixen van een song. Sterker nog, het zal niemand een barst kunnen schelen, het 
enige wat telt is of het nummer goed klinkt! 
 

Ja maar, als we nu professioneel willen worden in het muziekindustrie? Bijvoorbeeld 
willen mixen voor grote opdrachtgevers, componeren voor de filmindustrie enz.? Ja, in 
dat geval kan je het beste de Pro Tools-route volgen. Die wordt in die kringen het meest 
gebruikt. Al beginnen ze daar ook meer en meer ander programma’s te gebruiken. 
 

Maar voor de rest maakt het niets uit met welk programma we werken. Hoeveel tijd 
mensen op internet niet verspillen om met elkaar daarover in debat te gaan – tijd die ze 
anders aan de muziek zelf hadden kunnen besteden of in het al leren kennen van een 
aangeschaft programma! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bt-studio.nl/gebruikersvoorwaarden-bt-studio/
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DE GULDEN REGEL BIJ AUDIO-INTERFACE 
Omdat niemand van ons een mengpaneel van 200.000 euro in zijn slaapkamer heeft staan, 
moeten we een andere manier vinden om onze geluiden (drum, bas, gitaar, zang, toetsen 
enz.) in onze computersoftware te krijgen. De audio-interface biedt hier uitkomst. 
 
DAW’s werken met bijna elk merk audio-interface. Dat is 
prettig maar roept ook weer een keuzeprobleem op: het 
aanbod is groot. Dus ook hier meteen de gulden regel 
toepassen: we beperken ons tot een audio-interface met 
slechts twee kanalen. Kijk, dat is wat we bedoelen…  
 
K O O P ALL EE N WAT  JE  NO DIG  HEBT  

Hoeveel mensen kunnen de verleiding weerstaan om mee te doen aan een hype? Bijvoor-
beeld om een gelikte audio-interface te kopen die alles kan, die uit premium componenten 
bestaat en die het geluid van de eeuw voortbrengt? Niet veel mensen, vrees ik, en dat is 
jammer. Want hoewel het klopt dat de functies in de huidige high-end interfaces 
indrukwekkend zijn, ze garanderen geen dijk van een geluidsopname. Net zomin als 
eersteklas tuingereedschap garant staat voor een mooie tuin. 
 
Behalve als we meer dan twee kanalen nodig hebben om drums op te nemen (en zelfs dat 
is discutabel), hebben we aan een eenvoudige twee-kanaals USB audio-interface meer dan 
genoeg. Die moet dan voorzien zijn van tenminste: een microfoonvoorversterker met 
fantoomvoeding (zie de volgende paragraaf), een paar line-in ingangen (voor gitaarkabels 
en keyboards) en stereo-outs, en een hoofdtelefoon-uitgang. Dat is het. 
 
Deze informatie is voldoende om iets te kiezen wat binnen ieders budget past.  Mijn keus 
zou zijn (alles tussen de  € 100 en € 150): 

 M-Audio M-Track 

 Presonus AudioBox USB 

 Focusrite Scarlett 2i2 
Elk van deze interfaces geven professionele kwaliteit en toch een minimum aan gedoe. 
Natuurlijk zijn er tal van andere producten op de markt. Maar laten we onze tijd daar niet 
mee verspillen: deze drie doen het uitstekend. 
 
 
E N EX TER NE  V OO R VE RS TERK ERS  DA N? 

Daar kunnen we heel kort over zijn. Als we alleen maar meer voorversterkers willen 
hebben om ‘dingen te veranderen’, dan is een waarschuwing op zijn plaats. slechts als het 
ons beroep is kan een collectie voorversterkers handig zijn, anders niet. Voor normaal 
thuisgebruik is de kwaliteitsverbetering te verwaarlozen. En trouwens, de voorversterkers 
in onze interface klinken al voortreffelijk. 
 
 
 
 
 

https://www.bt-studio.nl/gebruikersvoorwaarden-bt-studio/
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DE GULDEN REGEL BIJ MICROFOONS 
Oh, die microfoons. Wat kunnen die een boel hoofdpijn veroorzaken. Uiteraard staan 
microfoons centraal in het opnameproces. Maar tsjonge, wat leiden ze af van waar het 
eigenlijk allemaal om gaat: muziek maken! 
 

Zonder teveel in details te treden, er zijn globaal drie 
microfoontypen: de dynamische, de condensator- en de ribbon 
microfoon. De eerste twee zijn de meest gebruikte. 
Dynamische microfoons zijn ideaal voor podiumsituaties. Ze 
zijn duurzaam, kunnen tegen een stootje en zijn gericht op 
geluid dat direct van voren komt (handig als je met een hoop 
omgevingslawaai te maken hebt). 
 
Condensatormicrofoons (vooral de exemplaren met groot dia-
fragma) gebruiken een andere technologie om audio in 
elektriciteit om te zetten. Ze voegen daarmee zoveel detail en 
realisme toe aan de opname dat geluidstechnici ze al jaren 
beschouwen als dé werkpaarden van de studio. 
 
D E €10 0  REG EL  

De populariteit van de condensatormicrofoon leidde tot een ware aanbod-hausse. En 
omdat deze technologie niet nieuw is noch moeilijk te kopiëren, heeft dat de prijzen flink 
onder druk gezet (met uitzondering van klassieke merken zoals Neumann). Wat dit voor 
ons betekent? Dat het tijd wordt om een extra bonus-principe tevoorschijn te halen: de 
honderd-euro regel . 
 

Deze regel is simpelweg: niet meer betalen voor een thuisstudio-microfoon dan €100. Dat is het. Er 
zijn zoveel goede microfoons onder de €100 dat het nergens voor nodig is om er meer 
voor te betalen. Als iemand dat toch graag wil doen, go for it! (een paar van 's werelds 
beste microfoons zijn inderdaad fors duurder). Maar de waarheid is: niemand zal in je 
laatste mix enig verschil horen, vooral niet als je nog niet zoveel studio-ervaring hebt.  
 
Alleen al deze €100-regel helpt ons om snel een goede microfoon te pakken te krijgen en 
aan de slag te kunnen. Of zullen we toch nog wat suggesties geven? Daar komen ze: 

 Samson C03 

 AKG Project Studio P120 

 SE Electronics Magneto 

 Behringer B1 
Elk van deze vier doen wonderen. Ze zijn perfect voor het opnemen van zang, 
akoestische gitaar, versterkers, percussie en drums. Sterker nog, dit kan wel eens onze 
meest geslaagde aankoop zijn – en zeker de beste €100 die we ooit zullen besteden. 
 

Om heel eerlijk te zijn, ik gebruik nog elke dag mijn Samson C03 – en met verbluffende 
resultaten! En dan te bedenken dat deze microfoon minder kost dan de BTW van de 
meeste ‘state of the art’- microfoons. Kortom, hou het geld in je zak en neem je moeder 
mee uit eten. Ze zal het waarderen. 
 

https://www.bt-studio.nl/gebruikersvoorwaarden-bt-studio/
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HE T GRO TE  GEHE EL  

Wat is ‘nog’ belangrijker dan geld besparen? Tijd besparen. Als we bij opnames slechts 
kunnen kiezen uit één microfoon, dan hoeven we dus helemaal niet te kiezen. Die tijd 
kunnen we dan besteden aan de plaatsing van de microfoon. Hebben we een slecht 
geluid, dan hoeven we niet de microfoon de schuld te geven en een andere te proberen. 
We moeten de microfoon alleen maar verplaatsen totdat we een beter geluid hebben. Het 
spaart tijd en vaak is de kwaliteit van de opname nog beter ook. 

 

Dit is wat de ervaring ons leert, dames en heren!  
 
Hoe minder keuzemogelijkheden, hoe meer onze schijnwerper wegdraait van de 
blingbling, richting... onszelf!  
 
We willen toch steeds beter worden? 
Laten we dan beginnen met de schuld van een slechte opname niet te leggen bij  
‘verkeerde’ studio-accessoires, maar gewoon bij onszelf.  
Pas dan kunnen we écht groeien. 

https://www.bt-studio.nl/gebruikersvoorwaarden-bt-studio/
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DE GULDEN REGEL BIJ HET OPNEMEN 

Ook bij het opnameproces zelf zijn de mogelijkheden onbegrensd. Of het nu gaat om 

verschillende opnametechnieken of microfoon plaatsingen, er is van alles te kiezen. 

Hebben we daar in dit geval ook problemen mee? Nee. De kunst van het opnemen is 

precies dát: het is kunst, geen wetenschap. Dus zijn er ook niet een of twee manieren om 

een prachtig geluid te krijgen. In feite moeten we op dit punt juist wél alle tijd nemen om 

tot ‘klinkende’ en liefst uniek klinkende resultaten te komen. 

 

Maar hoe werkt de gulden regel hier 

dan? Allereerst dit. Zoals bekend is er 

momenteel een ware harde schijf-

revolutie aan de gang, qua snelheid en 

opslagcapaciteit. Het gaat bij opnames 

natuurlijk allang niet meer om hoeveel 

tape we tot onze beschikking hebben, 

het gaat om ruimte op de harde schijf. 

En dat laatste is nu door de lage prijzen 

bijna onbeperkt beschikbaar geworden. 

Inmiddels weten we waar dat toe leidt:   

een tsunami aan opnames. 

 

D E VERL EID ING  WEE RST AA N  

Toen ik voor het eerst kennismaakte met de computergestuurde muziekopname, zag ik 

meteen de potentie ervan: onbeperkt kunnen opnemen. De aanpak die me dan ook het 

handigste leek was om zoveel mogelijk op te nemen om daaruit later de beste opname te 

selecteren. Gaandeweg ging ik echter beseffen dat deze filosofie eerder een handicap was 

dan een hulp. 

 

Eerlijk gezegd hebben al die onbegrensde opnamemogelijkheden en schijfruimte ons 

alleen maar lui en gemakzuchtig gemaakt. We zijn de uitdaging kwijtgeraakt om in de 

studio alles op alles te zetten en met weinig ‘takes’ een perfecte opname tot stand te 

brengen. Wat was ook weer de magie van het opnemen? De kick om achteraf te kunnen 

zeggen: de eerste take was meteen een once-in-a-lifetime moment. 

 

Bovendien leert de ervaring dat een zekere prestatiedruk (zelfs lichte druk) onze aandacht 

scherpt. Beperkende omstandigheden bevorderen de concentratie. Het maakt ons beter! 

En daar moeten we heen, juist bij homerecording. Leg jezelf beperkingen op. 

 

 

 

https://www.bt-studio.nl/gebruikersvoorwaarden-bt-studio/
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JE ZEL F BE PE RKE N  

Voor ons eigen bestwil moeten we onszelf dus kort houden. Een eenvoudige grens is 

bijvoorbeeld het aantal takes. Zo geef ikzelf bij het opnemen van een zangpartij de 

zanger(es) altijd een paar opwarmrondjes door de song heen.  

Daarna moet ik met drie opnames genoeg bruikbaar materiaal kunnen binnenhalen. 

Desnoods combineer ik ze met elkaar. 

 

Bij drummers wil ik zelfs, als ze voldoende zijn ingespeeld, met twee opnames kunnen 

volstaan. Dit geeft mij voldoende fills, voor als ik die nodig heb, maar ook weer niet 

zoveel dat het mijn studiotijd met uren verlengt, want die uren heb ik niet. 

Het punt is dat we onze aandacht en creativiteit richten op het opnameproces zelf, en niet 

op hoeveel verschillende takes we weten te scoren. Want dat laatste creëert wel resultaat 

maar meestal niet beter resultaat. Sterker nog, het gevoel van urgentie verdwijnt naar de 

achtergrond en ons scheppend vermogen raakt er eerder door verlamd dan door 

ontvlamd. 

 

T ERU G NAA R DE BASI S  

Ook bij het opnemen geldt dus opnieuw: terug naar de basis! Lekker veel takes opnemen? 

Niet doen, dat is juist niet de manier om een perfecte muziekregistratie te krijgen. Liever 

een goede musicus nemen, hem een goed nummer laten spelen, op een goede instrument, 

met een goede microfoon, die goed geplaatst is en aangesloten op een goede audio-

interface, en dan een drietal takes. En warempel: een goede opname! En dat elke keer 

weer. Zo eenvoudig zit de wereld in elkaar. 

De gulden regel helpt ons terugkeren naar de kern: een góed nummer góed vastleggen. 

Laten we gewoon onze oren gebruiken, onze creativiteit de ruimte geven en vooral veel 

lol hebben. En onszelf dus niet opzadelen met de loodzware last van talloze takes, waar 

we straks stuk voor stuk doorheen moeten om de ‘meest perfecte’ te vinden.  

 

Kortom, we gaan er gewoon van uit dat we het in ons hebben om een goede opname te 

maken – om daarna ons pad weer te vervolgen op weg naar een nieuw project… 
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DE GULDEN REGEL BIJ GELUIDSBEWERKING 

Het bewerken van geluid en muziek in een DAW als bijvoorbeeld Cubase heeft twee 

kanten, een positieve en een negatieve. De positieve kant 

is dat we niet meer letterlijk in tape hoeven te knippen om 

de stukken daarna weer in een andere volgorde aan elkaar 

te moeten plakken (wat een monnikenwerk trouwens). 

Maar dat we tegenwoordig met een paar snelle toetsaan-

slagen hetzelfde kunnen bereiken.  

De keerzijde van digitale bewerking is echter dat je nooit 

klaar bent, dat je altijd nog iets kan ‘verbeteren’. Met de 

‘undo’-knop is zelfs ook de laatste rem verdwenen om 

nog even iets nieuws, iets anders, iets ‘beters’ te proberen. Met die knop kan je namelijk 

altijd weer op je schreden terugkeren, alsof de bewerking nooit had plaatsgevonden. 

Dus hoezeer we alle moderne ontwikkelingen ook toejuichen, ze kunnen tegelijkertijd 

onze ondergang betekenen – vooral voor de perfectionisten onder ons. 

 

NIE T R E PARE REN  W AT AL HE EL I S  

Waar de gulden regel ook in dit geval goed helpt is als we met onszelf duidelijke afspraken 

maken, bijvoorbeeld dat we alleen ‘editen’ op plekken waarvan we al eerder vaststelden dat 

er nog wat aan gedaan moet worden. Met andere woorden: we veranderen niet iets omdat 

het nu eenmaal veranderd kán worden. 

Laten we dus pas in ‘edit-mode’ 
gaan als we een plan van aanpak 
hebben, waarbij we steeds voor 
ogen moeten houden dat onze 
DAW geen tovermiddel is die het 
onmogelijke mogelijk kan maken. 
Een DAW is gewoon een modern 
stuk gereedschap waarmee je een 
paar fraaie, schoongepoetste en 
ritmisch kloppende ‘tracks’ 
harmonieus kunnen laten samen-
vloeien. Natuurlijk is er niets tegen 
om van plug-ins gebruik te maken, 

bijvoorbeeld voor toonhoogte correctie of voor het opfrissen van net niet geslaagde zang, 
of om een drum partij strakker te maken met behulp van ‘Audio Quantize’. Maar laten we 
niet vergeten: van een echt slechte opname maak je nooit een écht goede opname. 
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NIE MA ND  IS  O NS C HUL DIG  

We hebben ons er allemaal aan bezondigd en ik ben geen uitzondering. Ik heb zoveel tijd 
in de studio verspild aan het eindeloos verknippen, verschuiven, verfijnen, verbeteren van 
opnam fragmenten, dat er nauwelijks nog muziek overbleef! Is dat waar het heen moet 
met al onze inspanningen? Ik dacht het niet! De bedoeling is om mooie muziek te maken, 
en dat begint met het maken van mooie opnames, zoals we net zagen. 
Omdat ook in onze software steeds meer te kiezen valt, wordt het steeds lastiger om 
knopen door te hakken en blijven we bij elke take steeds langer hangen, op zoek naar... ja, 
waarnaar eigenlijk? Naar de ultieme perfectie? Welnu, ‘breaking news’: perfectie qua 
geluid, timing, toonzuiverheid enz. is nooit wat een nummer tot een succes maakt. Wat 
dan wel? Het juiste gevoel, de juiste snaar, de juiste ‘vibe’: kwaliteiten die van een heel 
andere orde zijn. 
 
E E N B ETE RE  AANPAK  

Zelf zie ik ‘editen’ het liefst als voorstadium van mixen. Ik weet dat ik hiermee niets 
nieuws verkondig, maar er is nog iets anders. We kunnen wel allemaal denken dat muziek 
bewerking alleen maar dient als voorbereiding van het mixen. Maar als we feitelijk aan het 
editen zijn, kijken we er dan echt zo tegen aan? 
 

Een typisch editingsessie in de thuisstudio gaat ongeveer als volgt: Start sessie – timing 
van de drums bijwerken – solostem hier een daar aanpassen qua toonhoogte – idem met 
de backing vocals – de baslijn herstellen die in de bridge in de fout gaat – een bass fill 
vervangen die in het laatste refrein niet voldoet – dan alles wat we veranderd hebben weer 
ongedaan maken en opnieuw beginnen – vervolgens de backing vocals in de eerste zin 
van het tweede refrein kopiëren en die bij de andere refreinen inplakken – daarna... 
… Ik word al moe als ik hieraan denk. En dit is nog maar het begin. Hoe weet ik dat? 
Omdat ik het altijd op deze manier deed... honderden keren! Maar gelukkig, er bestaat een 
veel betere manier die elke keer weer verbluffend goed werkt. 
 
Namelijk door jezelf altijd de volgende vragen te stellen: 

 Zitten er in de opname storende tikken of andere geluiden die er niet in 
thuishoren? 

 Zijn er fragmenten die te abrupt naar voren komen of juist te plotseling stoppen? 

 Klinken mijn drums en bas als een eenheid, als een organische ‘groove’? 

 Mis ik onderdelen die ik in de mix nodig zal hebben...? 
 
D O OR  D E B OM EN HET BO S WEER  ZIE N 

Jezelf dit soort vragen stellen helpt uitstekend om totaal anders naar dit onderdeel van de 
muziek productie te kijken. Wat was editen ook weer? Slechts het voorstadium van mixen. 
Als we die samenhang zien, dan werken we al gauw een stuk sneller, strakker en 
doelgerichter. We willen dan opschieten in deze fase van de muziekproductie, omdat we 
beseffen dat pas het mixen onze song écht op een hoger plan kan brengen. 
Maar wanneer is het moment gekomen om het editen af te ronden en met het mixen te 
beginnen? Gewoon als de song al een beetje ‘gemixed’ gaat klinken. In elk geval moet elk 
spoor helder, schoon en strak zijn, dus goed in balans en vrij van onregelmatigheden die 
er niet in thuishoort. 
Kortom, laat het editen zijn schoonmaak- en opruimtaak vervullen en ga dan verder. En 
blijf intussen steeds gefocust op het einddoel, op hoe de song moet klinken als hij klaar is. 
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DE GULDEN REGEL BIJ HET MIXEN 
Mixen is leuk, soms is het zelfs puur magie. Eindelijk worden alle losse stukjes tot één 
prachtig mozaïek samengevoegd. Maar het is ook de meest riskante fase van het opname 
proces. Want vaak is de gulden regel van homerecording  ver te zoeken. 
 

Computers en DAW’s kunnen 
tegenwoordig bijna onbeperkte 
aantallen tracks verwerken met 
plug-in effecten in alle maten en 
soorten (in combinatie met 
krachtige automatisering). Daarom 
is het niet moeilijk om je te buiten 
te gaan aan al dit ‘lekkers’. Met als 
gevolg mix-sessies die veel langer 
duren dan noodzakelijk. En resul-
taten die nauwelijks beter zijn dan 
zonder al die toeters en bellen. Je kan 
je dus afvragen wat de meerwaarde is van al die nieuwe mogelijkheden als de extra tijd en 
energie geen betere mix opleveren. 
 
T ERU G I N D E TIJ D .  .  .  

Dertig of veertig jaar geleden werd een lp gemixt op een analoog mengpaneel met een 
maximaal aantal tracks van meestal 24 of 32. Effecten kwamen van losse componenten 
die je als inzetstuk (insert) in de mixer ‘inplugde’. Als je bijvoorbeeld over een imposante 
Fairchild compressor beschikte, dan was die maar op één track of bus te gebruiken. 
Hetzelfde met effecten als reverb, delay enz. Je werd constant begrensd in alles wat je deed. 
 

Maar zijn deze grenzen een probleem geweest om wereldhits te maken? Helemaal niet! 
Een aantal van de best gemixte lp’s ooit  is geproduceerd in deze ‘minimale’ analoge jaren 
en kan de tand des tijds nog steeds probleemloos doorstaan. Dus waar ligt het aan dat 
songs van superieure kwaliteit alleen maar 24 tracks nodig hadden plus een handjevol 
losse compressors en EQ, terwijl we tegenwoordig klagen dat we met 48 tracks en een 
‘onbeperkt’ gebruik van onze SSL Mix Bus plug-in niet iets fatsoenlijks tot stand kunnen 
brengen? We zijn lui geworden..  
 
 .  .E N  TE RU G NAAR  DE KER N E N D E EE NV OU D 

Het lijkt wel of grenzeloze mogelijkheden iets met ons gezond verstand doen. Nonchalant 
zijn we plug-ins aan het rondstrooien en slaan we links en rechts aan het automatiseren, 
en hebben dan het gevoel dat we druk aan het mixen zijn. In werkelijkheid zijn we 
gewoon aan het ‘druk doen’ zonder meer, écht mixen is er niet bij.  
Echt mixen begint met een plan, met het luisteren naar de opgenomen en bewerkte tracks, en met een 
vooruitziende blik gericht op het eindresultaat.  
Met dit perspectief voor ogen gaan we dan aan de slag en zoeken wegen om onze 
eindbestemming te bereiken. De gulden regel komt ons hierbij opnieuw goed van pas. 
Een paar simpele suggesties: 
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Begin met een kunstmatige grens van maximaal 24 tot 32 tracks. Als we meer tracks nodig 
hebben, dan maken we gewoon nieuwe vrij door andere inactief te maken, te bouncen. In 
de meeste DAW’s kan dat: een track tijdelijk in ‘sluimerstand’ zetten, zodat hij minder 
geheugen en processorkracht kost. Zo’n overzichtelijk aantal tracks helpt ons niet alleen 
om goed te focussen maar ook om een scherper inzicht te krijgen in het hoe en waarom 
van elke volgende stap in het mix-proces.  
 

Kies een of twee compressors en eq's en laat al die andere varianten met rust.  
Voor elke track een nieuwe compressor of eq tevoorschijn halen lijkt misschien 
professioneel en sexy, maar het helpt onze mix-vaardigheden niet vooruit. Wat wel helpt 
is om een plug-in te kiezen die prettig werkt en het daarbij te laten. Want dan leren we 
hem van binnen en buiten kennen en dus steeds beter te gebruiken – met steeds betere 
resultaten. En vervelen we ons een keer, bijvoorbeeld bij het mixen van een zogenaamd 
‘major label talent’, dan is het nog vroeg genoeg om eens lekker te experimenteren met 
onbekende eq’s en die los te laten op alles wat we voorgeschoteld krijgen. Maar voor nu, 
houd het simpel. 
 

Laten we met onszelf een maximaal aantal uren afspreken om een song te mixen.  
Het maakt natuurlijk verschil hoeveel mix-ervaring je hebt, maar het is altijd verstandig 
om van tevoren een tijdplanning te maken. En dan te proberen daarvan niet af te wijken. 
Zo’n tijdbudget dwingt ons om bij het mixen steeds het totaalbeeld in de gaten te houden, 
en niet te verdrinken in de bezigheid zelf. Het valt ons dan vast een keer op hoe we soms 
onze tijd en energie verknoeien aan een minuscuul detail, waarvan geen luisteraar ooit van 
zijn stoel zal opveren. Een blik op de klok drukt ons dan telkens weer op de realiteit: 
gewoon zorgen dat het nummer goed klinkt, in zijn totaliteit. 
 
KIJ KE N NAA R J E MIX ,  O F. . .  LUI ST ERE N?   

Nemen we eigenlijk wel de tijd om achterover te leunen, de ogen te sluiten en naar onze 
mix te luisteren? Ik bedoel niet kijken naar de mix op ons scherm, maar hóren wat er in het 
nummer aan de gang is. Vaak hebben we de neiging om juist dát onderdeel over te slaan. 
We zien op het scherm haarfijn wat er gewijzigd of hersteld moet worden: de meter piekt 
niet op de juiste plek, die compressor doet te hard zijn best, die EQ-curve lijkt wat aan de 
steile kant, enz. Maar horen we inderdaad ook wat we zien, of is dat helemaal niet meer 
aan de orde?  
 

Kortom, ook bij het mixen is naar mijn bescheiden mening opnieuw dezelfde gulden regel 
van toepassing. Als we onze keuzemogelijkheden binnen de perken houden, dan is dat de 
beste hulp die we onszelf kunnen geven. En wie wil dat eigenlijk niet: minder tijd kwijt 
zijn en nog betere resultaten ook? 
 
Het moet nogmaals gezegd: hoe meer alternatieven we hebben hoe meer we door bij-
zaken worden afgeleid, ofwel hoe meer we gaan zóeken naar oplossingen in plaats van het 
oplossen zelf ter hand te nemen. Als we bij het mixen onze vrijheid om te kiezen 
inperken, geven we een andere vrijheid juist álle ruimte: de vrijheid om ons met de muziek 
zelf bezig te houden. Het lijkt een open deur, maar velen van ons stappen niet naar 
binnen. 
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HOE NU VERDER?  

Op de keper beschouwd is het opnemen en produceren van muziek een subjectieve en 
wat schimmige bezigheid. Onze creatieve kick krijgen we in een studio waar we elke dag 
opnieuw iets proberen te maken uit niets. Toch is wat ik probeer over te brengen heel 
objectief en glashelder, hoewel nogal tegendraads. Het idee dus dat we op alle fronten onze 
keuzevrijheid moeten inperken, om onze creativiteit juist alle ruimte te kunnen geven. Anders gezegd: de 
onvrijheid van de eerste leidt vanzelf tot de vrijheid van de tweede. 
 
En dat is wat we willen voor onze muziek. Ik weet dat we goede ideeën hebben en dat we 
die naar buiten willen brengen. Ik weet ook dat we een goede opname en mix weten te 
waarderen als we er een horen. Maar wat ik dan niet wil, dat is dat we eindeloos worden 
afgeleid door gesteggel over welk muziekgereedschap ‘het beste’ is en wat de ‘ware’ 
productietechniek is ‘to fix your mix’. In plaats daarvan pleit ik voor een eenvoudige 
studio-setup, een goed omlijnd productieplan, en dan... muziek waar het studio dak van 
afvliegt (figuurlijk gesproken dan, want de verzekering gaat dit niet vergoeden).  
 
 
De gulden regel van homerecording is simpel. We zagen de kreet al eerder langskomen: 
Beperk je keuzes, alsof je leven ervan afhangt. Simpel, maar wel heel krachtig. Dit 
eenvoudige principe is en blijft de grootste katalysator voor althans míjn creativiteit en 
productiviteit. Toen ik erachter kwam hoe de vork in de steel zat, ben ik niet alleen veel 
meer muziek gaan schrijven, opnemen en mixen, maar ook de kwaliteit ging zienderogen 
vooruit. En dat geldt voor ons allemaal, is mijn overtuiging. 
 
D E VOL GE NDE STA P  

Als je in dit e-book helemaal 
tot dit punt bent gekomen, 
dan is er geen twijfel mogelijk: 
je wil serieus tijd en energie 
steken in homerecording.  
En dus doen al deze zaken 
ertoe voor jou. Dan droom je 
van prachtige muziekopnames 
van jezelf of van iemand 
anders. En je vraagt je nu 
misschien af: alles goed en 
wel, maar wat is mijn vol-
gende stap? Aha, laat me je 
dan het volgende advies geven. 

 

Als je nieuw bent in de wereld van de homestudio en je hebt nog weinig in deze richting 
opgebouwd of aangeschaft, dan raad ik je aan: Bepaal eerst je budget (eigenlijk heb je niet 
meer nodig dan zo’n € 300), koop dan het basisgereedschap zoals ik eerder beschreef en 
bekommer je er niet om wat je nog meer of beter zou kunnen kopen. Investeer liever al je 
tijd en energie in het onder de knie krijgen van je DAW en in de kunst van het produceren. 
Hopelijk komt mijn website je bij die muzikale reis goed van pas. Dus surf er maar eens 
naartoe. 
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Maar mocht je inmiddels reeds de nodige productiestappen gezet hebben en je vaardigheden op een hoger 
plan willen brengen, dan raad ik je vooral twee dingen aan: ten eerste om projecten waar je 
aan begonnen bent ook echt af te maken, ten tweede om deadlines te stellen bij songs en 
albums waar je aan wil werken en je strikt aan die deadlines te houden.  
Lukt je dat, dan zal je in een jaar veel voor elkaar krijgen! 
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Bedankt voor het lezen! 
Aan het eind van deze e-book wil ik je graag nogmaals bedanken voor het downloaden 
van het e-book. Zonder lezers als jij zou mijn website nutteloos zijn. 
  
De website HomeStudioPlugin.nl heb ik in het leven geroepen om mensen te helpen om 
de volgende succes generatie van creatieve muzikanten en producers te worden. 
Niet door wat ze bezitten maar door wat ze kunnen! 
Ik hoop dat ook dit e-book daaraan heeft bijgedragen.  
Trouwens, om daar helemaal zeker van te zijn, zou ik een reactie per e-mail 
(mail@homestudioplugin.nl) of op de website geweldig op prijs stellen. Laat me dus 
weten wat je ervan vindt!  
 
Vergeet ook niet dat er meer informatie op de website en forum te vinden is(vooral de 
webinars op het forum kunnen nuttig zijn). 
 
Tot slot wens ik je alle succes toe met het componeren en produceren van steeds meer 
fantastische muziek in je thuis studio!  
 
 
 
 

BILL TEUNIS 
BT-Studio.nl 
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Met dank aan: 

Graham Cochrane 
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