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Inleiding 

Over de auteur 
Rob Boshuijzen speelt al drums sinds 1983 en heeft in de 

loop der jaren een gedegen reputatie als live –en 

studiodrummer opgebouwd. Bands als Maryson (met Thijs 

van Leer) en ICE maakten van zijn diensten gebruik, evenals 

een groot aantal artiesten zoals onder andere 

Mariska Veres (Shocking Blue). Rob was in het verleden als 

docent verbonden aan o.a. de International Music School in 

Den Haag. 

Enkele quotes uit de pers: 

"De 10 bombastische nummers, met Rob Boshuijzen op drums, doen regelmatig denken aan 
Phil Collins in symfonische rock stijl."- Slagwerkkrant, jan. 2008   

"A fine performance with a leading role for drummer Rob Boshuijzen behind his drum kit. 
What a drumming-animal this man is. You could see that he is influenced by people like Neil 
Peart and Simon Phillips." - Background Magazine, 2002 

"De nieuwe drummer Rob Boshuijzen heeft het zichtbaar naar zijn zin bij Timelock, met 
overgave en een enorme drive liet hij zijn kit schudden en wist met zijn spel indruk te maken." 
- Progwereld, 2003 

"Drummer Rob Boshuijzen zet samen met zijn Instant band een strakke set vol oorstrelende 
covers neer." - VPRO, 2005 

"Rob is an experienced drummer and playes drumclinics on a regular base. He also is in high 
demand as a sessiondrummer, playing mainly live gigs, making him up to scratch on a wide 
variety of musical directions. His unique style makes Rob a sound defining member in ICE. 
Unadmittedly, the band sometimes has to work very hard to keep up with his high octane 
approach to the fine art of playing drums. " - ProgArchives, 2006 

 

 

© Niets uit deze uitgave mag (as-is of vertaald) worden 
verveelvoudigd, gedistribueerd (betaald of onbetaald), verkocht of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige 

andere manier zonder voorafgaande toestemming van de auteur en 

uitgever (Essential Drumming). 
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Voorwoord door Michael Riesenbeck  

Toen Rob me vroeg om een voorwoord te schrijven voor dit boek, hoefde ik geen ogenblik na te 

denken. 

 

Afgelopen jaar heb ik voor het eerst met hem in de studio gewerkt aan een studioplaat. We hadden 

al wel eens samen een dubbel live CD/DVD (met 

Viteffe) opgenomen. Dat was een heel andere 

setting, een live registratie van een eenmalig 

concert, geen overdubs, geen edits, dus in één keer 

moest het goed. Wat ik in de voorbereiding toen al 

merkte - en wat tekenend is voor het 

professionalisme van Rob - is hoe minutieus hij te 

werk gaat in een project. Alles was tot in de puntjes 

geregeld. Perfecte sound, perfect ingestudeerde 

liedjes en een strakke organisatie. Ondanks dat we tot aan dit project nog nooit samengespeeld 

hadden, hadden we wel meteen een klik.  Het was daarom ook een no-brainer toen ik de line-up 

voor mijn volgende album ging samenstellen. Rob moest de drums gaan inspelen, en zo is geschied. 

Ook dit project kenmerkte zich weer door een tijdige en volledige voorbereiding.  

Wat goed is om te weten, is dat ik mij in mijn muziek niet laat afremmen door conventionele zaken.  

Door de af en toe aparte song structuren was het uiteraard ook wel eens nodig om een stukje in te 

prikken.  Er waren complexe liedjes bij waar we uiteindelijk maar 1 of 2 prikpunten nodig hadden. 

Het scheelt zoveel tijd als een drummer zo snel kan werken. Studio tijd is duur, dus dit heeft mij 

kapitalen bespaard:).  

Wat Rob als professional ook kenmerkt is het volgende. We hadden nadat een nummer opgenomen 

was een kleine pauze. We waren alweer over het volgende liedje aan het praten, maar ondertussen 

was hij het vorige nummer in zijn hoofd blijkbaar al aan het evalueren. We komen weer de opname 

ruimte in en hij zegt: "ik wil toch nog in een bepaalde sectie een filletje vervangen. Wat er nu staat is 

wel ok, maar niet spannend. Ik heb iets te geks bedacht". We hebben dat filletje vervangen en het is 

voor mij uiteindelijk een van de mooiste drummomenten van de CD geworden.  

Naast dat Rob voor mij een van de beste en meest veelzijdige drummers van Nederland is, kun je ook 

enorm met hem lachen en prima een goed biertje met hem drinken. Ook dat zijn in een studio 

situatie belangrijke eigenschappen. Omdat er vaak veel druk op de ketel staat (platenlabels die 

wachten op resultaat, de tikkende klok van de dure studio en dus doorlopende kosten, noem maar 

op), is het erg fijn als iemand onder alle omstandigheden relaxed kan blijven en niet dicht slaat 

(letterlijk en figuurlijk).  

 

Wat ik zeker weet is dat dit boek een schitterende en waardevolle bron van informatie zal zijn voor 

alle drummers die de studio in gaan, of ze nu op amateur niveau of professioneel drummen. Veel 

plezier met lezen! 

 

Michael Riesenbeck   

(http://www.michaelriesenbeck.com)  

http://www.michaelriesenbeck.com/
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Waarom dit boek? 
 

Ik kan mijn eerste studio opname, in 1985, nog goed 

voor de geest halen. Zenuwachtig en niet goed 

voorbereid omdat ik niet precies wist wat er ging 

gebeuren, duurde het een hele dag voordat 3 

nummers er goed op stonden.  

Sinds die bewuste opname heb ik aardig wat albums, 

promo’s en singles ingespeeld. Een aantal albums 

daarvan is wereldwijd verschenen.  

In de studio, 1987 

Door de ervaring die ik opgedaan heb speel ik geen 3 nummers op één dag meer in, maar een 

volledig CD-album in anderhalf á 2 dagen. De afgelopen jaren heb ik dan ook heel wat drummers 

gecoacht in de voorbereiding en uitvoering van studio-opnames. 

Het was een lang gekoesterde wens om ooit een keer een boek uit te brengen op slagwerkgebied. Er 

is echter al zoveel te krijgen op het gebied van lesboeken die ingaan op drumtechniek, dat dit 

eigenlijk al snel afviel. Wat zou ik daar nog aan kunnen toevoegen? Tijdens mijn zoektocht ontdekte 

ik dat er op het gebied van niet drum-technische educatie eigenlijk niets was. Terwijl dat nou 

eigenlijk net zo belangrijk is als het drummen zelf.  

Terugdenkend aan mijn allereerste studio ervaring en de vragen die ik van leerlingen en collega 

drummers krijg en gekregen heb over het opnemen in de studio kwam ik op het idee om mijn 

ervaring en expertise te bundelen in dit boek, dat nu voor je ligt. Er zijn genoeg boeken over 

opnemen in de studio, en vaak zijn deze zeer technisch en gericht op opnametechnieken en 

dergelijke. Er is echter tot nu toe nog geen boek verschenen dat het opnemen in de studio met alles 

wat daar bij komt kijken helemaal vanuit het perspectief van de drummer bekijkt. 

Het opnemen in een studio is vaak een kostbare zaak. Dit boek loodst je als beginnende tot 

professionele drummer die geen (of een slechte!) studio- of opname-ervaring heeft in drie 

overzichtelijke stappen door het hele proces van een studio-opname heen. Van voorbereiding van 

zowel jezelf als je apparatuur tot en met het mixen van je opnames; alles wordt behandeld zodat je 

zo relaxed, effectief en dus goedkoop mogelijk te werk kan gaan.  

Wanneer een begrip of vakterm in het boek niet direct uitgelegd wordt, dan vindt je achter in het 

boek een verklarende woordenlijst waar je dit begrip terugvindt. Verder wordt in dit boek uitgegaan 

van het voorbereiden en uitvoeren van een opnamesituatie met een akoestische drumkit. Wanneer 

je volledig elektronisch speelt kun je het stuk over het voorbereiden van je akoestische drumkit 

overslaan, de rest is net zo goed van toepassing op jouw situatie! 

Met de aanwijzingen en methodes in dit boek ben je in staat om een aanmerkelijk aantal uren te 

besparen in de studio, wat dus al snel op kan lopen tot honderden euro’s. Want laten we eerlijk zijn, 

drummen is al inspannend en vooral duur genoeg! 



 

 
Essential Drum Series – Drums in de Studio Edition 2013  8 

A big, big thank you… 
 

Graag wil ik de volgende mensen bedanken die mee hebben geholpen met de totstandkoming van 

dit boek:  
 

Martin Hendriks  – Business Partner, mede-oprichter Essential Music en bovenal vriend 

Michael Riesenbeck – Een prachtig voorwoord 

Chris Muller (Holland Spoor Studio’s) – De fantastische locatie voor de foto’s  

 

Zonder jullie was het niet met dit resultaat binnen deze tijd gelukt! 

Verder wil ik in het bijzonder graag Pat Sticks bedanken voor de nimmer aflatende support, 

vriendschap en endorsements van Amedia Cymbals, Balbex sticks en Cympad cymbal muffling. 
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De studio 

Keuze voor een studio of een alternatieve opnamevorm 

 

Gefeliciteerd! Hoogstwaarschijnlijk heb je dit E-Book 

gekocht omdat je de studio in gaat voor opnames en je 

jezelf goed voor wilt bereiden. Of je hebt al eens een 

opname gemaakt, en wilt de volgende keer beter beslagen 

ten ijs komen. 

Wat de achtergrond van het kopen van dit boek ook is, je 

zult er veel van leren en dus mee opschieten. Zoals 

gezegd, in drie stappen gaan we het hele proces doorlopen. Maar laten we eerst eens kijken naar de 

eerste keuze die je moet gaan maken: ga ik in de studio opnemen, of ga ik kiezen voor een 

alternatieve opnamevorm? En waar moet ik allemaal rekening mee houden bij de keuze voor een 

studio? 

Beide mogelijkheden hebben een eigen financieel plaatje.  

Er zijn daarin de volgende mogelijkheden te bedenken: 

 Je boekt een studio en gaat daar opnemen; 

 Je huurt een mobiele studio in die op locatie op komt nemen bij je. De locatie moet je dan 

wel regelen, denk aan een vrijstaand huisje huren ergens; 

 Je huurt een locatie, koopt zelf de apparatuur en gaat zelf opnemen. 

Bij de keuze voor een studio weet je zeker dat alles aanwezig is, er opname-expertise is, en de studio 

al een aantal goede producten afgeleverd heeft. Dit is vaak wel de duurste optie. 

Bij de keuze voor een mobiele studio spaar je geld uit wanneer je zelf al een locatie hebt waar 

opgenomen kan worden.  

Bij het zelf aanschaffen van alle apparatuur om eigenlijk op dezelfde wijze te werk te gaan als met 

een mobiele studio maak je een strategische keuze. Je geeft het geld dat je anders aan een studio uit 

zou gaan geven in dit geval uit aan apparatuur (opnameapparatuur, microfoons, statieven, computer, 

geluidskaart, software, randapparatuur, koptelefoons). Deze apparatuur is natuurlijk oneindig 

herbruikbaar voor volgende studio opnames. Daarnaast kan je de microfoons en statieven vaak ook 

live nog wel gebruiken.  

Bedenk wel, dat goed opnemen écht een vak apart is, net als goed drummen of goed gitaar spelen. 

En dat het heel prettig is dat een professional dat doet, zodat je zelf je aandacht bij het drummen 

kunt houden. 

In dit boek gaan we er gemakshalve van uit dat het optie 1 of optie 2 is. Over de derde optie zou ik 

aanvullend op dit boek zeker nóg een boek vol kunnen schrijven. De hoofdstukken in dit boek gelden 

wel voor alle drie de opties, welke opnamevorm je ook kiest. 
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Opnameruimte 

 

Zoals je voor kunt stellen geeft een zwembad een ander opnameresultaat dan een houten hok. De 

opnameruimte is dus van significant belang voor hoe je drumgeluid op de opnames gaat klinken. 

Zowel de vloer als de wanden hebben beiden een onmiskenbare invloed op je drumgeluid. Daarom is 

de belangrijkste keuze voor de studio vanuit het drummers perspectief eigenlijk wel de 

opnameruimte.  

Allereerst: hoe droger de ruimte, des te gecontroleerder het geluid wordt. Een droge ruimte wordt 

bereikt door het gebruik van dempende en absorberende materialen. Denk aan tapijt op de vloer, en 

wanden die bekleed zijn met tapijt of de bekende gaatjesplaten met veel dempend materiaal 

erachter. Een soortgelijke ruimte is volstrekt droog en heeft geen natuurlijke galm. 

Een ruimte met dik tapijt op de vloer en beklede wanden geeft een droog, natuurlijk en 

gecontroleerd geluid. Dat is in het bijzonder voor (akoestische) popmuziek en jazz prima. Voor 

andere stijlen zou ik eerder kiezen voor één van onderstaande mogelijkheden. 

Een ruimte met een houten vloer en houten wanden geeft een mooi warm drumgeluid met wat galm 

en wat power.  

Een ruimte met een hard stenen of betonnen  vloer en stenen of betonnen wanden heeft heel veel  

meer natuurlijke galm en heel veel power. Een soortgelijke ruimte heeft echter weer niet heel veel 

warmte. 

Mijn ideale ruimte is een ruimte met een betonnen ondervloer en daarop een houten vloer, gladde 

stenen wanden die tot de helft van de hoogte betimmerd zijn met hout. De ideale combinatie van 

power en warmte in het drumgeluid! 

Daarnaast is er nog het gebruik van je drumkleed wat ook bijzonder van invloed is. Ik zou, in welke 

ruimte je ook opneemt, altijd een drumkleed gebruiken. Ten eerste blijft je drumstel staan, en ten 

tweede geeft dat een iets gecontroleerder geluid, zeker in een houten of stenen ruimte. Vooral in 

een stenen ruimte absorbeert het wat van je snaredrumgeluid; zou je dit niet hebben dan wordt je 

gek van alle reflecties. De snaredrum projecteert het geluid namelijk naar onderen, tegen de stenen 

of houten vloer aan. Een drumkleed biedt dan net de controle die je nodig hebt. 

De keuze voor het soort drumkleed is ook nog belangrijk. Ik raad een stuk gewoon tapijt of een 

Perzisch tapijt (ondanks dat het er gezellig uitziet) ernstig af. Door de hoge pool van het tapijt 
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verzuipt je geluid er in. Veel beter werkt een echt drumkleed, of een droogloopmat. Dit is een rubber 

mat met daarop een dicht, laagpolig stuk tapijt. Je geluid blijft dan wat het zou moeten zijn en je bent 

de reflecties kwijt. 

Apparatuur 

Een ander aspect in de keuze van de studio is de aanwezige apparatuur. De meest in het oog 

springende zaken zijn natuurlijk het aantal kanalen en de opname apparatuur. Je zult dus vooraf 

goed moeten bepalen hoeveel kanalen je nodig hebt. Daarnaast kan het een keuze zijn, wanneer je 

met een clicktrack op gaat nemen (zie verder in dit boek) en je band een toetsenist(e) heeft, deze 

thuis alvast de toetsen op te nemen in een formaat dat de studio in kan lezen. Dit scheelt enorm veel 

opnametijd! 

Verder is het natuurlijk belangrijk dat er goede microfoons gebruikt worden. Neumann, Rode, 

Sennheiser, Shure en AKG zijn enkele grote merken die je veel in studio’s aantreft.  

Locatie 

Dan tot slot de locatie van de studio. Je kunt een studio dicht bij huis kiezen omdat dat nou eenmaal 

veel reistijd scheelt, je kunt ook een studio kiezen die veel verder weg is gelegen omdat je je dan in 

een volstrekt andere omgeving bevindt. En juist dat kan weer heel inspirerend werken.  

Een anekdote: het eerste album dat ik opnam met de band Maryson, getiteld “Master Magician”, 

werd destijds opgenomen in Leonberg, gelegen onder de rook van Stuttgart. We zaten daar in een 

klein dorpje met de bekende vakwerk huisjes. De studio was gelegen in een voormalige schuilkelder 

van de Duitse Luftwaffe. Een bizarre plek om op te nemen. Door de houten vloer en stenen wanden 

had het drumgeluid een ideale mix van warmte en power. De omgeving buiten was erg stimulerend; 

mooie bossen, een leuk dorpje, ander (en vooral zeer goed) eten en drinken. In een dergelijke 

omgeving krijg je een ander soort inspiratie dan wanneer je in je eigen stad opneemt.  

Dit zijn, naast de kosten, zeker aspecten die je mee moet nemen in het kiezen van een studio.  

Tot slot is het natuurlijk goed om te 

kijken wat de studio tot nu toe 

gedaan heeft. Wie hebben er 

opgenomen? Hoe klonk het 

resultaat? Wat waren de ervaringen 

van collega muzikanten die er 

wellicht opgenomen hebben? 

Al met al beïnvloeden deze 

voorgaande overwegingen samen 

welke studio, of welke opnamevorm 

het gaat worden. 

En nu….Aan de slag!  
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Stap 1: Voorbereiden 
Een goede voorbereiding is het halve werk……En dat geldt zeker ook voor het opnemen in een studio. 

Hoe beter je voorbereid bent, des te efficiënter, sneller en dus goedkoper kun je te werk gaan.  

In deze eerste stap gaan we kijken naar wat er voorbereid moet worden, en hoe je dat doet. 

Voorbereiding van je drumkit op de opnames 
“We’ll fix it in the mix” was in de jaren ‘80 een veelgehoorde kreet. Drums werden zo dood mogelijk 

gemaakt (door middel van tape) en vervolgens opgenomen om er later kunstmatig galm aan toe te 

voegen. Reden daarvan was dat de sound volledig gecontroleerd kon worden door de engineer en de 

producer. Gelukkig zijn we nu een stuk verder, en snappen we dat de drummer het drumgeluid 

maakt. Iedereen die zich een beetje serieus met opnemen bezighoudt, kan en zal je vertellen dat de 

eerste stap in het opnameproces een goed klinkende bron is. Wanneer je drumkit fantastisch klinkt, 

kan ‘ie ook fantastisch opgenomen worden. Wanneer  je drumkit ronduit beroerd klinkt, dan komt ‘ie 

ook zo op de opname. Wat er niet in zit zal er ook nooit uitkomen. It’s definitely not going to be 

‘fixed in the mix’! 

Met dit in je achterhoofd moet je de eerste beslissing in de voorbereiding al maken: gebruik ik mijn 

eigen drumkit? Of leen ik er eentje van een goede vriend/vriendin, die een betere set heeft? Een 

andere mogelijkheid is om een goede drumkit te huren, of wanneer ze het hebben, de drumkit van 

de studio gebruiken.  

Houdt in je achterhoofd dat zelfs een goedkope set met nieuwe, goede vellen (mits goed gestemd) 

vaak al behoorlijk goede resultaten oplevert. In de studio heb je niet de toplijn van DW of Gretsch 

nodig, al helpt het vaak wel om snel tot goede resultaten te komen. Maar alles valt en staat bij de 

kwaliteit van de vellen en de stemming daarvan. En uiteraard van degene die de trommels raakt… 

Wat heb je nodig? 

Buiten een kwalitatief acceptabel drumstel en bijbehorende 

bekkens moet je vooral zorgen dat het geluid dat je eruit haalt zo 

optimaal mogelijk is. Nieuwe stokken en nieuwe vellen zijn dus 

zeker geen overbodige luxe.  

Nieuwe stokken gebruik je simpelweg omdat een nieuwe stok 

beter klinkt dan een gebruikte stok, en nieuwe vellen gebruik je 

omdat deze nog optimaal resoneren en dus veel beter klinken dan 

vellen die er al wat jaren op zitten. Verderop in dit hoofdstuk zal ik 

veel dieper op deze zaken afzonderlijk ingaan. 
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Drumkitconfiguraties 

Een jazzband wordt meestal niet heel vrolijk wanneer je met een 24” bassdrum aankomt zetten in de 

studio. Daar tegenover staat dat een metalband niet vrolijk wordt wanneer je met een 18” bassdrum 

aan komt zetten in de studio. Iedere stijl vraagt toch wel een beetje zijn eigen drumsound. En die 

drumsound wordt uiteraard voor een gedeelte bepaald door je stokken en je vellen, maar het meest 

toch wel door de diameter en materiaal van je drums en bekkens. 

 

In onderstaande tabel vindt je in de linker kolom een aantal stijlen terug, met daarnaast de vanuit 

mijn ervaring geadviseerde drummaten en bekkenmaten. Een slash (/) tussen twee maten betekent 

uiteraard de één of de ander, een komma er tussen betekent ‘en’. Let wel, het is een leidraad, een 

denk en doe richting waarvan ik zeker weet dat het werkt, maar geen absolute ‘must’. Maak vooral je 

eigen unieke sound! 

 

CR in de tabel betekent Crash-Ride; een bekken dat zowel als crash als wel als Ride te gebruiken is. 

Stemmen van je drums 

Voordat we echt aan het stemmen gaan, is het handig om even wat achtergrondinformatie te 

hebben en wat basisbegrippen en principes goed helder te hebben. Laten we beginnen bij het begin! 

Normaal gesproken hebben trommels twee vellen: het slagvel en het 

resonantievel. Maar wat gebeurt er eigenlijk wanneer je op een trommel 

slaat? Even een stukje natuurkunde. 

Wanneer je op een trommel slaat gebeuren er twee dingen: De lucht 

verplaatst zich door de ketel heen en brengt het resonantievel in trilling. 

Daarnaast verplaatst tegelijkertijd de op het slagvel opgewekte trilling zich 

door de ketel naar beneden, wat ook het resonantievel in trilling zet.  

Het karakter van de toon wordt mede gemaakt door de ketel en het gebruikte materiaal. Maple 

(esdoorn) heeft andere klankkarakteristieken dan Birch (berkenhout), en een brassketel bij een 

snaredrum heeft een andere karakteristiek dan staal of aluminium. Een combinatie van houtsoorten 

zoals maple, birch en bubinga levert in de regel het beste van de klankeigenschappen van de 

gebruikte materialen op. Ik zeg hier expres ‘mede’, want ook de vellen hebben een behoorlijke 

impact op het geluid. Een high-end drumkit met vreselijk goedkope, slechte vellen zal niet echt lekker 

gaan klinken, terwijl een relatief goedkope drumkit met goede, professionele vellen zeer goed kan 

klinken. Goede vellen zijn dus onontbeerlijk! 

Bassdrum Snaredrum Toms Floortoms Ride Crash Hihat Effects Extra

Jazz 18" 14"x5,5" 12" 14" / 16" 21" / 22" 17", 19", 20" CR 13" / 14" 12" Splash, 20" China Losse Rivets

Drum’n’Bass 16" / 18" 12"x5,5 / 14"x4" 10" 14" 18" / 19" 14", 16" 12" 8" Splash, 16" China Cowbell

Fusion 20" / 22" 14"x5,5" 10", 12" 14" / 16" 20" 16", 18" 13"/ 14" 10" Splash, 16" China Cowbell

Funk/Soul 20" / 22" 14"x5,5" / 14"x4" 10", 12" 14" / 16" 20" 16", 18" 13"/ 14" 10" Splash, 16" China Cowbell

Latin 20" / 22" 14"x5,5" / 14"x4" 10", 12" 14" / 16" 20" 16", 18" 13"/ 14" 10" Splash, 16" China Timbale, Cowbell

Reggea 20" / 22" 14"x5,5" 10", 12" 14" / 16" 20" 16", 19" 14" 12" Splash, 20" China Timbale, Cowbell

Pop 20" / 22" 14"x5,5" 10", 12" 14" / 16" 20" 14", 16", 18" 13"/ 14" 10" Splash, 16" China Tamboerijn

Rock 22" 14"x6,5" 12", 13" 16" 20" / 22" 16", 18" 14" 12" Splash, 18" China Cowbell

Hardrock 22" / 24" 14"x6,5" / 14"x8" 12", 13" 16"/ 18" 22" 16", 18", 19" 14" / 15" 12" Splash, 20" China Cowbell

Metal 22" / 24" 14x5,5" / 14"x6,5" 10", 12" 14" / 16" 22" 16", 18", 19" 14" 10" Splash, 18" China Icebell
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Er zijn echter ook toms welke uitsluitend een slagvel hebben. De vooral in de jaren ’70 en ’80 

populaire Concert toms hadden uitsluitend een slagvel. Dat resulteert in een korte toon met veel 

attack. 

Rototoms hebben idem 

uitsluitend een slagvel, en 

missen daarnaast ook nog 

eens een ketel!  

Wanneer alle spanpunten 

een gelijke spanning hebben 

kun je de toonhoogte 

aanpassen door eraan te 

draaien.  

Drummers als Terry Bozzio 

(UK, Zappa), Bill Bruford (UK, 

Yes) en Jos Zoomer 

(Vandenberg) speelden in 

resp. de jaren ’70 en ’80 van 

de vorige eeuw op een kit die 

bestond uit een normale bassdrum en snaredrum, en voor de rest uitsluitend uit Rototoms. Super 

controleerbaar, een korte percussieve klank, en op zijn minst heel apart. Uiteraard hebben Rototoms 

door het ontbreken van de ketel erg weinig volume.  

In de studio kun je het beste nieuwe vellen gebruiken. Daar moet ik nog wel iets bij vertellen; nieuwe 

vellen moeten zich nog ‘zetten’. De rek moet uit het vel en het vel moet zich vormen naar de 

draagrand (bearing edge) van de ketel. Eén repetitie van een paar uurtjes doet daarin wonderen; pas 

na een paar uur gaat een vel namelijk optimaal klinken. De rek is er dan echt helemaal uit, en het vel 

verloopt dus niet meer qua toon. En daarna gaat een vel, langzaam maar zeker, helaas steeds meer 

achteruit. 

Soorten vellen 

Er is een hele wereld aan soorten en type vellen van verschillende merken. Overwegend worden 

Remo en Evans wel het meest gebruikt. Evans kenmerkt zich in mijn opinie door een wat droge 

sound, en Remo kenmerkt zich door een volle sound met veel toon.  

Kijkend naar de productlijnen van al die merken zie je al snel dat er enkel laags vellen zijn en dubbel 

laags vellen. Beiden hebben een heel andere karakteristiek. Reden om daar even bij stil te staan. 

 Enkel laags vellen kenmerken zich overwegend door een heldere, open toon, met in 

verhouding tot dubbel laags vellen veel hoog en mid, en een goede sustain. Ook de 

resonantie-eigenschappen van een enkel laags vel zijn optimaal; er hoeft namelijk maar 

weinig massa in beweging te worden gebracht. Enkel laags vellen zijn overwegend zeer 

responsief en hebben een sterke attack. Je kunt deze vellen gebruiken als slagvel en als 

resonantievel. 



 

 
Essential Drum Series – Drums in de Studio Edition 2013  15 

 Dubbel laags vellen kenmerken zich door een korte(re) klankduur, waardoor ze zeker in Rock 

en Metal vaak favoriet zijn. De overall sound is lager dan bij enkel laags vellen, de attack en 

responsiviteit zijn gemiddeld. Deze vellen kun je eigenlijk uitsluitend als slagvel gebruiken. 

Voor de bassdrum raad ik sowieso een goed dubbel laags vel aan. Dubbel laags vellen gaan in 

de regel veel langer mee bij intensief gebruik dan enkel laags vellen. 

De hiervoor genoemde vellen (enkel laags en dubbel laags) zijn daarnaast in de regel te krijgen in 

twee smaken: ‘coated’ en ‘clear’. In de ‘clear’ variant heb je een doorzichtig (transparant) vel, in de 

‘coated’ versie is daar nog een dun, ruw verflaagje op gespoten, waardoor je er ook met brushes op 

kunt spelen (vegen). Er zit echter ook een duidelijk verschil geluid, beiden hebben ook in dit geval 

een heel andere karakteristiek. Reden om ook hier weer even bij stil te staan: 

 Clear vellen hebben een heldere, duidelijke toon 

 Coated vellen zijn wat warmer en voller van toon dan clear vellen, en bovendien geschikt 

voor brushes. 

Beide smaken kun je in de enkel laags variant als resonantievel en als slagvel gebruiken, de dubbel 

laags uitsluitend als slagvel. 

Daarnaast is er nog de dot die sommige vellen hebben. Bij een vel met 

een dot (of deze nou op het vel of onder het vel geplakt zit) levert de 

buitenkant van het vel veel toon, terwijl de dot stevigheid aan het vel en 

tonale focus (sterke rechte toon zonder ‘overtonen’) aan het vel toevoegt. 

Daarnaast heeft de dot een dempende werking, waardoor de toonduur 

korter is dan bij een gelijkwaardig vel zonder dot. Een gecoat vel met dot 

is niet als resonantievel te gebruiken, een clear vel met dot wel, maar dan 

uitsluitend op toms en floortoms. Deze waren met name in de jaren ’80 

erg populair. Het vel dat je hier afgebeeld ziet is een typisch gecoat snaredrumvel met dot. Dit wordt 

ontzettend veel gebruikt om een strak en helder snaredrumgeluid te krijgen. 

In het midden van je vel zit de ‘sweet spot’: het punt waar de sound optimaal is. Dat daar deze dot zit 

is natuurlijk geen toeval. 

Het belang van een goed resonantievel 

Veel drummers weten helaas niet wat het belang van een goed resonantievel is. Niet zelden tref je 

een drumkit aan met goede Remo’s als slagvel, en aan de resonantiekant een setje zeer goedkope 

fabrieksvellen er nog op. Ga er van uit dat de verhouding die bepalend is voor het geluid van je 

trommel de volgende is: resonantievel 30% en slagvel 70%. Ook resonantievellen moeten soms 

vervangen worden, ondanks dat er niet direct op gespeeld wordt. Dit heeft er mee te maken dat de 

resonantie van het vel naarmate het langer op een trommel zit minder wordt. En daarmee wordt de 

sustain, de toonduur korter wat resulteert in een ‘doder’, korter geluid. In de regel kun je wel een 

aantal jaar met resonantievellen toe; ze slijten gelukkig een heel stuk minder snel dan slagvellen! 
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Tabel vellen 

In onderstaande tabel tref je een aantal velcombinaties aan voor diverse muziekstijlen. In de tabel 

ben ik van het merk Remo uitgegaan. Ik speel al sinds ik drums speel op Remo vellen. Ik heb wel eens 

wat uitstapjes gemaakt, maar kwam toch steeds weer op Remo terug. 

Van deze combinaties weet ik dat ze altijd goed werken. Zie deze tabel ook vooral in combinatie met 

de tabel “Drumkitconfiguraties” eerder in dit boek. 

Let wel, ook hier is het een leidraad, een denk –en doe richting waarvan ik zeker weet dat het werkt, 

en geen absolute ‘must’. Maak, wederom,  vooral je eigen unieke sound! 

  

 

  

Bassdrum batter Bassdrum Reso Snaredrum batter Snaredrum Reso Toms + Floors batter Toms + floors Reso

Jazz Ambassador Coated Ambassador Coated Ambassador Coated Ambassador Hazy Ambassador Coated Diplomat Clear

Drum’n’Bass Powerstroke IV Clear Ambassador Clear CS Coated Ambassador Hazy Ambassador Clear Ambassador Clear

Fusion Powerstroke III Clear Powerstroke III Ebony Ambassador Coated Ambassador Hazy Ambassador Clear Ambassador Clear

Funk/Soul Powerstroke III Clear Powerstroke III Ebony Ambassador Coated Ambassador Hazy Ambassador Clear Ambassador Clear

Latin Powerstroke III Clear Powerstroke III Ebony Ambassador Coated Ambassador Hazy Ambassador Clear Ambassador Clear

Reggea Pinstripe Coated Ambassador Coated Ambassador Coated Ambassador Hazy Ambassador Coated Ambassador Clear

Pop Powerstroke III Clear Powerstroke III Ebony Ambassador Coated Ambassador Hazy Ambassador Clear Ambassador Clear

Rock Powerstroke III Clear Powerstroke III Ebony CS Coated Ambassador Hazy Emperor Clear Ambassador Clear

Hardrock Powerstroke III Clear Powerstroke III Ebony CS Coated Ambassador Hazy Emperor Clear Ambassador Clear

Metal Powerstroke III Clear Powerstroke III Ebony Emperor X Coated Emperor Hazy Pinstripe Clear Ambassador Clear

PRO TIP: Uitzonderingen bevestigen de regel! We hebben net vastgesteld dat een enkellaags 

vel het beste is als resonantievel. Er is echter één uitzondering te maken. Vaak zie je bij 

drumkits een 14” racktom (hangende tom) die als hangende floortom dient. 

 

Op zich prima, wanneer de ketel zelf al veel laag in het karakter heeft, zoals een birch of 

maple ketel. Goedkopere houtsoorten zoals mahogany (mahonie) en basswood hebben dat 

helaas niet. En dit zijn precies de houtsoorten die in de onderklasse en de lage middenklasse 

gebruikt worden. Denk hierbij aan de zgn. fusion setups van de Tama Imperialstar, Pearl 

Export, et cetera.  

Wanneer je hier – een (liefst gebruikt!) Remo Pinstripe of een gelijkwaardig dubbellaags vel 

gebruikt, zul je zien dat de toonhoogte significant (wel een hele toon) omlaag gaat. Dit komt 

door de klankeigenschappen van een Remo Pinstripe vel; het vel extrapoleert van nature de 

lage tonen, waardoor je het gemis aan laag in de ketel op deze manier compenseert. 
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Special: De Kickport 

 

De kickport is een rozet dat je in het resonantievel van je bassdrum 

kunt zetten om de lage frequenties een ‘boost’te geven, waardoor de 

de bassdrum warmer, dieper en ‘vetter’ klinkt. 

De kickport bereikt dit op de volgende manieren: 

 De kickport gedraagt zich als een basreflex in een speaker 
casbinet, waardoor de lage frequenties ‘geboost’ worden. 
 

 De kickport comprimeert de lucht die de bassdrum verlaat, waardoor er meer ‘punch’ 
ontstaat.  

Bij een high-end  set heeft zo’n kickport echter vaak iets minder zin dan bij een instapset of een 

middenklasser.  Het ligt daarnaast geheel aan de karakteristieken van de gebruikte houtsoort welk 

effect de kickport geeft. Voor het idee: bij mijn Gretsch kit is het effect duidelijk, terwijl bij mijn DW 

set het verschil eigenlijk nauwelijks hoorbaar is. Bij middenklasse set van Tama en Pearl is het effect 

overduidelijk aanwezig. Om de prijs hoef je het niet te laten: de kickport kost tussen de 40 en 50 

euro. 

 

 

DRUMSET MET KICKPORT  
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Stemmethodes en stemvolgorde 

In deze paragraaf gaan we kijken naar de volgorde van stemmen en de methodes. Voordat we naar 

de methodes gaan kijken, is het goed om eerst even een globaal overzicht en een indruk te krijgen 

van het ‘wat’. Vervolgens gaan we in op het ‘hoe’! 

De stemvolgorde is relatief eenvoudig: Allereerst de bassdrum. Wanneer deze goed klinkt, volgt de 

snaredrum. Wanneer deze eveneens goed klinkt, kun je het beste eerst even een stukje met alleen 

bassdrum, snaredrum en hi-hat spelen.  

Wanneer dit samen goed klinkt, en het snarenbed van de snaredrum niet meeresoneert (mee 

rammelt) met de bassdrum, kunnen we verder met de toms en floortoms. Dit mee resoneren heet 

overigens ‘snarebuzz’. Hoe je dit elimineert zien we straks. 

Bij de toms en floortoms beginnen we met de laagste of laatste floortom. Dit is omdat, wanneer we 

met de hoogste tom zouden beginnen, we ‘beneden aan’  niet uit zouden komen. We werken dus 

van laag naar hoog. Let erop dat de interval (het verschil in toonhoogte)  tussen de toms gelijk is. 

De verhouding tussen de stemming van het resonantievel en het slagvel is een zeer bepalende voor 

het uiteindelijke geluid. Wanneer resonantie en slagvel exact gelijk gestemd staan, is er geen toon. 

Dat is een natuurkundig principe. Wanneer het resonantievel hoger gestemd staat dan het slagvel, 

kan krijg je een toon die na de klap qua pitch omhoog gaat. Dat gebruikt dan ook niemand. Wanneer 

het resonantievel lager gestemd staat, krijg je een toon die na de klap qua pitch omlaag gaat. Dit 

hoor je het meeste in rock en steviger muzieksoorten. Wanneer het resonantievel bijna even strak 

staat als het slagvel, en dus bijna hetzelfde gestemd, krijg je een mooie rechtdoor lopende toon na 

de klap. Luister maar eens naar de sound van Simon Phillips. Dit is de truc! 

Een vraag die ik wel eens krijg is de volgende: ”Moet ik mijn drumstel stemmen in een bepaald 

akkoord, zoals je bij een gitaar doet?”. Het antwoord daarop is nee. Wanneer je dit zou doen zou je 

altijd vals klinken wanneer er niet in dat akkoord wordt gespeeld! Je stemt je drumstel dus op het 

gehoor. Dat is je enige referentie. Wanneer je drumkit lekker klinkt, is het goed!  

En om hem lekker te laten klinken, gaan we nu van het ‘wat’ kijken naar hoe we dat doen, dus de 

stemmethode zelf. Ik ga hier uit van het vervangen van alle vellen, dus resonantievel en slagvel. 

Wanneer resonantievellen niet vervangen worden dan moet je ze nog wel steeds nalopen qua 

stemming volgens de hieronder beschreven methode. 
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Stemmen: de stap voor stap methode 

Allereerst gaan we kijken naar de algemene technieken voor het stemmen, vervolgens zullen we alle 

trommels af gaan lopen om met deze technieken de drumkit helemaal op stemming te brengen. 

Algemene stemtechnieken: De rek uit het vel halen en de volgorde van stemmen 

Bij het stemmen beginnen we met het resonantievel (ondervel) van een trommel, en vervolgens 

doen we het slagvel (bovenvel). Voor de stemverhouding tussen onder –en bovenvel, zie de vorige 

paragraaf. 

De methode die we bij het stemmen hanteren is de volgende:  

 Schroef met een stemsleutel alle spanbouten (tension rods) los.  

 Haal de spanrand van de trommel af, en laat de spanschroeven in de rand zitten.  

 Vervolgens gooi je eventuele viezigheid en stof uit de trommel, en maak je indien nodig de 
spanrand schoon, wanneer daar stof of 
viezigheid op zit.  

 Maak desgewenst je spanblokken blij met een 
druppeltje kruipolie of liever nog: een beetje vet 
(Vaseline of een soortgelijk produkt). 

 Leg het nieuwe vel op de trommel. Zorg dat het 
goed vlak ligt en goed aansluit. 

 Plaats de spanrand terug, en draai vervolgens 
alle spanbouten handvast aan.  
 
 
Hierna willen we alvast zoveel mogelijk rek uit het vel halen, om het teruglopen van 
stemming te voorkomen wanneer je er op gaat spelen. Dit is erg belangrijk! Wanneer je dit 
niet doet, blijf je namelijk nog een hele tijd bezig met bijstemmen en herstemmen. De rek 
haal je er als volgt uit: 

o Wanneer de spanbouten handvast 

aangedraaid zijn, druk je zo hard 

mogelijk met je vlakke hand het vel in. 

Eventueel kun je een doek op de 

trommel leggen. Het vel zal enorm gaan 

kraken. Dat is goed; dat betekent 

namelijk dat de rek eruit gaat. Je vel 

gaat niet stuk. 

o Ingeval het een bassdrum betreft kun je ook in plaats van drukken even op het vel 

gaan staan (wel even de schoenen uit). Dit kan geen kwaad; een 24” bassdrumvel 

kan een gewicht van 250 kilo dragen, recht op het vel. Geloof me, de rek is er dan 

écht uit. Hierna zul je nauwelijks verloop van stemming meer ervaren. 

 Vervolgens draai je met de klok mee de punten die tegenover elkaar liggen (wanneer 

mogelijk 1 punt overslaand) iedere spanbout een kwartslag of een halve slag aan. 
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Hanteer hiervoor het volgende schema: 

Eerst dus punt 1, dan punt 2, et cetera. 

Wanneer je een tom hebt met 5 lugs (O.a. 

Gretsch hanteert dit principe) dan is de 

volgorde als volgt: 

 Spanpunt 1 

 Spanpunt 2 

 Spanpunt 5 (helft van de draai) 

 Spanpunt 3 

 Spanpunt 4 

 Spanpunt 5 (helft van de draai) 
 

Vervolgens kun je door op de trommel te 

slaan kijken of de door jou gewenste toon 

min of meer bereikt is. Is dit niet zo, blijf dan 

volgens het schema per spanpunt de 

spanning verhogen tot de gewenste toonhoogte min of meer bereikt is. 

Is dit zo, dan volgt vervolgens het finetunen. Let wel: het enige dat je nu wilt hebben is de juiste 

toonhoogte. Of de trommel al dan niet lekker klinkt is nog niet aan de orde. Dat gaan we nu doen. 

Algemene stemtechnieken: Finetunen 

Zet een stok met de achterkant op het midden van het vel en sla met de tip van je andere stok 

zachtjes volgens dezelfde volgorde die je zojuist gehanteerd hebt bij het spannen. Waarschijnlijk zit 

er verschil in de toonhoogte per spanpunt. Kies het spanpunt dat correspondeert met de toonhoogte 

die je wilt en pas in de volgorde die je al gehanteerd hebt de spanpunten die niet goed zijn aan. Maak 

daarna weer een rondje langs alle spanpunten. 
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Wanneer nog niet alle rek uit het vel is, kan het zijn dat je 1 spanpunt niet goed krijgt. Een gedeelte 

van het vel is dan wat ‘stijver’ dan de rest. Wanneer dat zo is, kun je kijken of je de rek er alsnog 

uitkrijgt met de eerder beschreven methode.  

Verder kun je ook met je duimen voelen wat de spanning per spanpunt is. Het kan zijn dat een 

spanpunt dat niet goed is, verstoord wordt door de spanning van het spanpunt er tegenover, of het 

spanpunt links of rechts er van. Voel deze met je duimen na, en gebruik de ‘stok in het midden’ 

methode. Kijk wat er gebeurt wanneer je één van deze spanpunten bijstelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je je duimen niet vertrouwt kun je ook een stemapparaat zoals de 

Tama Tension Watch of de tune-bot gebruiken. Deze meet de spanning per 

spanpunt, waardoor je ze exact gelijk kunt krijgen. Uit ervaring weet ik dat 

dit geen garantie voor succes is, maar wel een handig hulpmiddel wanneer 

je nog niet heel bedreven bent in het stemmen. Hiermee kun je in elk geval 

een meer dan acceptabel resultaat behalen. De echte referentie is en 

blijven wel je eigen oren!  

 

Blijf wel gedurende dit proces kijken of de 

verhouding tussen resonantievel en slagvel goed 

is. 

Nu we de stemmethodes zelf bekeken hebben en 

doorhebben, kunnen we stuk voor stuk de 

trommels afgaan volgens het schema dat we 

hiervoor al gelezen hebben. Let’s do it! 
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Bassdrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de bassdrum zijn er nog enkele andere zaken die de aandacht vragen. Wanneer het resonantievel 

(frontvel) geen microfoongat bevat, dan kun je dit erin maken. Hiervoor kun je van diverse merken 

een plakring kopen (bij Remo heet dit een Dynamo Ring) welke je er op plakt. Vervolgens snij je met 

een (nieuw en scherp!) Stanleymes aan de binnenkant van de ring het vel eruit. Heb je zo’n ring niet, 

dan kun je ook de ouderwetse methode gebruiken: Leg een 6” of 8” splashbekken op het vel en snij 

het gat daarlangs uit. Hierbij moet je wel heel voorzichtig te werk gaan. Het beste werkt het wanneer 

het vel iets gespannen is op de bassdrum. 

Het gat is dus bedoeld om een microfoon in te steken, waardoor de bassdrum beter op te nemen en 

uit te versterken is. Daarnaast is dit gat veelal verantwoordelijk voor het buiklaag in de bassdrum. De 

lucht stroomt er namelijk heel snel doorheen, sneller dan bij het vel zelf. Hierdoor komt het 

‘buiklaag’ (de laagste bastonen) meer naar voren. Eventueel kun je nog kiezen voor het plaatsen van 

een zogenaamde Kickport; dit is een kunststof slurf die je bassdrum ingaat en het (sub)laag 

extrapoleert. In mijn ervaring werkt het niet bij alle bassdrums even goed. Met name onder –en 

middenklasse bassdrums knappen er wel echt van op.  Verder kun je het voorvel / resonantievel iets 

dempen met enkele stroken gaffa tape aan de achterkant van het vel. Zeker bij een dun 

resonantievel is dit wel aan te bevelen. 

Aan de slagvelkant van de bassdrum is er ook nog iets te beleven. Hier kun je kiezen voor het plakken 

van een zogenaamde ‘Falam slam’ pad. Dit is een kunststof verstevigingspatch voor op het slagvel 

van je bassdrum. Wanneer je deze plakt op het punt waar de bassdrumbeater (klopper) het vel raakt 

krijg je meer attack, maar bovenal is het een goede bescherming voor je bassdrumvel. Dit zal niet 

snel indeuken, wat anders wel het geval is, zeker bij een zo laag mogelijke stemming. Vroeger, in de 

jaren 80, plakten we een muntstuk van fl. 2,50 (een knaak) met wat gaffa tape erover heen op het vel 

om meer tik te krijgen. Die truc werkt nog steeds, alleen kost het je nu een 2 eurostuk…:-) 

  

 Schroef met een stemsleutel alle spanbouten los.  

 Haal de spanrand van de trommel af, en laat de spanschroeven in/aan de rand 
zitten.  

 Verwijder het vel. 

 Vervolgens gooi je eventuele viezigheid en stof uit de trommel, en maak indien 
nodig de draagrand (bearing edge) schoon, wanneer daar stof of viezigheid op zit.  

 Leg het nieuwe vel op de trommel. 

 Plaats de spanrand terug, en draai alle spanbouten handvast aan. 

 Haal de rek uit het vel zoals eerder beschreven is. 

 Breng de trommel op stemming op de wijze zoals eerder beschreven is. Voor 
bassdrum hou ik zelf een zo laag mogelijke spanning aan: ik draai de spanbouten 
net zo aan dat het vel niet kringelt (plooien vertoont doordat het te slap staat). 
Dit geldt voor zowel slagvel als resonantievel. 
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Snaredrum 

Resonantievel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snaredrum 

Slagvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is goed om het even over de optimale spanning van je snarenmat of snarebed te hebben. Dit is 

van behoorlijke invloed op hoe lekker de snaredrum klinkt. Een te strak snarenbed ‘choked’ of 

‘verstikt’ de snaredrum, bij een te los snarenbed krijg je een teveel aan gerammel. Hoe bepaal je wat 

de optimale spanning is? Dit is relatief eenvoudig. Tik met je stok op de snaredrum, en draai met je 

andere hand het snarenbed losser of vaster.  

 Maak de snarenmat los en haal deze er af. Vaak kan dit met een stemsleutel, 
soms worden er kruiskopschroeven gebruikt. 

 Schroef met een stemsleutel alle spanbouten los.  

 Haal de spanrand van de trommel af, en laat de spanschroeven in/aan de rand 
zitten.  

 Verwijder het vel. 

 Vervolgens gooi je eventuele viezigheid en stof uit de trommel, en maak indien 
nodig de draagrand (bearing edge) schoon, wanneer daar stof of viezigheid op zit.  

 Leg het nieuwe vel op de trommel. 

 Plaats de spanrand terug, en draai alle spanbouten handvast aan. 

 Haal de rek uit het vel zoals eerder beschreven is. Voorzichtig: het snaredrum 
resonantievel is veel dunner dan andere vellen, en daarom ook veel vatbaarder 
voor beschadiging. 

 Breng de trommel op stemming op de wijze zoals eerder beschreven is.  

 Draai de snarestrainer (waar je de snaren mee aan en uitzet, en de spanning van 
het snarenbed regelt) zo los mogelijk. 

 Bevestig het snarenbed weer zoals je het eraf gehaald hebt. Zorg ervoor dat het 
exact in het midden ligt en niet naar één kant, en ook niet scheef. 

 Draai de spanning van het snarenbed weer aan tot de gewenste spanning. 

 Schroef met een stemsleutel alle spanbouten los.  

 Haal de spanrand van de trommel af, en laat de spanschroeven in/aan de rand 
zitten.  

 Verwijder het vel. 

 Vervolgens gooi je eventuele viezigheid en stof uit de trommel, en maak indien 
nodig de draagrand (bearing edge) schoon, wanneer daar stof of viezigheid op zit.  

 Leg het nieuwe vel op de trommel. 

 Plaats de spanrand terug, en draai alle spanbouten handvast aan. 

 Haal de rek uit het vel zoals eerder beschreven is. 

 Breng de trommel op stemming op de wijze zoals eerder beschreven is.  

 Check de spanning van het snarenbed en breng deze weer op de gewenste 
spanning. 
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Wanneer het snarenbed teveel rammelt is ‘ie te los; wanneer je een droge tik hoort waarbij het klinkt 

of de snarederum ‘stikt’ is ie te vast. Er tussenin is dus prima! 

Dan de eventuele snarebuzz. Hiermee wordt het overmatig meerammelen van het snarenbed 

bedoeld. Vaak wordt dit veroorzaakt door een tom, omdat deze in hetzelfde klankgebied zit als de 

snaredrum. In de regel helpt het herstemmen/anders stemmen van de tom om de snarebuzz kwijt te 

raken. Is dit niet zo, herstem dan het resonantievel van de snaredrum. Kijk of alleen het herstemmen 

van de 4 spanpunten aan weerskanten van het snarenbed helpt. In de regel is dit zo. 

Dan kan het nog zijn dat je last hebt van een zogenaamde ‘oinker’. Dit is geen op enigerlei wijze 

overdraagbare ziekte, maar een snare die niet de strakke klap geeft die het moet zijn, maar in plaats 

daarvan ‘oink’zegt. In de grunge was dit snaregeluid erg populair. Speel je toevallig grunge: niets aan 

doen! In alle andere gevallen helpt in 9 van de 10 gevallen het herstemmen van de 4 spanpunten aan 

weerskanten van het snarenbed. Wanneer het daarmee niet lukt, adviseer ik om de trommel 

helemaal opnieuw te stemmen en vooral goed de verhouding tussen resonantievel en slagvel in de 

gaten te houden. Hiermee experimenteren helpt je om meer inzicht te krijgen in het probleem. 

Dan tot slot nog even iets over het snarenbed zelf. Een goed snarenbed is onontbeerlijk voor een 

goed snaredrumgeluid. Een versleten snarenbed (snaren rekken uit en worden daardoor minder 

responsief) moet je vaak strakker zetten om snarebuzz te voorkomen. Door het strakker zetten gaat 

de snaredrum weer ‘stikken’. Ook snarenbedjes waar enkele snaren langer gerekt zijn dan de rest of 

zelfs aan één kant gebroken zijn valt geen eer aan te behalen. Een nieuw, goed snarenbed doet 

wonderen voor je snaredrum geluid! 

De bassdrum en snaredrum hebben we nu gehad. Tijd om even wat te spelen! Wanneer de bassdrum 

en snaredrum goed klinken samen, gaan we door naar de floortom(s) en Tom(s). 

Floortom(s) en Tom(s): 

 

 

 

  

 Schroef met een stemsleutel alle spanbouten los.  

 Haal de spanrand van de trommel af, en laat de spanschroeven in/aan de rand 
zitten.  

 Verwijder het vel. 

 Vervolgens gooi je eventuele viezigheid en stof uit de trommel, en maak indien 
nodig de draagrand (bearing edge) schoon, wanneer daar stof of viezigheid op zit.  

 Leg het nieuwe vel op de trommel. 

 Plaats de spanrand terug, en draai alle spanbouten handvast aan. 

 Haal de rek uit het vel zoals eerder beschreven is.  

 Breng de trommel op stemming op de wijze zoals eerder beschreven is.  

 Bij floortoms kan het raadzaam zijn het resonantievel iets te dempen. 

 In de regel houd ik voor floortoms een zo laag mogelijke spanning en dus 
stemming aan, en bij toms een gemiddelde. 

 Zorg er voor dat de interval (het verschil in toonhoogte) tussen alle toms en 
floortoms gelijk is. 

 Hou goed de stemverhouding tussen resonantie en slagvel in de gaten (zie 
hiervoor). 

 Gebruik wanneer nodig een klein stukje Moongel of een stukje gaffa tape om iets 
te dempen wanneer het écht nodig is. 
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Het totaalgeluid 

Wanneer alles gestemd is, wordt het tijd voor een ‘totaaltje’: het bespelen van de gehele kit om te 

kijken of het alles op de juiste stemming is. Loop eerst de toms af, van onder naar boven. Wanneer 

hier niets geks in zit, speel dan een groove en wissel deze af met simpele, rechte fills waarbij je alle 

toms en floortoms gebruikt. Probeer wel ‘open’ te spelen om zo terwijl je speelt het totaalgeluid van 

je drumkit goed te kunnen beoordelen. 

Zaken waarin je in deze fase op let zijn: 

 Is er sprake van extreme snarebuzz, en waar wordt dit door veroorzaakt? 

 Is de interval tussen de toms gelijk? 

 Hebben de toms en floortoms een gelijke sustain? 

 Is de bassdrum laag genoeg ten opzichte van de floortom? 

 Is de bassdrum ten opzichte van de rest van de set niet te kort van toon? 

Weet dat bij snelle partijen alles wel snel oké klinkt; het gaat er om dat je juist kunt beoordelen of er 

rare bijgeluiden optreden. Dat is de reden van het niet al te hoge tempo dat je nu speelt. Rare 

bijgeluiden wil je niet in de studio tegenkomen straks; er kan namelijk een hoop tijd in gaan zitten. En 

met tijd dus een hoop geld. En dan heb je nog niets opgenomen, alleen maar een goed klinkend 

drumstel neergezet…. 

Wanneer er onverhoopt nog zaken zijn die je in deze fase tegenkomt, heb je nu nog ruim de tijd om 

dit recht te trekken op basis van de informatie die je hiervoor gekregen hebt. 

Nu kan ik mij heel goed voorstellen dat het hele verhaal hierboven een enorme hoeveelheid 

informatie is. Daarom heb ik het voor je samengevat in de checklist drums stemmen welke je achter 

in dit boek vindt. Aan de hand van de checklist kun je puntsgewijs je drumkit stemmen. Wanneer je 

ergens even niet helemaal uit komt, kun je terug bladeren naar dit hoofdstuk waar het allemaal 

gedetailleerd wordt uitgelegd! 
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Nog enkele tips en trucs…… 

Voor het stemmen kun je uiteraard een gewone stemsleutel gebruiken. 

Wanneer je je volledige vellenset vervangt, is dat wel een hoop draaiwerk. 

Zelf gebruik ik daar een ‘Robokey’ voor; dit is een grote stemsleutel die 4 

keer ronddraait waar jij zelf 1 keer draait. Geweldig apparaatje! Hiermee 

kun je eenvoudig 85% van het draaiwerk doen, en vervolgens kun je het 

finetunen met een gewone stemsleutel doen. Scheelt verschrikkelijk veel 

tijd én de nodige kramp in je hand en vingers…. 

Neem vooral je tijd voor het stemmen, en maak er geen haastklus van. 

Wanneer je nog niet heel veel ervaring met stemmen hebt kun je gerust twee uur uittrekken voor 

het opnieuw van vellen voorzien en stemmen van een vijfdelige set. 

De drumkit als geheel laten klinken 

Goed, je drumkit is gestemd, en alle onderdelen klinken te gek. De volgende stap is het als een 

geheel te laten klinken. Dit heeft niet alleen te maken met stemming, maar ook met de onderlinge 

dynamische volumes tussen je drums en bekkens. Hierover vertel ik meer in de paragraaf ‘Dynamiek’ 

in stap 2: Opnemen.  

Waar dit ook mee te maken heeft is demping. Een ‘afgeplakt’ drumstel zal nooit als geheel gaan 

klinken, maar als een verzameling trommels i.p.v.  als een drumstel. Ga er van uit dat tonen in 

bijvoorbeeld een drumfill elkaar iets moeten overlappen. Wanneer de kit heel ‘dood’ en kort klinkt, 

gebeurt dit niet en eerlijk gezegd speelt dat ook niet heel prettig.  

Wanneer de attack van tom 2 in de sustain van tom 1 zit, wordt het een eenheid. En dat geldt 

uiteraard niet alleen voor je toms, maar voor je hele set! Over demping vind je nog meer in de 

paragraaf ‘Dempen en afplakken, of juist niet?’ in stap 2: Opnemen. 

Bekkens  

Het is zeker aan te raden om je bekkens voor een opnamesessie schoon 

te maken. Vuile bekkens leveren extreem in op het hoog, klinken dus 

minder sprankelend en een stuk doffer dan schone bekkens. Bij het 

schoonmaken gaat het om beide kanten van het bekken. Extreem van 

belang zijn de randen waar je hi-hat bekkens elkaar raken. Om je bekkens 

schoon te maken kun je het beste bekkencleaner kopen van het merk 

waar je bekkens van zijn. Laat je daarvoor adviseren in de winkel of 

drumspeciaalzaak. 

Defecte bekkens kun je het best niet gebruiken. Het defect hoor je vaak, en je gaat je zeker irriteren 

aan het geluid van een defect bekken in de opname. Liever een bekken minder dan een bekken dat 

niet optimaal klinkt! 

Zorg ervoor dat je bekkens vrij hangen en goed kunnen ‘schommelen’; je hebt dan het optimale 

klankresultaat. Bekkens die te vast hangen doordat ze te strak zijn aangedraaid op de standaard 

klinken altijd dof en gedempt, ook al zijn ze schoon. Bovendien sla je ze dan snel stuk. 
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Daarnaast is je bekkenkeuze bepalend voor de sound die straks vastgelegd wordt, en hoe goed deze 

in het geheel past. Dikke heavy rock bekkens werken niet zo goed bij een jazzband, en evenmin 

weken flinterdunne, grote jazzbekkens goed in metal.  

Hardware 

Bij de hardware moet je ervoor zorgen dat alles soepel 

draait, stevig is en niet meetrilt of ratelt. Defecte 

hardware kan in de studio voor enorm veel zoekwerk 

zorgen om te ontdekken ‘waar dat rammeltje nou toch 

zit’.  

De kettingen van je bassdrumpedaal en van de hi-hat 

ketting kun je met wat kruipolie piepvrij maken. Stroef 

draaiende bouten of moeren aan je standaards kun je 

met wat Vaseline of siliconenspray weer mooi soepel 

krijgen. Een beetje Vaseline of druppeltje kruipolie in de 

lugs van je trommels doet wonderen bij slecht draaiende 

spanbouten. 

Verder is dubbelbenige hardware natuurlijk aanmerkelijk steviger dan enkelbenige hardware. Bij 

grote bekkens en/of zware bekkens zou ik zelf altijd voor dubbelbenige hardware kiezen. Wanneer je 

aan de standaard ook nog klemmen en armpjes of houders vast gaat maken is dit zeker aan te raden! 

Stokken 

 

De juiste stok voor de job is onontbeerlijk. In heavy rock gaat een lichte 7a stok het niet redden qua 

power, en in jazz is een 2B stok veel te overpowered voor de muziek. Met een ‘gemiddelde’ stok 

zoals een 5a kun je over het algemeen wel alle kanten uit. Bij de voorbereiding op de opnames is een 

onontbeerlijk onderdeel het in huis halen van enkele paren nieuwe stokken.  

Nieuwe stokken klinken namelijk veel beter dan oude, gebruikte stokken. Dit komt doordat bij oude 

stokken de rek, de flexibiliteit uit de stok is. Daarnaast hebben nieuwe stokken vaak nog het gladde 

laklaagje wat bij oude stokken er al afgeslagen is.  

Een paar absolute showstoppers op het gebied van stokken zijn stokken met halve tips (je slaat 

namelijk je vellen aan gort) en stokken die niet van hout zijn. Aluminium stokken klinken niet en zijn 

funest voor je bekkens (die houden het niet lang uit). Kunststof klinkt helaas eveneens nergens naar. 

Gewoon hout is en blijft het mooiste! Verder is het van groot belang dat je stokken recht (en niet 

PRO TIP: Je kunt bij nieuwe stokken het gedeelte dat je normaal vast hebt (de grip) 

even heel licht opschuren met een fijn schuurpapiertje zodat de gladde lak er wat af is 

en ze minder snel uit je handen glippen wanneer je handen zweterig zijn. 
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kromgetrokken) zijn. Stokken die niet helemaal recht zijn, klinken niet goed en spelen ook niet lekker. 

Je kunt dit controleren door de stok even over een vlakke tafel heen te rollen. 

Reservespullen / Spare Parts 

Het is heel vervelend wanneer je bij het opbouwen in de studio precies een vleugelmoer van je 

bekkenstandaard kwijtraakt (wanneer je hem niet kunt vinden: meestal ligt ‘ie onder je bassdrum).  

Of dat je hi-hat clutch het begeeft tijdens de opname. Moet je dan een compleet reserve drumstel 

meenemen? Nee, dat niet. Maar er zijn wél een aantal zaken die erg handig zijn om bij je te hebben, 

omdat uit ervaring blijkt dat je die nog wel eens nodig kan hebben.  

Dit lijstje geldt overigens niet alleen voor de studio; live heb je het mogelijk nóg harder nodig. Op 

zoek gaan naar een nieuwe hi-hat clutch of bassdrumveertje betekent in de studio ernstig ongemak 

en extra kosten (de tijd loopt door), maar live kun je misschien gewoon écht niet verder.  

Zorg dus dat je je eigen ‘Drummers EHBO’ doos samenstelt. Je zult het misschien niet nodig hebben, 

maar wanneer je hem nodig hebt, ben je ongetwijfeld héél blij dat je hem bij je hebt. Wat zou er in 

moeten zitten? Kijk naar de checklist achter in dit boek! 

 

 

  



 

 
Essential Drum Series – Drums in de Studio Edition 2013  29 

Voorbereiding van jezelf op de opnames 

Spelen met een clicktrack 

De clicktrack is tegenwoordig zowel in de studio als live gemeengoed geworden. Een clicktrack is 

eigenlijk exact hetzelfde als een metronoom, een apparaat dat door middel van een geluid (een tik) 

de puls en daarmee tempo aangeeft. Het tempo wordt aangegeven in BPM (beats per minute). Een 

standaard disco/danstempo is bijvoorbeeld 120 BPM.  

Met de clicktrack ben je in staat om strak in de maat te spelen, of om gemakkelijk mee te spelen met 

eerder opgenomen stukken of met voorgeprogrammeerde sequences. Een clicktrack kun je krijgen 

als los apparaat, maar het zit ook ingebakken in opnamesoftware zoals Cubase of Protools. In de 

studio zal je waarschijnlijk de softwarevariant gebruiken. 

Wanneer er na je drumpartij andere instrumenten opgenomen worden, dan hebben zij heel veel 

profijt van het feit dat de drums met een click opgenomen zijn. Je weet namelijk zeker dat de 

drumpartij niet ‘zweeft’ qua tempo. De metronoomfunctie van de clicktrack stelt je in staat om exact 

op de tel te spelen, of om juist om de tel heen te variëren met het ritme en de feel. Zie de clicktrack 

maar gewoon als een extra of nieuw bandlid…… 

Wanneer er discussie ontstaat over de strakheid, tempo en/of tempovastheid binnen een drumtake 

biedt de clicktrack altijd uitkomst: de clicktrack is de absolute referentie. Opnemen met een 

clicktrack scheelt dus heel veel discussie in de studio. Discussie kost namelijk altijd heel veel tijd en 

dus heel veel geld; zeker in de studio kun je dat geld beter besteden aan een goede opname of mix 

dan aan onnodige discussies die te voorkomen zijn. 

Persoonlijk gebruik ik de clicktrack overigens zelden live, behalve voor het aftellen van songs in 

sommige shows (daarvoor gebruik ik een Tama Rhythm Watch, zie ook verderop). In de studio kan ik 

eigenlijk niet zonder. Het geeft mij heel veel vrijheid om te spelen wat ik denk of voel, terwijl ik weet 

dat het tempo niet verandert. En, zoals eerder gezegd, het elimineert iedere discussie over het 

tempo en de vastheid daarvan. 

 

Wat is het geheim van goed spelen met een clicktrack? Ondanks dat veel mensen je anders willen 

laten geloven is er niet echt een geheim. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je naar de click toe 

speelt, in plaats van er precies op probeert te spelen. Speel naar de volgende tik toe, in plaats van 

hem af te wachten en er exact op te spelen. Wanneer je exact op de click speelt klinkt het vaak erg 

stijf. Naar de click toespelen geeft een mooie(re) flow en speelt uiteindelijk dus veel gemakkelijker. 

 

Door naar de clickpuls toe te spelen, controleer en beheers je zelf de feel, groove en time en leid je 

ten opzichte van de click. Wanneer je iedere kwartnoot exact op het midden van de clickpuls 

probeert te spelen controleert en beheerst de click jou, in plaats van andersom! De clicktrack kan je 

beste vriend zijn in de studio, of je allerergste vijand. Het is maar net hoe je het benadert. Wil je 

controle in het liedje? Laat je gewoon leiden door de clicktrack, maar blijf zelf de baas. Naar de puls 

toe spelen! 
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Hoe bereid je je voor op het spelen met een clicktrack in de studio? Oefenen! Het is zeker aan te 

bevelen één van de vele play-along boeken van Dave Weckl, Simon Phillips, of vele anderen te kopen 

om mee te spelen.  

Probeer er spelenderwijs achter te komen waar je versnelt en waar je vertraagt. Probeer te spelen 

met de puls, door middel van het controleren van de drive in je spel/groove, en het hangen in je 

spel/groove.  

Wanneer je deze controle ontwikkeld hebt dan kun je dit gebruiken om de groove precies zo neer te 

zetten als je wilt: exact op de tel, met drive (voorop de tel) of een beetje lui (achterop de tel). 

 

Aantekeningen 

Aantekeningen kunnen je tijd-technisch ook enorm helpen. Belangrijk in je aantekeningen is dat het 

vormschema van het liedje terugkomt, evenals specials zoals stops, accenten of speciale fills. 

In een vormschema geef je de vorm van een muziekstuk weer. Daarvoor kun je de eerste letters van 

het alfabet gebruiken. Dezelfde onderdelen (bijvoorbeeld coupletten) krijgen dezelfde letter: A,A. 

Verschillende onderdelen (bijvoorbeeld couplet en refrein) krijgen verschillende letters: A, B. 

Onderdelen die erg op elkaar lijken maar niet precies hetzelfde zijn (bijvoorbeeld couplet 2 is iets 

anders dan couplet 1) geef je dezelfde letter met een accent: A, A'. Dit gegeven heb ik uitgebreid met 

een aantal onderdelen. Een stop kun je weergeven door een scheidingsstreep (|) te zetten. Accenten 

kun je weergeven door een X met daaraan vast het punt in de maat. Dat zou er zo uit kunnen zien: 

INTRO-A-A-B-|-A-A’-B(X4ne)-|-SOLO over A-A’-B(X4ne-X4te)-B-B-|-C> 

(Waarbij C in dit geval het eindstuk is, anders dan het couplet of refrein. Het > geeft een fade aan). 

Het lijkt wel wiskunde! Toch werkt dit als 

geheugensteuntje prima. Ook kun je een 

combinatie gebruiken van uitschrijven van 

het vormschema als letters en het in noten 

uitschrijven van een bepaalde fill of bepaalde 

accenten.  

  

PRO TIP: Een goede oefentip wanneer je met een clicktrack oefent is om te variëren 

tussen ‘double time’ en ‘half time’, en daarbinnen van 16en noten tot triolen ( triplets) in 

dezelfde puls. 
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Nog wat algemene wenken en inkoppers…. 

 

Een studiosessie vergt 

waanzinnig veel 

concentratie en focus. Je 

moet dus je hoofd er 

goed bij hebben. Keihard 

doorzakken in de kroeg 

de avond er voor is dus 

niet handig.  

Evenmin is het handig 

wanneer je drie weken 

geen stok aangeraakt 

hebt, en dus ‘cold 

turkey’ een topprestatie 

moet gaan leveren. 

Wel handig is het wanneer je lekker warm gespeeld bent in de week ervoor. Je hoeft dan minder op 

je eigen spel te letten, althans, minder op het goed spelen zelf, omdat dat al lekkerder loopt.  

Dat geeft je de ruimte en focus om ‘in het liedje’ te gaan zitten, en aandacht te hebben voor wat je 

hoort en daarop te reageren. Vergelijk het met een treinreis: wanneer je continu je veters moet 

vastmaken mis je het landschap wat aan je voorbij trekt, en dus ook dat ene moment om die ene 

mooie foto te maken. 
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Voorbereiding van de opnames zelf 

Hoeveel nummers ga je opnemen? 

Hierin zijn eigenlijk twee zaken van doorslaggevend belang; je budget en een realistische 

opnameplanning. Je ambitie is niet doorslaggevend hierin. Je kunt wel een volledig album op willen 

nemen, maar als je maar budget hebt voor vier liedjes dan is dat dus niet realistisch. 

In dit hoofdstuk gaan we dieper inzoomen op de voorbereiding, planning en eventuele pre-productie. 

Afhankelijk van die pre-productie kun je vaak al een inschatting maken van de tijd die het kost per 

liedje en hiermee een opnameplanning gaan maken. Ook dit komt verderop aan bod. 

Voorbereiden doe je als band! 

Het voorbereiden van een studio opname is het meest effectief wanneer je dat ook nog als band 

doet. Als band heb je bepaald welke songs je op gaat nemen. Luister bij het repeteren van die songs 

die je op gaat nemen kritisch naar elkaars en naar je eigen partijen, en probeer met opbouwende 

kritiek waar nodig het liedje nóg beter te maken.  

Uiteindelijk gaat het er om dat je fundamentele discussies in de studio over tempi, invulling en 

klankkleur voorkomt, en daarmee zo kosteneffectief mogelijk kunt werken. Verder kun je nu al 

bepalen of je na elkaar of met elkaar gaat opnemen, en een opnameplanning met elkaar afspreken. 

Daarnaast kun je bepalen of je ook nog een echte pre-productie gaat doen. Deze zaken komen 

verderop ook nog aan bod. Het uitgangspunt is: alles wat je vooraf bespreekt, hoef je immers niet in 

de studio te bespreken. En dat spaart heel wat tijd en dus geld uit. 

Tempo van de nummers bepalen die je gaat opnemen 

Om discussie over de tempi van liedjes in de studio te vermijden (discussie kost altijd heel veel tijd en 

dus heel veel geld) is het goed om in de oefenruimte het juiste tempo per liedje te bepalen. Daar zijn 

een paar handigheden voor: 

 Tama Rhythm Watch of een soortgelijk apparaat; 

 iPhone of Android app voor je Touch screen telefoon waar je door simpel op het 

beeldscherm te ‘tappen’ het tempo krijgt te zien. 

 

Speel een klein stukje van het nummer, 

bijvoorbeeld het couplet. Experimenteer en varieer 

totdat iedereen het erover eens is dat het juiste 

tempo gevonden is. Gebruik één van 

bovengenoemde methodes om te achterhalen welk 

tempo het is en noteer dat. De tempi van de 

nummers neem je mee naar de opnames zodat de 

engineer in de studio de clicktrack op deze tempi in 

kan stellen. 

 
 

Tama Rhythm Watch 
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De pre-productie 

De pre-productie is een (optionele) soort voor-opnamefase die je kunt gebruiken om de 

daadwerkelijke studio-opname voor te bereiden. Je gaat als het ware de studio opname een keer 

droog oefenen om te kijken hoe (een gedeelte van) de songs overkomen, en hoeveel tijd je kwijt 

bent voor het opnemen daarvan. Op basis van de pre-productie ga je nog de laatste wijzigingen 

aanbrengen in de liedjes, en heb je een goed idee hoe lang je per liedje bezig zult zijn. 

De pre-productie kun je uiteraard in de studio doen waar je daadwerkelijk gaat opnemen. Wanneer 

je daar daadwerkelijk een maand lang een album op gaat nemen is dat zeker aan te raden; je raakt 

bekend met de studio en legt zo al een goede basis voor de verdere samenwerking.  

Wanneer je een promo of demo op gaat nemen in de studio, is een pre-productie in de studio wel 

erg overkill, en bovendien uitermate kostbaar. In dat geval kun je dit het best in de oefenruimte 

doen. En alles tegelijkertijd, totdat je een gezamenlijke take hebt waar je tevreden over bent. Tijdens 

het opnemen merk je al hoe gemakkelijk of moeilijk het voor iedereen is. En daar kun je vervolgens 

op gaan plannen. 

Soms is een track uit de pre-productiefase in de studio zo te gek gespeeld, dat ‘ie gewoon op een 

album verschijnt. Vele artiesten hebben dit al eens gedaan, van de Rolling Stones tot U2 en 

Metallica…. 

De opnameplanning 

Om uiteindelijk zo efficiënt mogelijk op te gaan nemen in de studio, en eventuele tegenvallers en 

verrassingen in te kunnen calculeren, is het erg handig om een opnameplanning te maken. 

 Een opnameplanning bestaat eigenlijk uit een tijdsplanning van uur tot uur. Bekijk per uur hoe je in 

de planning staat, zodat je tijdig kunt besluiten om bijvoorbeeld een track te skippen, om op die 

manier binnen tijd en dus binnen budget te blijven. Laten we maar eens gaan bekijken hoe dat er uit 

zou kunnen zien.  

Om te beginnen: plan dat je de avond ervoor al kunt opbouwen, afmiken en soundchecken. Je kunt 

dan de volgende dag fris beginnen!  

  

PRO TIP: Het is vaak zo dat refreinen van een song sneller gespeeld worden dan de coupletten 

van een song. Wanneer je zelf de clickpartij meeneemt (ofwel: de toetsenist heeft er al een bij 

zijn reeds voorbereide partijen aanstaan), dan kun je in de refreinen de clicktrack 2 tot 5 BPM 

sneller laten lopen in die stukken. Het nummer krijgt dan een mooi e, natuurlijke flow en een 

natuurlijk verloop. Let wel: terugschakelen (het tempo weer iets vertragen na een refrein) is 

veel moeilijker dan versnellen! Dit kun je alleen goed onder de knie krijgen door het een paar 

keer te repeteren. 
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De volgende dag zou er dan als volgt uit kunnen zien, op basis van het opnemen van 4 tracks: 

Dag 1: 
09.30 Aankomst en koffie, doorspreken opnameplanning 
10:00 Start opnames – Drums, track 1 
11.00 Drums, track 2 
12.00 Drums, track 3 
12.45 Lunch – tevens mijlpaal; waar staan we? Staan alle 3 de tracks er op? Zo niet, wordt track 4 dan 
geskipt en daarmee het opnameproces bekort (plan B)? 
13.15 Drums, track 4 
14.00 Bas, track 1 
14.30 Bas, track 2 
15.00 Bas, track 3 
15.30 Bas, Track 4 
16.00 Slaggitaar, track 1 
16.30 Slaggitaar, track 2 
17.00 Slaggitaar, track 3 
17.30 Slaggitaar, track 4 
 
Dag 2: 
09.30 Aankomst en koffie 
10:00 Start opnames – Sologitaar, track 1 
10.30 Sologitaar, track 2 
11.00 Sologitaar, track 3 
11.30 Sologitaar, track 4 
12.00 Lunch en ondertussen alles terugluisteren 
12.30 Zang, track 1 
13.15 Zang, track 2 
14.00 Zang, track 3 
14.45 Zang, track 4 
15.30 ‘Vergeten’ reparaties uitvoeren, evt. een dub opnemen 
16.30 Klaar 
 
Zoals je ziet, drums neemt de meeste tijd in. Dat heeft er, naast het feit dat de guidepartijen 

ingespeeld moeten worden, ook mee te maken dat je met een bas, gitaar of met zang wat 

makkelijker een foutje kunt repareren. Bij drums kun je ook inprikken (we leren verderop bij stap 2: 

opnemen wat dat is), maar dat is door de grote hoeveelheid microfoons altijd wat tijdsintensiever, 

vanwege alle overspraak. Overigens zit in ieder opnamesegmentje ook een korte break 

ingecalculeerd om even je hoofd leeg te maken en je voor te bereiden op de volgende track. 

Gebruik de opnameplanning als leidraad om te zien of je op koers zit, en wanneer dingen 

tegenvallen, of je ruimte hebt om dit op te vangen. Zoals je ziet, neem je in 2 dagen 4 tracks op. En 

dan zit er niets tegen. Wellicht moet je bij een grote tegenvaller een track skippen, of extra budget 

aanspreken. Zorg ervoor dat je niet verrast wordt, dat is de boodschap. 

Daarnaast betreft het hier uitsluitend de planning van de opnames. Ook de mixfase moet gepland 

worden. Voor het mixen kun je grofweg hanteren dat het mixen de helft van de tijd kost die het 

opnemen heeft gekost. Ook hier moet je dus qua tijd en budget nog rekening mee houden. 
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Stap 2: Opnemen 
 

Algemeen 

Na elkaar opnemen, of tegelijkertijd? 

Dit is een fundamentele keuze die, zoals ik al eerder zei, in de voorbereiding al bepaald moet 

worden. Waarom? Allereerst bepaalt je manier van opnemen je soort voorbereiding en dus je 

effectiviteit. Verder heeft het een grote invloed op de inrichting van de opnameruimte wanneer je 

tegelijkertijd op gaat nemen. Je zult er met zijn allen moeten staan (toetsen en zang kunnen 

overigens ook vaak wel in de regieruimte), dus de ruimte indeling zal bepaald moeten worden. In de 

regel zal er gebruik gemaakt worden van schotten tussen de instrumenten zodat de gitaarmicrofoon 

geen drums oppikt en vice versa. Dit is ook te ondervangen door de versterkers op de gang te zetten 

terwijl bassist en gitarist(en) in de opnameruimte staan. Je hebt dan wel de chemie van live spelen, 

zonder mogelijke geluidstechnische problemen. En dan nog een praktisch iets: er zullen voldoende 

microfoons moeten zijn om alles tegelijkertijd op te kunnen nemen. 

De chemie van tegelijk spelen is een andere dan wanneer je na elkaar opneemt. Wanneer je het 

gevoel hebt dat tegelijk spelen het product aanmerkelijk zal verbeteren dan los van elkaar opnemen, 

dan moet je dat gewoon kiezen. Wat een engineer of producer ook zegt, jouw/jullie gevoel is 

leidend. Wie betaalt bepaalt! Je moet ten slotte de rest van je leven met die opnames doen en er 

tevreden naar kunnen luisteren. 

Bij het na elkaar opnemen wordt ervan uitgegaan dat er 1 instrument tegelijkertijd opgenomen 

wordt in de opnameruimte. Overspraak (lekken van andere geluiden in de microfoons) en dergelijke 

zijn dan niet aan de orde.  

Wanneer er met een clicktrack wordt ingespeeld door de drummer is het voor de rest die volgt 

redelijk eenvoudig inspelen; het geheel is immers strak, en er zijn geen discussies over het tempo. 

Een gebruikelijke volgorde hierin is: Drums-Bas-Slaggitaar-Sologitaar-Toetsen-Blazers-Zang. 

Daarnaast kan het natuurlijk zijn dat de toetsenist(e) de partijen al meeneemt naar de studio in MIDI 

formaat. Wanneer dat zo is zit je automatisch aan het inspelen met een clicktrack vast, immers, de 

partijen zijn al ingespeeld. En toetsenisten doen dat altijd met een click-). 

Een laatste mogelijkheid die bestaat is dat alle partijen al in definitieve vorm opgenomen zijn met 

een clicktrack of drumcomputer. In dat geval komen de live drums als laatste, en wordt de 

opgenomen drumcomputerpartij (wanneer deze er is) gewist. Dit is wel een heel prettige vorm van 

opnemen, daar je tegen het eindresultaat aanspeelt en je dus veel beter je spel kunt doseren en je 

partijen kunt fraseren. Dit gebeurt in de professionele wereld heel vaak. 
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Natuurlijk geluid of triggers? 

 

 

Ook dit is een fundamentele keuze die bepalend is 

voor je uiteindelijke geluid. Wanneer je triggers 

gebruikt, dan maak je gebruik van een kastje op je 

trommel(s) dat de klap oppikt en in een signaal 

omzet. Dat signaal wordt opgenomen in MIDI 

formaat. Met dit signaal trigger je een geluid uit een 

geluidsmodule of uit de computer. Een andere 

methode is het genereren van trigger-data uit audio-

data. De akoestisch opgenomen signalen staan als 

computerdata in de opnamesoftware. Hieruit kun je de trigger-data halen; wat er gebeurt, is dat 

iedere klap een triggersignaal wordt waarmee je geluid (zogenaamde samples) uit een geluidsmodule 

of softwarepakket kunt halen (“triggeren”). Dit geeft je de vrijheid om een goede bassdrum-sample  

onder een slappe bassdrum te zetten, of om de gehele kit te vervangen door een goed klinkende set 

uit een softwarepakket als EZ-drummer. 

 

Uiteraard kun je desgewenst een mix 

maken van je akoestische geluid en het 

geluid uit de module of PC. Voordeel van 

uitsluitend met triggers opnemen is dat 

correcties binnen de opgenomen partijen 

heel eenvoudig zijn (alles in MIDI, geen 

problemen met overspraak van 

microfoons).  

 

 

Persoonlijk ben ik er niet wild van, maar er 

zijn situaties waarin het buitengewoon goed 

werkt. Vooral bij metalbands is het wel 

gemeengoed geworden voor met name de 

bassdrums. Een verhouding van 70% triggers 

en 30% akoestisch geluid is heel gebruikelijk. 

Ooit jezelf verwonderd waar het staccato, 

machinegeweer-achtige geluid van de 

bassdrums vandaan komen bij een hoop 

metalalbums?  This is it! 
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Opstellen, afmiken en soundchecken 

Opstelling van je drumkit 

 Als er iets is wat drummers vaak doen, dan is het wel op en afbouwen. Je drumstel opbouwen heb je 

vast al heel vaak gedaan; toch is het goed om even wat oog te hebben voor de volgende zaken. 

Zorg ervoor dat je drumkit exact staat zoals je wilt. Je moet overal goed bij kunnen. Gebruik 

boomstands en multiklemmen voor het optimaal positioneren. Neem je tijd voor eventueel 

aanvullend stemmen wanneer je niet helemaal tevreden bent over de sound.  

Zorg dat alle standaards goed en stevig staan, en dat alles goed vast zit. Omvallende of in elkaar 

zakkende standaards zijn natuurlijk funest in een opname. Ben je een echte hard-hitter, dan kun je je 

standaards nog met gaffa-tape aan de grond vast zetten.  

Zorg er voor dat ook de 

Cymbal Tilters (het stukje 

standaard waar je bekkens op 

zitten) goed vast zitten, en je 

hi-hat topbekken goed in de 

hi-hat clutch zit. Verder dan 

nog de vleugelmoeren die je 

bekkens op zijn plaats houden 

moeten voldoende vast 

zitten. Niet te vast; bekkens 

die vrij hangen en goed 

kunnen ‘schommelen’ geven 

een optimaal klankresultaat. 

Vergeet ook je tomhouders 

en floortompoten niet na te 

lopen. Een in elkaar zakkende floortom terwijl je aan het spelen bent is namelijk écht heel vervelend! 

Plaats niet meer dan je ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Dat scheelt tijd en dus geld, om het nog 

maar niet te hebben over verkwisting van kanalen en mogelijke overspraak. 

Tot slot nog enkele algemene wenken ten aanzien van zitpositie en hoogte: 

 Zet je kruk op een dusdanige hoogte dat je knieën onder een hoek van 90 graden staan, 

kantel, recht op de kruk zittend je bekken totdat je rug hol is en niet krom staat (dat 

voorkomt rugklachten en ander fysiek ongemak); 

 Zet je snaredrum minimaal op broekriem hoogte (wanneer je snaredrum te laag staat zorgt 

dit voor schouder –en polsklachten) 

Een ergonomische setup verhoogt niet alleen je snelheid en het speelgemak, maar vooral je 

spelplezier!  
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Plaatsing van je drumkit in de ruimte 

Wanneer je de keuze hebt waar je je drumstel neer kunt zetten in de opnameruimte, dan is het aan 

te raden om je snaredrum uit de hoes te halen, en op verschillende plaatsen in de ruimte te gaan 

staan en op je snaredrum te slaan. Probeer steeds een andere plek in de ruimte totdat je een mooie 

klank hebt. Op die plek zet je je drumkit neer. En het is goed om in je achterhoofd te houden dat een 

positieverschil van 50 centimeter een wereld van verschil kan maken! 

Afmiken van je drumkit 

Met afmiken wordt het plaatsen 

van microfoons rond je drumkit 

bedoeld. De plaatsing en het soort 

microfoons zijn doorslaggevend 

voor het eindresultaat, voor hoe je 

drums uiteindelijk klinken op de 

opname. Zonder er direct een 

cursus geluidstechniek van te 

maken is het echter wel goed om 

even te kijken naar soorten 

microfoons en de grove plaatsing 

daarvan. En belangrijk: wat het 

met het geluid doet.  

In de studio wordt over het algemeen gebruik gemaakt van condensatormicrofoons., in tegenstelling 

tot een live situatie waar met name dynamische microfoons gebruikt worden. 

Dynamische microfoons hebben de eigenschap robuust te zijn en tegen veel geluidsdruk te kunnen, 

vandaar ook de toepassing in live situaties.  Ze zijn daarentegen niet zo genuanceerd als 

condensatormicrofoons.  

Condensatormicrofoons staan bekend om het kraakheldere opnemen met veel nuance. Condensator 

microfoons hebben ook nog eens het kenmerk dat ze apart van stroom (48V) voorzien moeten 

worden. Dit gebeurt via de microfoonkabel, en wordt ‘fantoomvoeding’ of ‘phantom feed’ genoemd. 

Het verschil in nuance en het veelal beter dynamische bereik zorgen ervoor dat 

condensatormicrofoons in de studio veruit favoriet zijn. 

Hoewel anders uiteraard mogelijk is, is het in de regel zo dat dynamische microfoons live worden 

gebruikt voor de drums, en condensatormicrofoons in de studio. Speciale aandacht verdienen de 

microfoons die dienen als overhead. Dit zijn microfoons die boven het drumstel hangen om de 

bekkens op te pikken en het totaalgeluid te ondersteunen. Of als ambiance microfoons die in de 

ruimte hangen om het totaalgeluid en de akoestiek van de ruimte op te pikken.  
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Dan de plaatsingen van de microfoons. We onderkennen in de regel drie smaken hierin: 

Traditionele plaatsing - Close miking 

Bij close miking wordt iedere trommel en de hi-hat apart 

van een microfoon voorzien. 2 overheadmicrofoons 

completeren deze opstelling. Voordeel van deze 

methode is dat je maximale flexibiliteit hebt om het 

geluid per onderdeel van je drumkit in te stellen. Nadeel 

is dat het bij uitgebreidere drumkits erg veel kanalen, 

microfoons en sporen kost. De microfoon kan op een 

microfoonstandaard worden geplaatst, of op een clip die 

aan de rand van je trommel wordt bevestigd. In een 

uiterst geval, bij kanalen te kort, kun je 1 microfoon tussen twee toms in hangen.  

 

Normaliter zou een priklijst voor een normaal 5-

delig drumstel bij deze manier van afmiken er 

als volgt uit zien: 

1. Bassdrum 

2. Snaredrum TOP 

3. Snaredrum BOTTOM (optioneel) 

4. Hi-hat 

5. Tom 1 

6. Tom 2 

7. Floortom 

8. Overhead (OH) Links 

9. Overhead (OH) Rechts 

De snaredrum kan eventueel met twee 

microfoons opgenomen worden: 1 bij het 

slagvel en 1 bij het resonantievel. Het voordeel 

van een ‘Bottom snaredrum mic’ is dat je wat 

extra ‘crack’ en sensitiviteit aan het 

snaredrumgeluid kunt toevoegen. Voorwaarde 

is wel dat je snare niet mee resoneert op de 

toms of de bassdrum. Hoe je dat doet, hebben 

we al besproken in het hoofdstuk ‘Stemmen’. 

Close+Overhead miking 

Bij overhead miking worden de bassdrum, snaredrum en hi-hat apart afgemiked. Door het 

strategisch plaatsen van goede overheadmicrofoons wordt de rest van het drumstel (toms, 

floortom(s), bekkens) via deze microfoons opgenomen. Meestal worden er dan wel meer dan 2 hele 

goede condensator overheadmicrofoons gebruikt. 
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Een priklijst voor een normaal 5-delig drumstel bij deze manier van afmiken er als volgt uit zien: 

1. Bassdrum 

2. Snaredrum 

3. Hi-hat 

4. Overhead 1 

5. Overhead 2 

Overhead 1 en 2 zie je ook soms wel samengevoegd in 1 stereo overhead microfoon van extreem 

goede kwaliteit. Op deze manier heb ik destijds de pre-productie van het Maryson album ‘On goes 

the Quest’ ingespeeld. Het geluid was super. 

Ambient miking 

Bij ambient miking wordt volledig van de combinatie van je akoestische geluid en de akoestiek van de 

ruimte uitgegaan. In de ruimte worden meerdere microfoons op strategische plaatsen neergezet 

(o.a. Op ongeveer 1,5 meter van je drumstel af, op dezelfde hoogte als je toms), en vang je dus het 

pure akoestische geluid in de ruimte.  

Ook op die manier heb ik wel eens te gekke opnames gemaakt, met een fantastisch drumgeluid. 

Uiteindelijk is de meest bepalende factor toch de expertise van degene die het opneemt. 

 

Tijdens de opnames van het Michael 

Riesenbeck album ‘Too’ zijn alle drie 

de methodes gecombineerd: 

Ambient miking in de ruimte, close 

miking van alle drums en meerdere 

overheads.  

Op de foto’s links zie je mijn DW kit 

die ik voor de opnames gebruikt 

heb.  

Kost gigantisch veel kanalen en 

sporen, maar dan heb je het beste 

van alle drie de werelden. Je ziet dus 

dat mengvormen tussen deze 

methodes mogelijk en zelfs 

wenselijk zijn! 
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Special: De subkick 

Van origine een uitvinding van Yamaha, maar ook beschikbaar bij andere merken en eventueel zelf te 

bouwen: de subkick.  

In feite is het niets meer of minder dan een 

trommel waar een speaker in is gebouwd die 

dienst doet als microfoon. Door het concept 

worden de laagste tonen van je bassdrum, het 

sub-laag geëxtrapoleerd (omhoog getrokken qua 

volume). Hierdoor krijg je een veel ‘vettere’ 

bassdrumsound met heel veel meer lage tonen. 

Te gek voor rock en funk, minder toepasbaar voor 

jazz en easy-listening:-). 

 

Persoonlijk heb ik in de loop der jaren wel aardig wat ervaring opgedaan met diverse soorten 

microfoons. Onderstaand in de tabel vind je per onderdeel van de drumkit een microfoon (type en 

merk) waar het altijd mee lukt en wat goed werkt. 

TABEL MICROFOONS 

 

Voor een simpele promo of demo kun je zelfs voor toms en snaredrum de bekende Shure SM58 

gebruiken. 

  

Microfoon merk & type

Bassdrum Shure Beta 52a

Snaredrum (top) Shure SM57

Snaredrum (bottom) Shure SM57

Toms Shure Beta 98

Floortoms Shure SM27

Hi-hat Shure SM81

Overheads Shure SM81
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Warming up 

Het beste is om een goede warming up te doen voordat je begint met opnemen. Dat hoeft niet per 

sé op je drumstel; dat kan uiteraard ook gewoon op een oefenpad in de relaxruimte van de studio. 

Als alternatief voor een ‘echte’ oefenpad kun je ook een rubber muispad gebruiken. Dat werkt net zo 

goed, en is ook nog eens goedkoper, kleiner en lichter! 

Het voordeel van een warming up is dat je je spieren langzaam warm kunt laten worden en de 

doorbloeding van je armen en benen goed op gang brengt. Dat scheelt een hoop kramp tijdens het 

eerste nummer. En een goede warming up brengt je natuurlijk ook in een ‘playing mood’. 

Hieronder vind je mijn eigen 10 minuten warming up. Het gaat niet om snelheid, maar om 
accuratesse!  

HANDEN:  

 Begin met single strokes, dan naar double strokes op dezelfde snelheid, dan naar triples 
(geen triplets (triolen), gewoon 3 16e noten), en vervolgens 4 noten per hand. Herhaal dit 2 
minuten. Dit ziet er qua sticking en handzetting zo uit:  

RLRLRLRL-RRLLRRLLRRLLRRLL-RRRLLLRRRLLLRRRLLLRRRLLL-RRRRLLLLRRRRLLLL  

 Daarna stappen we over op een andere serie rudiments. Speel een “four stroke roll” 
(vierslagsroffel), met het accent op de laatste noot: RLRL. Daarna een “five stroke roll” 
(vijfslagsroffel): RLRLR. Vervolgens een “seven stroke roll” (zevenslagsroffel): RLRLRLR. Speel 
iedere roffel gedurende 1 minuut. Voor de verandering kun je ze ook als triolen spelen. 
Daarna gedurende één minuut de gewone standaard paradiddle met het accent op de eerste 
en de vijfde slag: RLRRLRLL. Totale tijd van deze oefening is 4 minuten.  

VOETEN:  

 Begin met RLRLRLRL in kwartnoten, ga vervolgens over op RLRLRLRL in 8en noten, en 
vervolgens naar RLRLRLRL in 16en noten. Herhaal dit 2 minuten.  

HANDEN EN VOETEN GECOMBINEERD:  

 Speel RLRL in 16e noten met je handen, gevolgd door RLRL met je voeten. Herhaal dit 
gedurende 1 minuut. 

 Speel achtsten triolen, opgesplitst in RLRL met de handen, gevolgd door RL met de voeten. 
Varieer met het tempo, maar zorg wel dat het accuraat blijft. Accuratesse is belangrijker dan 
snelheid! Herhaal ook dit gedurende 1 minuut.  

In 10 minuten ben je fysiek voldoende opgewarmd zodat je op een goede en verantwoorde manier 
aan de slag kunt! 
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Soundcheck  

Goed, het drumstel staat, is afgemiked en in de tussentijd heb je je even warm gespeeld. Tijd voor de 

volgende stap: de soundcheck. 

De soundcheck wordt gebruikt om te kijken of iedere microfoon signaal heeft én om te kijken of het 

drumstel als geheel en alle onderdelen afzonderlijk goed klinken. Want wat er niet in zit, gaat ook 

niet opgenomen worden; het begint bij een goed klinkende bron. 

De engineer gaat je dus vragen om op iedere trommel afzonderlijk te slaan. Het beste sla je op je 

normale spelvolume in een rustig tempo kwartnoten (1-2-3-4). Dit is omdat het ondoenlijk is 

wanneer je alleen maar roffels en heftige snelle dingen speelt een fatsoenlijk geluid in te stellen.  

De engineer zal aangeven wanneer hij een kanaal goed ingeregeld heeft en dus het volgende kanaal/ 

de volgende trommel aan de beurt is. Daarna volgt het totaalbeeld; speel een groove en wissel deze 

af met fills waarbij je alles gebruikt. Probeer wel ‘open’ te spelen om zo het totaalgeluid van je 

drumkit goed te laten horen op een manier die ook voor normale stervelingen te volgen is. 

Samenvattend: Volg bij de soundcheck de aanwijzingen van de studio engineer. Speel op alle 

trommels en bekkens volgens aanwijzing van de engineer en in de volgorde die de engineer aangeeft.  

Monitoring in de studio 

In de studio zal je eigenlijk altijd gebruik maken van een koptelefoon, in tegenstelling tot de meeste 

live situaties, waar er een monitorbox naast je staat waar je alles overheen hoort. Je kunt kiezen om 

een eigen koptelefoon te gebruiken, of een koptelefoon van de studio.  

Let er wel op dat wanneer je een eigen koptelefoon gebruikt, dit een gesloten model is die 

bovendien voldoende geluidsdruk aan kan. Je moet immers je eigen drumgeluid buitensluiten en 

overstemmen, anders kun je het allemaal simpelweg niet goed horen. 

Persoonlijk vind ik het erg prettig wanneer de clicktrack alleen aan de rechterkant (de rechter 

oorschelp) hoorbaar is. Daar kun je een beetje mee experimenteren totdat de clicktrack lekker ‘in het 

geluid valt’. Verder moet je uiteraard alles goed in verhouding kunnen horen. Zorg ook dat je een 

klein beetje drums over je koptelefoon binnenkrijgt. Anders is het net of het drumstel in een andere 

kamer staat wanneer je aan het spelen bent.  

Dempen en afplakken, of juist niet? 

Dempen of niet dempen, that’s the question. De noodzaak om te dempen is afhankelijk van twee 

factoren: de opnameruimte en de toonduur van je trommels. De enige echte referentie die aangeeft 

of er gedempt moet worden of niet, zijn je eigen oren. In dit geval kan de engineer aangeven dat 

dempen gewenst is, maar uiteindelijk moet je zelf tevreden zijn met het resultaat. Let wel: een 

engineer die met de rol gaffa tape binnenkomt voordat je een noot gespeeld hebt moet je niet 

vertrouwen. “Ik zorg dat het te gek wordt” is in deze context een vreselijke leugen. Dempen is 

weghalen van toon, en wat er niet meer in zit, gaat ook niet op je opname terecht komen. Het nadien 

toevoegen van galm is een lapmiddel. Het begint immers met een goed klinkende bron. 
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Wanneer je iets moet dempen dan kun je dat op toms, 

floortoms en snaredrum bij voorkeur doen met wat 

Moongel; dit is een kneedbare blauwe gel die je aan de 

buitenrand op je vel plakt. Gewoon te koop bij de betere 

drumspeciaalzaak! 

 

 

Wat je ook kunt gebruiken is een stukje gaffa tape, waar 

je ieder paar centimeter een stukje samenvouwt. Door 

deze samengevouwen stukjes kan de trilling 

‘ontsnappen’.  

 

Houdt in beide gevallen, zowel bij Moongel als bij gaffa 

tape,  een ruimte van ongeveer anderhalve centimeter 

tussen je demping en je spanrand aan.  

 

Een derde, alternatieve methode voor de snaredrum  is 

een half bierviltje, dat je met de ronding tegen je spanrand 

aan zet en met een stukje gaffa tape alleen aan de 

spanrand vastmaakt. Sla je op je snaredrum dan lift het 

viltje iets op, waardoor je een mooie toon krijgt. Hierna 

blijft het viltje direct weer liggen, zodat je snaredrum niet 

lang doorklinkt. 

 

 

Voor de bassdrum kun je allerlei fancy kussentjes kopen (van Evans, DW, Rockbag, etc.), maar een 

klein zwart kussentje van de Ikea voldoet net zo goed. Leg deze, afhankelijk van het geluid dat je wilt, 

tegen je voorvel of tegen je slagvel aan. Bij deze laatste word je bassdrum iets droger.  
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Een andere methode is een handdoekje oprollen, en in je bassdrum tegen je slagvel aan plaatsen. Zet 

het handdoekje met stukken gaffa tape vast aan je vel en aan je ketel (zie foto). Dit is de methode die 

Simon Phillips altijd gebruikt (en deze mooie Tama kit op onderstaande foto is dan ook van hem). 

Ook dit werkt prima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenk goed dat je met vellen zelf al heel veel voor elkaar kunt krijgen. Blader nog maar eens terug 

naar het hoofdstuk over het stemmen van je drums. Pinstripes of gelijksoortige dubbellaags vellen 

dempen enorm ten opzichte van enkellaags vellen zoals Remo Ambassadors of Evans G1 vellen. 

Persoonlijk ben ik geen voorstander van het apart dempen van snare en toms/floortoms; zelf 

prefereer ik een ‘open’ drumgeluid. Zelfs al klinkt het geheel wanneer je de drums solo hoort iets te 

lang door (‘ringy’, in vaktermen), dan zal je zien dat je dit kwijt bent wanneer je de rest van de band 

erbij hoort. Wat er overblijft, is een lekker open, ‘live’ drumgeluid.   
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Inspelen van tracks 
Uit het leven gegrepen: Een drummer gaat voor het eerst de studio in. Terwijl de rest van de band 

aan de koffie zit staat hij zijn drumstel op te bouwen. De nieuwe vellen staan prachtig op de 

zorgvuldig samengestelde witte Tama set. De engineer, tevens studio eigenaar, vertelt ondertussen 

honderduit over zijn belevenissen van de vorige dag in zijn studio. “Gisteren had ik die-en-die 

bekende drummer in de studio. Geweldig, wat een drummer. De ab-so-lu-te top van Nederland. En 

een leuke gast joh. Hij moest drie nummers inspelen, en wat denk je……drie one-takers, en binnen drie 

kwartier helemaal klaar. En een sound, echt niet normaal. Alle snareklappen even hard, dat werk. Net 

als die-en-die, die ken je toch ook wel? Nou, die had ik dus vorige week hier in huis. Speelde Lido 

Shuffle gewoon in één keer in. Wacht, ik laat je wel even wat horen……” 

Je kunt je voorstellen dat dit voor de ondertussen opbouwende drummer in kwestie nou niet een 

écht prettig begin van een dagje de studio in was. Hoe kon hij daar nou tegenop boksen? En blijkbaar 

is dat dus de norm die hier gehanteerd wordt, dit zijn ze dus allemaal gewend in deze studio. Het 

gaat een lange dag worden, zag ik hem denken…. 

Hoe moeilijk en vervelend ook, dit gaat je zeker een keer overkomen. Trek het je niet aan. Je bent 

een ander mens, dus je musiceert anders en denkt anders. Drummers vergelijken is flauw. Iedereen 

heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Bovendien waren de door de studio-eigenaar genoemde 

drummers in het voorbeeld echte ‘studio-cats’. En zij hebben die situatie ook ooit een keer 

meegemaakt voordat ze studio-cats werden……. 

Dan het begrip ‘one-taker’. De ‘one-taker’ is een bijna mythisch begrip geworden in studioland. Het 

betekent dat je een nummer de eerste keer dat je het speelt in één keer inspeelt. De eerste take is 

dus in dit geval de winnende take. Een soort jackpot in het casino. 

Uiteindelijk is het geen competitie. Als het dat wel was, dan was er wel een WK Drummen geweest. 

Het is dus geen wedstrijd wie het snelste met opnemen is. Vergelijk het met voetbal: alleen het 

eindresultaat telt. Hoe mooi of minder mooi je ook speelt, het gaat erom dat wat er uiteindelijk staat 

iets is wat het beste is van wat je kunt, gegeven de situatie op dat moment. En met het beste bedoel 

ik in dit geval niet je meest imposante fills, maar gewoon een goed en smaakvol uitgevoerde partij. 

Het gaat bij opnemen primair om focus en concentratie. Probeer je op te laden wanneer je een 

nummer op gaat nemen, en laat het wanneer de take er goed op staat weer van je afglijden. Neem 

even pauze om je hoofd leeg te maken en je voor te bereiden op het volgende nummer. Dan weer 

opladen, de knop om, en opnemen. Het is net topsport. 

Wellicht ten overvloede, maar goed en effectief opnemen heeft buiten 

concentratie en focus ook te maken met je reactievermogen. Alles wat 

daar iets mee doet heeft een direct effect op de kwaliteit van je spel. 

Bier, joints, pillen of andere middelen gaan je niet helpen een 

topprestatie neer te zetten. Vergelijk het maar met autorijden. Alleen 

krijg je in de studio geen bekeuring.  

In de regel zit je na het inspelen van één track wel in de opnamesfeer. Tijd voor de eerste take dus!  
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Welk nummer als eerste opnemen?  

Daar zijn de meningen ernstig over verdeeld. Sommigen gaan uit van ‘het lastigste nummer eerst’, 

terwijl anderen het simpelste nummer eerst zouden opnemen. Natuurlijk, wanneer je het lastigste 

nummer eerst op gaat nemen dan heb je die maar gehad. Het gevaar is alleen dat er dan 

onevenredig veel tijd in gaat zitten; je bent nog niet helemaal warmgedraaid, je moet nog wat 

wennen aan de koptelefoon, je moet nog wat in de juiste ‘vibe’ komen.  

Mijn persoonlijk advies is om een simpele track als eerste aan te pakken, en dan eentje die een 

medium tempo heeft. Een langzame ballad, hoe simpel ook, is lastiger op te nemen (zeker 

tempotechnisch) dan een medium tempo pop –of rocksong. 

Speel het moeilijkste nummer ook niet helemaal aan het eind, maar ergens in het midden; je bent 

dan lekker warmgedraaid en hebt nog voldoende concentratie en focus over. Het einde zou ik weer 

voor één of meerdere ‘simpelere’ nummers gebruiken. Dit in verband met de mogelijk optredende 

fysieke vermoeidheid, geluidsmoeheid en de concentratie die op een gegeven moment gewoon op 

is. 

De proeftake 

Om comfortabel te raken met het opnemen is het handig om te bekijken welke take je als proeftake 

inspeelt. Bij het daadwerkelijk opnemen gebruik je de proeftake als check of het geluid goed is, en 

om in de juiste ‘flow’ te komen. Veelal wordt dit gecombineerd met het opnemen van het eerste 

nummer dat je gekozen hebt. Is ‘ie per ongeluk (of expres) goed, dan heb je de eerste al binnen! 

De eerste take: toevoegen van guidevocals, keys, gitaren en bas 

De eerste take wordt vaak gebruikt om meteen guidepartijen op te nemen. Guidepartijen zijn 

partijen van de zang, gitaar, bas en keyboards die blijven staan totdat de definitieve partijen door 

deze bandleden ingespeeld worden. Dit is nodig om te voorkomen dat wanneer jij 5 takes voor een 

liedje nodig hebt, de rest ook vijf keer het liedje moet spelen. Soms is een guidepartij zo goed dat ‘ie 

sowieso kan blijven staan. Wanneer een guidepartij echter zó tenenkrommend slecht is dat je er niet 

op in kan spelen, dan mag je eisen dat deze over gaat of uitgezet wordt. Het is dan ook geen beleving 

van jou maar een vaststaand feit: iedereen kan namelijk horen of een partij schreeuwend vals is, of 

gierend uit de maat loopt. 

Dynamiek 

Over hoe hard je nou precies moet spelen op een opname verschillen de professionele meningen 

nogal. Vaak hoor je dat je zo hard mogelijk moet spelen omdat de drums dan het beste klinken. Dat is 

echter maar ten dele waar. Ik ga er van uit dat je moet spelen op een niveau dat je drums het beste 

klinken. En dat is niet noodzakelijkerwijs het hardste.  

Probeer van te voren maar eens uit bij welk volume je snaredrum het beste klinkt, en op welk 

volume je bekkens, bassdrum(s), toms en floortoms het beste klinken. Dan is het nog zo dat het in 

verhouding moet zijn. Dat wordt ook wel in de mix geregeld, maar wanneer je drumspel dynamisch al 

goed in verhouding is dan mixt het wel een heel stuk makkelijker en klinkt het ook veel natuurlijker. 

Fixen in de mix is het niet, waren we al achter……. 

Ik ga er altijd van uit dat bassdrum en snaredrum wel stevig mogen zijn. De hi-hat zit daar dynamisch 

iets onder qua niveau, puur om de zaak aan elkaar te lijmen. De hi-hat kan niet even hard of zelfs 
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harder dan de snare zijn. Fills met toms mogen er qua dynamiek wel uitspringen ten opzichte van de 

groove. Verder probeer ik de bekkens altijd onder controle te houden. Bekkens moeten goed in 

verhouding zijn met de drums. Van nature zijn bekkens harder dan drums; het is dan ook aan te 

raden om iets zachter op je bekkens te spelen dan op je drums. De zaak is dan mooi in verhouding. 

Alle groten der aarde (Ian Paice, Simon Phillips, Vinnie Colaiuta, etc.) hanteren deze methode: hard 

op de drums, zachter op de bekkens. 

Nog enkele technische tips: 

 Iedere trommel heeft een zgn. “sweet spot”; dat is het punt waar, wanneer je daar slaat, je 

trommel optimaal klinkt. Vooral bij de snaredrum is dat dus van belang. In de regel is het 

exact in het midden van de trommel. 

 Probeer zo consistent mogelijk te spelen qua volume. Dat wil zeggen, iedere harde 

snaredrumklap (meestal op de 2e en de 4e tel) moet min of meer even hard zijn. Is het dat 

niet, dan moet het gecorrigeerd worden in de computer. Dat kost veel tijd, en dus heel veel 

geld.  

Samenvattend is het dus van belang dat je dynamisch constant bent, dus dat er in een couplet geen 

dynamische schommelingen zitten die niet de bedoeling zijn. Zorg ervoor dat je bass en 

snaredrumklappen dus min of meer hetzelfde zijn. 

Benadering van drumpartijen en songs 

De benadering van drumpartijen is in mijn opinie in de studio een andere dan live. Bij het live spelen 

zien mensen je, en dat heeft een heel ander soort impact dan wanneer men je alleen hoort. Waar het 

live primair gaat om de vibe, de energie, gaat het in de studio primair om luisterbaarheid. Een song 

moet voor de luisteraar goed te volgen zijn. 

Dat betekent dat je in de keuze voor je partij en de frasering van je partij er niet klakkeloos van uit 

moet gaan dat je de liedjes in de studio zo in gaat spelen zoals je ze live speelt. Die te gekke over-de-

top drumfill die het live zo lekker doet kan in de studio misschien wel eens helemaal niet werken, en 

zelfs misplaatst zijn. Zorg er ook voor dat je de spanning in je partijen verdeelt over de liedjes. Je 

hoeft niet met ieder liedje het einde van de wereld te ontketenen met je spel. Dat geldt ook voor de 

fills; voorzie vooraf in welke nummers je wat gas terug kunt nemen en waar je moet vlammen. 

Nogmaals, het gaat dus om luisterbaarheid. In de praktijk betekent dat dus vaak minder nootjes 

spelen, en muzikale goed geplaatste, open fills spelen. En op het punt dat die over-de-top fill wel kan, 

of zelfs moet, moet ‘ie er ook goed strak uitgevoerd zitten! 

PRO TIP: wanneer je een snaredrumklap geeft laat je je stok terugkomen tot twee 

horizontale vingers boven je vel. Door dit als uitgangspositie voor je stok te gebruiken  

kun je heel gemakkelijk felle backbeats slaan, maar zit je dicht genoeg op het vel om 

mooie ‘ghostnotes’ te spelen. En doordat je hoogte niet ‘zwalkt’ ben je beter in staat 

om iedere klap goed te doseren waardoor het volume constant blijft. 
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Terugluisteren 

Wanneer er een take, of een gedeelte van een take opgenomen is, is het gebruikelijk om deze even 

na te luisteren in de regieruimte. Let bij het terugluisteren op dingen die goed zijn, maar ook zeker 

op dingen die niet goed zijn. Noteer deze (check de tijd op de recorder of in het computerscherm) 

met de tijd, zodat je ze effectief terug kunt vinden zonder dat de je de hele track nog een keer moet 

luisteren. Per item kun je kijken of het een showstopper is, of dat het te repareren is. Dit heeft ook te 

maken met ‘prikbaarheid (hierover zo direct meer) en de lengte van een take. Een gedeelte van een 

take dat 2 minuten duurt, zul je sneller over willen spelen dan een volledige song van 12 minuten. 

Bij het terugluisteren is het daarnaast belangrijk dat je nagaat of de take de goede feel heeft, 

consistent is en dat de dynamiek klopt.  

Inprikken en crossfaden 

Wanneer een gedeelte van een take goed is, en er bij het terugluisteren 

een echte showstopper in zit, of wanneer je tot een gedeelte van een track 

gekomen bent en daarna de fout in gaat in je groove of een fill die niet 

lekker zit, dan kan er ‘geprikt’ worden. Tegenwoordig gaat dat, anders dan 

in de analoge jaren 80 en 90, gelukkig relatief eenvoudig met de digitale 

techniek en DAW (Digital Audio Workstation) software zoals Pro Tools. 

Met een prik wordt bedoeld dat de opname opgepakt wordt net voordat of op het moment dat het 

fout ging. Het prikpunt is het moment van het starten van de nieuwe opname. Met een zogenaamde 

crossfade laat de engineer de oude en nieuwe opname op een logisch punt in elkaar overlopen. Dit 

gebeurt door de oude opname uit te faden, en tegelijkertijd de nieuwe opname in te faden.  

Vaak heb je drie mogelijkheden: 

 een rechte fade 

 een fade met een zogenaamde S-Curve 

 Een custom fade, waarbij je zelf de curve bepaalt.  
 
De S-Curve is ‘sneller’, terwijl de rechte fade evenredig geleidelijk 

gaat. 

 

De truc is eigenlijk betrekkelijk eenvoudig: speel voorafgaand aan het 

prikpunt exact wat je daarvoor speelde. Dat betekent exact het zelfde 

qua spel (ritme of fill), en ook gespeeld op exact dezelfde trommels 

en bekkens. En ook met dezelfde intentie en ‘feel’. De engineer ‘prikt’ 

hem in en maakt een mooie crossfade tussen de oude en nieuwe 

partij waardoor de nieuwe partij verder gaat waar de oude niet goed 

ging. Daarna voegt de engineer de tracks samen.  

 
Ik kan niet genoeg benadrukken dat je echt moet spelen wat je er 
voor speelde. Het crashen op een ander bekken kan de prik al waardeloos maken, simpelweg omdat 
dat bekken niet matcht met wat je ingespeeld hebt. En dat is wel nodig om een goede crossfade te 
kunnen maken. Let wel: dit is alleen aan de orde wanneer je (gedeeltelijk) akoestisch opneemt. 
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Wanneer je uitsluitend triggers gebruikt, is dit niet op deze manier aan de orde. Dan kan alles 
gecorrigeerd worden in de opnamesoftware, omdat alles dan als MIDI nootjes binnenkomt.  
Een enkel nootje corrigeren hoeft gelukkig niet altijd met een prik en een crossfade te gebeuren; in 

het grid van de opnamesoftware kun je een enkel nootje wel iets verplaatsen. In het plaatje 

hieronder zie je een voorbeeld; de opgenomen audio kun je per spoor, of alle sporen tegelijk, iets 

opschuiven. In het geval van drums schuif je alle drumsporen iets op. Dat is best wel wat werk; soms 

is even overnieuw inspelen een betere en snellere oplossing. 
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Overdubben 

Bij overdubben kun je iets inspelen dat over de opname heen komt. Denk aan aanzwellende bekkens 

door een eerder opgenomen track heen, of een shaker, tamboerijn, belletjes of barchimes, et cetera. 

Probeer wel een goede afweging te maken of het iets toevoegt, en of het live haalbaar en speelbaar 

is mocht je dat willen. 

 

Takes ‘laten staan’? 

Digitaal opnemen bied je de mogelijkheid om takes te laten staan. De enige limitatie daarin is de 

hoeveelheid harde schijf opslagruimte die je beschikbaar hebt. Theoretisch kun je bijvoorbeeld 10 

drumtakes van hetzelfde nummer opnemen en bewaren. Maar is dat nou verstandig? Ik vind van 

niet. Ik ga er zelf van uit dat iets goed is, of niet goed. Bijna goed is nog steeds niet goed.  

Wanneer een take bijna goed is, kun je wel kijken of de foutjes te repareren zijn door een nootje in 

het grid van het gebruikte softwarepakket iets te verschuiven, of door in te prikken. Zo niet, dan 

moet het gewoon (gedeeltelijk) over.  

Wat dus wel kan, is het eerste gedeelte van een take laten staan wanneer dat echt te gek is, en 

verder gaan vanaf het punt dat het niet goed ging. Zie hiervoor de voorgaande paragraaf over 

“inprikken en crossfaden”. Let hierbij dus wel op: takes laten staan betekent eigenlijk altijd kiezen uit 

takes die net niet goed zijn, en dat levert altijd discussie op. En discussie kost tijd, en dus geld. 

Daarnaast is het terugluisteren van 12 takes van 5 minuten gewoon een uur studiotijd. Zonde! 

Een andere mogelijkheid echter is hetzelfde nummer inspelen met meerdere benaderingen. Denk 

hierbij aan een wat rockachtige benadering, een wat meer funky benadering en een hybride 

benadering waarbij je de twee eerstgenoemde combineert. Uitgangspunt is dan wel dat de takes 

goed zijn in geheel of als hierboven genoemde samenstelling. Dan is er als band wel wat te kiezen! 

Een derde mogelijkheid die ik zelf wel eens toegepast heb is hetzelfde nummer drie keer inspelen, en 

dan alle drie op een ander tempo. Ook hier geldt weer dat er dan iets te kiezen valt als band, mits de 

takes goed zijn, en het budget het toelaat. 
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Samenvattend is kiezen goed, mits het een creatieve keuze is, en niet het kiezen van de minst slechte 

take. Daarom: bijna goed is nog steeds niet goed, zorg dat er 1 take overblijft die op alle fronten goed 

is. Je moet er immers nog heel lang (en met plezier) naar luisteren! 

Spelen met een clicktrack 

In de praktijk…. 

 

In de regel kun je aanhouden dat voor gemiddelde tempi een 

clicktrack in kwartnoten puls (1-2-3-4) prima werkt. Bij 

langzamere tempi is het handig om de click in 8ste noten te zetten 

(1-ne-2-ne-3-ne-4-ne). Anders ligt de puls te ver uit elkaar, en is er 

geen verband meer in de maat. Dit zorgt voor een comfortabel 

‘frame’ om in te spelen.  

Bij extreem snelle tempi is het raadzaam om de click te halveren, 

alleen op de 1 en de 3 te zetten. Anders gaat het zo snel dat je er 

geen chocola van kan maken. 

Wat kan gebeuren is dat je bij het inspelen een klein beetje uit de 

click gaat lopen. Bassdrum en snaredrum klinken dan in 

combinatie met de click als flamslagen. Dat kun je terwijl je aan 

het spelen bent oplossen door op een logisch moment een crescendo van 8ste noten gedurende 1 

maat te spelen. Dat betekent dat je 1 maat voor het refrein of de brug opkomt met je floortom en 

snare. Focus op de click, en je zit er weer in. 

Een click werkt, hoe graag ik het ook zou willen, niet in alle gevallen. Een intro of song kan een feel 

hebben die niet met een clicktrack werkt. Mijn advies is om dan de click uit te zetten in dat gedeelte 

van het liedje waar het niet werkt. 

Belangrijk is het om een sound te kiezen voor de clicktrack die niet in de directe frequentie zit van 

het bandgeluid of je eigen drumgeluid. Een penetrant geluid werkt het beste. Een Cowbell sound 

werkt voor mij over het algemeen het beste. Ik zet de click in mijn koptelefoonmix alleen aan de 

rechterkant. Verder is het handig om iedere 1e tel van de maat van een ander geluid te voorzien. Ik 

kies daar altijd voor dezelfde cowbell, alleen een octaaf hoger. 
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Aftikken met de clicktrack 

Omdat er in de regel geen clicktrack opgenomen wordt (kost weer een spoor) is het handig om als 

referentie voordat je invalt mee af te tikken. Dat dient 2 doelen: de tikken blijven voorlopig staan als 

‘intro-clicks’ om bij problemen de clicktrack weer juist in te kunnen stellen én vooral om jezelf in de 

juiste puls te krijgen.  

De volgende methode hanteer ik zelf altijd: Laat de click 6 maten gaan en focus op de puls. Probeer 

de puls te internaliseren, van je zelf te maken. De volgende twee maten tik en tel je mee, behalve de 

laatste 2 tellen voordat je invalt. Het kan heel vervelend zijn voor de engineer om dit er uit te 

knippen, omdat je dit op alle microfoons binnenkrijgt en dus opneemt. 

Bij passages waar de drums stil zijn is het te overwegen om (nadat de bekkens uitgeklonken zijn) mee 

te tikken op de hi-hat om later de band strak door dat gedeelte heen te kunnen loodsen. 

En verder…… 

Persoonlijke instelling 

Dan nog even een paar korte woorden over je persoonlijke instelling in de studio. Probeer je zo 

professioneel mogelijk op te stellen. Wees positief én kritisch, ook en vooral op je eigen spel. Het 

gaat ten slotte om het eindresultaat; buiten dat dat goed moet zijn (want daar doe je het voor), moet 

ook iedereen tevreden zijn met wát er opgenomen is.  

Kritiek op je spel of de keuzes die je daarin maakt is geen directe kritiek op jou als mens of als 

muzikant. Iedereen ervaart in de studio een bepaald soort druk, en iedereen wil het beste eruit 

halen. Wanneer de producer of (een gedeelte van) de band niet tevreden is met iets wat je speelt, 

neem dat dan serieus. Denk niet: “ik ben de drummer en dat bepaal ik dus zelf wel”. Daar is het 

product en ook de sfeer uiteindelijk niet mee gediend. Bovendien wordt het dan een lange 

opnamesessie. 

Professioneel zou je een dergelijk situatie kunnen oplossen door te erkennen dat het voor degene die 

de kritiek uit blijkbaar zo is, en om in plaats van wat je speelde 3 alternatieven te laten horen die 

voor jou werkbaar zijn en nog steeds passen bij wat je spelmatig voelt daar. Wanneer je in 

samenspraak tot de goede oplossing komt is iedereen daarbij gebaat. En belangrijker: iedereen 

groeit daar muzikaal van. Niet in het minst het eindproduct. 

Belangrijkste les is dus dat je denkt vanuit het product, in plaats vanuit je eigen ego! 
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Wat als het niet lukt, of niet lukt binnen de tijd? 

Het meest vervelende dat er kan gebeuren is dat het volstrekt niet lukt met opnemen, of niet lukt 

binnen de geplande en dus geboekte tijd. Laten we even kijken naar de meest voorkomende 

oorzaken en naar wat er dan nog wel mogelijk is. 

Allereerst: denk in oplossingen in plaats van problemen en blijf positief en realistisch. Wanneer het je 

niet lukt om als eerste in te spelen, heb je de volgende mogelijkheden:  

 De rest speelt eerst alles in, en jij speelt je partijen als laatste tegen het geheel aan; 

 Wanneer je met clicktrack speelt en dit lukt niet, probeer het dan zonder clicktrack. Hybride 

oplossing is dat de gitarist(e) meespeelt bij jou in de ruimte (met wel een clicktrack op 

zijn/haar koptelefoon), zodat je daar steun aan hebt; 

 Je besluit om de songs als band, en dus tegelijkertijd, in te spelen. 

Wanneer het niet lukt binnen de tijd, dan heb je twee mogelijkheden:  

 Je valt terug op het plan B zoals je in het stuk over opnameplanning (op pagina 33) bedacht 

hebt; 

 Wanneer er budget is, kun je langer werken in de studio. Je bent dan alleen meer geld kwijt 

dan je gepland had; 

 Wanneer de opnamesessie al strak gepland was, dan moet je gaan schrappen in het aantal 

op te nemen liedjes. Houdt er rekening mee dat er ook nog gemixt moet worden; 

 Heb je in de opnameplanning het mixen vastgeplakt aan het opnemen, dan kun je nog kiezen 

om het mixen (deels) te laten vervallen en dat op een ander moment te doen wanneer er 

weer budget is. 

Al met al zullen er vast situaties zijn die om hele andere oplossingen vragen. Het belangrijkste is dat 

je positief blijft denken. Ga je bij de pakken neerzitten dan heb je een slechte ervaring. Weet je het 

om te draaien naar iets werkbaars waardoor je gewoon de eindstreep haalt, dan ben je een 

bijzondere ervaring rijker. 
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Stap 3: Mixen 
 

Algemeen 
Wanneer alles opgenomen is, is het goed om het eerst maar eens even te laten rusten en wat 

afstand te nemen van de opnames, hoe te gek ze ook zijn, en hoe enthousiast je er ook over bent. 

Hierdoor zorg je dat je bij het mixen ‘fris’ bent, en dingen hoort in de opnames die je niet meer hoort 

wanneer je het thuis als pre-mix al 25 keer beluisterd hebt.  

Je moet je voorstellen dat de afluistering in een studio vaak van der mate kwaliteit is, dat iedere 

nuance te horen valt. In de studio tref je vaak twee soorten afluistering aan: een grote set speakers 

van goede kwaliteit waar je goed de impact op kunt horen en een set kleine speakers, near-field 

monitors, waar je de finesses op hoort. 

De grootste valkuil waar je als band in kan stappen is met de hele band gaan mixen. Uit eigen 

ervaring kan ik je vertellen dat dit gegarandeerd enorm veel discussie oplevert over pietluttigheden, 

en dus enorm veel tijd en dus ook weer enorm veel geld kost. Beter is het om met twee bandleden 

die een goed overzicht hebben over hoe het moet klinken samen met de engineer en/of de producer 

de mix te doen, waarna de rest kan luisteren en commentaar kan geven. Dat commentaar moet 

overigens gelimiteerd zijn, anders doe je drie weken over 1 liedje mixen. 

Met mixen kun je het zo gek maken als je zelf wilt, maar blijf realistisch omwille van de studiotijd. Bij 

een CD ligt de lat aanmerkelijk hoger dan bij een opname die je uitsluitend voor de promotie of voor 

de lol maakt. En de lat ligt uiteindelijk zo hoog als het budget dat je er als band voor (over) hebt. 

Referenties 

Voor het mixen is het handig om referenties mee te nemen. Je neemt dan een CD of een mp3 mee 

die je aan de engineer/mixer kunt laten horen. Dit gebruik je enerzijds om de engineer een indicatie 

te geven welke sound je instrument moet hebben, en anderzijds om een indicatie te geven hoe jouw 

instrument in de mix moet ‘vallen’. Je kunt voor beide zaken een aparte referentie CD of mp3 

meenemen, wanneer dit zo uitkomt. In het geval van MP3’s is het aan te raden uitsluitend MP3’s van 

de hoogste kwaliteit te gebruiken (320 Kbps). 

Wees daarin wel realistisch; een Beverley drumstel uit 1965 klinkt niet zoals een nieuwe Tama 

Superstar met korte Hyperdrive ketels, en ‘A hard days Night’ van The Beatles is een ander soort mix 

dan November Rain van Guns’n’Roses. Wat je meeneemt moet dus aansluiten bij wat je zelf 

opgenomen hebt qua sound en qua stijl. 

Referentie CD’s of mp3’s worden over het algemeen zeer gewaardeerd, wanneer het ook écht een 

realistische vergelijking is. 
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Hoeveel nummers mix je in één avond? 

Dat is de meest lastige vraag binnen dit onderwerp, omdat het van enorm veel variabele factoren 

afhangt. Hoeveel instrumenten zitten er in de opname? Hoe lang is het nummer? Hoe complex is het 

liedje? Het mixen van een 9 mans band is volstrekt anders dan het mixen van een powertrio. 

Zoals al eerder gezegd, bepaal 

eerst je doel. Waar ga je de 

opnames voor gebruiken? Is het 

een promo of een ‘echte’ CD? In 

de regel kun je als gemiddelde de 

helft van de opnametijd rekenen.  

16 uur opnemen komt dus neer 

op 8 uur mixen. 

Vaak is het wel zo dat wanneer er 

een basismix staat, je deze kunt 

gebruiken door alle liedjes heen, 

en dan naar believen kunt 

aanpassen per liedje. Het is dus 

zeker niet zo dat je ieder nummer 

van scratch af aan moet opbouwen, tenzij dat een hele uitdrukkelijke wens is. Bedenk wel dat altijd 

in de laatste 20% van een mix 80% van de tijd gaat zitten! Houdt verder als gouden regel aan dat je 

niet op oorverdovend volume afmixt. Het klinkt indrukwekkend, maar je mist alle detail. En 

uiteindelijk leidt dat niet tot tevredenheid. Beter is het te mixen op een normaal volume, en aan het 

eind van de avond voor de kick de boel even hard te zetten. 

In dit boek gaat het natuurlijk over drums, en daarom gaan we even primair de focus op drums 

houden. 

De drummix 
Als eerste mix in het (eind)mix proces wordt de drummix gemaakt. Hierna volgen bas, gitaar, toetsen, 

blazers en zang.  

Feitelijk is de drummix de eerste submix, de eerste gedeeltelijke mix van het eindproduct. In dit 

stadium gaat het om 2 dingen: de sound en de dynamische verhouding. Met dit laatste wordt de 

onderlinge volumeverhouding van de drums en bekkens bedoeld. Staat de bassdrum niet te hard, 

moet de tweede tom iets harder?  

Met het eerste wordt de klankleur en het klankbeeld van de drums bedoeld. Hiervoor worden de 

EQ’s per kanaal gebruikt; met de EQ kun je frequentieaanwezigheid regelen. Iets meer hoog, iets 

meer laag. Hiervoor kun je ook weer teruggrijpen op de referenties (CD’s, MP3’s) die je meegenomen 

hebt, zodat de engineer of producer een idee heeft hoe je wilt klinken.  
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Daarnaast worden de drums en bekkens in het stereobeeld gezet. Dit heet ‘Pannen’, omdat de 

positie in het stereobeeld wordt bepaald door de ‘Pan’ of ‘Panorama’ knop. Hiermee geef je per 

kanaal aan waar iets in het stereobeeld staat: Links, rechts, midden, uiterst rechts, links van het 

midden, etc. 

Dan de ‘Noise Gate’. Een ‘Noise Gate’ is een apparaat dat het geluid op een bepaald kanaal dat onder 

de ingestelde drempelwaarde zit niet door laat. Denk aan een erg lang uitklinkende tom, of een tom 

waar in het uitklinken een ongewenst bijgeluidje zit. Uitgangspunt is dus dat je hiermee ongewenste 

bijgeluiden kunt elimineren.  

Een gate wordt echter te pas en te onpas gebruikt, en is in verkeerde handen levensgevaarlijk voor je 

opnames. Goed gebruikt kan een gate een superapparaat zijn om je sound te finetunen (die ene tom 

die te lang klinkt wordt gelijkgetrokken met de rest van je toms), verkeerd gebruikt helpt het 

eenvoudigweg je hele sound om zeep. Bedenk dat alle zachte nootjes, ‘ghostnotes’ genoemd, bij 

enthousiast gebruik van een gate gewoon niet meer te horen zijn. 

Een gate kan echter ook een extra dimensie aan je geluid toevoegen! Denk maar eens aan ‘In the Air 

Tonight’ van Phil Collins. Een Gretsch set met concert toms (dus veel attack en weinig toon) in een 

kleine stenen ruimte met veel natuurlijke galm. De galm wordt voordat hij uitsterft met een 

compressor opgeblazen. Vervolgens gaat er een gate eroverheen die bijna alleen maar de attack van 

de klappen overlaat (waardoor de klap bijna achterstevoren klinkt)…… 

En dan nog één: ‘Some like it hot’ van Powerstation (met Robert Palmer, en Chic-drummer Tony 

Thompson op drums). Opgenomen volgens hetzelfde concept als ‘In the air tonight’. Smaakvol en 

geniaal! 

 

Verder is er nog een heel spectrum aan randapparatuur waar je drumgeluid door heen kan gaan; van 

een compressor tot een Exciter. Deze apparaten 

kunnen van alles met je geluid doen, van opkrikken 

tot fijndrukken. Je hoort echter het direct wat het 

doet. De Noise Gate daarentegen wordt echter bijna 

altijd ingezet, en vanwege het ‘silent killer’ gehalte is 

het verstandig om deze dus even los te bespreken. 
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Voor de drummix houd ik eigenlijk altijd de methode aan die Simon Phillips gebruikt. Tot nu toe zorgt 

dat altijd voor een mooi open en levend drumgeluid. 

 Bassdrum: Zorg voor een dip in de EQ rond 380 Hz, en een boost op 80 Hz of lager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toms: Een kleine boost op 4 kHz, en wat lucht creëren tussen 8 KHz en 10 kHz. Tussen 350 Hz 
en 500 Hz een paar dB knijpen, en een kleine boost creëren tussen 80 Hz en 120 Hz, 
afhankelijk van de grootte van de tom. De Toms moeten lekker in de overhead mix 
meekomen om dat lekkere open live geluid met veel projectie te krijgen. 

 

 Snaredrum: rond 1 kHz een beetje knijpen, een beetje boost creëren tussen 80 en 180 Hz, 
een flinke boost rond 6 kHz en verder boosten rond de 10 kHz (hiss en room). 

 
 
 
 
 
 
 

Any apparent muddiness 
can be rolled off around 300Hz. 
 
 
 

 

 Bekkens en Hihats: Om wat extra helderheid en sprankeling toe te voegen kun je een beetje 

boost creëren rond 3kHz 
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De eindmix 
Wanneer alle songs gemixt zijn, is het stadium van het eindmixen daar. In de studio klinkt het geheel 

van de mix geweldig en zijn alle instrumenten goed in verhouding. Echter, hoe klinkt het op je iPod, 

je autoradio, laptop en je stereo? Je moet er van uitgaan dat de mix uiteindelijk overal goed klinkt. 

Wanneer blijkt dat een bepaald element in de mix elders niet goed klinkt, dan moet je met dat 

gegeven de mix aanpassen. Dit stukje kan best tijdsintensief zijn. Daarom kan het handig zijn om wat 

devices zoals een laptop of iPod mee te nemen naar de studio, en na een mix deze te exporteren 

naar MP3 formaat, zodat je direct kunt luisteren. Bovendien kun je op hetzelfde apparaat jouw MP3 

weer goed vergelijken met eventueel referentiemateriaal. Let er wel op dat op alle equalization uit 

staat op het apparaat waar je op afluistert! 

Masteren 
Als allerlaatste stap voor het persen van CD’s of het online plaatsen op je website of in een 

webwinkel zoals iTunes is het masteren. 

Mastering is het afwerken van een mix naar een constante totaalklank en vibe. Hierbij wordt de 

verhouding tussen alle frequenties beluisterd en zichtbaar gemaakt en worden er met diverse 

hulpmiddelen (zoals een equalizer, hardware en software) kleine klankcorrecties gedaan. Een goede 

mastering brengt detail in je tracks aan en laat ze ‘leven’. Vooral wanneer het om een album gaat is 

een goede mastering belangrijk, omdat dan alle tracks dezelfde vibe krijgen, en het album een 

sluitend geheel wordt. 

In het masterproces wordt er meestal met een compressor en een limiter voor gezorgd dat het 

geheel harder gaat klinken (0dB) en zachte gedeelten dus niet wegvallen. Daarnaast wordt de 

volgorde van een album definitief bepaald, worden de pauzes tussen de nummers aangebracht of 

worden nummers aan elkaar gezet.  

Ook wordt er in dit stadium vaak teruggegaan van 24 bit naar 16 bit, aangezien de cd een 16-

bitsmedium is en de meeste digitale recorders intern met veel meer bits werken. Tot slot wordt de 

mix geschikt gemaakt om overal gedraaid te worden. 

Tegenwoordig wordt steeds vaker de dienst Online mastering aangeboden. Hierbij kan je je al 

gemixte tracks uploaden naar een server, waarna deze worden gemasterd en teruggezet op de 

server ter beluistering en eventueel ter download. Een voordeel kan zijn dat je het resultaat in je 

eigen omgeving en op je eigen apparatuur kunt beluisteren en eventueel suggesties kan 

terugkoppelen aan de masteringstudio. Omdat er geen studiotijd wordt geboekt ligt het tarief vaak 

een heel stuk lager dan wanneer je een fysieke studio boekt voor het masteren.   
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Verklarende Woordenlijst 
In deze verklarende woordenlijst vind je vaktermen en begrippen terug die nog niet in het boek zelf 

zijn uitgelegd. 

 

Attack Het geluid dat als eerste gegenereerd wordt door een slag met een drumstok 

op bijvoorbeeld een snaredrum of bekken. 

Boomstand Bekkenstandaard met een hengelarm waardoor de plaatsingsmogelijkheden 

uitgebreid worden. 

BPM Afkorting voor Beats Per Minute; aantal tikken per minuut. Dit is een 

tijdseenheid om het tempo aan te duiden. 

Clicktrack Electronische metronoom welke uit een apart apparaat komt, of uit de 

opnamesoftware. 

Clickpuls De repeterende ‘tik’ van een metronoom of clicktrack.  

Compressor Apparaat om het geluid te comprimeren. 

Crescendo Luider of harder worden, aanzwellen van het volume waarmee de noten 

gespeeld worden. 

Cue   Teken om in de muziek aan te geven wat er gaat komen. 

DAW Afkorting voor ‘Digital Audio Workstation’. In de regel is dit een 

softwarepakket waarmee opnames gemaakt kunnen worden, zoals Protools 

of Cubase. 

Double-time  Dubbele snelheid. 

Engineer In de studio is dit diegene die de opnames en mixen technisch verzorgt. Een 

goede engineer kan wonderen met geluid verrichten. 

Exciter   Apparaat om bepaalde frequenties te ‘boosten’, op te krikken. 

EQ Equalisation, onderdeel van de mengtafel waarmee bepaalde 

frequentiegebieden versterkt of verzwakt. 

Falam Slampad Verstevigingspad voor op het slagvel van de bassdrum. Deze pad geeft tevens 

een fellere attack (zie eerder). 

Fill Een muzikale passage of versiering om het ritme te onderbreken, 

bijvoorbeeld om aan te geven dat er een ander gedeelte van het liedje komt.  

Flamslagen Ook wel de ‘enkelvoudige voorslag’ genoemd. Kort gezegd: twee noten die 

net na elkaar vallen. 
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Gaffa Tape Scheurbare kunststoftape op linnenbasis. Heet eigenlijk Gaffer Tape (komt uit 

de lichttechniek wereld). Goedkope versies zijn o.a. Duct tape. 

Ghostnotes Zacht gespeelde noten, vaak tussen harder gespeelde noten in. Hiermee kun 

je een ritme of groove mooi dichtsmeren. 

Grid   Bewerkscherm in opnamesoftware met referentielijntjes. 

Groove Een patroon (bijvoorbeeld een drumritme) dat op een dusdanig ritmische 

manier gespeeld wordt waardoor het veel lekkerder klinkt dan wanneer het 

‘recht’ gespeeld wordt. 

Half-time  Halve snelheid. 

Hi-hat clutch Klem waaraan je bovenste Hi-Hat bekken bevestigd wordt. Deze zit op zijn 

beurt weer vast aan de pen van je Hi-Hat standaard. 

Hyperdrive ketels Kortere (ondiepere) ketels dan normaal gebruikelijk is. Hebben meer attack 

en minder sustain dan ‘normale’ maten. Ook wel bekend onder de naam 

‘short stack’. 

Limiter   Apparaat dat het maximale geluid binnen een vooraf ingestelde grens houdt. 

Lugs De spanblokken die aan een trommel vastzitten. Hierin gaan de spanbouten 

die de rim (spanrand) op zijn plek houden 

MIDI Musical Instrument Digital Interface, standaardprotocol voor opnemen van 

elektronische instrumenten zoals toetsen of elektronische drums. Bij MIDI 

wordt er geen daadwerkelijk geluid opgenomen, maar slechts een verwijzing 

naar het brongeluid, inclusief het volume en de toonlengte op het moment in 

de maat waar het gespeeld is. Voor het uiteindelijk reproduceren van het 

geluid is een module met geluiden nodig. 

Multiklem Klem om bijvoorbeeld een extra bekkenarmpje aan een standaard te 

bevestigen. 

Near-field monitors Een near-field monitor geeft een zeer precieze geluidsweergave  wanneer je 

er dichtbij zit. Bij het mixen gebruik je deze om de juiste mate van detail in de 

mix aan te brengen.  

Noise Gate Apparaat dat het geluid dat onder de ingestelde drempelwaarde zit niet door 

laat. 

One-taker Mythisch begrip in de studiowereld; betekent dat de eerste keer dat je een 

take speelt deze direct zo goed is, dat deze gebruikt wordt. 

Overhead Microfoon die boven het drumstel hangt om het geheel en de bekkens 

specifiek op te nemen. Goede overheads geven ’lucht’ in je opname. 
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Overspraak Het ‘lekken’ van geluid op andere microfoons, bijvoorbeeld de snaredrum die 

ook op de tommicrofoons binnenkomt. 

Pan/Panorama  De plaatsing van datgene dat opgenomen is in het stereobeeld. 

Pitch   Toonhoogte. 

Pinstripe  Dubbellaags vel van Remo dat 

Producer In de muziekindustrie is een producer  iemand die de verantwoordelijkheid 

heeft voor een opnamesessie. Een producer neemt, afhankelijk van het 

contract met de band of platenmaatschappij, een meer of minder 

prominente plaats in. Tot de minimale taken van de producer behoren het 

indelen van de opnametijd in de studio en het nemen van eindbeslissingen. 

Rudiments Basispatronen die de bouwstenen of het 'vocabulaire' van het drummen 

vormen. Er zijn in totaal 40 rudiments, die afzonderlijk of in combinatie 

gebruikt kunnen worden in fills of ritmes. 

Sequence(s) Vooraf gedefinieerd en opgeslagen patroon, bijvoorbeeld een toetsenloop of 

akkoordenschema. 

Spanrand De ring of rand die op de trommel ligt, en met de spanbouten het vel op zijn 

plek en op spanning houdt. De spanrand is sterk mede bepalend voor het 

geluid van de trommel. Ook het gebruikte materiaal (metaal, hout, 

aluminium) en de fabricagevorm (gegoten, geperst) speelt hier een rol in. 

Submix Gedeelte van een totale -of eindmix 

Sustain   Het doorklinken van een toon na de attack. (zie eerder). 

Tilter Het gedeelte van een bekkenstandaard waar het bekken aan hangt. De tilter 

kun je verticaal draaien om het bekken schuin te laten hangen. 

Trigger Een trigger is in feite een sensor. Een trigger registreert een stokslag en 

stuurt een elektrische puls naar een drummodule. Dit is een kastje dat de 

elektrische puls van de trigger, de 'triggerpuls', omzet in een daadwerkelijk 

drumgeluid. 
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Checklisten en Quick Reference Cards 
Op de volgende pagina’s vind je de checklisten en Quick Reference Cards waar eerder in het boek al 

naar verwezen werd. 
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 Bij floortoms kan het raadzaam zijn het 
resonantievel iets te dempen. 

 In de regel houd ik voor floortoms een 
zo laag mogelijke spanning en dus 
stemming aan, en bij toms een 
gemiddelde. 

 Zorg er voor dat de interval (het verschil 
in toonhoogte) tussen alle toms en 
floortoms gelijk is. 
 
 

 Schroef met een stemsleutel alle spanbouten 
los.  

 Haal de spanrand van de trommel af, en laat 
de spanschroeven in/aan de rand zitten.  

 Verwijder het vel. 

 Gooi vervolgens eventuele viezigheid en stof 
uit de trommel, en maak indien nodig de 
draagrand (bearing edge) schoon. 

 Leg het nieuwe vel op de trommel. 

 Plaats de spanrand terug, en draai alle 
spanbouten handvast aan. 

 Haal de rek uit het vel door er op te duwen 
met de vlakke hand.  

 Breng de trommel op stemming: draai iedere 
spanbout in de volgorde zoals hiernaast in het 
diagram staat een kwartslag of een halve slag 
aan.  

 Vervolgens kun je door op de trommel te 
slaan kijken of de gewenste toon min of meer 
bereikt is. Is dit niet zo, blijf dan volgens het 
schema per spanpunt de spanning verhogen 
tot de gewenste toonhoogte bereikt is. 

 Zet een stok met de achterkant op het 
midden van het vel en sla met de tip van je 
andere stok zachtjes volgens dezelfde 
volgorde die je zojuist gehanteerd hebt bij het 
spannen. 

  
 Kies het spanpunt dat correspondeert met de 

toonhoogte die je wilt en pas in de volgorde 
die je al gehanteerd hebt de spanpunten die 
niet goed zijn aan. Maak daarna weer een 
rondje langs alle spanpunten, net zo lang tot 
ze gelijk zijn. 

 Voel met je duimen wat de spanning per 

spanpunt is. Het kan zijn dat een spanpunt dat 

niet goed is, verstoord wordt door de 

spanning van het spanpunt er tegenover, of 

het spanpunt links of rechts er van. Voel deze 

met je duimen na, en kijk wat er gebeurt 

wanneer je één van deze spanpunten bijstelt. 

 Hou goed de stemverhouding tussen 
resonantie en slagvel in de gaten.  

 Gebruik wanneer nodig een klein stukje 
Moongel of een stukje gaffa tape om iets te 
dempen wanneer het écht nodig is. 

 

 Voor de bassdrum houd je een zo laag 
mogelijke spanning aan: draai de 
spanbouten net zo aan dat het vel niet 
kringelt (slap staat). Dit geldt voor zowel 
slagvel als resonantievel.  
 
 

 Draai de snarestrainer (waar je de 
snaren mee aan en uitzet, en de 
spanning van het snarenbed regelt) bij 
verwijderen van het snarenbed zo los 
mogelijk. 

 Bevestig na plaatsing van het 
resonantievel het snarenbed weer zoals 
je het eraf gehaald hebt. Zorg ervoor dat 
het exact in het midden ligt en niet naar 
één kant, en ook niet scheef. 

 Draai de spanning van het snarenbed 
weer aan tot de gewenste spanning. 
Zorg er voor dat de snaredrum niet 
‘choked’ of ‘stikt’. 
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 Drumsleutel 

 Reservestokken (nieuw) 

 Snaredrumvel (nieuw) 

 Hihat Clutch (compleet) 

 Bassdrumveertje (compleet) 

 Bassdrumketting (wanneer je met een kettingpedaal speelt) 

 1 x set koordjes of strips voor de bevestiging van je snarenbed 

 2 x Vleugelmoer voor bekkenstandaard (6 of 8mm) 

 2 x Viltje voor bekkenstandaard 

 2 x Onderring voor bekkenstandaard 

 2 x Vleugelbout voor standaard (8mm) 

 4 x Spanbout (2 korte en twee langere) 

 Rol Gaffa Tape (Altijd handig!) 

 1 x Multiklem 

 

 Schone handdoek 

 Schoon T-Shirt 

  

 Klein zaklampje (Mini Maglite) 

 Zakmes (liefst een Zwitsers) en/of een Multi Tool (Leatherman)met een  kleine en een 

medium kruiskop schroevendraaier, en een schroevendraaier met platte kop  

 Imbussleutel 2 mm 

 Imbussleutel 2,6 mm 

 Steeksleutel 6/8 of een kleine Bahco (verstelbare steeksleutel) 
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[Blanco pagina: maak hier je aantekeningen] 
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