Techniekbasics

door Lennard Mollema

Principe
Omdat je bij het spelen in een combo vrijwel altijd te maken krijgt met electronica en
electriciteit is het noodzakelijk dat je een en ander weet van de basics hiervan. Er
wordt van veel verschillende soorten snoeren en pluggen gebruik gemaakt om
instrumenten en apparaten met elkaar te verbinden. Voor een optreden van de band
zijn de geluidsmensen vaak uren bezig met opstellen en aansluiten van de spullen.
Soms kan het geen kwaad als je toevallig niet exact her juiste snoer gebruikt; in
andere gevallen kan het juist levensgevaarlijk zijn...
In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van een bandopstelling:

Het publiek bevindt zich HIER, dwz aan de onderkant van de afbeelding. Zoals je ziet
zijn er nogal wat geluidsbronnen, die allemaal in een zekere balans ten gehore
gebracht en versterkt moeten worden. Belangrijk is daarbij dat het publiek alles
goed horen kan, maar de muzikanten zichzelf en elkaar ook! De geluidstechnici
regelen dit.

Microfoons
Om te beginnen moeten mic’s worden aangesloten. Een van de allebekendste,
degelijkste en meest gebruikte is de Shure SM-58.
Mic’s worden aangesloten mbv microfoonkabels.
Omdat er aan een microfoonkabel “canon”- of
“XLR”-pluggen zitten, worden microfoonkabels
ook wel XLR-kabels genoemd.
De kabel heeft twee types XLR-plug; een “male” en
een “female”. De vormgeving van de plug
verklaart de naam...
Je steekt de female XLR-plug aan de onderkant in
de mic tot je een klikje hoort; nu zit de kabel echt
goed vast en kan er dus niet tijdens een optreden
toevallig uitvallen.
Aan de andere kant van de kabel zit nu dus een
male XLR-plug.

NB: je kunt XLR-kabels dus ook heel makkelijk verlengen als dat nodig is: je klikt
gewoon de kabels aan elkaar.
Canon was in de jaren 1950 het eerste bedrijf die deze pluggen maakte. De eerste
generatie heette gewoon “X”, dat werd later de XL en dus nu XLR.

(Bas-)gitaren en keyboards
Voor deze instrumenten worden andere snoeren en pluggen gebruikt; de snoren met
“Jack”-pluggen.
Dit zijn zgn “steek”-pluggen; je steekt ze in een
apparaat of instrument. Ze zitten dan behoorlijk
vastgeklemd maar je kunt ze er ook heel makkelijk
weer uit halen. Het gebeurt bij deze pluggen nog
wel eens dat ze uit je gitaar schieten als je snoer
niet lang genoeg is en je wild over het toneel heen
en weer springt...
Ze zijn 2-polig; een “sleeve” en een “tip”. Als het
snoer in een versterker zit die aan staat en je
raakt toevallig de tip aan, schrik je je
waarschijnlijk kapot van een harde brom. Irritant
en soms schadelijk voor de apparatuur. Probeer
dit dus te vermijden.
Een snoer voor (bas-)gitaren of keyboards noemen we een “jack-jack”-snoer; er
zitten twee jacks aan. Er bestaan nl ook nogal wat verloopsnoeren van bv. jack naar
XLR.
NB! Voor de verbinding naar
speakerboxen worden ook wel jackjacksnoeren gebruikt. Die zien er
aan de buitenkant net zo uit als
gitaar- en keyboardkabels , maar ze
zijn van binnen anders! Als je een
speakersnoer gebruikt voor
gitaren en keyboards, zal je
constant een irritante brom horen.
Speakersnoeren zijn nl niet
AFGESCHERMD waardoor
hinderlijke stralingen hoorbaar
worden.
Weet dus zeker dat je het juiste snoer voor het juiste doel gebruikt.
Omgekeerd: als je een gitaarsnoer gebruikt om er een speakerbox mee te verbinden
werkt dat wel, maar loop je grote kans de versterker te beschadigen of op te blazen.
Op de instrumenten zit de female jack, waar je het snoer in steekt.

Zoek bij synthesizers, keyboards en digitale piano’s altijd naar de plug waar iets als
“Out”, “Line out” of “Mono out” bij staat. Er zijn namelijk vaak nog meer jackpluggen
als mogelijkheid maar die zijn dan voor andere toepassingen als pedaal etc.
Regel: steek de kabel EERST in de mic of je instrument, DAARNA pas in de versterker.
Dit om harde plops en irritante brom te voorkomen.

Versterkers
Versterkers zijn er in vele soorten en maten, kleuren en geuren. Soms zijn ze
universeel inzetbaar, soms moet je oppassen.
Een gitaarversterker (bekende: Marshall en Fender) zijn vaak 1- soms 2-“kanaals”,
dwz een “clean” kanaal en een kanaal voor distortion. Vaak kun je galm bijregelen.
Een basversterker (Hartke , Fender, Trace Elliot, Ampeg) is technisch simpeler: 1
kanaal, groot van stuk met grote speaker erin voor de lage tonen. Geen galm (heel
lelijk bij bas).
Een keyboardversterker lijkt soms erg op een gitaarversterker. Hij heeft vaak
meerdere ingangskanalen omdat toetsenisten soms met meerdere keyboards
tegelijk spelen.
Regel: een bas op iets anders dan een basversterker aansluiten kan de versterker
beschadigen. Weet dus zeker dat je bij een bas werkelijk een basversterker toepast.
Zoek bij de versterker naar de plug waar iets bij staat als:

Je verbindt je instrument dus met
de INPUT op de versterker.
NB een gitaar op een
keyboardversterker kan en mag.
Andersom ook: een keyboard in een
gitaarversterker kan en mag.
Een gitaarversterker biedt echter
veel meer regelmogelijkheden om
je gitaargeluid goed in te stellen.
Op een keyboard zitten die
instellingen op het instrument zelf
al dus zijn die op een
keyboardversterker minimaal.

Schrik overigens niet van “al die knopjes” op een gitaarversterker. Ga er gewoon een
beetje mee experimenteren (zet t volume niet te hard...!) dan leer je er vanzelf mee
werken.
Het principe van elke versterker is overigens hetzelfde:

INGANG

=>

KLANKKLEUR REGELEN

=>

UITGANG

Ingang: vaak links aan de
voorkant. GAIN instellen: te
zacht: er wordt ruis hootrbaar.
Te hard: de versterker gaat
vervormen.
Klankkleur regelen: vaak in het
midden bepaal je het hart van je
geluid. Hoge tonen,
middentonen, lage tonen, evt.
galm of chorus of andere
effecten.
UITGANG: zie je vaak als “POST”
of “MASTER” of “VOLUME”
aangeduid. Deze knop bepaalt
gewoon hoe hard het
uiteindelijke geluid klinkt.
Bij 2-kanaals vertserkers kun je
dan ook nog kiezen welk kanaal
je hoorbaar maakt; clean of met
distortion. Vaak kun je dat
kiezen met een footswitch op
afstand; moet je opeens een
krachtige solo spelen dan druk
je op de schakelaar; je
selecteert het kanaal met
distortion om even duidelijk de
lead te nemen en goed hoorbaar
te zijn.

