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Een lang
gekoesterde wens
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Het schijnt alsof In de tijd waarin wij leven, alle wensen, die de
mensheid op technisch gebied heeft, vervuld worden. Nooit te
voren vond een dergelijk aantal technische omwentelingen,
uitvindingen en ontdekkingen plaats.
Wij zijn al haast verleerd, ons hierover te verbazen. Want wij
worden immers zo in beslag genomen door het leren kennen
van de nieuwste ontwikkelingen, dat wij geen tijd overhouden
voor de verwondering.
Een van de oudste wensen van de mensheid is : het vergankelijke vast te houden. In de loop der eeuwen heeft men dit
op de meest uiteenlopende manieren geprobeerd . Schilders
legden hun omgeving vast op het doek, beeldhouwers hakten
hun figuren uit steen, schitterende bouwwerken ontstonden
onder vaardige handen. En als dan een van deze kunstwerken
aan de openbaarheid werd prijsgegeven, klonk tot slot van
menige rede : "en zo hopen wij, dat dit werk de eeuwen zal
trotseren en getuigenis zal afleggen tegenover de komende
geslachteni" Een "gedenkteken" meer op de wereld.
Tot de vergankelijkste dingen op aarde behoren echter de
geluiden. En toch heeft geen enkele generatie vóór ons de
mogelijkheid gevonden hen zonder enige moeite overal en
altijd, tot In de huiselijke kring toe, vast te leggen. Sinds
eeuwen worden schilderijen gemaakt. Beeldhouwwerken
getuigen van oeroude culturen en van de levensstijl van
voorbije tijdperken . Huizen en huisraad hebben de tijd
doorstaan. Maar wij vinden geen woord en geen klank uit
langvoorbije tijden. In schrift kan men woorden en hun
betekenis vasthouden, maar niet de klankkleur en de bewogenheid van het eens gesproken woord:
Wij hebben noten , die vele honderten jaren oud zijn, maar
niet het orgelspel van Johann Sebastian Bach, de klank van
de fluit van Frederik de Grote of de stem van een dier grote
zangeressen, die door een reeds lang verstomd publiek
werden toegejuicht.

Want al is de wens klanken vast te houden al even oud als elk
ander streven om het vergankelijke onvergankel ijk te maken :
de vervulling ervan heeft aanzienlijk langer geduurd. Op zichzelf blijven beelden al veel langer voortleven, ook zonder dat
zij afge" beeld" worden. Met beelden bedoelen wij dan alles,
wat wij met onze ogen waarnemen en in ons opnemen. Om
nog eens terug te komen op een van onze voorbeelden : orgels
uit de tijd van Johann Sebastian Bach zijn tot op heden
bewaard gebleven. Als wij ervoor staan, zien wij hetzelfde
beeld . De tonen van vroeger zijn echter verklonken, net zoals
ook thans nog elke toon direct verklinkt. Hij kan opnieuw ten
gehore worden gebracht, maar is nooit " dezelfde", ook niet,
wanneer hij gel ijk zou klinken.
Wie bloemen schikt, hoopt er enkele dagen van te kunnen
genieten. Handwerkers, die kostbare meubels maken, bouwmeesters en beeldhouwers, dromen van tientallen jaren of
zelfs van eeuwen . Zangers en musici , redenaars en wij
allen echter . . .?
Wij behoeven er niet meer van te dromen, wij kunnen erin
geloven. De zinsnede : " Ik hoop, dit behouden te zien I"
kunnen wij getroost veranderen in: " . . . ik hoop dit behouden
te horeni ". In de wereld van het geluid , die minstens even rijk,
veelzijdig en betoverend is als de zichtbare, is er niets meer,
dat wij niet voor altijd kunnen bewaren.
Want wij hebben de geluidsband. Daarom, en omdat nu elk
denkbaar geluid kan worden vastgelegd , zouden wij deze
speurtocht rond alles wat ermee samenhangt, ook: "De band,
die elk geluid bewaart" kunnen noemen.
Maar, nog een ogenblikje.
We hebben de geluidsbanden wel in werkel ijkheid : in de
winkel zijn zij te koop. Hier in ons boekje moeten wij het
echter nog zonder doen. Hier staan wij nog steeds bij het
verlangen naar (zoals het in middeleeuwse verhalen heet) " een
fles , waarin men de tonen als wijn bewaart, om hen te kunnen
uitschenken, wanneer men zich eraan verlustigen wil ".

Een heel klein beetje
geschiedenis
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Nu moeten wij ons een heel klein beetje met geschiedenis
bezig houden.
Elke baby heeft tijd nodig, voordat hij in jacquet en hoge hoed
op een gezelschap kan worden losgelaten.
Wij weten weliswaar, dat Edison de Phonograph uitvond, en
dat deze de stamvader van de moderne platenspeler is; wij
weten, dat het geluid bij de film door licht wordt verwekt- hoe
ontstond echter de magnetische geluidsregistratie?
Het principe werd voor het eerst in 1888 door Oberlin Smith in
het Amerikaanse tijdschrift "The Electrical World" beschreven.
Hij vond overigens nauweiijks gehoor, omdat hij noch resultaten
kon aantonen, noch zeifs maar over een laboratorium beschikte.
Tien jaar later - in 1898 - ontwikkelde de Deen Va!demar
Poulsen het eerste Magnettonapparaat met staaldraad als
geluidsdrager. Hij doopte het " Telegraphon". In 1900 werd
het de sensatie van de wereldtentoonstelling te Parijs.
En toch bleef het resultaat hem ontzegd, omdat de techniek
nog niet rijp genoeg was.
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In 1928 verkreeg Fritz Pfleumer patent op zijn voorstel, een
papieren band van magnetiseerbaar ijzerpoeder te voorzien.
En nu begon de eigenlijke ontwikkeling . De AEG meende
namelijk, dat de chemische industrie uit Pfleumer's ideeën iets
bruikbaars kon maken en wendde zich tot de BASF (in die tijd
Fabriek Ludwigshafen van de IG. Farbenindustrie AG). In 1932
begon de AEG met de constructie van bandrecorders en in
Ludwigshafen maakte men een begin met de ontwikkeling
van geluidsbanden . De huidige volmaakte stand van de
techniek danken wij aan deze parallellopende activiteiten ,
die elkaar zinvol aanvulden.
In 1934 werden vanuit Ludwigshafen de eerste 50.000 meter
voor de Berlijnse Radiotentoonstelling geleverd en in 1936
kreeg de geluidsband in zekere zin artistieke erkenning door
de opname van een concert in Ludwigshafen van het Londens
Philharmonisch Orkest, onder leiding van Sir Thomas Beecham .
In 1940 werd het procédé ingrijpend verbeterd door de door
H. J. von Braunmühl en W . Weber ontwikkelde hoogfrequente
voormagnetisering.
In 1944 werd opnieuw vooruitgang geboekt, toen de fabriek
Ludwigshafen in plaats van cellulose-acetaat als basismateriaal voor geluidsbanden, een folie uit hard-PVC,
<el Luvitherm, ging toepassen.
In 1950 komen wij eindelijk aan de beurt: de eerste bandrecorders voor amateurgebruik komen op de markt. Het
wonder van de geluidsregistratie is niet langer een privilege
van de geluidstechnici in de omroepstudio's.
En nu begint een zo mogelijk nog stormachtiger verdere
ontwikkeling. Want de amateurs en de industrie vinden steeds
nieuwe toepassingsgebieden, die nieuwe eisen aan de
techniek stellen. De geluidsband verovert het gezin en schept
nieuwe werkmethoden in industrie, wetenschap, onderzoek
en techniek.
Maar, omdat het U beslist interesseert en wij later toch
enkele vakuitdrukkingen moeten gebru iken :

Wat is eigenlijk
geluid,
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het verschijnsel, dat door de magnettontechn iek wordt
gereg istreerd? Als Uw vrouw U lets belangrijks te zeggen
heeft en haar mond opent, ontstaan er dan tonen?
Ja en neen I

Frequentieomvang van spraak,
muziek en geluiden

De "basissubstantie" van de toon, als men het zo zou mogen
noemen , is een zone met verhoogde luchtdruk. Deze ontstaat
bijv., wanneer een schot wordt afgevuurd en plant zich voort
met een snelheid van 330 meter per seconde en bereikt als
klank ons oor. Wanneer nu veel van dergelijke drukveranderingen elkaar opvolgen en wel steeds sneller, dan bereikt men
tenslotte een grens, waarop het oor hen niet meer uitelkaar
kan houden, maar hen als een toon van constante hoogte
waarneemt. Het aantal van deze trillingen per seconde noemt
men frequentie en zij worden gemeten in Hertz (Hz), een eenheid van maat, die genoemd werd naar Heinrich Hertz
(1857-1894), een physicus, die zich speciaal bezig hield met
de problemen van trillingen. Als tonen horen wij overigens
slechts frequenties tussen 16 en 16.000 Hz. Wat minder is,
ondergaan we nog als afzonderlijke drukimpulsen. Wat erboven ligt, neemt ons oor helemaal niet meer op. Wij spreken
dan van ultrageluiden, die veel dieren nog kunnen waarnemen
en die ook voor de mens op vele gebieden, bijv. in de
geneeskunde, van belang zijn.
Lage tonen hebben weinig trillingen, dus een lage frequentie,
hoge tonen veel trillingen en een hoge frequentie.
De menselijke stem omvat over het algemeen 30 Hz tot
10.000 Hz, waarbij er natuurlijk individuele verschillen bestaan.
Ook de frequentieomvang van de diverse muziekinstrumenten
is uiteraard zeer uiteenlopend, zoals blijkt uit onze
frequentietabel.

Wat wij als spraak en muziek horen, noemen wij gewoonlijk
tonen. Eigenlijk zijn het echter klanken, die samengesteld zijn
uit zogenaamde grondtonen en boventonen. Daarbij bepalen
de grondtonen de toonhoogte, terwijl de boventonen het
karakteristieke klankbeeld vormen en ons bijvoorbeeld in staat
stellen het verschil te horen tussen piano en cello of viool.
Wanneer men tonen dus natuurgetrouw bewaren en weergeven wil, moet de klankregistratie het gehele frequentIebereik kunnen vastleggen, zoals dat door het menselijk oor
wordt waargenomen.

De magnetische
klankregistratie
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voldoet aan deze eis. Het principe is erg eenvoudig, zeggen
de mensen van het vakl Bandrecorders worden voorzien van
electromagneten, die een zeer nauwe spleet hebben. Zij
heten magneetkoppen en maken het opnemen, weergeven en
wissen mogelijk.
Voor opname en weergave wordt dikwijls dezelfde kop

gebruikt. Natuurlijk kan men de klank niet eenvoudig (zoals
onze tekenaar meent) , zoals hij is, op"nemen": hij moet eerst
in de microfoon, die voor omzetting in electrische, toonfrequente trillingen zorgt. Deze worden verstrekt en dan naar
de wikkeling van een opnamekop gevoerd . Voor de zich
hierin bevindende spleet ontstaat nu een magnetisch veld, dat
in het rhythme van de klank verandert.
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De geluidsband wordt met gelijkblijvende snelheid langs de
opnamekop getrokken, waarbij de laag met de magnetiseerbare deeltjes nauw contact heeft met de kop. De deeltjes
worden daarbij bl ijvend gemagnetiseerd, waardoor de
oorspronkelijke geluidstrillingen als plaatselijke, magnetische
toestandsveranderingen op de band worden vastgelegd .
Om een natuurgetrouwe niet-vervormde opname te verkrijgen,
wordt de geluidsband tegelijkertijd nog hoogfrequent voorgemagnetiseerd . Dit gebeurt door de band bloot te stellen
aan een wisselveld van hoge frequenties , d. w. z. men stuurt
door de wikkeling van de opnamekop nog een stroom,
waarvan de frequentie met 40.000-80.000 Hz zo hoog is , dat
deze In het geheel niet meer op de band wordt vastgelegd .

Bij de weergave v indt in zekere zin het omgekeerde plaats.
De band moet met gelijke snelheid langs de weergave kop
lopen . De uit de band tredende magnetische krachtl ijnen
sluiten over het ijzer van de weergavekop. Door de
beweging van de band verandert de magnetische stroom in
de weergavekop tijdel ijk in hetzelfde rhythme, waarin ook de
magnetisering op de band zich plaatsel ijk w ijzigt. In de spoel
van de weergavekop ontstaat door inductie een wisselspann ing, die versterkt en gecorrigeerd naar de luidspreker
wordt gevoerd, waar weer hoorbare klanken ontstaan.
Is dit nu zo eenvoud ig, zoals de vakmensen zeggen? Ondanks
de nuchtere verklaring blijft er bij deze verandering van tonen
in " magnetische toestandsveranderingen " nog veel wonderbaarl ijks over. Gelukkig wordt Uw lu istergenot er niet door
geschaad , wanneer niet alles U dU idelijk is.
Onze geluidsband heeft gelukkig nog twee andere prijzenswaard ige eigenschappen.
De eerste is, dat de weergavekwal ite it nooit slechter wordt,
want de band slijt niet en kan zo vaak men wil worden
afgespeeld.
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En ten tweede kunnen alle opnamen steeds weer worden
gewist. De band wordt eenvoudig gedemagnetiseerd . Bij de
opname zorgt de wiskop hiervoor automatisch. Een hoogfrequente wisselstroom, die er door vloeit, stelt de band
opnieuw bloot aan een magnetisch wisselveld . De band wordt
gedemagnetiseerd , en de oorspronkelijke opname verdwijnt.
U zou het zich zo kunnen voorstellen, alsof U met de vinger
in het zand hebt geschreven en dit weer uitwist, om op
dezelfde plaats iets nieuws te schrijven.
Het wonder van de verandering van tonen in een bewaarbare
geluidsregistratie en weer terug in het natuurgetrouwe geluid
voltrekt zich in
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de bandrecorder

Misschien hebt U lust, hierover eens iets meer te horen. Een
angstige examencandidaat zou zijn examenwerk kunnen
beginnen met de woorden: .. De fam ilie der wormen wordt
onderscheiden in negenhonderdnegenennegentig delen": Bij
de bandrecorder zijn wij er gelukkiger aan toe. De recorder
heeft "slechts" een mechanisch en een electrisch deel (die
beide overigens gecompliceerd genoeg zijn). Het mechanische
deel kan men ook eenvoudig loopwerk noemen. Het heeft tot
taak de band met een bepaalde snelheid zo gelijkmatig
mogelijk langs de koppen te laten lopen. De geringste verandering zou een onaangenaam janken van de toon veroorzaken . Bovendien zorgt het loopwerk ook voor het snelle
omspoelen van de band, want we kunnen immers niet urenlang
wachten, voordat we een bepaalde passage hebben
teruggevonden of een ander spoor kunnen gebruiken.
Het bandtransport vindt zowel bij opname als weergave
plaats door de capstan (= kaapstander), die door doorsnede
en toerental de bandsnelheid bepaalt.
Vele recorders voor amateur-doeleinden hebben slechts één
motor met constant toerental. Deze drijft de capstan Of

16

direct Of via een snaar aan en zorgt ook voor het opwikkelen
van de band, waarbij een wrijvingskoppeling voor een gelijkmatige trek zorgt. Bij versneld spoelen komt de band vrij
van de capstan, waardoor de remmende werking wordt
opgeheven en een hoge snelheid kan worden bereikt.
De band loopt aan weerszijden langs bandgeleiders, die op de
juiste hoogte zijn afgesteld en bij opname en weergave voor
de goede stand van de geluidssporen zorgen. Door de
bandtrek of door een aandrukrol wordt de band in nauw
contact met de magneetkoppen gebracht.
Om bepaalde passages snel te kunnen vinden - het begin
van een muziekstuk of een zin in het dictaat - hebben vrijwel
alle bandrecorders een telwerk. Daar dit aan een van de
wikkelassen is gekoppeld, telt het het aantal omwentelingen
daarvan, maar niet de gepasseerde bandlengte of de speelduur.
De aanduiding is echter nauwkeurig genoeg om als merkteken
te dienen, wanneer dezelfde spoelmaat wordt gebruikt.
De bediening van de bandrecorder wordt ons door draaischakelaars of drukknoppen meestal zo eenvoudig mogelijk
gemaakt.
"Opname", "Weergave", "Start", " Stop", enz. geschieden
door de bekende druk op de knop. Om alle risico's uit te
sluiten, kan een nieuwe functie pas worden ingeschakeld,
nadat de recorder is stopgezet.
Alle nieuwe bandrecorders hebben daarnaast een zogenaamde
snelstoptoets, die het mogelijk maakt de recorder tijdens
opname en weergave direct te doen stoppen. Door gebruik
van de snelstoptoets wordt het contact tussen de band en de
capstan verbroken, waardoor het bandtransport wordt onderbroken en geremd. In de meeste gevallen kan men de toets
voor langere pauzes ingedrukt laten staan, doch dit moet in
opnamestand, waar mogelijk, worden vermeden.
Tot het tweede, electrisch, deel van een bandrecorder behoren
de versterkers voor opname en weergave, de oscillator voor
het opwekken van de hoogfrequente voormagnetisering en
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wisstroom en voor de contröle op de modulatie bij de opname.
Bij het systeem van de magnetische geluidsregistratie worden
de hoge en lage tonen in verhouding tot het middenregister
nadelig beïnvloed. In de versterkers moet derhalve een
correctie plaatsvinden. Dit gebeurt deels in de opname-, deels
in de weergaveversterker, zodat alle frequenties door de
recorder in overeenstemming met het origineel worden
opgenomen. De vakman spreekt dan van "een rechte
frequentiekarakteristiek" .
Om het uitwisselen van bespeelde banden mogelijk te maken,
zijn voor de correctie vaste richtlijnen opgesteld . Ook het
electrische deel wordt door regelaars of schakelaars voor de
versterkers bediend. Bijna alle bandrecorders hebben meerdere Ingangen (aansluitingen) voor de opname, die naar keuze
Ingeschakeld kunnen worden, echter minstens twee, waarvan
een voor de microfoon. Bij veel recorders kunnen de
verschillende ingangen als bij een mengpaneel door middel
van gescheiden regelaars op het geluidsspoor worden
gemengd. Na de druk op de opname knop heeft men er
alleen nog maar voor te zorgen, dat de band op de juiste
wijze "gemoduleerd" wordt, dat wil zeggen (wij drukken ons
met opzet technisch niet geheel juist, maar wel duidelijk uit)
dat de toon noch te luid noch te zacht op de band komt.
De technicus zegt dan : de spanning die naar de opnamekop
wordt gevoerd, moet juist ingeregeld worden. Is deze te hoog,
dan klinkt de toon later vervormd. Als de spanning te gering
Is, veroorzaakt de noodzakelijk wordende overdreven
weergaveversterking een storende ruis . Een opname is juist
ingeregeld, als de luidste passage precies aan de bovenste
grens van het modulatiebereik ligt. Door de speciale
modulatie-indicator, die in de meeste recorders voorkomt en
die ook wel magische band of magisch oog wordt genoemd,
is dat niet moeilijk. Bij de luidste passages van de opname
mogen de lichtende vleugels elkaar nog juist niet raken.
Een beetje practijk en ervaring, eventueel een proefopname,
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zorgen ervoor, dat men ook het moduleren vlug onder de
knie heeft.
Wie verdere aspiraties heeft, wie band montages wil maken en
in een bestaande opname een tweede inregelen wil, zonder
dat de eerste opname wordt gewist, kan daartoe gebruik
maken van de tructoets, die op vele recorders voorkomt.
Daarbij wordt eenvoudig de anders automatische ingeschakelde wiskop bij de opname buiten werking gesteld.
De tweede opname ligt nu over de eerste heen, bijvoorbeeld
een tekst over een muziekstuk, wat voor smalfilmers heel
belangrijk is. Weliswaar wordt de eerste opname wat zachter. Als men dit effect niet wenst, kan men daarmee reeds
bij de eerste opname rekening houden, en iets verder
moduleren.
Naast de gewenste geluidssterkte kan bij de weergave
meestal ook de klankkleur worden ingeschakeld. Sommige
mensen vinden de echte, hoge tonen van een viool eerder
"schril" dan aangenaam en anderen storen zich aan het
" brommen" van de bassen. Meestal kan men hiervoor een
tussenweg vinden. Dikwijls geeft men er de voorkeur aan, de
gemaakte opnamen niet via de luidspreker van de bandrecorder, maar via het radiotoestel weer te geven. Dan moet
de hiervoor bestemde uitgang van de bandrecorder, die
meestal wordt aangeduid met "Radio", worden verbonden met
de overeenkomstige ingang van het radiotoestel.
Wanneer U opnamen via Uw radio wilt maken, verdient het
aanbeveling een diodeaansluiting te laten inbouwen, als Uw
toestel slechts een aansluiting voor een tweede luidspreker
en een platenspeler heeft. Dat kost niet veel en verbetert de
kwaliteit van de opname in aanzienlijke mate. Deze wordt
niet beïnvloed door de klankregeling , die in het radiotoestel
op de hoge en lage tonen inwerkt: U verkrijgt alle frequenties
onbesnoeid , zoals zij door het radiostation worden uitgezonden. Deze aansluiting is voorts volledig onafhankelijk
van de luidspreker van het radiotoestel. Men kan de radio dus

heel zacht zetten, zodat de opname uitsluitend via de bandrecorder afgeluisterd en gemoduleerd kan worden. Als er
tijdens de opname onverwacht bezoek komt of een
belangrijk telefoongesprek, blijkt dit een belangrijk voordeel
te zijn, want de luidspreker van de bandrecorder kan meestal
met een speciale schakelaar worden afgezet of zachtgedraaid.
Men kan dus altijd "geluidloze" opnamen van radiouitzendingen maken, waarbij het voldoende is, dat de juiste
modulatie met het magisch oog wordt gecontroleerd.
Zonder geluidsband zou de beste bandrecorder stom zijn.
De band is

de kern
van de zaak.
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Natuurlijk moet de geluidsband niet slechts goed, maar zéér
goed zijn. Waarom natuurlijk? Een goede bandrecorder moet

met een band van minder goede kwaliteit toch ook bepaalde
resultaten kunnen opleveren! Wie zo denkt en handelt,
miskent de goede eigenschappen van zijn bandrecorder, waarvoor hij tenslotte betaald heeft.
De verklaring is heel eenvoudig. De recorders voor amateurgebruik, met hun uitstekende geluidskwaliteit bij lage bandsnelheden en de dubbele of viervoudige benutting van de
geluidsband, waren slechts mogelijk, doordat de geluidsband in
mechanisch en electro-acoustisch opzicht zo aanzienlijk kon
worden verbeterd .
Vanaf het prille begin was het voor de recorderfabrikanten
geen probleem, recorders met zeer lage snelheden te bouwen.
Maar het had pas zin, toen er een geluidsband kwam, die ook
bij zulke geringe snelheden het geluid natuurgetrouw kon
opnemen en weergeven.
Het loont de moeite, wanneer wij ons eens met deze "wonderband" bezig houden.

f
In de eerste plaats: de "drager",
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of, meer officieel , de kunststof-basisfolie. Hiervan hangen de
mechanische eigenschappen van de band af, dat wil zeggen :
de bedrijfszekerheid. Wat er van een dergelijke band wordt
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verlangd, is niet gering. Hij moet zeer dun en zo soepel zijn,
dat hij zonder moeite langs de magneetkoppen loopt. Een
nauw magnetisch contact is zeer belangrijk. Hij mag echter
ook niet scheuren. Weliswaar is de belasting bij opname en
weergave niet zo groot, maar de band moet de enorme
trekbelasting bij het omspoelen, aanlopen en plotseling
stoppen zonder vervorming kunnen doorstaan. Tenslotte moet
de band ook nog ongevoelig zijn voor temperatuurs- en
vochtigheidsinvloeden.
Natuurlijk voldoet MAGNETOPHONBAND BASF aan al deze
eisen. Tenslotte is de BASF de fabriek, die de Magnetophonband ontwikkeld en tot volle wasdom gebracht heeft en over
grote ervaring beschikt. De BASF is bovendien een van de
grootste bolwerken van de chemische industrie : een stad met
straten, die de naam dragen van de grote prestaties van de
BASF : Alizarinstraat, Indigostraat, Indanthrenstraat, Chlorstraat, Ammoniakstraat. De producten van de BASF worden
naar meer dan 100 landen geëxporteerd .
In de BASF ontstaan kunstmeststoffen, plantenziektenbestrijdingsmiddelen en insecten-verdelgingsmiddelen en de
voorproducten voor de fabricage van Perlon en Nylon. Meer
dan 100.000.000 DM wordt jaarlijks voor research uitgegeven.
De laboratoria zijn centra van wetenschappelijk onderzoek.
Sinds 1956wordt MAGNETOPHONBAND BASF geproduceerd
in een fabriek, waar volgens de modernste fabricagemethodes
wordt gewerkt. Band en fabriek kunnen trots op elkaar zijn.
Als materiaal voor de basis wordt in de eerste plaats
Luvitherm gebruikt, een folie van hard-PVC. Tijdens de
productie wordt deze door de BASF zelf v~rvaardlgde folie
gerekt. Aan de Luvitherm-basls heeft MAGNETOPHONBAND
BASF de goede mechanische eigenschappen te danken :
de band is houdbaar en bestand tegen rek, zeer soepel, absoluut bestand tegen de tand des tijds en niet gevoelig voor
vocht en temperatuurswisselingen . Naast Luvitherm wordt
voor MAGNETOPHONBAND BASF ook polyester gebruikt,

een nieuwe kunststof, waaruit een nog robuustere folie wordt
vervaardigd , die zeer sterk en bestand tegen hoge temperaturen Is, maar niet zo soepel. Banden op basis van polyester
worden daarom ook bij voorkeur toegepast in die gevallen,
waarin meer dan normale eisen worden gesteld, wat betreft
sterkte en bestandheid tegen hogere temperaturen.

De schoonheid
hangt af
van de laag,
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en die kan bij MAGNETOPHONBAND BASF niet bestaan uit
een licht waasje, dat op de buitenkant zit. De magnetiseerbare
laag draagt de geluidsregistratie en bepaalt de kwaliteit van
het geluid . De electro-acoustische eigenschappen van een
band worden vooral door drie factoren bepaald : de magnetische waarden van het gebruikte oxyde, de grootte en vorm
van de afzonderlijke deeltjes en hun verdeling. Maar ook
de mechanische gesteldheid van de laag en haar oppervlak
is zeer belangrijk.
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Wie dus de kwaliteit van een band wil beoordelen, moet een
hele reeks eigenschappen onderzoeken. Wij zullen ons
echter niet wagen in het oerwoud van scheikunde, fabricageprocessen en uiteenzettingen over electro-acoustische eigenschappen , die waarsch ijnlijk alleen maar voor de vakman
van belang zijn.
De magnetiseerbare laag bij MAGNETOPHONBAND BASF
bestaat uit een bruin Ijzeroxyde , dat in een uiterst fijnverdeelde
vorm in een laklaag is ingebed. In een gecompliceerd
proces heeft dit een naaldvorm ige structuur gekregen. De
deeltjes zijn ca . '/'000 mm lang .
Het ijzerpoeder wordt door langdurig malen gelijkmatig in de
lak verdeeld. Daarna wordt de laag op de basisfolie gegoten
en wel zo nauwkeurig en gelijkmatig mogel ijk, want de dikte
van de laag moet zo constant mogel ijk zijn. Tegelijkertijd
worden de naaldvorm ige oxydedeeltjes in de lengterichting
van de band gericht. Op deze wijze ontstaat een magnetische
voorkeursrichting, die een gunstige invloed heeft op de
electro-acoustische eigenschappen.
Bijzonder belangrijk is , dat het voor MAGNETOPHONBAND
BASF gebruikte ijzeroxyde magnetisch stabiel is. Dat w il
zeggen, dat de bij de opname ontstaande magnetisering noch
door de tijd, noch door mechanische belasting verandert. De
weergavekwaliteit blijft daardoor ook na een periode van
tientallen jaren en regelmatig afspelen onveranderd . De laag
krijgt een spiegelglad oppervlak, zij wordt gepolijst, waardoor
een bijzonder nauw kontakt tussen de band en de magneetkoppen mogel ijk wordt. Dit is vooral in het voordeel van
de hoge frequenties ; bijgeluiden en onderbrekingen (dropouts) komen niet meer voor en de slijtage van de magneetkoppen wordt verminderd.
Dezelfde maat voor iedereen?
Een maatcostuum wordt voor één bepaald persoon gemaakt,
maar een geluidsband moet op elke reco rder passen. De
maten zijn daarom wat betreft het uiterlijk genormaliseerd.

De kwaliteit van het binnenwerk - de vakman noemt dit de
electro-acoustische eigenschappen - komt pas tot uitdrukking in samenspel met een bandrecorder.

De electro-acoustische eigenschappen
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van een geluidsband kan men daarom niet als zelfstandige
eenheid aangeven, omdat ook de eigenschappen van de
recorder het resultaat beïnvloeden.
Bij de beoordeling van banden vergelijkt men daarom de
resultaten, die onder dezelfde omstandigheden worden bereikt
met de te onderzoeken band en met een zogenaamde testband.
Wij willen nu trachten , onder vooropstelling van het
voorgaande, de belangrijkste electro-acoustische eigenschappen te verklaren.
De gevoeligheid
geeft bijzonderheden over de onder bepaalde cond ities
bereikbare gelu idssterkte. Een band met grotere gevoeligheid
wordt onder overigens gelijke omstandigheden sterker
gemagnetiseerd , hij geeft bij de weergave een hogere
uitgangsspanning en daardoor een grotere geluidssterkte.
De zeer gevoelige band heeft voldoende aan een geringere
weergaveversterking , en maakt een grotere dynamiek der
opname mogelijk.
De frequentiekarakteristiek
geeft aan, of de band in staat is , de hoge frequenties even
goed weer te geven als de lage. De gegevens worden weer
verwerkt in verhoud ing tot de testband. De beste resultaten
worden bereikt, als de band dezelfde frequentiekarakteristiek
heeft als de testband , volgens welke de correctie van de
bandrecorder heeft plaatsgevonden.
De vervormingsfactor
is een maat voor de bij de weergave optredende vervormingen. Bij de opname ontstaan namel ijk extra boventonen,

die in de originele klank niet aanwezig waren. Hun aandeel
in de gehele opname wordt uitgedrukt in procenten en Is
groter, naarmate de band sterker gemoduleerd wordt. Vervormingen werken echter pas storend, als de vervormingsfactor meer dan 5 % bedraagt.
Een ongewenste uitwisseling
De aan elkaar grenzende lagen van een opgewlkkelde band
gedragen zich dikwijls helaas uitgesproken indiscreet. Zij
wisselen hun opnamen onderling uit. De vakman noemt dit
"copieereffekt" en geeft toe, dat hiertegen geen kruid is
gewassen. Maar men Is tegenwoordig in staat banden te
fabriceren, waarbij het copieereffekt zo gering is, dat dit niet
meer storend werkt. BIJ een opname op MAGNETOPHONBAND BASF zal men ook na langdurig bewaren geen
copieereffekt kunnen horen, en de opname zal steeds zuiver
klinken en geen echo's laten horen.
Dank U. dat Is voldoende.
Wij kunnen de opname weer wissen. Dit wissen gebeurt door
een hoogfrequent magnetisch veld en is zo intensief, dat er
van de oorspronkelijke opname absoluut niets meer te horen
is. Door kunstgrepen en zeer gevoelige meetinstrumenten
kan de technicus de oorspronkelijke opname echter nog
vaststellen en de zogenaamde wisdemping meten, dus de
verhouding van de oorspronkelijke opname tot de rest,
die na het wissen is overgebleven.
Bij een goede band is de wisdemping echter groot genoeg,
dat wil zeggen dat het restant zo minimaal is, dat her ver
beneden het algemene stoorniveau ligt.
Een verdere eigenschap, die bij de beoordeling van geluidsbanden in beschouwing wordt genomen, is
de modulatieruis.
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Deze ontstaat door ongelijkmatigheden in de magnetische laag
en door vuil of stof op de gevoelige zijde. De modulatieruis
wordt met behulp van een gelijkstroomopname onder zeer

strenge condities gemeten en is bij MAGNETOPHONBAND
BASF zo gering, dat de opnamen steeds briljant worden
weergegeven.
Er bestaan thans zeer veel verschillende soorten bandrecorders voor amateurgebruik, die niet alleen uiterlijk,
maar ook wat betreft hun innerlijk sterk uiteenlopen. Een
goede geluidsband moet echter op alle recorders het beste
presteren en de maximale weergavekwaliteit bereiken.
MAGNETOPHONBAND BASF is wat betreft zijn electroacoustische eigenschappen zorgvuldig op deze eis afgestemd.
Met deze band kunt U alle mogelijkheden, die de recorder U
biedt, uitbuiten. Door een speciale behandeling, die
MAGNETOPHONBAND BASF sinds geruime tijd ondergaat,
ontstaat een magnetische laag met een spiegelglad oppervlak,
zodat in ruime mate wordt voldaan aan de hoge eisen, die
door het vierspoorsysteem aan het bandmateriaal worden
gesteld . Daar bij een vierspoorrecorder een goed contact
tussen band en magneetkoppen van beslissend belang is,
moeten voor dergelijke recorders bijzonder soepele banden
worden gebruikt. De ervaring heeft geleerd, dat in eerste
instantie de types LGS 26 en PES 26 in aanmerking komen,
daar zij door hun bijzondere soepelheid, gecombineerd met
het spiegelgladde oppervlak, de gevreesde korte onderbrekingen bij de weergave (beter bekend als drop-outs)
niet kennen.

De fabricage
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van dergelijke gecompliceerde geluidsbanden vereist een
hoge mate van nauwkeurigheid. In enkele woorden zouden
wij dit ingewikkelde proces als volgt kunnen samenvatten :

Polyvinylchloride in poedervorm (PVC) wordt onder hoge
druk en warmte en met bepaalde toevoegingen uitgewalst tot
een folie , die in aansluiting daarop wordt gerekt: de kunststoffolie Luvitherm is ontstaan. Op de gietmachine wordt de dispersie, bestaande uit een laksubstantie en magnetiseerbaar
ijzeroxyde aangebracht, waarna de band door een droog kast
loopt. Dan wordt de gevoelige zijde gepolijst, de achterkant
bedrukt, de uiteindelijke geluidsband op een breedte van
6,25 mm gesneden, schakel- en voorloop band aangebracht,
de band op een spoel gewikkeld , voorzien van een band klem
• De BASF beschikt In Europa over en tenslotte in een ® Lupolenzakje· in de draaicassette
het uitgebreidste assortiment
verpakt.
polyaethyleen, van het zachtste
tot het hardste type . ZIJ levert
deze kwaliteiten onder de
handelsnaam Lupolen .

Zo komt het
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Met nog zo het een en ander, want de geluidsband wordt U
tenslotte niet op een knoedeltje gepresenteerd. (In studio's
vindt men in prullemanden of hoeken van de kamer nog wel
eens zo'n kluwen van band en men kan zijn plezier op bij het
ontwarren hiervan.)
U krijgt Uw MAGNETOPHONBAND BASF keurig met de
magnetische laag naar binnen op een plastic spoel gewikkeld .
Deze beschermt de band tegen beschadigingen en helpt ook
bij het gelijkmatig op- en afwikkelen.
De middellijn van de spoel wordt aangegeven met een
nummer: 13, 15, enz.

Groen - en aan het andere einde rood - voorloopband beschermt de geluidsband bovendien tegen beschadiging en
geeft begin en einde aan. Voordat de recorder wordt
aangezet, wordt de voorloopband in de gleuf van de ledige
spoel gelegd. De voorloopbanden kunnen ook worden beschreven, bijv. met archiefnummers of korte aantekeningen
over de inhoud.
Tussen deze voorloop band en de eigenlijke geluidsband
bevindt zich nog een ca. 15 cm lange zilverkleurige contactstrook. Bij recorders , die hiervoor zijn ingericht, schakelt de
recorder automatisch uit, als de band is afgelopen.
De kleine rode klem op de spoel dient niet als versiering , doc/i
als bevestiging van het losse bandeinde. En als Uw
MAGNETOPHONBAND BASF nu bovendien in een dichtgelas
zakje van Lupolen wordt verpakt, zijn de mogelijkheden van
stoffig of vuil worden volkomen uitgesloten .
De clou van de goede verpakking vormt tenslotte de rode

/
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draaicassette, die behalve voor een aantrekkelijk uiterlijk,
ook voor een goede bescherming zorgt. Men kan de draaicassettes als boeken naast elkaar zetten en een goedgeordend archief opbouwen , door de cassettes op de rugz ijde
te nummeren. Hierbij behoren dan de gratis door de BASF
ter beschikking gestelde archiefboekjes. Men kan de inhoud
echter ook als de titel van een boek direct op de rug
schrijven en op het draaibare gedeelte nog aanvullende
notities over de bandopnamen aantekenen. Naast alles, wat
er zo zinvol en plezierig om en aan de band zit, zijn er nog

verschillende dingen, die men kan kopen, wanneer men er
behoefte aan heeft: wit afscheidingsband, voorloopband in
verschillende kleuren, een plakgarnituur met plakband en een
plakmal aan de achterkant, vloeibaar plakmiddel , een
montageset met alles wat U voor het monteren nodig hebt,
Inclusief plakpers, een voorloopgarnituur met kant-en-klaar
schakelband en twee kleuren voorloopband, niet-magnetische
scharen om de band te kunnen knippen, ledige cassettes en
archiefboxen en spoelen.

Help!
Wat moet ik nemen?
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Het bepalen van de keus is bij bandrecorders al niet eenvoudiger dan bij vele andere goede dingen des levens. Het
aanbod is groot, om niet te zeggen verwarrend en na het
bestuderen van de uitvoerige prospecti, die met een overdaad
aan goede foto's en nog meer technische termen de kooplust
prikkelen, weet men dikwijls helemaal niet meer, welke men
moet nemen. Hier helpt alleen nog maar een heldere analyse:
waaraan heb ik behoefte, wat verlang Ik van mijn bandrecorder en waarin verschillen de diverse recorders van elkaar?

De grote studiomachines met hoge bandsnelheden van
76 cm/sec en 38 cm/sec kunnen wij in de meeste gevallen
al bij voorbaat uitsluiten. Zij worden practisch alleen gebruikt
in de omroep- en geluidsstudio's, waarvoor ze zijn geconstrueerd.
Ons interesseren de zogenaamde amateurrecorders. Maar
ook hierbij zijn er heel eenvoudige en bescheid ene (die
desondanks een zeer goed geconstrueerd innerlijk kunnen
hebben), die braaf en trouw hun plicht doen, èn de zeer
geraffineerde "raspaardjes", die spelenderwijs elke hindernis
nemen, maar natuurlijk ook met iets meer onderscheid behandeld moeten worden.

Snel of langzaam?
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De belangrijkste vraag , die bij alle plannenmakerij voorop
moet staan, is die naar de bandsnelheid.
Daaronder verstaat men het aantal centimeters, die de band
binnen een seconde van de afwikkel- naar de opwikkelspoel
loopt. De grote omroep-studiomachines haêlden oorspronkelijk
76 cm/sec. Deze snelheid kon - mede dank zij de steeds weer
verbeterde geluidsbanden - weer worden gehalveerd . Er
zijn thans amateurrecorders met een snelheid van 19, 9,5, 4,75
en 2,4 cm/ sec en een groot aantal recorders kan op twee of
zelfs drie snelheden worden afgesteld.
In veruit de meeste gevallen is de bandsnelheid 9,5 cm/sec
ideaal. De geluidskwaliteit is zeer goed , het bandverbruik
blijft binnen redelijke grenzen . Bij 4,75 cm/sec moet men
reeds verliezen bij de hoge frequenties voor lief nemen. De
muziekliefhebber, die hoge eisen stelt, zal niet tevreden zijn,
terwijl alle spraakopnamen uitstekend gelukken. Deze band-

• BIJ nieuw op de markt gebrachte
recorders met een bandsnelheid
van 4,75 cm werd de frequentIeomvang aanzienlijk uitgebreid .
Deze recorders zijn dus geschikt
voor de weergave van muziek.

snelheid is dus ideaal voor bijvoorbeeld hoorspelen of diaseries, waarbij muziek, als zij wordt toegepast, slechts een
ondergeschikte rol speelt·. 2,4 cm/ sec is tenslotte bijzonder
goed geschikt voor lange dictaten of het opnemen van
conferenties, als men dus een zo lang mogelijke, ononderbroken speelduur nodig heeft.
Wie echter de hoogste geluidskwaliteit en de grootste
dynamiek eist, kiest 19 cm/sec. Hier heeft het geluid werkelijk
Hi-Fi-kwaliteit. Deze snelheid maakt het monteren van een
geluidsopname ook gemakkelijker. Natuurlijk zijn de spoelen
vlugger afgewikkeld, en dit is de reden dat op recorders voor
19 cm/sec meestal grotere spoelmaten passen. Ook in de
verdere uitvoering - overeenkomstig de gestegen eisen,
bijvoorbeeld wat betreft de luidspreker - voldoen zij aan
hogere normen. De bereikbare frequentieomvang wordt in de
eerste plaats bepaald door de bandsnelheid. De bovenste
grens voor de frequentieomvang ligt op het ogenblik voor
19 cm/sec bij ongeveer 20.000 Hz, voor 9,5 cm/sec, bij
16.000 Hz, voor 4,75 cm/sec bij 8.000 Hz en voor 2,4 cm/sec
bij 4.000 Hz.

Twee of vier?
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De aanduiding dubbel- of vierspoor keert in elk prospectus
ter\lg . Onder de geluidsbandvrienden zijn er zelfs twee
"vijandelijke" partijen, de aanhangers van het " goede oude
dubbelspoor" en de voorvechters van het " moderne vierspoor" , Van vele zijden wordt beweerd, dat het dubbelspoorsysteem in elk geval een betere geluidskwaliteit en een
grotere dynamiek oplevert. Anderen kunnen zelfs bij zeer
nauwkeurig luisteren geen verschil horen. Wij zullen ons niet
in dit "strijdperk" begeven, maar zeker is, dat bij de vierspoortechniek bijzondere eisen aan de band worden gesteld.
Deze moet uiterst soepel en volkomen schoon zijn en een
spiegelglad gepolijst oppervlak hebben.

De verschillende sporen ontstaan, precies als de bandsnelheden, ook weer door halvering . De omroep-studiomachines hebben slechts één spoor, het zogenaamde volspoor.
Voor amateurrecorders werd dit spoor verdeeld in een
boven- en onderhelft, waarb ij men, om de andere helft te
kunnen bespelen, de band van de linker- op de rechterspoel
laat lopen en deze dan weer links (omgedraaid) op de
recorder legt. Elk afzonderlijk spoor is circa 2,4 mm breed.
Sinds 1959 zijn er nu ook recorders, die een band zelfs met
vier sporen van elk circa 1 mm breedte kunnen bespelen.
Natuurlijk geeft een dergelijke band in verhouding tot een op
twee sporen bespeelde, een dubbele speelduur. Dat op dit
smalle spoor elk nauwelijks zichtbaar stofje als een foutje
wordt gehoord - het verwijdert de band een ogenblik van
de magneetkop - Is duidelijk.
MAGNETOPHONBAND BASF en een beetje zorg garanderen
echter een
estoord n""noon"
Spoorindeling
bij de
geluidsband
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Dicteren op geluidsband
kan men in feite met elke recorder en iedere microfoon.
Er bestaan echter speciale dicteerapparaten, voor diegenen,
die beroepshalve veel moeten dicteren. Zij zijn bijzonder
gemakkelijk te bedienen, wat bij de hoge eisen, die gesteld
worden, noodzakelijk is. Alle mogelijkheden van het
apparaat, zoals opname, weergave, versneld terugspoelen,
terugzoeken van bepaalde passages, kunnen hierbij met de
microfoon op afstand worden ingeschakeld .
Op deze wijze kan men zich gemakkelijk op het dictaat
concentreren. Aan de geluidskwaliteit wordt minder aandacht
geschonken , tenzij men een combinatie van bandrecorder en
dicteerapparaat heeft, met verschillende bandsnelheden en de
nodige luidsprekers en aanslu itingen.

,\
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De stereofonie, het " ruimtelijk-plastisch luisteren" is nu ook
mogelijk met stereo-bandrecorders.
Hierop worden geluidsbanden "stereofoon" bespeeld, dat
wil zeggen, dat de opnamen via twee van elkaar onafhankelijke microfoons gescheiden op twee verschillende
geluidssporen worden vastgeleg d.
Er ontstaat dus een "tweekanalige" opname, die door twee
gescheiden, van elkaar verwijderd opgestelde luidsprekers
wordt weergegeven. Daar het geluid zich met constante
snelheid voortplant, nemen twee microfoons, die op enige
afstand van elkaar zijn opgesteld , afzonderlijke instrumenten
(die natuurlijk steeds in een iets andere positie ten opzichte
van elk van de microfoons staan) met een zogenaamd faseverschil op, hetgeen bij de weergave het ruimtel ijk effect geeft.

Het konijntje in de hoed?
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Iedereen kent dit soort goocheltrucs. In de hoed zit iets , dat
men er eigenlijk niet verwacht. Iets dergel ijks kan men ook op
de band doen : men vermengt een tweede opname met een
reeds bestaande, zonder dat deze wordt gewist. Bij de weergave kan men beide opnamen dan tegelijkertijd beluisteren .
Verschillende recorders hebben voor dit doel een tructoets.
Wanneer men deze gebruikt, wordt de wiskop uitgeschakeld.
Wilt U nog meer " goochelen", dan komt het mengpaneel in
aanmerking. Bij de tructoets neemt men op over een reeds
bestaande opname. Met een mengpaneel kan men woorden en
muziek tegelijkertijd mengen , door de sterkte van de ene
tJeluidsbron tijdelijk ten gunste van de andere te verminderen
- en omgekeerd . Men kan ook de geluidssterkte van een
muziekstuk, zonder dit te onderbreken, tijdel ijk terugdraaien
en dan de tekst spreken, een systeem , dat U wel kent van
de radio.

Ook de natuur heeft haar charme
en voor alle reporters, die de buitenlucht zoeken, bestaan er
batterijrecorders. Zonder lange kabels en stopcontacten
kunnen zij nu overal op geluidsjacht gaan. Wie dat met een
normale bandrecorder wil doen, kan deze via een omvormer
bijvoorbeeld op de autoaccu aansluiten. Een dergelijke
omvormer kan ook bij vacantietochten of dictaat in de auto
goede diensten bewijzen.

De keuze
van de juiste
microfoon
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Na de keus van de bandrecorder komt direct de keus van de
goede microfoon, want voor ieder, die zelf scheppend bezig
wil zijn en geen genoegen neemt met het opnemen van
kant-en-klare programma's, zijn de eigenschappen van de
microfoon van groot belang. De microfoon is mede bepalend
voor de kwaliteit van de geluidsopname. De keus loopt van
eenvoudige kristalmicrofoontjes tot volmaakte, kostbare
dynam ische microfoons. Er zijn dynamische microfoons, die
op spraak of muziek kunnen worden afgesteld , andere types

voor stereo-opnamen en weer andere met een richtkarakteristiek, die het geluid slechts uit een bepaalde richting
opnemen. Tenslotte zijn er ook nog condensatormicrofoons,
doch deze ziJn meer bestemd voor stud io-recorders en
muziekopnamen van superieure kwaliteit en komen voor
amateurs nauwelijks in aanmerking .
Uitgerust met MAGNETOPHONBAND BASF, een goede
recorder en microfoon kan

de opname
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beginnen.
In Ind ië kent men slangenbezweerders, die op de klank van
een fluit de schijnbaar verstarde slang laten dansen. Ook de
geluidsband komt pas levend uit zijn in elkaar gedraaide
vorm te voorschijn , door de klanken. Dan is het opeens niet
meer: " de gelu idsband " , maar " de vijfde van Beethoven",
" het dictaat van gisteren" of " oma vertelt sprookjes" -of wat
er dan ook opstaat.
Eerst leggen we de spoelen op de recorder, links de volle,
rechts de lege, dit is bij verreweg de meeste recorders gelijk.
Men wikkelt van de volle spoel ca. 50 cm band af en legt het
groene voorloopband in de gleuf van de led ige spoel. Dan
laat men de band loodrecht van boven in de spleet van de

recorder zakken. Niet forceren, maar het liever nog eens proberen. Om de band stevig op de ledige spoel te bevestigen,
draait men de spoel met de hand twee of drie windingen verder,
en wel zo ver, datook de schakelband is opgewikkeld . Dan hoeft
men geen rekening meer te houden met het afslaan van de
recorder aan het begin. De voorloopband geeft begin en
einde van de spoel aan , waarbij natuurlijk het einde van het
eerste spoor het begin wordt van het tweede. Spoor 1 begint
dus met groen en eindigt met rood, spoor 2 begint omgekeerd
met rood en eindigt met groen.
Bij vierspoorrecorders gebeurt hetzelfde, maar dan verdubbeld. Om zeker te zijn kan men het begin in het
archiefboekje noteren , b. v .: spoor 1, begin groen, cool jazz;
spoor 3, begin groen, Bach ; spoor 2, begin rood : Aida;
spoor 4, begin rood : hoorspel xyz. En als U de geluidsband
nu niet verkeerd op de recorder hebt gelegd - de glanzende,
bedrukte zijde hoort steeds naar buiten , en moet dus op
beide spoelen te zien zijn l - kan er niets meer gebeuren .
De juiste modulatie van de opname is net
een goede uitzet
Er mag niets te weinig zijn, maar teveel is ook niet goed .
Bij moderne recorders kan men zich er zelfs op voorbereiden,
d. w. z. men kan de modulatie instellen , terwijl de band nog
niet loopt. W ij hebben dit principe bij de beschrijving van het
electrisch gedeelte van de bandrecorder reeds behandeld,
en daarom nu nog een korte herinnering :
zelfs bij de luidste passages mogen de lichtende vlakken van
het mag ische oog niet over elkaar heen slaan. De uitslag mag
overigens ook niet te gering zijn , om te voorkomen, dat de
grondruis van de recorder bij de weergave hoorbaar wordt.
Wie het telwerk aan het beg in van elke eerste opname op een
band steeds op 0 stelt en later steeds noteert, bij welk getal
de volgende opname begint en waar deze eindigt, zal elk
begin steeds spelenderwijs en , door versneld heen- en terugspoelen , ook snel terugvinden.

Om bij reeds eerder bespeelde banden zeker te zijn van een
zuiver begin, moet men er een gewoonte van maken, de band
aan het einde van elke opname nog enkele seconden door te
laten lopen, waarbij de volumeregelaar zo ver mogelijk
dichtgedraaid moet worden. Alle eventueel nog aanwezige
oude opnamen worden dan gewist en de nieuwe opname kan
na een dUidelijke pauze beginnen.
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Gedraaid - weer nieuw
Over het tweespoor- en vierspoorsysteem hebben we al
uitvoerig gesproken . U weet dus, dat U Uw band tweemaal of
viermaal kunt gebruiken. Wanneer Uw recorder (wat meestal
zo zal zijn) niet is ingericht voor opname en weergave in beide
richtingen, moet U de band ondersteboven draaien. Dat is
zeer eenvoudig : U legt de volle spoel, die rechts is ontstaan
nu links en de lege spoel rechts . Als de eerste microfoonopname is gemaakt, is men natuurlijk benieuwd, hoe het klinkt.
Hopenlijk bent U tevreden! Niet iedereen Is dat ... speciaal
de eigen stem klinkt vreemd, en soms zelfs onsympathiek in
de oren. Dan wordt er al gauw gezegd , dat de geluidsband
toch niet natuurgetrouw weergeeft. Maar werkelijk, het ligt
niet aan de geluidsband I De microfoon en onze medemensen
horen onze stem heel anders dan wij zelf. Wanneer wij zelf
spreken, horen wij namelijk naast de trillingen, die ons door
de lucht via het oor bereiken, ook de trillingen, die via ons
lichaam het trommelvlies bereiken. De opname is dus niet
slecht, maar wij moeten er eerst aan wennen, onze eigen stem
als een vreemde te horen.

Maar er zijn juist bij de microfoonopname enkele
kleine extra'tjes
(die U overigens niet cadeau krijgt),
maar die de moeite lonen.
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Kiest U steeds de ju iste afstand tot de microfoon . Als U meer
dan 30 cm ervan verwijderd bent, kan het gebeuren, dat er
storende geluidsreflecties op de band komen. Dat er bovendien de vreemdste geluiden ontstaan, als U met de microfoon
speelt, zult U spoedig bemerken.
Zangers moeten hun " verhoud ing " tot de microfoon wel heel
speciaal beproeven. Als zij zeer zacht zingen , moeten zij de
microfoon tot op 15--20 cm naderen, in andere gevallen Is
een afstand van 30-60 cm aan te raden . Op de piano
- dat geldt voor zangers en pianisten - behoort de
microfoon in geen geval. De plaats van de microfoon is
overigens steeds belangrijk, onverschillig wat voor soort
opnamen men maakt. Het beste kan men dit voor de opname
proefondervindelijk vaststellen . Natuurl ijk kiest U de rustigste
kamer van het huis, ver van het straatrumoer, en men doet er
goed aan de gord ijnen te sluiten , om het reflecteren van het geluid te voorkomen. Ook tap ijten hebben een dempende werking .
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In de buitenlucht, bij het gebruiken van een draagbare
batterijrecorder of een aansluiting op de auto-accu via een
omvormer, komen deze voorzorgen meestal te vervallen. Men
zoekt bulten immers bijna steeds de atmosfeer, de bijgeluiden,
verre kinderstemmen, het geluid van motoren, het ruisen van
de waterval, of men zoekt bijpassende geluiden voor dia's
en smalfilms, die men moeilijk kan imiteren.
En nu nog een klein trucje voor trucopnamen op recorders
zonder tructoets: klemt U een boordbaleintje, maar vooral van
plastic, tussen wiskop en band, als U over de eerste opname
heen gaat spreken. De volumeregelaar moet daarbij iets
verder worden opengedraaid . Als U uitgesproken bent, moet
U er vooral aan denken, de volumeregelaar dicht te draaien
en met het ingeklemde baleintje door te spelen tot het einde
van de eerste opname. Anders gaat die verloren I Nog beter
is het, als U de recorder op "weergave" zet, of de stoptoets
en de snelle voorloop gebruikt. Het baleintje zou hierbij
alleen maar storen .
Even waardevolle helpers zijn snippers papier. Zij kunnen het
zoeken van bepaalde passages bijzonder vergemakkelijken,
als zij in de bandwikkel worden gelegd. De methode is zo
eenvoudig en de toepassingsmogelijkheid bij nieuwe opnamen
en allerhande trucs en het copiëren zo uitgebreid, dat niet
meer dan een korte vermelding kan worden gegeven.
U behoeft zo'n papiersnippertje, dat slechts enkele millmeters
boven de band behoeft uit te steken, bijvoorbeeld slechts aan
het begin van een muziekstuk op de opwikkelspoel tussen
de bandwindingen te steken en U vindt dit begin bij het
terugspoelen direct terug, als het papiertje vrij komt.
Wanneer U Uw geluidsbanden wilt copiëren, hebt U twee
recorders nodig. De tweede recorder, die de opname maakt,
moet dezelfde of een geringere snelheid hebben als het eerste
apparaat. De hoogohmige uitgang van de recorder, waarvan
het geluid komt, wordt verbonden met de grammofoon ingang
van de opnemende recorder. Kabels met geringe capaciteit

verdienen voorkeur, omdat zij de hoge frequenties behouden.
Laat eerst de te copiëren band even afdraaien, zoek de luidste
passages en regel aan de hand daarvan met het magisch oog
de modulatie van de nieuwe opname. Dan spoelt U beide
recorders terug en laat eerst de "opname" lopen en daarna
de "weergave" . (In het omgekeerde geval loopt U kans net
iets van het begin te missen I) Bij vrijwel alle recorders Is een
gebruiksaanwijzing gevoegd, die U het beste kunt volgen .

Van knippen
en plakken
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Niet alles Is goed genoeg om te bewaren . Misschien wilt U
ook eens een bijzonder programma samenstellen. Er zijn
allerlei redenen om te monteren. Overigens kan men dat
alleen met banden , die op één spoor bespeeld zijn, of als er

op het tweede spoor ju ist een pauze is, want anders knipt
men de tweede opname doormidden.
Wie kn ipt moet ook plakken. Dat kan men nat of droog doen.
Aan de droge methode met plakband wordt meestal de voorkeur gegeven. Men kan hiervoor het BASF-plakgarnituur gebruiken, waarbij een gebruiksaanwijzing is ingesloten. Nog
eenvoudiger is het knippen en plakken met de BASFmontageset. Deze bevat alles wat men nodig heeft, speciaal
ook een halfautomatisch plakpersje, dat steeds zuiver snijdt.
De bandeinden liggen precies tegen elkaar en men kan het
plakband op de juiste plaats aanbrengen . Ook voor de natte
plakmethode kan men de plakpers uit de BASF-montageset
gebruiken, tezamen met BASF-plakmiddel LG. Met deze
methode krijgt men bijzonder houdbare lassen.

Waaraan
het kan liggen
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Helaas gaat niet altijd alles zo, als men het zou wensen.
De opname of weergave laat dikwijls te wensen over. Dat ligt
niet altijd aan de recorder. Er zijn enkele fouten , die dikwijls
worden gemaakt: de band wordt gedraaid, dus met de gladde
rugzijde tegen de magneetkoppen gelegd; de bandsnelheid
verkeerd gekozen; de opname niet goed gemoduleerd of een
verkeerde verbinding met het radiotoestel gemaakt. Dat is wel
jammer, maar niet tragisch, want door zulke kleine vergissingen worden geen mechanische beschadigingen
veroorzaakt.

Wie evenwel het deksel van de bandrecorder sluit, terwijl
deze loopt, riskeert, dat de band vervormt. De door de motor
veroorzaakte warmte kan onder bepaalde omstand igheden tot
meer dan 70° stijgen en dat doet de beste band geen goed.
Ook zijn geluidsbanden niet erg gesteld op stof en vuil , en
vooral niet als zij op vierspoorrecorders worden gebruikt.
Wanneer men hen echter steeds in het Lupolenzakje gestoken
in de draaicassette bewaart, zullen zij niet beginnen te stotteren.
Helaas zijn er ook enkele fouten , die, hoewel zij zelden voorkomen, hun oorzaak in de recorders vinden. Om U bij
voorkomende gevallen van dienst te kunnen zijn, volgt hier
een kort overzicht:
Niet goed gewist worden geluidsbanden , als de magneetkoppen een verkeerde stand hebben , omdat het wis spoor het
opnamespoor dan niet meer dekt. (Dat kan ook de oorzaak
van een onbevredigende weergave zijn .) Andere oorzaken
kunnen nog zijn : een verkeerde bandgeleiding , onvoldoende
contact tussen band en wiskop of een sterk verouderde bu is.
Twee in elkaar overlopende geluidssporen kunnen door een
foutieve stand van de magneetkoppen of door het verschuiven van de band - het bandgeleidesysteem is niet goed
afgesteld - worden veroorzaakt.
Gerekte banden kunnen ontstaan, doordat de bandtrek of het
remsysteem niet meer goed functioneert.
Jankende en bevende tonen zijn veranderingen in toonhoogte,
die een gevolg zijn van het ongelijkmatig lopen van de band.
Dit kan verschillende oorzaken hebben : ovale of vuile
capstan, te zwak afgestelde rubber aandrukrol of een te sterk
afremmen van de afwikkelende spoel.
Sjilpende en piepende tonen zijn bandtrillingen , die door een
versleten aandrukviltje veroorzaakt kunnen worden. Het vilt
moet dan vervangen of opgeruwd worden .
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Sterk slijten van de magneetkoppen kan een gevolg zijn van
een te sterke bandtrek.

Minderwaardige banden met een ruw oppervlak werken als
een vijl; MAGNETOPHONBAND BASF heeft daarentegen
een gepolijst oppervlak en garandeert een zo lang mogelijke
levensduur van Uw recorder.
Bandlussen ontstaan door een te zwak remmen van de
afwikkelspoel. Deze loopt dan na het stoppen nog iets door,
terwijl de opwikkelspoel reeds stilstaat. Men kan zich even
behelpen, door de band met de hand weer strak te draaien,
om te voorkomen, dat de losse winding van de spoel schiet.
Een zwevende weergave komt door een te zwakke bandtrek,
die het noodzakelijke nauwe contact tussen band en
magneetkop niet tot stand brengt.
De hoge frequenties ontbreken volkomen, als de spleet in de
sterk afgesleten magneetkoppen breder is geworden. De
magneetkoppen moeten dan worden vervangen. Als dit
verschijnsel zich echter alleen maar bij oudere opnamen
voordoet, of bij opnamen, die op een andere recorder werden
gemaakt, dan is de stand van de magneetkoppen niet zuiver
afgesteld en moet de spleetinstelling worden gecorrigeerd .
Een handige geluidsbandvriend kan dit met behulp van een
BASF-correctieband gemakkelijk zelf doen.
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Mientje
heeft niets te doen
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Niet alleen, omdat U haar - als U haar trouwens hebtl bij voorkeur uit de buurt van Uw kostbare apparaat houdt,
maar ook omdat dit practisch geen onderhoud vraagt. Van
tijd tot tijd moeten de magneetkoppen worden gereinigd.
Als zij vuil zijn, klinkt de opname dof of vervormd . Overigens
moeten alle delen van het bandgeleldesysteem en de
capstan van tijd tot tijd met een zacht, met methylalcohol of
spiritus bevochtigd lapje worden gereinigd. Alleen: geen
harde voorwerpen gebruiken. Als U de magneetkoppen of
bandgeleiders per ongeluk met een magnetisch werktuig
mocht hebben aangeraakt, dan kunt U deze met een snelwisser, die Uw handelaar U kan leveren, weer demagnetiseren.

Droog of nat?

-
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Ook de banden moeten wel eens worden gereinigd . Als zij
vuil zijn - en dat kan men niet altijd voorkomen - bevindt
het vuil zich tussen band en magneetkop. En dat klinkt niet
mooi. Men kan banden vochtig of droog reinigen .
Daarvoor heeft men geen bezem en emmer nodig , maar vloeiof filtreerpapier, dat tot enkele lagen wordt gevouwen, of nog
beter wattenrolletjes uit de drogisterij. Terwijl men de band
door versneld heen- of terugdraaien van spoel tot spoel laat
lopen , houdt men papier of watten er met twee vingers tegenaan . Daarbij mag de band niet tegen de spoel aanlopen .
Bij sterk vervuilde banden is de vochtige reinigingsmethode
beter. Men gebruikt dezelfde middelen als boven aangegeven,
doch bevochtigt deze met spiritus . Als er genoeg ruimte is,
laat men de band na het vochtige, ook nog langs een droog
rolletje lopen. Als dat niet kan , wordt de band gedroogd door
aansluitend omspoelen, wat toch nodig is, omdat de band door
de vingerdruk bij het reinigen te sterk geremd werd en zich
derhalve te strak opwikkelde.
Zo, en nu wordt het toch werkelijk tijd , dat wij ons eens met
de toepassingsmogelijkheden van de geluidsband bezig houden .

Een wijd veld
Er zal waarschijnlijk niemand bestaan, die alle mogelijkheden
zonder meer kan opnoemen. Oorspronkelijk werden de
geluidsbanden slechts als " geluidsconserven" bij de radio
gebruikt. Toen de recorders voor amateurgebruik kwamen ,
werden zij een ideaal middel voor een creatieve vrijetijdsbesteding . Daarop ontdekte men de betekenis voor het
beroepsleven en tenslotte werd de geluidsband onontbeerlijk
voor techn iek, wetenschap en onderzoek. Dag aan dag
worden nieuwe toepassingsmogelijkheden gevonden en in de
practijk beproefd .
Wij moeten ons hier beperken tot het doen van enkele grepen,
die voor U misschien een aanwijzing of een aansporing zijn.
Wij beginnen onze kleine zwerftocht

thuis.
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Ook tegenwoordig is de huismuziek nog een mooie traditie.
Eigen prestaties, of die van bevriende kunstenaars worden voor
altijd vastgelegd . De geluidsband is echter ook een onkreukbaar criticus, waarop men niet kwaad kan worden, omdat
hij steeds volkomen zakelijk is. In het kwartet kunnen er geen
meningsverschillen ontstaan over wie er steeds uit de maat
is. En als er bij het studeren een partner ontbreekt, neemt de
geluidsband die partij graag voor zijn rekening , bijVOorbeeld
de pianobegeleiding bij een vioolsonate.

,
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Vrienden van de jazz hebben de geluidsband reeds lang
ontdekt. Bij hun feesten serveren zij hun gasten de band op
de band. Mislopen kan er niets en de opnamen van de eigen
combo zijn vaak aantrekkelijker dan de overgeperfectioneerde
orkesten.
Het is geen geheim , dat de geluidsband door objectieve
critiek ook jazz-musici helpt uitgroeien tot kunstenaars.
Bij het eenpersoonsduet wordt het bijzonder spannend.
Hiervoor hebt U èf twee recorders en een mengpaneel èf een
hiervoor ingerichte vierspoorrecorder nodig. De gebruiksaanwijzingen spreken voor zichzelf. Een koptelefoon is natuurlijk onontbeerlijk. Het maakt niets uit, of U dit soort opnamen
alleen met zang , met zang en instrumentale begeleiding of met
verschillende instrumenten wilt maken. Het effect zal in ieder
geval verbluffend zijn.
Wanneer U twee recorders gebruikt neemt U de eerste
opname via het mengpaneel over op de tweede recorder,
U luistert met de koptelefoon mee en speelt ofzingt de tweede
partij synchroon via het mengpaneel mee.

Bij het vierspoorsysteem wordt overeenkomstig gehandeld .
De eerste opname komt op spoor 1, wordt dan teruggespoeld ,
spoor 1 wordt via de koptelefoon afgeluisterd en synchroon
komt de tweede opname op spoor 3. Dit systeem heeft nog
als voordeel, dat de afzonderlijke sporen onafhankelijk van
elkaar gewist of opnieuw opgenomen kunnen worden. Zo
kunnen bij dia-series en smalfilms tekst, muziek en geluiden
op twee versch illende sporen worden vastgelegd. Bij de weergave worden de sporen
natuur lij k parallel geschakeld .

De familiekroniek in klanken beg int zo langzamerhand even
vanzelfsprekend te worden als fotoalbum en filmopnamen het
allang zijn . De eerste grappige gelu idjes van de baby, de
eerste schooldag , eerste commun ie of bel ijdenis, verjaardagen , het ja-woord bij de huwel ijksvoltrekking - het
leven bestaat uit een reeks van zulke " klanken " , waarvan de
waarde eerst wordt gevoeld , als zij zijn verklonken .

()
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Verenigingskronieken zijn in klank ook veel levend iger (en
geloofwaardiger l) dan geschreven. Het leven van de secretaris
wordt erdoor vergemakkelijkt. De opgroeiende generatie
za l lering kunnen trekken uit de geestige rede va n de voorzitter en genieten van de vrolijke stemming bij het jaarfeest.

\
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Gesproken brieven zijn - als men het eenmaal heeft
geprobeerd - een tijdbesparend genoegen. Hoe lang schrijft
men over een brief van zeven kantjes en hoe kort spreekt
men dezelfde tekst op de bandl Maar dit is niet alles. Zo'n
gesproken brief, waarin ook vrouwen kroost hun woordje
kunnen doen, kan men levend maken door de atmosfeer van
de eigen woning : het slaan van de klok, de muziek, waarnaar
men met zoveel plezier luistert. Bobbie blaft, de kanarie
zingt, zoonlief staat onder de douche te galmen .. . Gelooft
U niet, dat de ontvanger zich bij U thuis zal voelen?
De verpakking, wijze van verzending en verschuldigde porto
vragen enige aandacht. ® Piccolo-banden In het practische
verzend doosje zijn het meest geschikt voor correspondentieband . Grotere banden moeten stevig worden verpakt. In het
binnenlands verkeer kunnen de banden het beste als briefpakje worden verzonden.
Voor verzending naar het buitenland bestaat nog een andere
mogelijkheid, nl. als "Fonopost", tegen een afzonderlijk tarief.
De postkantoren kunnen U vertellen, naar welke landen
"Fonopost"-zendingen zijn toegestaan. Grotere banden dient
men bij de verzending natuurlijk in de draa icassettes te ver-

_......
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pakken. Een briefje waarop de bandsnelheid is aangegeven
is altijd aan te bevelen . (Als de ontvanger een vierspoorrecorder heeft, kan hij hiermede ook tweesporig bespeelde
banden beluisteren. Omgekeerd gaat dit slechts bij nieuwe
of met een snelwisser gewiste banden, die op de vierspoorrecorder slechts op de sporen 1 en 4 werden besproken,
omdat de ontvanger met zijn dubbelspoorrecorder anders een
mengsel van twee opnamen te horen zou krijgen . Een zeker
kwaliteitsverlies moet men echter voor lief nemen.) Aan het
begin van de band behoort men naam en adres van de
geadresseerde nog eens duidelijk te noemen, zodat de post
hem kan vinden, als de verpakking eens verloren zou gaan .
Reportages maken de amateur tot "radioverslaggever" .
Levendige verslagen over landen en mensen, reizen en
belangrijke gebeurtenissen, winnen met het jaar aan waarde.
Wie door de bomen het bos wil zien (èn horen), heeft natuurlijk een batterijrecorder nodig of een omvormer, waarmede
hij zijn recorder op de accu van de auto kan aansluiten . De
reportage moet vóór alles fris zijn . Bijgeluiden zijn , zoals we
reeds hebben gehoord, voor het verkrijgen van de echte
atmosfeer onontbeerlijk, en storende geluidsweerkaatsingen
kunnen nauwelijks optreden.

Het hoorspel kan men rustig de kroon op het creatieve werk

met de gelu idsband noemen . U kunt auteur van het draaiboek,
regisseur, inspecient, spreker en technicus tegelijk zijn ;
U kunt echter ook met Uw vrienden een team vormen. Zonder
draaiboek gaat het nauwel ijks. Wij wensen U menig goed
idee toel Tekstschrijvers moeten erop letten, dat een
" literaire" tekst vaak slecht is als hij wordt gesproken. Op de
achtergrond hoort men het geritsel van papier, het blijft droog
en levenloos. Geluiden, die moeten worden ingepast, en
muziekpassages worden vooraf in het draaiboek genoteerd ,
het geheel wordt verdeeld in scenes, en de inhoud van elke
scene vastgelegd. De bladzijden in rubrieken ingedeeld onder
de hoofden : "scenenummer" , "spreker", "geluiden " , " muziek",
" aantekeningen", " telwerk" en .. tijd ".
Geluiden zijn natuurlijk onmisbaar. Zij zorgen voor de
"ruimte", geven een indruk van echtheid. Dikwijls kan men
hen buiten in originele vorm vastleggen, maar zij kunnen veel
eenvoudiger dan men denkt geïmiteerd worden .
Hier hebt U een klein .. geluidenkookboek met de belangrijkste recepten".

Regen
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Neem 15-20 gedroogde erwten en rol
deze op een fijne zeef heen en weer,
waarbij de microfoon recht onder de zeef
moet worden gehouden.
Een stuk zijde wordt over twee of drie
stukjes zachtboard getrokken. Hoe heviger
men het heen-en-weer trekt, hoe krachtiger
blaast de wind .

Schud een dun plaatje blik krachtig heen
en weer op de juiste afstand van de
microfoon . Ook kan men pianoaccoorden
op de band opnemen en deze bij halve
bandsnelheid afdraaien . Ook door krachtig
in de microfoon te blazen kan het onweren :
probeert U het maar eens.
Golven

worden heel "natuurlijk" gemaakt: met de
hand wordt het water in een plastic schaal
in beweging gebracht, zodat het zachtjes
tegen de rand klotst.

Branding

ontstaat door met twee borstels in tegengestelde richting over een stuk blik te
wrijven .

Vuur

voor een gezell ig open haardvuur krijgt
men, door een lucifersdoosje voor de
microfoon in elkaar te drukken. Voor brand
doet men hetzelfde met cellofaan.

~iboot
Stoomboot

53

Twee houtjes worden in de maat van de
roeislag in het water gedoopt, terwijl men
in hetzelfde rhythme een scharnier laat
piepen.
Om het fluiten van een stoomboot te
imiteren, blaast men in een met water gevulde fles . Hoe minder water erin is, des te
dieper wordt de klank.
Twee met schuurpapier overtrokken
houtjes tegen elkander wrijven.

ontstaat, wanneer twee precies op elkaar
passende halve cocosnootdoppen met de
randen tegen elkaar geslagen worden. Als
men hen met een doek omwikkelt, draven
de paarden over bos- of weidegrond.

in het bos : oude banden samendrukken in
de maat van voetstappen ; in de sneeuw:
gebruik nu zakjes met aardappelmeel.

Een klein glad plankje over een vloerkleed
of een ruwe deken schuiven, nu eens dicht
bij de microfoon , dan weer wat verder af.

Straalvliegtuig
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Men houdt een electrische haardroger voor
de microfoon en schermt met een stuk
carton het geluid af, of laat het weer
opkomen.

Revolverschot

Naast de microfoon kort met de brede
zijde van een li neaal op de tafel slaan.

Telefoongesprek

In een plastic beker of een klein aardewerk
schaaltje spreken. Er zijn ook microfoons,
die een schakelaar voor het imiteren van
microfoonstemmen hebben . (Dat men een
bijzonder kwebbelende stem dikwijls
karakteriseert door een opname met
dubbele snelheid weer te geven , hebt U
natuurlijk zelf wel eens gehoord . Zulke
cabaret-trucjes moet men echter niet te
dikwijls toepassen .)

Tenslotte kunnen wij er nog op wijzen , dat er geluidsarchieven
zijn, waar men practisch alle geluiden - van vogelzang tot de
stationshal - kant en klaar kan kopen.
Maar nu van deze practische wenken terug naar " de
gelu idsband thu is" .

.i.../
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Het gesproken gastenboek is werke lijk eens iets nieuws.
De stem is minstens even persoonlijk als het handschrift,
waarbij men tenslotte niet kan onderscheiden, of het van een
dame of een heer afkomstig is. Als de gasten in de prettige
sfeer, die er immers steeds bij U heerst, op rijm (of
ongerij md) op de band spreken , moet U eens horen , hoe veel
genoegen U beleeft als U met de oren herinneringen gaat
ophalen , want bij elke opname vangt U iets van de stemming
in Uw huis en onder Uw gasten.
De zendamateur bespaart zich tegenover zijn partner lange
uiteenzetting over de ontvangstkwal ite it , doordat hij de
ontvangen uitzend ingen op de band vastlegt en hem deze
opnamen toezendt. Overigens w il hij een groot aantal
uitzendingen ook niet zonder meer in de aether laten verklinken, maar hen op de geluidsband bewaren . Vaak
begrijpt hij een moeilijk te verstane passage ook pas bij het
naderhand afspelen , waarbij nog komt, dat hij deze nog bij
de weergave kan versterken.

,
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Het maken van dia-series met geluid is wel een van de
belangrijkste onderdelen van het werken met geluidsband
geworden. Of fotografeert U soms niet? En hebt U Uw dia's
nog nooit vertoond? Naderhand komt men dan op de
gedachte, dat de aankondiging : " Dit is tante Emmy voor de
boot" best achterwege had kunnen blijven, omdat iedereen
dat kon zien. Het prachtige verhaal , waarom tante Emmy met
geen geweld op de boot wilde, was beslist ingeslagen. Het
lawaai van de mensenmenigte, het klotsen van het water en
de sirenes ontbraken eveneens.
En U had het trouwens veel te druk met het inzetten en
verwisselen van de dia's. Het gemakkelijkste kan men zijn
dia's door tekst en muziek begeleiden, door een zorgvuldig
samengestelde band naast de projector af te laten lopen. Als het
volgende dia ingeschakeld moet worden, wordt men hieraan herinnerd door een willekeurig gekozen, onopvallend geluidje, dat
men mee opgenomen heeft, bijv. een tikje tegen een w ijnglas .
De geluidsband kan U echter ook tot een genietend toeschouwer
van Uw eigen dia's maken . Daarvoor hebt U een synchronisatie-

box nodig, die Of reeds in de recorder is ingebouwd, èf
ernaast wordt opgesteld. Door impulsen op het tweede spoor
worden de dia's steeds op het juiste ogenblik gewisseld.
Als U dat wilt, zelfs midden in de zin. Zo worden levendige,
vlotte indrukken gegeven. Moeilijk is dit niet. Als de projector,
bandrecorder en synchronisatiebox gekoppeld zijn , vindt de
beeldwisseling bij de opname plaats door een druk op de
knop. Op hetzelfde ogenblik blijft op het tweede spoor het
" transportbevel " achter, dat bij het vertonen op de seconde
af wordt opgevolgd.

Automatisch diatransport
door magnetische impulsen op
spoor 2 bij dubbelspoortechniek

Diatransport
biJ vlerspoortechniek
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Natuurlijk moet men de tekst vooraf vastleggen, ongeveer op
de wijze, waarop men bij het hoorspel een draaiboek aanlegt.
Als men niet alleen de tekst spreekt, maar ook voor de
acoustische " background" zorgt, komt een mengpaneel goed
van pas. Maar ook met de tructoets of het boord baleintje
komt men een heel eind . De juiste punten kan men eenvoudig
op de beschrij fbare rugzijde van de signeerband aantekenen.
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Het synchroniseren van films bezorgt nog meer genoegen.
Het werk, als men tenminste al van werk mag spreken, is in
principe hetzelfde. Met een geluidskoppeling aan de bandrecorder kan men zijn films " lipsynchroon" van geluid voorzien. Ook hierbij maakt signeerband het werken veel
gemakkelijker. Eerst laat men de film met de geluidsband
via de geluidskoppeling stom afdraaien en geeft door klopsignalen, die via de microfoon op de band worden opgenomen, de startpunten van het geluid aan. Dan kunt U verder alleen met de geluidsband doorwerken, omdat U nu alleen
nog maar de klopsignalen in zichtbare merktekens op de
rugzijde van de band behoeft te veranderen, bijvoorbeeld in
nummers. Nu brengt U de nummers voor de magneetkoppen
en U kunt daar met opname en tekst beginnen. Het invoegen
van muziek en geluiden hebben wij al beschreven. Dit alles
kan zonder film gebeuren. Alleen mag nooit worden vergeten,
om bij het eerste afdraaien, waarbij de klopsignalen op de
band worden gebracht, op film en band een startteken aan te
brengen. Dit om te voorkomen, dat bijvoorbeeld de telefoon
in Uw film pas begint te bellen, als de hoorn al weer is
opgelegd . Als U over een automatisch werkende smalfilmprojector beschikt, brengt een op de achterzijde van de band
geplakt stukje schakelband deze start tot stand .
De plaats van de bandrecorder is bij het vertonen van films
even belangrijk als bij dia's. Het devies luidt: de recorder met
uitgeschakelde luidspreker direct naast de projector en een
tweede luidspreker of de radio bij het scherm : daar komt het
geluid vandaan.
En zoekt U vooral het juiste evenwicht tussen geluid en
beeldgrootte : een groot scherm en een miniatuur-luidspreker
vormen een ongelijk span. Als U en Uw gasten weinig roken ,
werkt dat gunstig . Projecteert U vooral over de hoofden van
Uw toeschouwers heen. En nu : zeer veel genoegenl
U beleeft aan Uw zelfgesynchroniseerde films ongetwijfeld
meer plezier, dan aan de met nog zo veel Oscars bekroonde

producten van de fi lmindustrie. Dit genoegen groeit met de
jaren en wordt tot een kostel ijk bezit, waarvan kinderen en
kleinkinderen zullen bl ijven genieten en dat steeds zijn
documentaire waarde houdt.
Nu zijn we echter al niet ver meer verwijderd van een
toepass ing van de geluidsband in het beroep. Deze gebieden
overlappen elkaar altijd enigszins, en het is meer een
kwestie van wil en kundigheid, of men kant en klaar
gesynchron iseerde televisiefilmpjes (die natuurl ijk in zwart/wit
en op 16 mm opgenomen moeten zijn) óf filmpjes voor de
huiselijke kring wil produceren . Menigeen heeft reeds via een
hobby een nieuw en bevred igend beroep gevonden , en dat is
ook geen wonder, omdat w ij ons uit liefhebberij nu eenmaal
bezig houden met de dingen , die werkel ijk in onze aard
liggen. Met de geluidsband is ons in elk geval een enorme
mogelijkheid gegeven, onvermoede talenten in onszelf te
ontdekken .
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Het openbare leven en het beroep
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vergen tegenwoordig de beheersing van allerlei kundigheden.
Wie " voor het voetlicht" treedt en succes wil hebben, moet
absoluut zeker zijn van zijn zaak en over kwaliteiten
beschikken, die niet spelenderwijS worden verworven.
Laten we dus met onze voorbeelden de juiste volgorde
aanhouden en de mogelijkheden bekijken , die de geluidsband juist hier biedt. De band is een objectief hulpmiddel bij
de zelfco ntrole. Nooit tevoren hadden toneelspelers , zangers,
musici en sprekers een ook maar enigszins vergelijkbare
mogelijkheid om hun prestaties te controleren, om zichzelf
te horen , zoals het publiek hen hoort. Z ij komen in een
geheel andere verhouding tot hun eigen zwakheden te staan,
ook al omdat de critiek op hun prestaties niet wordt beïnvloed
door een andere stijlopvatting van de leraar en nooit onderworpen is aan persoonlijke stemmingen. Zij kunnen dus
duidelijk vaststellen, of zij datgene bereiken, wat zij zichzelf
~ hebben voorgenomen. Hetzelfde is van toepassing op de
talenstudie. De eigen uitspraak kan (bijvoorbeeld vergeleken
met een grammofoonplaat in een vreemde taal) op geen enkele
andere wijze zo goed worden gecontroleerd.
Op deze wijze leren ook de telefonistes in grote telefooncentrales met behulp van de geluidsband duidelijk en zonder
accent spreken. En een bekende accordeon leraar gaat nog
een stap verder: hij geeft de opnamen van zijn leerlingen
bij halve snelheid weer. Alle onvolmaaktheden komen als
onder een vergrootglas naar voren. Menig artist geeft zijn
recorder een onzichtbaar plaatsje bij zijn optreden. Zij leggen
de reacties van het publiek vast en controleren thuis heel
nuchter, of het programma is ingeslagen en waar de zwakke
punten zaten .
Dicteren op de band is een genoegen . Dat hebben velen
reeds vastgesteld. De geluidsband heeft steeds tijd - ook
in het holst van de nacht - en vergist zich nooit. Terwijl de

secretaresse de eerste band nog op de machine uitwerkt, kan
de chef op de tweede verder dicteren. Deze methode, waarbij
men volkomen met zijn gedachten alleen kan zijn , maakt het U
mogelijk, U volledig te concentreren en werkt tijdsbesparend .
Conferenties worden eveneens gemakkelijker. De geluidsband notuleert. Wat niet belangrijk is, wordt later doodeenvoudig niet op papier gezet.
Reisberichten zijn van oudsher een nachtmerrie voor de
vertegenwoordiger. Wie goed verkopen en praten kan, wie
veel heen en weer trekt, schrijft nu eenmaal niet graag. Het is
echter niet zo moeilijk, 's avonds in een kwartiertje een bericht
op de band te spreken. Op kantoor worden de per post
aangekomen berichten dan uitgewerkt.
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Gesproken circulaires en voorschriften op de band wordèn
omgekeerd door vele firma 's aan hun medewerkers in de
buitendienst en de filialen gezonden. Daar van elke band een
willekeurig aantal copiën kan worden gemaakt, behoeft de
tekst slechts eenmaal gesproken te worden.
Instructiebijeenkomsten voor verkopers winnen dikwijls aan
waarde door het vertonen van dia's met geluid. Beeld en
tekst vullen elkaar aan en vormen een levendig aanschouwelijk
geheel.
Uitgezochte verkoopsgesprekken maken via het gehoor meer
indruk en geven de leerlingen tegelijkertijd gelegenheid tot
critische zelfcontröle. Deze dia-series, die men - zonder
kosten - op reis kan sturen langs alle filialen , hebben een
goede uitwerking en zijn practisch.

De reclame is natuurlijk niet aan de geluidsband voorbijgegaan. Er zijn sprekende automaten, die "Dank U en tot
ziens" zeggen. Er zijn sprekende koelkasten, die, als bij
demonstraties in de zaak de deur wordt opengedaan, om zo
te zeggen ook hun mond opendoen. Zij vertellen zo precies en
uitvoerig over hun voordelen , dat een misschien pas kort in
dienst zijnde verkoper het niet zou verbeteren . Naast etalages
hangen telefoons. Neemt men de hoorn van de haak, dan
hoort U een beschrijving van de artikelen. Dia-series in de
etalage trekken altijd veel publiek. Deze mogelijkheid vergroot de etalage als het ware tot in het oneindige, want er
kunnen nu veel meer artikelen worden getoond en beschreven,
dan in de etalage kunnen worden geplaatst. Omdat het van de
reclame naar de voorlichting maar een stapje is, zijn er
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rondleidingen door musea. De beschrijving kan men door een
druk op de knop horen. Voor de beroemde "Mozes" van
Michelangelo in de San Pietro in Vincoli te Rome staan
recorders met de belangrijkste vreemde talen . In een Franse
kunstgalerij heeft men gelegenheid de stem van de schilder
en diens mening over zijn eigen werk te horen. De directeur
van een bekende dierentuin leidt zijn gasten met koptelefoons en kleine ontvanginstallaties door het gehele park.
Zijn interessante verslag heeft hij natuurlijk slechts eenmaal
op de band gesproken.
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Scholen gaan dezelfde weg , van levend leren naar
gemakkelijker leren. De natuurlijke belangstelling van de
jeugd voor de techniek slaat daarbij een welkome brug naar
de leerstof. In hoofdzaak gebruiken de scholen de geluidsband
voor zelfcontrêle. Juist jonge mensen staan open voor de
tegenstelling tussen hun eigen fouten en het voorbeeld.
Speciaal wanneer men over vergelijkingsmateriaal beschikt,
krijgen zij de goede uitspraak van de talen vlugger en
gemakkelijker onder de knie. Gezang van vogels en allerlei
dierengeluiden weerklinken in de klas ; liederen van vreemde
volken, hun dialecten, landschaps- en reisbeschrijvingen
verlevendigen het aardrijkskunde-onderwijs ; door de
leerlingen zelfgemaakte reportages vormen een eerste sociale
verkenning van de wereld, waarin zij leven. Dia-series en
geluidsfilms vormen in bijzondere gevallen de bekroning van
het aanschouwelijk onderwijs.
Vakscholen schakelen de geluidsband ook in , bijvoorbeeld
door automonteurs het geluid van twee motoren te laten
horen, waarvan de ene in orde is, en de andere niet.

Bijzonder zegenrijk werkt de gelu idsband echter bij het
onderwijs aan doofstomme kinderen. Volledige doofheid komt
zelden voor, dikwijls zijn er nog enkele gehoorresten aanwezig . De wereld van het gelu id wordt nu opgebouwd uit
afzonderl ijke geluiden, die via een versterker worden
weergegeven. Later wordt de volgorde veranderd, en wel zo
vaak, tot de kinderen de geluiden ondanks dat herkennen.
Ook de eigen spreekpogingen worden op de band opgenomen en versterkt weergegeven. Zo kunnen deze
kinderen zichzelf vaak voor het eerst in hun leven horen, hun
spraak verstaan, vergelijken en verbeteren. Wie het geluk
van deze kinderen, deel te mogen nemen aan het leven,
eenmaal heeft meebeleefd , zal de uitdrukking " zegen van de
techniek" in diepste betekenis verstaan.
In de dierkunde heeft de geluidsband op een andere w ijze
met het " geluidloze" te maken. De band kan voor het
mensel ijk oor onhoorbare gelu idsgolven (geluiden van dieren)
met hoge snelheid vastleggen en bij verminderde snelheid
hoorbaar maken , door de " super" hoge frequenties in voor het
mensel ijk oor waarneembare te veranderen .
In de universiteiten heeft men reeds getracht, het collegedictaat door de bandrecorder te vervangen. Aan de universiteit
van Perugia moeten de studenten eens voor het begin van de
colleges hun bandrecorders hebben opgesteld , waarna zij de
gehoorzaal verl ieten en later alleen de bespeelde banden
ophaalden. Hoe onpersoonl ijk dit ook klinkt, toch heeft het
wellicht dikwijls zin, want bandrecorders hebben nu eenmaal
veel minder plaats nodig dan mensen, en de collegezalen zijn
dikwijls overvol. Ingewikkelde passages kan men thu is zo

vaak herhalen, tot men ze werkelijk heeft begrepen , of ze in
het dictaat zijn opgenomen. Tenslotte stelt deze methode vele
studenten in staat colleges te volgen, die elkaar wat tijd
betreft overlappen. Overleg met de hoogleraar verdient
overigens in alle gevallen aanbevelinglOok hier zijn
nauwkeurigheid en het vermijden van misverstanden grote
voordelen van de geluidsband.

"-
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Telefoongesprekken - met wederzijds goedvinden met een
adapter op de band opgenomen - maken een vlotte afwerking
van ingewikkelde bestellingen, cijfers, adressen en dictaten
mogelijk. Bij een groothandel in boeken te München kan men
op elk uur van de dag zijn bestellingen op de band doorgeven.
Men kiest een bepaald telefoonnummer, en niemand behoeft
overuren te maken. Deze geluidsband-automaat behoort reeds
tot de
telefoon-antwoord gevers, die met de stem van de eigenaar
tot iedereen, die opbelt, zeggen: ..Ik ben niet thuiS ; wilt U Uw
boodschap op de band spreken?" De teksten kunnen steeds
worden gewijzigd. Er bestaan telefoon-antwoordgevers, die op
de bandrecorder kunnen worden aangesloten.

Bij de inventarisatie behoeft men niet meer te schrijven en te
tellen , men spreekt soort en aantal op de band , terwijl men
langs de vakken loopt. Later wordt de opname op de machine
uitgewerkt.

In de lift neemt de geluidsband de taak van de liftboy over:
,,3e etage : huishoudelijke artikelen , speelgoed" . In hetzelfde
warenhuis wordt gezorgd voor beschaafde
achtergrondmuziek via de band . Reisgezelschappen kunnen in
trein of bus muziek va n de band horen en in menig hotel
kunnen de gasten door een druk op de knop van muziek genieten .
Op beurzen en tentoonstelling heeft men echter meertaleninstallaties nod ig. Z ij beschrijven bijvoorbeeld een in
afbeeldingen getoond productieproces in meerdere talen,
waaruit men zelf kan kiezen en die men per koptelefoon kan
beluisteren. Erg gemakkelijk zijn ook de luisterstoelen,
voorzien van oorkussentjes, die U het tentoonstellingsprogramma in de oren fluisteren .
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Dat men zijn ideeën en invallen te allen tijde op de band kan
vastleggen, hebben schrijvers, componisten en managers
dikwijls al dankbaar ondervonden. (Deze politieagent moet
voorlopig nog schrijven I) Misschien zou het voor menig
spoorwegman een oplossing zijn, als de Spoorwegen erin
toestemden, de binnenkomende treinen en het perron van
vertrek van de treinen in verschillende richtingen via de band
te laten omroepen, zodat hij rustig zijn boterhammetje kan
opeten.
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Inlichtingen per telefoon zijn er zoveel , dat het nauwelijks
de moeite loont, zelf nog iets te weten. De weerberichten, het
menu van het vrijgezellen-eethuisje, bioscoop, schouwburg ,
sportprogramma's, tijdmelding , wegeninformatie . . . iedereen
heeft de vriendelijke stem van de geluidsband wel eens
gehoord. In Londen kan men bovendien nog in vreemde talen
horen, wanneer de wacht voor Buckingham Palace wordt
afgelost. Geluidsbanden geven echter niet alleen inlichtingen
over de wacht, zij staan zelf ook op wacht bij de
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luchtvaartbeveiliging. Dag en nacht draaien de recorders op de
vliegvelden en leggen alle gesprekken tussen de gezagvoerder
en het grondstation vast. De oorzaken van vertragingen of
ongelukken kunnen daardoor later dikwijls nog worden
gereconstrueerd , waaruit men lering voor de toekomst kan
trekken.
Morsetekens kunnen bij verschillende snelheid worden
opgenomen en weergegeven en leerling-telegrafisten kunnen
de geseinde tekens beter in zich opnemen.
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Bij verkeersongevallen kan de band ook een rol spelen. Als
de politie de getuigeverklaringen direct op de plaats van het
ongeluk opneemt, kunnen later door vergeetachtigheid geen
vergissingen meer binnensluipen.
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In de dokterspractIjk fungeert de geluidsband ongeveer als
doktersassistente, zij het dan iets minder charmant.
Dictaten kunnen nu ook in donkere kamers, bijvoorbeeld bij
röntgenonderzoek, worden opgenomen. Vergelijkende opnamen van hart- en longgeruis geven het verloo p van het
ziektebeeld weer. Psychiaters en psychologen werken de op
de band opgenomen antwoorden op de testvragen naderhand uit.
De dialectstudie is geen grappige verzameling van sappige
klanken , maar een ernstige wetenschap, waaruit vele
interessante gegevens kunnen worden afgeleid .
Er bestaat een aanzienlijk aantal instituten, waar men de verschillende dialecten opneemt. Men beschikt op die manier
over vergelijkingsmateriaal en kan vaststellen, hoe dialecten
zich in de loop der tijden wijzigen en vermengen.
Geproken boeken en tijdschriften, alsmede de werken uit de
wereldliteratuur worden op geluidsbanden door de blindeninstellingen uitgeleend . Het is voor blinden natuurlijk veel
prettiger te luisteren, dan de reusachtige brailleboeken te
moeten aftasten.
Ook bestaan er in vele landen gesproken vakbladen. De
hoevelheid vakliteratuur is zo overstelpend , dat bijvoorbeeld

medici lang niet alles kunnen lezen . Luisteren kan hij echter
vaak nog met andere bezigheden combineren.
De schouwburg moest het altijd al van illusies hebben . Vroeger
fabriceerde men onweer, door grote platen blik heen en weer
te schudden , tegenwoordig zorgt de geluidsband daarvoor.
Acteurs beheersen naast hun eigen stem, slechts zelden

andere instrumenten. AI grijpen zij dan ook naar de snaren,
de betoverende melodie komt niet van hun viool. Echtheid
wordt daarentegen wel verwacht van de buit van
expedities. Vreemde ceremoniën , muziek en zang en de taal
van vreemde volken of de geluiden van zeldzame dieren
vormen het goud, dat zij mee naar huis brengen. Geleerden,
filmproducenten en de radio hebben behoefte aan zulke
opnamen.
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De rol, die

de geluidsband bij research en techniek
speelt, is die van een werktuig, dat zijn deel bijdraagt aan het
veranderen van de wereld . Het gebied van het " begrijpelijke"
wordt verlaten , in plaats van tonen worden electrische impulsen opgenomen. Deze impulsen worden als werkprogramma
in electronische apparatuur geplaatst, en de installatie gaat
volgens dit programma volautomatisch werken. Maar ook
draaibanken en kleinere machines kunnen, gestuurd door
geluidsband, hun werk zelfstandig verrichten.
En sinds kort wordt de geluidsband zelfs beeldband . De
afzonderlijke beeldpunten van het televisiebeeld kunnen erop
worden vastgelegd , nadat zij eerst in electrische stroom- en
spann ingwissel ingen en aansluitend in magnetische veldverandering zijn omgezet. Beeld en gelu id kunnen gel ijktijdig
worden opgenomen en zonder enige verdere bewerking
natuurgetrouw worden weergegeven.
Na zo 'n veelomvattend arbeidsveld op aarde, bl ijft er eigenlijk
niets anders over, dan de band het heelal in te zenden. En in
verschillende satellieten draait de band reeds rond de aarde,
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verzamelt meetgegevens als electrische impulsen en zendt
deze met een enorm verhoogde bandsnelheid in luttele
seconden naar de stations op aarde. Zo is de kleine band,
ontstaan door de wens de vergankelijke wereld der klanken
vast te houden, tot helper geworden bij de vervulling van een
nog veel groter verlangen der mensheid : het onderzoek van
de wereldruimte.
Maar tenslotte zijn wij blij, te kunnen leven, waar wij ons
thuis voelen: tussen onze vier muren. En blij, dat wij onze
MAGNETOPHONBAND BASF hier kunnen gebruiken. Daarom
zullen wij tot slot nog enkele woorden wijden aan de vraag,
op welke wijze U Uw geluidsbanden steeds in goede staat ter
beschikking kunt houden.

Het bandarchief

73

is onontbe3rlijk en komt in de meeste gevallen automatisch
tot stand. De cassettes komen naast elkaar te staan, en al
spoedig krijgen zij een nummer of titel. Het archiveren wordt
aanzienlijk vergemakkelijkt, wanneer men MAGNETOPHONBAND BASF direct in de BASF-archiefbox koopt. (Waarom
geluidsbanden nooit los mogen rondslingeren, maar altijd In
Lupolenzakjes en draaicassette verpakt moeten worden, en
welke gevolgen vuile banden speciaal bij het vierspoorsysteem kunnen hebben, werd immers reeds uiteengezet.)
Normale kamertemperatuur is het beste. Uw banden horen
niet in de keuken of op de plank boven de verwarmingsradiator. Hun juiste plaats is in de boekenkast of op de
boekenplank. De inhoudsopgave kunt U op de binnenzijde
van de draaicassette aanbrengen en in het speciaal daarvoor
uitgegeven BASF-archiefboekje. En als U dan nog op de

voorloopband hetzelfde nummer zet als op de draaicassette,
kunnen fouten en verwisselingen niet meer voorkomen.
Wij hopen , dat Uw bandarchief Uw leven in menig opzicht zal
verrijken. Het houdt het waardevolle vast in Uw herinnering,
brengt wat U vreugde bezorgt tot klinken, doet U genoegen
beleven aan Uw eigen scheppingen en helpt U te voldoen
aan de eisen, die aan U worden gesteld.
MAGNETOPHONBAND BASF werd geschapen voor de
vervulling van Uw verlangens. Het is de band, die aan elke
wens voldoet.

Zes geboden
voor de
geluidsbandvriend
1. Nooit de band onder gesloten deksel laten lopen.
2. Bij de omgang met recorder en band geen geweld gebruiken.
3. De band steeds zo op de recorder leggen, dat de bedrukte
zijde naar buiten ligt.
4. Steeds een band - een bandje is ook goed - klaar voor
opname op de recorder hebben liggen.
5. Legt U een overzichtelijk archief aan, U beleeft dan meer
plezier aan Uw hobby.
6. Banden, die niet in gebruik zijn, behoren in het stofdichte
zakje, in de draai cassette en in het archief.

74

De tekst werd naar gegevens van de BASF geschreven door:
Max Kruse.
Grafische vormgeving : Herbert Müller-Dennhof.
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"BASF-mededellngen voor geluidsbandvrienden" , uitgegeven door de
Badische Anilin- & Soda-Fa brik AG,
Ludwigshafen am Rhein,
en verschijnt 4 X per jaar in de Nederlandse taal. Gratis verkrijgbaar bij Uw
handelaar of bij de importeur van
MAGNETOPHONBAND BASF.

Tips voor scholen
en amateurfilmclubs
De film "das magische Band" , die door de
Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen am Rhein,
werd uitgebracht, geeft op ongekend heldere en duidelijke
wijze een overzicht van de ontwikkeling en de veelzijdige
toepassingsmogelijkheden van de magnetische band.
De film is bij vele gelegenheden als cultuurfilm van internationaal formaat op filmfestivals bekroond en onderscheiden.
Van " das magische Band" staan copiën voor vertoning ter
beschikking :
kleurenfilm/optisch geluid
35 mm, speelduur 28 minuten, 1 rol
16 mm, speelduur 28 minuten , 1 rol
Talen : duits, engels, frans , spaans, italiaans.
Aanvragen voor deze film kunt U richten tot de
Badlsche Anilin- & Soda-Fabrik AG, AOA/Büro P,
Ludwigshafen am Rhein, Duitsland , of tot de importeur van
MAGNETOPHONBAND BASF. Op aanvraag ontvangt U
tevens een filmcatalogus , waarin de verdere interessante
films van de BASF zijn vermeld .

Geluidsbandarchief
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De Audio-visuele dienst, Borneolaan 27, Hilversum, beschikt
over een archief van geluidsbanden , in vele gevallen gecombineerd met filmstroken . Op aanvraag wordt gaarne een
prospectus toegezonden .
Ook de Nederlandse Vereniging van Geluidsjagers,
Schelgeplein 16, Amsterdam, beschikt over een bescheiden
geluidsbandarchief, dat in hoofdzaak bekroonde opnamen
van geluidswedstrijden sinds 1950 bevat, alsmede een
reeks geluiden.

Notities en aantekeningen over Uw geluidsband-hobby en MAGNETOPHONBAND BASF:
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De
belangrijkste
technische
gegevens
van
verschilie'
types

Mo,ne'
Wilhelm Kluge Buch- und Offsetdruckerei . Berlln

De
belangrijkste
technische
gegevens
van
verschillende
types

Mognefophonblind

De belangrijkste technische gegevens

an Magnetophonband

rnJlA\lID Ir

I
Gegevens

I
11
111

LGS 52

LGS 35

LGS 26

PES 26

standard
PVC
6,25± O,05
ca, 47
ca. 13
2.5

langspeel
PVC
6,25±O,05
ca. 35
ca. 13
1,7

dubbelspeel
PVC
6,25± O,05
ca . 26
ca.l0
1.2

dubbelspeel
polyester
6,25±O,05
ca . 26
ca. l0
2,0

290
850
75

290
850
75

290
850
75

290
850
75

Mechanische eigenschappen
Bandsoort
Basismateriaal
Bandbreedte (mm)
Banddikte (I-lm)
Dikte magnetische laag ÜJ.m)
Toelaatbare stootbelasting * 1 (kg)
Magnetische eigenschappen
Coërcitiefkracht (Oe)
Verzadigingsremanentie (Gauss)
Rel. remanentie (%)
Electro-acoustische eigenschappen
onder de voor amateur-recorders gelden de
verhou dingen
Gevoeligheid * 2 (dB)
Frequentieverloop * 2 (dB)
Bandstroom bij uitsturing tot
5 % vervormingsfaktor (mMaxw.)
Wisdem ping (dB)
Copieerdemping (dB)

+
+

1.5
0.5

+

1.5
1

+

1,5
2

+
+

1,5
2

*1

~

voor een
plastische rek

:5; 0,1 %

550
> 70
> 58

550
> 70
> 55

t

400
> 70
> 53

400
> 70
> 53

*2 ~
In verhouding tot
ledig gedeelte
van DIN-testband 9

N.V. COlOR-CHEMIE , POSTBUS 19 , ARNHEM
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spoel
</)

leng te
m

Speelduur
bij een ba ndsnelheid van
9,5 cm/sec.
19 cm/sec.
4,75 cm/sec .
min
mln
min

Typ

De onverwoestbare band voor
het dagelijks
gebruik In onderwijs en beroep .

13
15
18

180
270
360

60
90
120

30
45
60

15
22,5
30

Voor gebru ik
onder extra
zwa re omstan·
dig heden ; ook
voor vierspoor·
recorders .

De band voor
universeel gebrulk : sterk en
toch soepel ;
ook voor gebruik
op vierspoorrecorders .

8
10
13
15
18

65"
135
270
360
540

22
45
90
120
180

11
22
45
60
90

5,5
11
22 ,5
30
45

Speciaa I voor
batterlj recorders met
kleine spo.elen .

Uiterst soepel ;
daarom bljzonder geschikt
voor vlerspoor·

8
10
13
15
18

90
180
360
540
730

30
60
120
180
240

15
30
60
90
120

7,5
15
30
45
60

recorders .

" Pikkolo

PES 26
Dubbelspeelband
op polyesterbasis

PES 18
Band met
driedubbele
speelduur
Op polyesterbasis

spoel
</)

lengte
m

Speel duur
bij ee n bandsnelheid van
4,75 cm/sec . 9,5 cm/sec .
19 cm/sec .
min

min

min

8
13
15
18

90
360
540
730

30
120
180
240

15
60
90
120

7,5
30
45
60

8
10
11
13

135
270
360
540

45
90
120
180

22
45
60
90

11
22 ,5
30
45

Accessoires voor Magnetophonband BAS F

BASF-plakmiddel LG

Aanvulling voor montageset:

BASF-voorloopband
BASF-bandklemmen

wit, rood en groen ,
25 m

BASF-plakgarnituur

BASF-schakelband
50 stroken à 15 cm

Aanvulling voor plakgarnituur:

BASF-plakband
6,1 mm breed, 10 m lang

BASF-plakband
17,8 mm breed ,
10 m lang

Magnetophonband BASF en accesso ires worden u it sl uitend via de detailhandel verkocht

BASF-archiefboxen
worden geleverd voor de spoel maten
8 tot 18 cm. Het overzichtelijk opbergen
van de banden wordt hierdoor vergemakkelijkt. Ook 8-mm-smalfilms kunnen
in de BASF-archiefbox worden
opgeborgen . De BASF-archiefbox wordt
geleverd met MAGNETOPHONBAND
BASF typ LGS 35 en LGS 26.

BASF-montageset
Inhoud :
1 plakpers
10 meter plakband 17,8 mm breed
25 meter voorloopband rood , groen
en wit
50 schakelstroken van 15 cm lengte
4 bandklemmen
25 groen- en 25 roodgerande spoel etiketten
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