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Toepassingen en gebruiksmogelijkheden,
alsmede praktische wenken voor de aan
koop van uw bandrecorder.

le druk 1968
2e druk 1970
3e druk 1972
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VOORWOORD BIJ EERSTE EN TWEEDE DRUK
Steeds weer opnieuw blijkt, dat vele bezitters van bandrecorders
lang niet alle mogelijkheden van hun apparaat kennen, laat staan be
nutten. Dus niet alles eruit halen, wat "erin zit”.
En de kopers van een nieuwe recorder staan vooreen moeilijke keus:
Welk type zullen we kiezen?
In dit boek zullen wij de gebruiksmogelijkheden van de verschillende
recordertypen duidelijk naast elkaar zetten; de hoofdschotel wordt
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''Ongelooflijk wat je hier te horen krijgt! tf
gevormd door een uitgebreide en bovenal praktische handleiding voor
de niet-technische gebruiker, waarbij het samenspel met de projec
toren voor dia’s en smalfilm niet vergeten wordt.
Tenslotte geven we, héél in het kort, een overzicht met de punten
die de koper bij zijn aankoop moet overwegen.

Laren (N.H.), mei 1968 - 1970

Drs.C. F. RUYTER

bibliotheek
Mv.h.r,
VOORWOORD BIJ DERDE DRUK
De technische vooruitgang in de bandrecorder-sector heeft zijn weer
klank gevonden in talrijke aanvullingen, waarbij het samenspel tus
sen recorder en dia- of filmprojector extra belicht is in verband met
de toenemende betekenis als Audio-Visueel informatiemiddel, waar
voor steeds meer apparaten aan de markt komen. Ook de cassette
recorder neemt een steeds belangrijken plaats in. Dank zij de wel
willende en actieve medewerking van een der recensenten der vori
ge drukken konden waardevolle tips verwerkt worden. De verleiding
om meer te geven dan de niet-technische gebruiker nodig heeft ,
hebben we echter kunnen weerstaan; het blijft een boek voorde leek,
met een enkele tip voor de meer technisch geïnteresseerde.

Laren (NH), februari 1972

drs. C. F. RUYTER

L

***

BIBLIOTHEEK
x n.v.h.fl
HOOFDSTUK

DE BANDRECORDER

Gedurende de laatste jaren heeft de bandrecorder over de gehele
wereld een enorme populariteit verkregen in de moderne samen
leving.
Het zwaartepunt van de toepassing, dat oorspronkelijk geheel op
het gebied van de radio- en filmstudio’s lag, heeft zich vrijwel
geheel verplaatst naar de amateursector, terwijl ook het bedrijfs
leven zich hoe langer hoe meer van dit medium gaat bedienen. Met
de bandrecorder kunnen we zowel het gesproken woord als muziek
en gezang vastleggen, evenals we bij fotografie of met film een
beeld kunnen "bewaren”. Toch is er een belangrijk verschil: Bij
het fotograferen of filmen is het niet mogelijk om onmiddellijk
over het beeld te beschikken, afgezien dan van het Polaroid-systeem, dat echter niet voor filmbeelden bruikbaar is. Bij de ge
luidsregistratie is dit wél zo: Onmiddellijk na de opname, soms
zelfs tijdens de opname, kunnen we het resultaat beluisteren.

Afb. 1-1. Grammofoon uit 1912 met veerwerk van de nu nog be
staande Perpetuum (Ebner).
Een belangrijke vraag bij de reproduktie van geluid of beeld is de
ze: Welke natuurgetrouwheid verwachten we of eisen we? Bij de
fotografie namen we vroeger genoegen met zwart-wit-weergave
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van gekleurde voorwerpen en met deze weergave zijn we heel lang
gelukkig geweest. Het zal echter niet lang meer duren of iedereen
wenst kleurenafdrukken en dan wordt de (goedkopere) zwart-witweergave alleen nog maar toegepast in die gevallen waar herken
ning ook mogelijk is zonder kleurweergave.
Zo is het óók met de geluidsregistratie. Wanneer het alleen maar
om het overbrengen van een bericht of zakelijk verslag gaat, dan
kunnen we onze eisen danig terugschroeven. We denken hierbij aan
de telefoon: Voor een kort gesprek is deze geluidskwaliteit nog wel
genietbaar, maar we moeten er niet aan denken dat de radio ons
avond aan avond deze geluidskwaliteit zou presenteren’
De meeste mensen zijn wél in staat om te constateren dat die telefoonkwaliteit onvoldoende is. De vraag is echter: Wat mankeert er
dan eigenlijk aan?
Geluidsleer in a nutshell

Om deze vraag te beantwoorden moeten we iets van de geluidsleer
weten. Elk geluid dat onze oren bereikt wordt veroorzaakt door
trillingen. Op het eerste gezicht lijkt dat wel vreemd: We zien
iemand met een hamer tegen een stuk metaal slaan, we horen een
"metaalachtig” geluid. Of we slaan met een houten lat op tafel en
horen "een klap”. In beide gevallen "zien” we hoe dit gebeuren tot
stand komt en we horen geluid. En dit geluid nu bestaat uit trillin
gen: zowel het stuk metaal als het houten tafelblad raken kortston
dig in trilling. Ze bezwijken even onder de slag, doch hun mate
riaal veert weer terug, zelfs nog iets verder dan het vóór de slag
was. Dan echter gaat het materiaal van deze toestand weer terug
in de richting van de toestand vlak na de slag, maar niet zo ver,
kortom het materiaaloppervlak zakt afwisselend wat in en puilt
wat uit, totdat het uiteindelijk in rust is. Bij een vioolsnaar kun
nen we zien, hoe die onmiddellijk na het wegnemen van de strijk
stok na blijft trillen. We horen het geluid aldus afsterven: als de
trilling opgehouden is horen we niets meer.
Nu behoeven we niet altijd te werken met hamers, latten of strijk
stokken om een geluid te verkrijgen; met de lucht uit onze longen
brengen we onze stembanden in beweging en veroorzaken aldus ge
luid. En die verschillen in geluid dan? Nu, daarin onderscheiden
we allereerst de sterkte, de geluidssterkte, die variëert van fluis
teren tot kanongebulder of donderslagen. Maar daarnaast onder
scheiden de geluiden zich door toonhoogte: slaan we een toets op
de piano aan, helemaal links, dan horen we een lage toon, hele
maal rechts een hoge toon. Dat woord "toonhoogte" is een andere
uitdrukking voor "aantal trillingen per seconde". Onze geluidsindrukken worden dus uiteindelijk gevormd door toonhoogte en ge
luidssterkte.
Die toonhoogte wordt in de muziek aangeduid met letter c, d, e, f,
g, a, b, c; in de techniek met "frequentie" met het achtervoegsel
"hertz", afgekort Hz.
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De toon a’ van de piano heeft een frequentie van 440 Hz. Vóórdat
Edison de grammofoon uitvond was in 1857 de Fransman L. E.
Scott er reeds in geslaagd om een geluidstrilling af te beelden:
met onze stembanden brachten we de lucht in trilling; deze tril
lingen brachten op hun beurt een gespannen vlies in trilling. Met
een hefboomsysteem werden deze trillingen weer op een kraspen
netje overgebracht en tijdens het spreken trilde dus het kraspen
netje. Door nu dat trillende pennetje te laten rusten tegen een met
roet besmeerde draaiende trommel zag men de trilling neerge
schreven (fig. 1-2). Doch deze "trillingbekijker" verschilde heus
niet zoveel van de "phonograph” van Edison (afb. 1).

Afb.1-2. Rudolph Koenig verbeterde de phonautograph van Scott,
door er een trechter op aan te brengen; de trillingen van
fig. 1-5 zijn op deze wijze vastgelegd.
Welke trillingfrequenties zijn nu belangrijk? We moeten hier met
een aan toevoegen dat het hier gaat om de geluidsindruk die we
kunnen waarnemen met onze oren. Welnu, het hoorbare gebied
omvat trillingen die 30 x per seconde het trommelvlies in ons oor
heen en weer doen gaan, tot trillingen die 12. 000 x per seconde
heen en weer gaan, technisch gezegd: van 30 tot 12.000 Hz. Maar
deze waarden gelden voor jonge mensen; naarmate we ouder wor
den zakt onze gevoeligheid voor hoge tonen; wat er boven b.v.
8. 000 Hz komt horen wij praktisch niet als we tegen de zestig lo
pen, zonder dat ze ons dan doof kunnen noemen. Bij sommige die
ren is dit heel anders. Overigens is ons oor een bijzonder mooi
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instrument; het is namelijk logaritmisch en daardoor beveiligd te
gen overbelasting. Het is echter minder gevoelig voor hoge en
voor lage tonen. Er is belangrijk meer energie voor nodig om de
ze tonen op onze hersenen te laten geven dan voor de tonen die wij
het middenregister noemen. Dit blijkt duidelijk uit de krommen,
in de dertiger jaren opgemeten door Fletcher en Munson. Wanneer
de geluidsenergie een bepaalde waarde overschrijdt, dan voelen
we pijn.
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Fig. 1-3. De kromme, opgemeten door Fletcher en Munson in de
dertiger jaren (Amerika).
Dit was dus het horen van geluid. Het maken van geluid, dus
van trillingen, is geen kunst; met de moderne apparatuur kunnen .
we in het zogenaamde hoorbare gebied tonen, trillingen vóórtbren
gen van 5-20.000 Hz; we spreken hier van audio-trillingen of audio-frequenties.
Nu betekenen deze frequentiegetallen niets voor het merendeel der
lezers; we zullen daarom eens verschillende bekende geluiden uit
onze omgeving onder de loep nemen.
Wanneer we de tekening van het pianoklavier bekijken, dan zien
we dat het weergavegebied zich uitstrekt van 27,5 tot ca. 3520 Hz.
In fig. 1-4 zien we de verschillende instrumenten, met het bijbeho
rend frequentiegebied. Maar de geluidssterkte wordt hier (voorlo
pig) geheel buiten beschouwing gelaten.
Wanneer we nu een orkest of muziekinstrument beluisteren, dan
hangt onze geluidsimpressie helemaal van de toestand van onze
oren af.
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Fig.1-4. Geluiden van verschillende instrumenten en insecten,
vergeleken met de frequentieschaal en het pianoklavier.

Hierbij kan het best voorkomen, dat we iemand de strijkstok zien
hanteren, maar dat we daarvan niets horen. Ook kan het zijn dat
een vogeltje meezingt. Maar dan zien we soms het snaveltje be
wegen en we horen niets! Hier zijn onze oren de schuldige.
Toch blijkt ergens een complicatie op te treden: we spreken na
melijk van het "timbre”. Wat dit is wordt U aanstonds duidelijk
als we U wijzen op het verschil in ge luid sindruk, wanneer een
viool, een piano of een fluit op hun beurt één zelfde bepaalde toon
voortbrengen (fig. 1-5).
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r

Fig. 1-5. Grafische voorstelling van de middel C (C 1 = 261,63 Hz)
voortgebracht door:
E. Klarinet
A. Stemvork C. Hobo
F. Idem, minder krachtig
D. Basfluit
B. Viool
bespeeld.
We horen duidelijk het verschil. Dit komt omdat een instrument
nooit alleen die door ons gewenste bepaalde toon ten gehore brengt,
maar tevens en tegelijkertijd een aantal andere tonen, de z.g. bo
ventonen. Deze hebben dan altijd frequenties, die veelvouden zijn
van de gewenste toon, die we in verband hiermede de "grondtoon"
noemen. En die boventonen noemen we technisch de "harmonischen". Van een grondtoon van b. v. 1. 000 Hz kunnen we als har-
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monischen verwachten: 2.000 Hz, 3.000 Hz, 4.000 Hz, 5.000 Hz,
enz. , maar nooit 3.500 Hz. Het zijn steeds gehele getallen, waar
mede de grondfrequentie vermenigvuldigd wordt om harmonischen te
vormen. Dat vormen van harmonischen is dus een eigenschap van
alle muziekinstrumenten; het verschil zit echter in het feit, dat de
sterkte van deze harmonischen voor verschillende instrumenten
sterk uiteenloopt. Bij het ene instrument zijn de even harmoni
schen (de even veelvouden, 2x, 4x, 6x, enz.) sterker dan de one
ven harmonischen (3x, 5x, 7x, enz.). Maar ook het omgekeerde
komt voor. Ook de sterkte van alle harmonischen is verschillend;
in het algemeen wordt deze lager naarmate de rangorde (= het
veelvoud) hoger wordt.
Het is een der wonderen van de natuur, dat we met ons oor de af
wezigheid van de voor een instrument karakteristieke harmoni
schen onmiddellijk constateren, ook al is ons oor soms niet meer
in staat om de frequentie van deze harmonischen afzonderlijk waar
te nemen.
Gaan we met ons orkest of muziekje van de open lucht naar een
zaaltje, dan wordt de indruk op ons oor weer heel anders; we krij
gen een sterkere indruk, voornamelijk omdat de wanden de in tril
ling gebrachte lucht weerkaatsen.
Maar helaas worden de trillingen van de verschillende frequenties
soms niet in gelijke mate weerkaatst, zodat we sommige tonen ho
ren overheersen. Het klankbeeld wordt verstoord, omdat de onder
linge verhouding van de geluidsindrukken verstoord wordt. We zeg
gen dan dat de akoestiek van die ruimte niet deugt. Gelukkig kun
nen we in vele gevallen de akoestiek beïnvloeden door de keuze van
wandbekleding; we komen hierop nog terug.

GEBREKEN IN DE GELUIDSKWALITEIT

Deze kunnen zowel bij de opname als bij de weergave door de re
corder worden veroorzaakt; we kunnen ons binnen het bestek van
dit boek niet te zwaar in de oorzaken hiervan verdiepen maar zul
len ze wel even opsommen. Het kan zijn dat bf de hoge of de lage
tonen of soms beide niet voldoende of te sterk weergegeven wor
den.
In het laatste geval kan een toonregeling op de recorder uitkomst
bieden, maar helaas zijn bij vele recorders de mogelijkheden hier
toe niet zo groot.
Voorts kunnen, als gevolg van een fout in de versterker(s), tonen
ontstaan die in de oorspronkelijke geluidsbron in het geheel niet
aanwezig warenl
Daarnaast is vaak een min of meer sterk ruisen bij de weergave
hoorbaar, hetgeen zowel door de toegepaste band als door de re
corder veroorzaakt kan zijn.
Met de toonregeling kunnen we de ruis wel verminderen, maar dan
verdwijnen er helaas tevens hoge tonen, want die ruis valt in het
hoge-tonen gebied.
12

Flutter en wow
Deze ook wel jank (of jengel) en gestommel genoemde verschijnselen
zijn uiterst onaangenaam. Jengel is vooral hoorbaar bij aangehouden
tonen of bij pianospel; het is een gevolg van het niet constant door
lopen van de motor, b.v. wanneer een batterij leeg raakt.
Bij goede recorders heeft men elektronische toerentalregelaars
en spanningsstabilisatie toegepast, zodat we bij die recorders dit
verschijnsel niet zullen aantreffen.

Wow of gestommel is een geluid dat we voornamelijk bij goedkopere
draaitafels voor grammofoons aantreffen, doordat de van de motor
afkomstige mechanische trillingen kans zien de pick-up (de groeftaster) te bereiken.
Het gevolg is een bonzerig gestommel dat vooral in de zachte pas
sages hoorbaar wordt. Speelt bij de recorder op zichzelf geen rol,
maar een van een rommelige plaat overgenomen geluid komt pre
cies zo op de band’
Dynamiek noemt men de verhouding in luidheid tussen zachte en
luide passages in een muziekstuk - pianissimo en forto - waarbij
de toonhoogte buiten beschouwing blijft.
Bij de ouderwetse (AM) radio-omroep op de middengolfband "com
primeerde” men de uitzendingen, verminderde men de dynamiek,
om te voorkomen dat bij de zachte passages de ruis duidelijk hoor
baar zou zijn: bij de moderne FM-uitzendingen behoeft men dit niet
te doen door de veel mindere ruis bij dat zend-systeem.
Ook bij oudere grammofoonplaten maakte men de zachte passages
om dezelfde reden te luid en verminderde dus de dynamiek; bij de
moderne platen gebruikt men een andere persmassa en heeft men
minder ruis.
Door de toepassing van het juiste (en duurdere) bandmateriaal kan
bij eerste klas recorders dezelfde dynamiek als bij goede platen ver
kregen worden, ofschoon naar het oordeel van vele deskundigen in
dit opzicht de recorders met buisversterkers de voorkeur genieten
boven die met transistoren.

Hi Fi weergave betekent een weergave als getrouwe weerspie
geling van de werkelijkheid (high fidelity). Natuurlijk zijn onze
oren geen objectief oordelende meetwerktuigen en daarom maakt
men gebruik van de z.g. DIN-normen, met name van DIN 45001,
waarin nauwkeurig wordt omschreven waaraan een installatie
voor Hi Fi moet voldoen. Volgens veler mening zijn deze normen
te licht; men is doende een betere norm te verkrijgen. Maar we
moeten met de voeten op de grond blijven staan; uiteindelijk zijn
het onze oren die naar onze installatie moeten luisteren en maar
al te vaak worden we het slachtoffer van ons snobbisme, tot na
deel van onze portemonnaie. Als een installatie ons in het gehoor
aangenaam aandoet, laten we hem dan kopen, ook al voldoet hij niet
aan de DIN-normen.
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Afb. 1-6. De eerste bandrecorder (van de A.E.G.) uit 1935, de K I
en een model uit 1967, nl. de Magnetophon 302.
Op de achtergrond Dipl. Ing. Ed. Schuller, een der pio
niers op dit gebied. Bandsnelheid was toen nog 38 cm/sec.

Afb. 1-7. De eerste Nederlandse draadrecorder ”Wiramphone”
(1948) van Amroh, met daaronder de Amroh "Handy
Sound” bandrecorder (1954).
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Recordertypen
Ofschoon het aantal fabrikaten niet gering is, kunnen we toch een
zekere eenvormigheid in hun fabricageprogramma vaststellen. Een
hoofdverdeling kunnen we maken in apparaten voor radio-studio ’s,
televisie-studio’s en klank-studio’s, voor de opname van grammo
foonplaten en voorbespeelde cassettes; we spreken hier van pro
fessionele toepassing.
Daarnaast vinden we het gebruik door particulieren of door bedrijven.
De verschillen vinden we terug in de eisen ten aanzien van deweergavekwaliteit, b.v. de frequentie-omvang, de dynamiek, de toe
laatbare vervorming, enz.
Een andere verdeling kunnen we maken naar de manier waarop het
apparaat gevoed wordt: draagbare apparatuur met batterijvoeding
en weliswaar vervoerbare, doch uit het net gevoede apparatuur.
Weer een andere verdeling kunnen we maken in apparaten voor
spoelen met. magneetband in verschillende lengte (en dus speelduur) en voor cassettes, die een zeer vereenvoudigde wijze van
gebruik toelaten. Voor dit laatste type zijn onbespeelde (lege) maar
ook bespeelde cassettes verkrijgbaar, waarvan een uitgebreid mu
ziekprogramma beschikbaar is. Tenslotte ziet men verschillende
bandsnelheden: 38; 19; 9,5; 4.75 en 2,375 meter per seconde. Van
de voornaamste typen recorders geven we een korte beschrijving
in hoofdstuk 15.

Bandsnelheid
Voor al deze apparaten wordt gebruik gemaakt van magneetband;
de breedte hiervan is ca. 6 mm; de snelheid waarbij deze gebruikt
wordt is weer verschillend, afhankelijk van de toepassing. Voor
studiogebruik zien we een snelheid van 38 cm per seconde. Ama
teurs die hoge eisen stellen maken in het algemeen gebruik van 19
cm/s.
Uiteraard zoekt men van het begin af aan naar een mogelijkheid
om de kosten van de magneetband te drukken. Aanvankelijk voelde
men weinig voor nog verdere verlaging van de bandsnelheid in ver
band met de technische mogelijkheden. maar het bleet; wél heel
goed mogclijk om het spoor op de band smaller te maken. Daar
het versmallen van de band toch wel bezwaren opleverde, ging men
er toe over 2 geluidssporen op één band naast elkaar te plaatsen;
men speelt één spoel nu eerst in een richting tot het eind, legt hem
om en draait hem nu in omgekeerde richting af, waarbij het twee
de spoor gebruikt wordt, (fig. l-8a).
Na afloop ligt de spoel weer opgewonden in zijn oorspronkelijke
toestand. Het terugspoclen, zoals dat bij smalfilm gebeurt,kwam
hiermee tevens te vervallen. Omdat op deze wijze er toch nog vrij
veel magneetband nodig is, heeft men momenteel voor algemeen
gebruik een snelheid van 9,5 cm/sec. als normaal ingevoerd in de
meeste landen.
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Door technische verfijningen o.a. in de koppen heeft men ook deze
snelheid weer gehalveerd en gebracht op 4,75 cm/s. De eisen,
die hieraan gesteld kunnen worden, liggen uit de aard der zaak
lager; voor spraakgebruik en weergave van populaire muziek is
deze snelheid bij recorders voor normale band ruim voldoende.
Dank zij de technische vooruitgang heeft men met deze snel
heid thans een behoorlijke muziekkwaliteit kunnen verkrijgen
in de onlangs tot bloei gekomen cassetterecorders, die uniform
bedoeld zijn voor een bandsnelheid van 4,75 cm/s.
Door toepassing van speciale systemen waarop we bij de be
handeling van de cassetterecorder terugkomen heeft men zelfs
kans gezien een geluidsweergave te verkrijgen die aan Hi-Fi
normen voldoet. Daar men bezig is deze normen te verhogen zul
len we ze hier voorlopig maar omschrijven met "verbazend
goede weergave".
Bij de apparaten en vaak zeer kleine apparaatjes die gebruikt
worden voor het opnemen van diktaten, dus uitsluitend spraak,
gebruikt men reeds geruime tijd een snelheid van 2,375 cm/s.
Door de toepassing van het crossfieldsysteem heeft men zelfs
met deze lage snelheid een aanvaardbare muziekkwaliteit in de
grote recorders verkregen. Op dit systeem komen we bij de be
handeling van de koppen terug.
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Tenslotte moeten we nog melding maken van de recordertjes
waarvan niet de bandsnelheid constant is, maar wel de snelheid
waarmee het opspoelasje draait. Omdat er onder het draaien
steeds meer band op het spoeltje komt, wordt de opspoeldiameter
en dus ook de bandsnelheid steeds groter’ Hij is dus niet constant.
Onbruikbaar zijn deze recordertjes niet, maar de band kan alleen
maar afgespeeld worden met de recorder waarmee hij is opgeno
men. Men vindt deze onvolkomenheid alleen nog maar bij zakrecordertjes voor diktaat doeleinden.
Twee of vier sporen?

Men zocht nog verder en kwam hierbij op het 4-sporen systeem.
Hierbij heeft men dus 4 sporen naast elkaar, waarbij men de
speelduur van een bepaalde bandlengte weer verdubbeld heeft, zon
der dat daarvoor de bandsnelheid nog verder verlaagd behoefde te
worden. Ook de bandbreedte werd niet versmald (fig. l-8b).
Een bijkomstig voordeel van dit 4-sporen systeem is, dat men
hiermede ook stereo-opnamen kan vastleggen op de band. De
speelduur wordt in dit geval natuurlijk niet verlengd. Vanzelfspre
kend kan ook bij het 2-sporen systeem een stereo-opname worden
vastgelegd, maar we zullen ons hier nog even bij MONO-weergave houden.
Op het gebied van de kwaliteit moest een concessie gedaan wor
den bij het 4-sporen systeem als gevolg van het versmallen van
de sporen; de signaalsterkte waarmede het geluid op de band
"geschreven" en dus weergegeven wordt is wat lager. (Dat dit ver
lies verschil 4 dB bedraagt vertellen we hier niet want voor lezers
van dit boek is dit niet interessant). Maar zelfs bij de cassette is
het gelukt de voor stereo benodigde 4 sporen op de zó smalle band
te brengen!
Wil men niet naar het 4-sporen systeem en toch een langere speel
duur van de band, zodat men niet elk half uur de band behoeft te
keren, dan gebruiken we dunner band, zodat er meer op de haspel
gaat.
Hierbij is niet alleen de drager doch tevens de magnetische laag
dunner gemaakt, ook in de door Philips geïntroduceerde en over
de gehele wereld bekende populaire compact-cassette. Als nadeel
kunnen we van deze uiterst dunne banden nog noemen, dat ze vaak
dubbel slaan rondom de aandrijf-as. Vooral bij de compact-cas
sette is het dan een heksentoer om de zaak zonder breuk ontward
te krijgen.
Bovendien ligt de prijs van deze zeer dunne banden per minuut
speelduur ve'él hoger. Bij het gros der normale bandrecorders
voor niet professioneel gebruik heeft men thans de bandsnelheid
van 9,5 cm/s toegepast, terwijl voor de compact-cassette 4,75 cm/s
genormaliseerd is waarbij, door toepassing van bijzondere banden
en recorders, kwaliteitsweergave bereikt kan worden.
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Vier-sporentechniek blijft voor stereo-weergave zeer aantrekkelijk,
maar bij mono-gebruik verkrijgt men een zeer laag bandgebruik.
Veel recorders hebben de mogelijkheid om de band met meer dan
één snelheid op te nemen of weer te geven; we vinden dan: 19 cm/s,
9,5 cm/s en 4,75 cm/s; ook wel 9,5; 4,75 en 2,375 cm/s.
Deze omschakelbaarheid noopt tot compromis-oplossingen, zowel
wat betreft het elektronische gedeelte als de mechanische stabili
teit.
Stereo-geluid

Bij stereoweergave gebruiken we twee geluidsbronnen bij de opna
me en twee luidsprekers bij de weergave, om een meer natuurge
trouwe weergave te verkrijgen, waarbij men bij de weergave zelfs
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de plaatsing van de verschillende instrumenten en zangers bij de
opname kan herkennen.
Voor deze stereoweergave moet men alles dubbel hebben: micro
foon, kop, versterker en luidspreker. Men kan twee sporen opeen
geluidsband plaatsen, maar dan kan men de band niet terugspelen;
meestal gebruikt men dan het 4-spoor systeem, waarbij de sporen
1 en 3 bij het heen- en de sporen 2 en 4 bij het terugspelen van die
band gebruikt worden. Mono-2-spoorbanden kan men rustig, zij
het dan met kwaliteitsverlies, weergeven met een 1/4 spoor-recorder; het omgekeerde gaat wel, mits alleen spoor 1 en spoor 4
een opname bevatten. Spoor 1 wordt n.1. bij het afspelen op een
halfspoor-apparaat gemengd met spoor 3, dat dan echter achterste
voren wordt weergegeven. De kop, die de breedte heeft van de hal
ve band, omvat beide sporen tegelijk.
Bij de cassetterecorder liggen in stereo-bedrijf de twee bij elkaar
behorende sporen naast elkaar, zodat een stereo bandje zonder enig
bezwaar door een mono recorder wordt weergegeven, terwijl ook
omgekeerd een mono bandje in de stereorecorder met gelijke weer
gave in beide luidsprekers wordt weergegeven.
Conclusie: Voor normaal muzikaal gebruik kan men volstaan met
een recorder voor één snelheid, nl. 9,5 cm/s, terwijl men voor
de cassetterecorder op een bandsnelheid van 4,75 cm/s komt; in
beide gevallen voor 2-sporen techniek.
Voor stereo-weergave vervalt men in 4-sporen techniek, ook bij
de cassetterecorder. Ook kiest men soms 4-sporen recorders om
z.g. monoraal te gebruiken; bij een snelheid van 4,75 cm/s geeft
dat een 4-voudige bandbesparing.

Buizen of transistoren ?

Eerst door de ontwikkeling van de elektrische versterkers, micro
foons en luidsprekers is het mogelijk geworden om muziek en
spraak luid hoorbaar te maken op een plaats die ver van de muzi
kanten of de spreker gelegen is.
Veel ouder zijn de systemen om geluiden vast te leggen: Edison
gebruikte wasrollen, ronde busjes f6 6 cm, bedekt met een laag
harde was, dik ca. 5 mm en Berliner gebruikte voor het eerst de
vlakke plaat. Edison liet de naald in de waslaag een op en neer
gaande beweging uitvoeren, zodat het gootje meer of minder diep
werd; uiteindelijk liet men dit gootje een spiraal beschrijven
rondom de rol. Dit was de z.g. hill— and dale-recording.
Berliner liet de naald heen en weer trillen, zodat die een slinge
rende lijn in de plaat groefde. Pathé volgde Edison, maar gebruik
te eveneens een vlakke plaat. De Berliner plaat is tot op heden ge
bleven, maar tot omstreeks 1936 gebruikte men in het geheel geen
elektriciteit bij opname en weergave: de luchttrillingen brachten
bij de opname de naald in trilling en bij de weergave trilde de
naald in de groef en bracht het z.g. membraan in trilling, dat op
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Golvende groefbodem

Fia. 2.
DETAIL GROEF

Afb. 1-9. Een spiraalvormige, meer of minder diepe groef (hill and
dale) sneed Edison in zijn wasrol (1877).
zijn beurt de lucht deed trillen. In feite ging er veel energie ver
loren, eerst bij de opname, later bij de weergave.
Toen de elektrische versterking eenmaal een feit was behoefde de
spreker niet meer van dichtbij in een trechter te spreken en kwam
het geluid niet meer uit een hoorntje, vlak aan ons oor gehouden.
Momenteel zijn alle nieuwe bandrecorders uitgerust met transis
tor versterkers, doch bij de soms nog lang niet versleten recorders
van oudere datum vinden we nog vrij veel versterkers met "buizen”,
de voorgangers van de transistoren. Gezien het grote stroomverbruik
zijn de buis-recorders uitsluitend aangewezen op netvoeding; bij
transistor-recorders kunnen we zowel recorders voor netvoeding
als voor batterij-voeding kopen, terwijl in sommige gevallen de re
corders voor beide voedingen ingericht zijn. Als voordeel van de
buizenversterkers moeten we de grote dynamiek noemen en de gro
tere vervormings vrij heid bij lage geluidsterkte. Als nadeel vinden
we vooral de gebondenheid aan het lichtnet en de grotere kans op
bromgeluiden als gevolg van de hoog-ohmige circuits in buisversterkers.
Als voordeel no. 1 van de transistorversterker moeten we stellig de
geringe afmetingen noemen,naast het geringe stroomverbruik en
de daardoor geringere verwarming in het interieur van de recor
der. Dan de eventuele onafhankelijkheid van het lichtnet. De bij
transistorversterkers vaak optredende vervorming probeert men
(bij de duurdere types met sukses) te lijf te gaan door zorgvuldig te
ontwerpen.
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Dat men niettemin de transistor-recorders verkoopt, uitsluitend
voor netaansluiting is het gevolg van het toch niet geringe batterijverbruik, dat terugkerende kosten met zich meebrengt. Bovendien
kan de fabrikant in de goedkopere recorders dan tevens een of meer
wisselstroom-aandrijfmotortjes toepassen, wat altijd een besparing
en grotere bedrijfszekerheid met zich meebrengt. Door gunstige op
stelling van deze motortjes kan brom-terugwerking op de koppen,
die met bromgeluiden in de weergave gepaard kan gaan, vermeden
worden.
membraan

Afb. 1-10. Berliner sneed in 1912 een spiraalvormige groef in een
vlakke plaat, niet hill and dale, doch heen en weer slin
gerend, precies zoals Scott en Koenig.

Brom
Zodra we het wisselstroomnet gaan gebruiken als voedingsbron voor
een motor of versterker lopen wc de kans op brom in het geluid.
Bij transistor-versterkers is het bij netvoeding nodig om met een
transformatortje de spanning van 220 V naar een lagere spanning
b.v. 20 V te brengen. Dit transformatortje kan een z.g. bromspanning opwekken in de koppen, omdat de werking daarvan immers be
rust op het constateren van magnetisme!
De kop kan daarbij zelf niet beoordelen of dat magnetische veld
nu komt van de band (zoals de bedoeling is) of van een transforma
tor die een magnetisch wisselveld uitstraalt. Of van een wissel
stroom motortje, onverschillig of dat nu op gelijkstroom of wis
selstroom werkt. Want ook dat straalt een magnetisch wissel
veld uit. Door een zorgvuldige opstelling van genoemde onmis
bare apparaten ten opzichte van de koppen en door afschermen
(= beschermen) van de koppen met een metaal dat ondoordringbaar
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is voor magnetische krachtlijnen (mu-metaal) is men er in ge
slaagd de kans op brom daardoor vergaand te elimineren. Anders
staat het met de brom die ontstaat doordat we apparaten die aan
een snoer zitten als microfoons met het gevoeligste deel van de
recorder verbinden. Vooral wanneer we hoog-ohmige microfoons
gebruiken is de kans op brom niet denkbeeldig. Ompolen van de
steker in het stopcontact wil nog wel eens helpen, evenals aarding van de recorder, maar hoofdzaak blijven een goed ontwerp
en deugdelijke afschermingen.
Paraatheid

Een ander voordeel van de transistorversterker is wel, dat hij on
middellijk na het indrukken van de schakelaar kan beginnen op te
nemen. Dit is van groot belang wanneer we een radio-uitzending
willen opnemen. We komen dan nog niet te laat als we de zaak in
schakelen zodra de omroeper klaar is met zijn aankondiging. Met
een buizenversterker zouden we dan i.v.m. de opwarmtijd van de
buizen beslist te laat komen. Om aan deze eis van paraatheid te
gemoet te komen, kan men bij de recorders met buizen de moge
lijkheid aanbrengen om alleen maar de stroom voor de gloeidraden
permanent ingeschakeld te hebben, z.g. stand by. Zodra men wil
opnemen, doet men niets anders dan met een andere schakelaar
de anodestroom en de motor inschakelen; na 1/2 seconde kan de
versterker in actie zijn. De praktijk heeft bewezen dat de buizen
nagenoeg niet slijten wanneer alleen maar de gloeidraad ingescha
keld is; vooral wanneer men dan ook de spanning nog 10% verlaagt.
Deze voorzieningen kunnen ook achteraf nog wel aangebracht wor
den op recorders die hier niet mee uitgerust zijn: buizen, conden
satoren, en motor worden hier daadwerkelijk mee gespaard.
Automatiek

Bij de opname van life uitzendingen, dus met de microfoon, kan
het voorkomen dat de spreker of de muziek plotseling met stem
verheffing gaat werken en als we daar niet gauw bij zijn met de
regelknop wordt de opname op die punten lelijk vervormd.
Bij sommige recorders heeft men om dit te voorkomen een auto
matische uitstuurregeling toegepast, zodat bij het naderen van een
sterke passage de opnamekraan wat dichtgedraaid wordt. Helaas
gaat deze automatische regeling steeds gepaard met enige geluidsvervorming.
Men kan op verschillende manieren met deze regeling te werk gaan;
men kan alle boven een bepaald niveau komende pieken eenvoudig
weghalen, het zg. dippen. Dit is natuurlijk uit den boze.
Het beste zou zijn om alle spanningen evenredig te verlagen, waar
bij de hoogst te verwachten piek nog net beneden de door de opname
apparatuur gestelde grens blijft. Dit doen we in een compressor.
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Lijkt ideaal, maar dan verdrinken de zwakke passages weer in de
ruis, zoals we zeggen. Een tussenweg is de zachte passages nor
maal te versterken, maar dan boven een bepaald niveau, een even
redige verzwakking toe te passen. Dit gebeurt in een limiter.
Sommige fabrikanten zijn er in geslaagd een redelijke kwaliteit
te bereiken. Gelukkig kan bij vele recorders deze automatiek
uitgeschakeld worden.
Nu moeten we niet denken dat die automatische opnameregeling
helemaal verwerpelijk is, neen, wanneer we tijdens onze afwe
zigheid iets willen opnemen dan kunnen we er beslist niet bui
ten. Maar het is in ieder geval aanbevelenswaardig om een band
te nemen met grote uitstuurbaarheid en laag ruisniveau, zoals
de BASF PES 35 LH. Dit betekent, dat we de band met een hó
gere spanning mogen uitsturen dan de opname-indicator aangeeft.
Ook Agfa heeft een dergelijke band.

Luidsprekerweergave door de bandrecorder
Nagenoeg elke bandrecorder is uitgerust met een luidspreker; hoe
kleiner de bandrecorder, des te kleiner het luidsprekertje en des
te slechter de geluidskwaliteit. Vooral bij draagbare batterijrecordertjes is de weergave maar matig, ook al is de versterker in
dat recordertje uitstekend. De lage tonen worden in ’t geheel niet
weergegeven, en om dat gemis te compenseren zijn ook de hoge
tonen besnoeid, waardoor toch nog een dragelijk resultaat wordt
verkregen.
Gelukkig zijn de meeste recorders voorzien van een mogelijkheid
om een grotere luidspreker aan te sluiten en tegelijkertijd het in
gebouwde luidsprekertje tot zwijgen te brengen. In feite is de ingobouwde luidspreker alleen maar bedoeld om de opname te contro
leren. Want hoewel de miniaturisering van vrijwel alle elktronische onderdelen mogelijk is zonder achteruitgang van de kwaliteit,
geldt dit beslist niet voor de luidspreker. Deze is op natuurkundi
ge gronden aan bepaalde minimum afmetingen gebonden. Nu be
staat er nog een andere mogelijkheid om de geluidsweergave van de
bandrecorder te verbeteren: we kunnen namelijk tevens de ver
sterker in de recorder uitschakelen en de versterker plus luid
spreker van ons radiotoestel benutten. Natuurlijk is er geen spra
ke van een vooruitgang indien we hiervoor een piepklein radiotoestelletje zouden nemen: het moet een werkelijk goed toestel zijn.
Een derde mogelijkheid bestaat uit het gebruik van een afzonder
lijke héél erg goede versterker met een even goede luidspreker of
luidsprekercombinatie. Het is wel duidelijk dat het volstrekt geen
rol speelt of één der beide apparaten op het net en het andere op
batterijen werkt. Bij de weergave komt b.v. de automatiek toch
niet in werking.
In deze beide gevallen wordt slechts het voorversterkertje uit de
recorder gebruikt en in de meeste gevallen is de band in staat om
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een geluidsweergave van hoge kwaliteit te leveren, die niet achter
staat bij de weergave van een goede grammofoonplaat of een FMuitzending.
Conclusie: Wanneer we hoge eisen stellen aan de geluidsweergave
van een bandrecorder dan dienen we hiervoor een afzonderlijke
luidspreker te gebruiken en eventueel ook een afzonderlijke verster
ker, c.q. een goed radio-toestel.
Op deze wijze is het mogelijk
om b.v. uit een draagbaar cassetterecordertje nog een uit
nemende geluidsweergave te
verkrijgen.

Afb. 1-11.
Weg met die grammofoonplaat’
Voordeel bandrecorder boven grammofoon

Een voordeel van de band boven de plaat is wel, dat zelfs bij de
kostbaarste afspeel-apparatuur de plaatkwaliteit reeds na een be
trekkelijk gering aantal malen afspelen merkbaar achteruit gaat,
terwijl de band na duizenden malen afspelen geen achteruitgang ver
toont. Ook de opstelling van een bandrecorder is veel minder
kritisch dan van een platenspeler, want als we maar met grote
stappen door de kamer lopen of een deur dichtdoen wipt de naald
al van de plaat af. Ook het opbergen en transporteren van cassettes
is eenvoudiger dan van platen; breukrisico is uitgesloten.
Overigens is men met de bandrecorder volstrekt niet aangewezen
op eigen opnamen; men kan voorbespeelde banden kopen uit een
breed programma. En heeft men van die opname genoeg, wel,
dan heeft de geluidsband altijd nog een groot voordeel boven de
grammofoonplaat; het is namelijk mogelijk om de band schoon te
wissen als de opname niet meer nodig is of ons begint te vervelen.
Het bestaande magneetpatroon kan met een zg. wiskop uitgewist
worden, zodat we op dezelfde band een nieuwe opname kunnen ma
ken. Die wiskop zit in de recorder en wordt automatisch ingescha
keld bij het opnemen; in feite kunnen we de band een onbegrensd
aantal malen schoonwissen en opnieuw bespelen.
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VOORDEEL VAN DE COMPACT-CASSETTE BOVEN
PLAAT EN GEWONE BANDRECORDER
Over de mogelijkheden van de cassette-recorder zal nog worden
gesproken, maar reeds hier kan worden vastgesteld dat de afme
tingen geringer zijn, zowel van de cassette als van de weergaveapparatuur, vergeleken met plaat en gewone bandrecorder.
Door de vernuftige inrichting krijgen we nu de band niet te zien
en hoeven we hem niet aan te raken. De kans op ellende door weg
rollende banden en zg. bandsalade is uitgesloten. Er wordt geen
enkele vaardigheid vereist bij het inleggen of uitnemen en bescha
digen, zoals bij de plaat door het onvoorzien neerploffen van de
naald, is niet mogelijk. We kunnen de weergave op elk gewenst
moment stoppen of voortzetten zonder gemier met de juiste groef
en we kunnen hem opnieuw bespelen, ook de gekochte-voorbespeelde, die ons de keel uit gaat hangen’.

KOSTENVERGELIJKING PLAAT - BAND COMPACT-CASSETTE
Wanneer we onze aandacht even richten op de voorbespeelde ban
den of cassettes t.o.v. platen dan ontwaren we, dat de prijzen
voor banden, cassettes en klassieke platen-van-de-bovenste-plank
gelijk zijn. Maar we willen wel dansen, al dansen we niet met de
bruid en dat gaat wel met platen; er zijn talloze goedkopere aan
biedingen van klassieke platen voor de helft of 1/3 van de prijs van
een dure LP, en dat nu vinden we niet bij de voorbespeelde banden
of cassettes; die blijven duur.
Niettegenstaande dit worden er steeds meer van verkocht, ook in
het populaire genre, zodat we besluiten met de verwachting dat de
plaat dit spel op den duur gaat verliezen.
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2

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN DE
BANDRECORDER

Er zijn verbazend veel gebruiksmogelijkheden voor bandrecorders;
we beginnen hier met een opsomming voor de amateur.
Amateurgebruik (binnenshuis)

1. Het vastleggen van Radio-uitzeridingen. Hiervoor gebruiken we
een goede ontvanger; (als we de keus hebben) dan het liefst in
een FM-uitzending, omdat daarin de dynamiek gunstiger is,
het ”hoog” beter doorkomt en zonder ruis.
a. Om op deze manier een privé muziek verzameling aan te
leggen.
b. Wanneer we uit beleefdheidsoverwegingen naar bezoek
moeten luisteren in plaats van naar een voor ons belang
rijke uitzending.
c. Om met behulp van een tijdschakelklok een opname te
maken van een uitzending, die precies tijdens onze af
wezigheid plaats vindt.
d. Als we tot de langslapers behoren en niettemin onze och
tendgymnastiek niet willen overslaan (tijdschakelklok).
2. Het copiëren van grammofoonplaten of musicassettes om onze
verzameling uit te breiden.
3. Het bespreken of afspelen van gesproken brieven naar of van
verwanten en vrienden overzee (z.g. fonopost).
4. Het vastleggen van het gekeuvel van onze kleuters of van het
zingen bij de piano.
5. Muzikale illustratie, eventueel met verbindende tekst bij
smalfilm, hetzij met gesynchroniseerde filmprojector, hetzij
met randspoor op de film.
6. Begeleidende muziek en/of tekst bij een diaprojector, waarbij
de recorder eventueel de (automatische) projector kan sturen.
7. Hulpmiddel bij schriftelijke talenstudie. Eventueel kan het
voorbeeld door de leerling nagesproken worden op het andere
spoor, zodat de docent kan corrigeren.
8. Oefenmiddel voor muzikaal samenspel bij afwezigheid van één
of meer partners.
9. Schaken tegen een partner op de band, b.v. door blinden.
10. Het samenstellen van een programma, ontleend aan band en
plaat en dat opnemen op een musicassette, om in de auto af te
spelen.
11. Het samenstellen van een hoorspel, b.v. om aan een wedstrijd
deel te kunnen nemen.
26

Amateurgebruik (buitenshuis)

12. Het opnemen van diergeluiden, vogelzang of geluidseffecten in
de natuur om deze later te verwerken in een hoorspel, klank
beeld of smalfilm.
13. Tijdens de vakantie: opnemen van folkloristische zang, zigeu
ner- of boerenkapel, draaiorgel of schrammelkwartet e.d.
14. Het afdraaien van een bandje met populaire muziek onderweg.
De cassette gaat de plaat van zijn plaats verdringen’.
Gebruiksmogelijkheden in zakelijke sfeer

15. Het samenstellen van een (langdurend) muziekprogramma voor
kermis of Horeca-bedrijven (denken aan de Buma’).
16. Het vastleggen van telefoongesprekken (inkomend en uitgaand).’*
17. Muzikale ondersteuning en/of geluidseffecten ten behoeve van
cabaret en toneel.
18. Rondleiding in musea, in verschillende talen.
19. Journalistieke reportage.
20. Het vastleggen van lezingen.
21. Het vastleggen van besprekingen of vergaderingen.
22. Het vastleggen van gesprekken tussen piloten en het vliegveld.
23. Zelfkritiek op de spreekvaardigheid, door burgemeesters,
predikanten, kamerleden en volksmenners of zij die hiervoor
in opleiding zijn.
24. Het opgeven van dictaten ten behoeve van typistes (die dan géén
steno behoeven te kennen).
25. Telefoon-beantwoordinstallaties voor artsen e.d.
26. Wegjagen van spreeuwen uit de kersenboomgaard met opnamen
van opgejaagde spreeuwenkreten (met z.g. eindloze band-cassette).
27. Vervangen van een carillon door bandopnamen plus versterker.

Deze opsomming is beslist niet volledig. Zo zijn er b.v. kanariekwekers, die hun jonge dieren opleiden in de zangkunst door het
afdraaien van een band met de beste kanariezang-opnamen ten
voorbeeld!

* Hierbij moeten we er wel om denken dat de emotionele publieke
mening deze bezigheid afkeurt. Wettelijk is het niet verboden,
mits men aan de andere zijde van de lijn weet dat het bandappa
raat ingeschakeld staat en daarmede accoord gaat, waarbij men
gedurende het gesprek een tik-geluid moet laten horen.
Overigens heeft een band geen enkele rechtskracht, voornamelijk
omdat men met zo’n band allerlei kunstjes kan uithalen, zoals toe
voegen en weglaten. Maar het is een voortreffelijk geheugensteun
tje, vooral wanneer we met een telefoongesprek een brief willen
uitsparen en dan zonder afschrift komen te zitten.
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Ook kan men een eindloos bandje permanent laten draaien tijdens
onze afwezigheid in de woning of zodra de huisdeur opengaat. Als
daarop dan een opname staat van een opgewekte conversatie blijft
de inbreker heus niet lang genoeg wachten om de herhaling te con
stateren. En zo zijn er nog véél meer mogelijkheden.

Het is zonder meer duidelijk, dat voor het merendeel van deze
toepassingen een normale bandrecorder voor netgebruik in aan
merking komt bij een bandsnelheid van 9,5 cm/s.
Zodra het gaat om een zo getrouw mogelijke benadering van de
werkelijkheid zullen we naar een extra luidspreker of versterkinginstallatie moeten grijpen en als we daarbij geen kosten schu
wen dan kiezen we een bandsnelheid van 19 cm/s.
En gaat het meer om de melodie dan om de muzikale en instru
mentale finesses, wel dan gaat het ook nog wel bij 4,75 cm/s of op
een 4-spoormachine.
Voor de toepassing buitenshuis grijpen we naar een recorder voor
batterij voeding, maar ook hierin zijn vele variëteiten, waarop we
in een ander hoofdstuk terugkomen.
Onder het begrip "buitenshuis" rekenen we natuurlijk ook de recor
der die we meenemen naar een lezing om het gesprokene vast te
leggen.
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Afb.2-1.
Marieke leest de Libelle.

Afb.2-2. Doelmatiger scholing door instructie op de band (Philips).
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Afb.2-3. Oefening in duoplay met twee recorders (foto Uher).

Afb.2-4. Talenpracticum (Philips).

Afb.2-6. Talenstudie in het warme Afrika (Uher).

Afb. 2-7. Op expeditie
in de Arctis (BASF).

Afb. 2-8. Zou hij er wat van opsteken ? (Telefunken).
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Afb. 2-9. Gesproken zakboekje in de auto (Grundig).

Afb. 2-10. Schaakspel tegen de band (Agfa).
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Afb. 2-11. Beoordeling
röntgenopnamen (Philips).

Afb.2-12. Microscopisch
onderzoek (Philips).
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Afb. 2-13. Als U wist hoeveel lawaai dit diertje maakt (BASF-Fischer).

Afb. 2-14.
Zigeuner muziek in
Spanje (Gevaert Agfa).

Afb. 2-15. De waterval
vastgelegd (Agfa).

Afb. 2-16. Zo verschalken we
onze zangertjes in de boom
(Philips). Maar beter gaat dit
met de microfoon in een reflector (zie afb. 9 hoofdstuk 5).

Afb. 2-17.
Geluid maken
bij de dia's
(Telefunken).
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Afb. 2-18.
Arbeidsvitaminen uit
de cassetterecorder
(Philips).

Afb. 2-19. Explicatie
op de tentoonstelling
(Agfa).
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3

HOOFDSTUK W HET INTERIEUR VAN DE BANDRECORDER
We zullen in dit boek beslist niet de technische details van de band
recorder gaan uitpluizen, maar het is toch wel goed om de hoofd
bestanddelen op te noemen.

TDONAS

7'

\

WISKOP

AFSCHERMING
MU-METAAL

RUBBER
AANDRUKROL

O/w-KOP

Fig. 3-1. Opstelling van aandrijfas voor de band, aandrukrol van
rubber met de wiskop en de opname- en weergavekop.

Hiervan hebben we namelijk later gemak als we het samenspel tus
sen één of meer bandrecorders, versterkers, luidsprekers, radio
toestellen en/of de draadomroep gaan bespreken.
Het hart van de bandrecorder is de ”kop”, de elektrische ”schrijfstift” waarmede we tijdens de opname de geluidstrillingen op de
band schrijven; de band bevat zéér kleine magneetpartikeltjes, die
door de kop op een bepaalde manier gegroepeerd worden.

Afb.3-2. Zichtbaar gemaakte magneetsporen van een 2-sporige
recorder. De regelmatige streepjes zijn van een vaste
frequentie. Het andere spoor is van muziek. Normaliter
zijn deze sporen onzichtbaar. (Foto BASF).
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Maar diezelfde kop wordt tevens gebruikt, om dat gemagnetiseerde
geluidspatroon bij het afspelen weer om te zetten in de elektrische
trillingen. Slechts in de meer kostbare recorders ziet men een af
zonderlijke opnamekop en een weergavekop; bij het merendeel ziet
men een gecombineerde opname/weergave kop. De band wordt
langs die kop getrokken; het spreekt vanzelf dat de snelheid bij het
weergeven even groot moet zijn als bij het opnemen.
Bij de bandrecorder is het mogelijk om de band "schoon te wissen",
d.w.z. het bestaande magneetpatroon weer neutraal te maken; men
doet dat door de band eerst langs een z.g. wiskop te voeren. Door
deze kop loopt een wisselstroom van 60. 000 a 100. 000 Hz. Om te
maken dat men niet door onnadenkendheid een opname uitwist moet
men bij elk type bandrecorder om te kunnen opnemen minstens
twee knoppen tegelijk indrukken.
De band moet goed tegen de koppen aangedrukt worden, anders krij
gen we de z.g. drop-outs, plaatsen waar niets staat; de wiskop is
in dit opzicht niet zo kritisch. Bij sommige recorders drukt men
de band tegen de koppen met een veer, waarop een stukje vilt. Bij
andere typen remt men de band vóór de koppen sterk af, zodat hij
strak tegen de koppen aangetrokken wordt. In feite is dit de beste
methode, ook gezien de geringe bandslijtage die hierbij optreedt.

Afb. 3-3. Het dek van een 4-spoor stereo recorder (TK 45 van
Grundig). We zien hier de wiskop X, de opnamekop O en
de weergavekop W. Aandrijfas (capstan) C, rubber aandrukrol R, Aandrukviltstrip A met straktrekveertje V,
Automatische stop S, Rechts de teller T, De (glazen) buis
bevat de groen oplichtende uitstuurindicator U.
Bij ander typen, zoals op afb. 3. 3 te zien is, wordt de band door
een strak gespannen bandje tegen de koppen gedrukt; deze staan
dan niet op een rechte lijn, maar in een cirkelboog. Langs de wiskop wordt ook hier de band niet speciaal aangedrukt; hij wordt er
strak langs gehaald en dat is genoeg.
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Vergrendeling bij opname

In de praktijk zal men de band eerst dan wissen als men er een
nieuwe opname op gaat maken. Even voordat de band de opname kop passeert zal hij dan langs de wiskop lopen en aldus schoonge
maakt worden. Opnemen en wissen gaan dus steeds samen.
GEWIST
BANDRICHTING

OUD

NIEUW

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMBMM
OUD

0/W KOP
3 a 4 CM

Fig.3-4. Bij elke opname wordt de op de band staande opname au
tomatisch gewist.

Natuurlijk heeft men maatregelen genomen om te maken dat een
band niet door onbedachtzaamheid gewist kan worden; voor het af
spelen van de band behoeft men maar één knop te verdraaien of één
toets in te drukken, maar voor het opnemen moet daarnaast tevens
nog een andere knop ingedrukt worden die meestal opvallend rood
van kleur is. Zodra men nu van de stand "opnemen" overgaat op
eer andere stand, b.v. weergeven of terugspoelen, dan komt die
extra opnameknop automatisch omhoog en moet voor de volgende
opname dus weer opnieuw ingedrukt worden. Alleen bij de AKAI
4000 D bestaat (bewust) de mogelijkheid om, tijdens een normale
opname door, zonder meer te gaan opnemen of weergeven, door
het hanteren van een knop.
Bandspoelmechanisme (recorderdek)

Om te beginnen zit er het voortbewegingsmechanisme voor de band:
deze wordt van de volle spoel langs de wiskop en de opname/weergavekop gevoerd om dan op de lege spoel gewonden te worden.
Er is een motor nodig om de band met een bepaalde snelheid voort
te bewegen; via rubber rollen en snaren, een soort versnellings
bak, is het mogelijk om de verschillende genormaliseerde afspeelmogelijkheden te verkrijgen: 2,375 cm/s, 4,75 cm/s, 9,5 cm/sen
19 cm/s (fig. 3. 5).
De band moet dus op de lege spoel opgespoeld worden; naarmate er
meer op die spoel komt te zitten moet hij langzamer opwinden. Er
moet dus een slipkoppeling aanwezig zijn in zijn aandrijving. De vol
le spoel moet echter steeds een weinig afgeremd worden, zodat de
band steeds strak staat.
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Wil men niet de gehele spoel beluisteren maar een gedeelte ergens
midden op de spoel, dan moeten we de band geluidloos en snel kun
nen spoelen (snelle vooruitloop); willen we b.v. na een opname het
zoéven opgenomen gedeelte beluisteren, dan moeten we snel terug
spoelen. Een tellertje is dan wel gemakkelijk om vast te leggen,
waar de gezochte passage begint en eindigt. Deze tellers kunnen bij
Afb.3-5.
Recorder met afgenomen
kap, gecombineerdeO/W
kop. Een motor waarvan
we de riemschijf zien P,
verder zien we de aan
drijfas A en een stukje
van het daarop zittende
vliegwiel W (Grundig
TK 35).

het opzetten van een nieuwe band op nul gesteld worden. (fig.3.3.T)
Ze geven ruwweg een indicatie van de verbruikte hoeveelheid band,
die met behulp van een (zelf te maken) tabel kan worden vertaald in
meters of minuten. Ze tellen vooruit en achteruit bij het terugspoe
len, maar hun aflezing geldt alléén voor de recorder waarop hij zit
gemonteerd. Hierover meer op blz 43.
Een of drie motoren?
Voor de aandrijving van een bandrecorder is een elektromotor no
dig, die over verschillende eigenschappen moet beschikken:
Hij moet zeer rustig en geluidloos lopen, hij mag geen groot lekveld hebben,, d.w.z. hij mag geen brom in de koppen induceren, ter
wijl hij over een vrij groot vermogen moet beschikken om het snel
le terugspoelen mogelijk te maken. En tenslotte moet hij zeer con
stant van gang zijn; zijn toerental mag niet variëren tijdens de op
name of weergave.
Hieruit blijkt meteen, dat een collectormotor, met (vonkende)
koolborstels niet in aanmerking komt; men gebruikt meestal inductiemotoren met condensator, soms schaduwpoolmotoren ofsynchroonmotoren. Met een rubber snaar, de "drijfriem”, wordt dan
een vliegwiel aangedreven en de as van dat vliegwiel is tevens de
as die de band aandrijft; hij wordt er met de aandrukrol tegen aan
gedrukt. Andere fabrikanten gebruiken een motor waarvan de ro
tor, het draaiende gedeelte, niet binnen in de motor zit maar er
buiten. Deze doet dan tevens dienst als vliegwiel, terwijl de as
hier tevens de aandrijfas voor de band is. Men spreekt hier van
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Afb. 3-6. Een motor met buitenrotor van Pabst, waarbij de band
rechtstreeks door de (geslepen) as wordt aangedreven.
Type M -SKZ; 32.80, 6/12 (poolomschakelbaar).
Aussenlaufermotoren, die evenals andere motoren met condensa
tor werken of als zelfstartende synchroonmotor zijn uitgevoerd.
Dit laatste type is kostbaarder (fig. 3.6).
Uit de aard der zaak kunnen bij op batterijen werkende recorders
geen wisselstroommotoren worden toegepast en zit men vast aan
de gelijkstroommotor. Men heeft echter kans gezien de collector
te vervangen door een transistor-stuureenheid met zg. hall-gene
ratoren , waarmede de functie van anker met collector wordt
vervuld. Voor dit doel zijn de veldspoelen vervangen door perma
nente magneetjes, die nu op het draaiende gedeelte, het "anker”
zitten en geen stroomtoevoer nodig hebben. De door de transistoren gestuurde spoelen (waarin het draaiveld) zijn vast opgesteld;
ankerwikkelingen en veldspoelen zijn van plaats gewisseld. Met
deze niet goedkope oplossing heeft men tevens het toerental nauw
keurig in de hand; ook het achteruitgaan van de batterij speelt geen
rol meer. Bij de goedkopere recorders blijft men gelijkstroommotortjes met collector gebruiken. Daar hun toerental tijdens het af
spelen zeer constant moet zijn heeft men een toerentalstabilisatie
aangebracht. Bij de duurdere recorders is dit een electronische
schakeling, bij de goedkopere een centrifugaal-schakelaartje op de
motor-as dat telkens even de stroom uitschakelt wanneer het toeren
tal oploopt. Bij het snel voorwaarts of snel terug spoelen zijn deze
regelingen niet in functie.
Voor het aandrijven van de opwikkelspoel en het afremmen van de
afwikkelspoel, naast het snel vooruit- en snel terugspoelen kan
men twee kanten uit: of men laat de hoofdmotor tevens die andere
functies verrichten of men past nog twee extra motoren toe voor
dat doel (fig. 3. 7). Uit de aard der zaak is deze oplossing kostbaar
der doch niet altijd een garantie voor beter functioneren.
In het geval dat één motor alle functies verricht moet men zijn toe
vlucht nemen tot veel z.g. tussendrijfwerken met z.g. slipkoppe42

Afb.3-7. Een recorder met 3 motoren (Revox). Boven midden de
bandmotor met capstan, omschakelbaar op 2 snelheden
(9,5 en 19 cm/sec.), links en rechts beneden de wikkel
motoren. In het midden beneden de elektromagneet die
de wikkelmotoren afremt bij het stoppen. Midden links
de elektromagneet die de rubber aandrukrol aantrekt
en boven links de elektromagneet die het elektronische
deel omschakelt.
lingen. Want naarmate er méér band op de opwikkelspoel komt zal
zijn draaisnelheid afnemen. En de afwikkelspoel, die afgeremd
moet worden, slipt ook. Maar naarmate er minder band op die
spoel zit gaat hij meer terughoudende kracht op de band uitoefenen.
En dit vormt een probleem zowel bij de uitvoering met drie moto
ren, waar de slip elektrisch verkregen wordt als bij de recorders
met een motor, waar de slip mechanisch verkregen wordt.
Daarbij komt nog, dat bij het laatste type de bandaandrijfas, de
"kaapstander” op 2 of 3 snelheden moet kunnen werken, waarvoor een
"versnellingsbak" nodig is, bestaande öf uit rubbersnaren op schij
ven öf rubberfrictiekoppelingen.
Bij dure recorders zien we vaak nog heel vernuftige reminrichtingen, waarbij d.m.v. elektromagneten "remblokken" tegen remschijven getrokken worden. Deze inrichtingen worden elektronisch
gestuurd.
Bij de bandrecorder met een Aussenlaufermotor als band-aandrijving kan men twee toerentallen verkrijgen door een poolomschakelbaar type te kiezen. Soms gebruikt men een aftakbare wikkeling, doch
aan de beide wikkelmotoren behoeft men niets om te schakelen.
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Conclusie: als U voor dezelfde prijs öf een recorder met maar één
snelheid kunt kopen öf een recorder met drie snelheden, neem dan
die met één snelheid. En als men een recorder met drie motoren
aanbiedt die maar iets meer kost dan een met één motor, kies dan
die met drie motoren’ Want de meeste storingen in elektronische
apparatuur treden op in het mechanische gedeelte, vooral bij inten
sief gebruik. En bij de goedkopere recorders is het "mechaniek”
beslist het zwakke punt.
Aandrukrol

Alleen bij het opnemen en weergeven wordt de band tegen de kop
pen gedrukt d.m.v. aandrukveren met stukjes vilt erop; tevens
wordt de juiste bandsnelheid gehandhaafd door de band met een
rubberrol (de aandrukrol) tegen de gepolijste hoofdas aan te druk
ken; bij snel vooruit- of snel terugspoelen worden zowel de rubber
aandrukrol als de aandrukviltjes terug getrokken (fig.3.3-R).
Al deze handelingen worden met drukknoppen, schakelaars of toet
sen gekozen. Daarnaast is er een knop of toets ”Stop”. Al deze
drukknoppen zijn onderling vergrendeld: we kunnen er nooit twee
tegelijk indrukken en zodra we er één indrukken komt elke knop
die ingeschakeld stond terug. Bij het indrukken van de pauzetoets
blijven alle knoppen en toetsen onbeïnvloed, slechts de aandrukrol
wordt van de band afgeheven.
Koppen

In iedere bandrecorder vinden we een wiskop. Bij vrijwel elke
bandrecorder is die gemaakt van ferriet, terwijl hij gevoed wordt
met een wisselstroom die in de recorder wordt opgewekt; fre
quentie: 40.000 è. 60.000 Hz. Zoals de naam zegt, dient hij om een
bandspoor desgewenst weer schoon te wissen. Slechts bij de goed
koopste kleine Japanse recorders vinden we z.g. gelijkstroomkopjes, maar in verband met de ruis, die met dit systeem onvermij
delijk is, zijn die aan het uitsterven.
Dan vinden we bij de duurdere recorders afzonderlijke koppen voor
het opnemen en voor het weergeven, want in principe moeten zij
aan tegenstrijdige eisen voldoen. In de meeste recorders echter
heeft men een gecombineerde opname-weergavekop, o/w kop, die
tijdens de opname, evenals een afzonderlijke opnamekop, tot taak
heeft om de elektrische trillingen uit een versterker om te zetten
in magnetisme-variaties in het materiaal waarmede de band (of de
tape zoals men ook wel zegt) bedekt is. Bij de opname wordt de
kop tevens doorlopen met een wisselstroom (fig.3.8).
De frequentie van deze stroom, die we bijstroom noemen (Engels :
bias) is gelukkig dezelfde als die voor de wiskop, zodat we aan één
generator in de bandrecorder genoeg hebben.
Bij het weergeven echter worden de magnetische variaties die op
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SPLEET

Afb. 3-8. Een magneetkop voor opname en weergave. Heel vaag zien
we de z.g. spleet (Telefunken).
de band staan door de kop omgezet in elektrische wisselstroompjes, die via een versterker en een luidspreker (of hoofdtelefoon)
uiteindelijk als geluidstrillingen in onze oren terecht komen. In
deze koppen zit een spleet, waarin het magnetisch veld óf op de
band overgedragen wordt bij de opname óf geïnduceerd door de
band bij het afspelen. Hoe smaller de spleet, des te hogere fre
quenties kunnen worden weergegeven (afb. 3. 9).
Er bestaan, vooral bij de duurdere recorders meerdere (andere)
manieren om deze problemen op te lossen. Enkele hiervan zullen
we gaan bespreken in hoofdstuk 10. Maar een eerste vereiste voor
de weergave van hoge tonen is wel, dat de kop goed recht staat.
Pruts nóóit aan de instelling van de koppen.
Het is wel duidelijk dat hier een slijtage-proces optreden zal: een
band bedekt met een poederachtige stof die urenlang langs een kop
loopt. Om deze slijtage zo gering mogelijk te maken heeft men
o.a. de band gepolijst terwijl men de koppen soms ingebed heeft
in glas. Ook de ferriet-kop voor het wissen is goed bestand tegen
slijtage en veroorzaakt nagenoeg geen bandslijtage.
We willen hier nog even wijzen op het zg. Crossfield-systeem dat
door Akai en Tandberg voor het opnemen wordt toegepast.
Daar de bijstroom - bij normale toepassing - helaas steeds een
deel van de zojuist neergeschreven hoge frequenties weer wegwist,
verliezen we steeds bij de opname hoge tonen; bij het Crossfieldsysteem is dit verlies veel geringer.
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Hierbij wordt er géén bij stroom door de opnamekop geleid. We
treffen echter een extra kop aan, die schuin tegenover de spleet
van de opnamekop is opgesteld. Het is nu de bedoeling dat deze
extra kop wordt gevoed met de bij stroom; door een bijzondere
spleetvorming wordt het bijstroomwisselveld sterk gebundeld en
precies gericht op de band, op de plaats waar de opnamekop bezig
is zijn magneetpatroon te schrijven.
In de praktijk komt het er op neer dat met Crossfield, bij een bandsnelheid van 4,75 cm/sec, evenveel hoge tonen aanwezig zijn als
bij 9,5 cm/sec volgens het normale systeem.
Helaas liggen de Crossfield-recorders in een hoge prijsklasse, ter
wijl de instelling van dat hulpveld bijzonder kritisch is en door kopslijtage b.v. er een duidelijke kwaliteitsachteruitgang plaats vindt.
Zelfs de banddikte speelt een rol.
Het hiervoor beschreven bandtransportmechanisme met de koppen
en toetsen, doch zonder de hierna te noemen versterkers of luid
sprekers, is ook afzonderlijk in de handel verkrijgbaar onder de
naam recorderdekken. We komen hierop terug.

Afb. 3-9.
De spleet is ca. 5 p = 0,005 mm
breed.
Ter vergelijking links een
vrouwenhaar (foto BASF).

haar

spleet

Opnamestand

Bij de opname kunnen we de z.g. audio-trillingen krijgen uit: een
pickup (grammofoonplaat), de draadomroep, een radiotoestel, een
andere bandrecorder, een microfoon (gesproken woord of muziek),
een oppikspoel op de telefoon (fig. 3.10).
Bij het opnemen heeft de kop maar weinig elektrische energie no46
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Fig. 3-10 . Blokschema van het opnamecircuit met alle mogelijk
heden plus een generator voor de wis- en bij stroom.
Helaas is de draadomroep een aflopende zaak.

dig, zodat een vrij eenvoudige versterker gebruikt kan worden bij
de eerste drie toepassingen; een microfoon levert echter belang
rijk lagere audio-spanningen af, zodat een extra microfoon-versterkertje nodig is. In de moderne recorders gebruikt men tegen
woordig bij alle toepassingen steeds de voorversterker plus de
versterker tesamen; voor de pickups, radiotoestellen en andere
recorders, die hogere signaalspanningen opleveren past men dan
in de recorder de noodzakelijke verzwakking toe.
Weergavestand

Bij het weergeven van een band levert de weergavekop maar ge
ringe audiospanningen af, zo in de grootte-orde als die van een
microfoon.
Ook hier is dus een versterker nodig; de spanning uit die verster
ker bedraagt enkele tienden volt en met een hoofdtelefoon kunnen
de op de band vastgelegde en aldus versterkte trillingen beluisterd
worden (fig. 3. 11). Wil men dit geluid echter met een luidspreker
hoorbaar maken, dan komt er nog een energie- (of kracht-) ver
sterker aan te pas. Uit de aard der zaak moet ook bij weergave de
versterking regelbaar zijn; ook hier doet thans de sterkteregelaar
dienst.
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Fig. 3-11. Blokschema van het weergavecircuit.

Blokschema

In het blokschema (fig. 3.12) zien we deze attributen tesamen; be
langrijke onderdelen bespraken we echter nog niet, nl. de filters.

Fig.3-12.
Blokschema met af
zonderlijke koppen,
afzonderlijke opna
me en weergave
versterkers plus
een generator voor
de wis- en bij stroom
en filters voor op
name en weergave.
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Filters

We moeten namelijk bij het opnemen de lage- en hoge tonen extra
versterken en bij het weergeven de lage extra ophalen. We doen
dat met filters, maar het is wel duidelijk, dat het filter voor het
opnemen (OF) een andere filter is dan voor het weergeven (WF).
Verder zien we de bijstroom-generator, die alleen bij het opne
men zijn wisselspanning aan de wiskop levert en zijn bij stroom
aan de opnamekop.
Opname-en weergaveversterker gecombineerd

Het ligt voor de hand dat men naar vereenvoudigingen is gaan zoe
ken: men heeft met succes eenzelfde versterker kunnen gebruiken
voor opnemen en weergeven. In dit laatste geval doet ook de microfoon-voorversterker dienst om de lage spanningen uit de kop te
versterken. We zien dit in het tweede blokschema (fig. 3.13).
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Fig. 3-13. Blokschema met één versterker en één kop, die zowel
voor opname als voor weergave gebruikt wordt.

Nu kan men met de vermogensversterker twee kanten uit: men kan
deze in de recorder bouwen met luidspreker en al, maar door de
afmetingen van de recorder kan die luidspreker nooit groot zijn en
zijn behuizing vertoont allerlei akoestische tekortkomingen.
Luidspreker

In feite is de meestal kleine luidspreker die in de recorder zit dan
ook niets anders als een controlc-orgaan om het resultaat van een
opname na afloop te beluisteren; voor goede weergavekwaliteit zijn
we op zijn minst aangewezen op een uitwendige (externe) luidspre
ker in een grotere kast en eigenlijk ook nog op een versterker met
een royaler uitgangsvermogen of op het eindversterkergedeelte
plus luidspreker van een goed radiotoestel.
Hierover later meer.
Door middel van schakelaars worden filters en versterkers omge
schakeld van de stand "opnemen” op de stand "weergeven”.
Bij sommige eenvoudige recorders heeft men van luidsprekerweergave geheel afgezien, zodat men daarbij steeds aangewezen
is op een radiotoestel of versterker met luidspreker voor de
weergave, als men afziet van de hoofdtelefoon, die voor controle
noodzakelijk blijft.
Pauze-toets

Zodra we ook maar iets meer willen doen dan opnemen en afspelen, hebben we de pauzetoets (of: snelstoptoets) nodig. Deze toets
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doet niets anders dan de aandrukrol van de band afheffen, zodat
de band niet verder doorgetrokken wordt en de teller blijft stil
staan. De motor blijft gewoon doorlopen en ook de bedrijfstoestand "opname” of "weergave” blijft gehandhaafd; in het eerste
geval blijft ook de uitstuurindicator normaal in functie. Meestal
blijft die pauzetoets in die ingedrukte toestand staan; door er op
nieuw op te drukken of hem zijdelings te bewegen, komt hij om
hoog en loopt de band zonder vertraging weer door. Voor het aan
elkaar voegen van opnamen is deze toets onmisbaar. We kunnen
ook gemakkelijk horen waar een opname op de band begint of ein•digt. Zet met ingedrukte pauzetoets de recorder in de stand "weer
gave” en draai de band langzaam door, met de handen op de spoe
len, zoals in afb. 7.11; U hoort dan precies waar de band stil
wordt; met enige ervaring kunt U zelfs verschillende letters en
klinkers herkennen. Maar denk erom, dat de wiskop steeds 3 a 4
cm naar links zit t.o.v. de spleet in de opname/weergavekop’
Probeer nooit een band in te leggen of uit te halen bij ingedrukte
pauzetoets; dat kost U een breuk in Uw band’.
De pauzetoets reageert niet als een der toetsen "snel-vooruit” of
"snel-achteruit" ingeschakeld is. We zullen de mogelijkheden van
deze pauzetoets verderop uitvoerig bespreken (hoofdstuk 3 en 7).
Uitstuurindicator

Dit orgaan hebben we nodig bij de opname, om te voorkomen dat
we te grote signaalspanningen op de band brengen. Bij de meeste
recorders is dit een z.g. tover-oog of magische waaier, een
groen oplichtend schermpje, dat ons duidelijk vertelt waar de
grens ligt (U in afb. 3. 3). In feite is het een bijzondere uitvoering
van een radiobuis. Bij transistoren ontbreekt meestal de (hoge)
gelijkspanning, die voor een dergelijke indicatorbuis nodig is en
daarom ziet men daarin vaak instrumenten met een uitslaande
wijzer; de uitwerking is dezelfde.
De teller

Op de meeste bandrecorders zit een teller; achter een venstertje
zien we een getal van drie of vier cijfers en als de recorder draait
veranderen die cijfers; bij snelle terugloop wordt het getal klei
ner, bij opname of weergave wordt het getal groter en ook bij
snelle vooruitloop. Het maakt hierbij niets uit of de spoel snel of
langzaam opgewikkeld wordt; als hij vol is krijgen we praktisch
hetzelfde getal (T in afb. 3.3).
Drukken we op een knopje naast de teller dan valt het getal terug
op vier nullen.
Wat betekent dat getal nu? In feite zegt het niets over de exacte
hoeveelheid opgespoelde meters band of de speelduur, omdat de
teller verbonden is met de spoelaandrijving. En omdat er ver50

schillende bandsnelheden gebruikt kunnen worden heeft de aflezing
van een bepaald getal maar een beperkte betekenis.
Alleen wanneer we a) steeds éénzelfde bandsnelheid gebruiken en
b) steeds éénzelfde bandtype, b.v. drievoudige speelduur (dus de
duurste) dan pas kunnen we een tabelletje maken voor spoelen van
verschillende diameter en zeggen: de teller staat op b.v. 540, dan
hebben we op deze spoel nog een speelduur van zóveel minuten. En
dat geldt dan alleen nog maar voor die éne recorder of zijn broer
tje van hetzelfde merk en type!
Hoofdzaak is, dat de teller bij normale voortbeweging en bij snel
vooruit- of terugspoelen steeds hetzelfde getal laat zien voor de
zelfde passage(helaas doen ze dit meestal niet door de optredende
slip). Voordat we de band laten draaien moeten we hem steeds op
nul zetten.
Meestal is men er in geïnteresseerd om snel een bepaalde passa
ge of tophit te zoeken op een band met een totale speelduur van
drie kwartier.
Zeer bijzonder is de "zoekteller" in een duurdere bandrecorder
van Philips: we stellen die op de gewenste getalwaarde in, zetten
de recorder op "snel vooruit" en bij de gewenste passage stopt de
recorder automatisch.

Automatische stop
Wanneer een band aan het eind gekomen is en wij er niet bij zijn
gaat de opspoelende spoel met grote snelheid ronddraaien, omdat
de remmende kracht van de spoelaandrijving geen "grip” meer op
de band heeft. Hoewel naar onze ervaring daardoor geen rampen
optreden, is het toch beter de zaak snel stop te zetten. Bij moder
ne recorders laat men daartoe de band langs een tweetal spoelgeleidingen lopen, die als metalen "paaltjes” op het dek staan opge
steld (zie S in afb. 3. 3. en afb. 3. 14). Eén daarvan is geïsoleerd.
Door nu tussen tape en aanloopspoel een stukje gemetalliseerde
band te plakken maakt men contact met de twee paaltjes bij het
langslopen. Een hiermede verbonden relais trekt nu een pal weg,
waardoor de ingedrukte toets "weergeven" terug springt, waarna
de zaak stopt. De geleidende kant komt aan dezelfde kant als de
doffe gevoelige laag van de band te zitten; de lengte is met 8 a 10
cm in de meeste gevallen voldoende.
Helaas zit dit stukje aan beide einden van de spoel, zodat men zich
niet verwonderen moet als de recorder reeds stopt vlak na het in
schakelen, als de rode of de groene voorloopband opgespoeld is.
Men kan daarom beter bij het inschakelen de hand op de inschakeltoets houden totdat de stopstrook voorbij de contacten is.
Bij de duurdere recorders heeft men deze gemetalliseerde band
(die men schakelband noemt) laten vallen omdat het langslopen
schadelijk voor de koppen zou zijn. (Voor het normale amateurgebruik is deze stelling natuurlijk overtrokken.) Men heeft naar
andere methoden gezocht, b.v. een microswitch, een schake-
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Afb.3-14. Contact-geleider, geïsoleerd opgesteld, voor de automa
tische stop (Telefunken).

laartje dat onder zeer geringe druk reeds in actie komt. Het wordt
dan ingedrukt door het bandeinde op de aflopende spoel, wanneer
de band tegen het einde strak komt te staan.
Nog duurdere recorders werken met een fotocel, die zijn licht
moet krijgen van een aan de andere zijde van de band opgesteld
(minuscuul) lampje; via een "venstertje" dat gekrabd is in het
bandmateriaal of via een ingeplakt stukje doorschijnend band.
(Bang & Olufsen en Sony).
Meeluisteren

Hieronder verstaat men het luisteren tijdens de opname naar wat
er op de band zal komen. Nemen we muziek of spraak van de ra
dio of van de draadomroep op, dan kunnen de luidsprekers daar
van rustig ingeschakeld blijven; dit is eveneens het geval als we
een bandje overspelen. Gaan we echter een plaat op de band over
spelen, dan is het wel prettig om mee te luisteren. Welnu, in alle
recorders zit een mogelijkheid om via de hoofdtelefoon mee te
luisteren. Er zit daarvoor een speciale steekdoos. Het staat ons
dan vrij om geen hoofdtelefoon doch een versterkertje plus luid
spreker te gebruiken.
Gaan we echter opnamen maken met een microfoon, dus life, dan
kunnen we alleen maar meeluisteren met de hoofdtelefoon om
"rondzingen" te vermijden. Slechts wanneer de microfoon in een
ander vertrek staat als de luidspreker, mogen we daarmede "mee
luisteren".
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Sommige recorders hebben de mogelijkheid om tijdens de opname
via hun eigen luidspreker de opname te laten volgen. Dat kan al
leen maar, wanneer er twee afzonderlijke versterkers in zitten,
nl. voor het opnemen en het weergeven, met twee regelorganen,
resp. voor het uitsturen bij de opname en de geluidsterkte bij de
weergave. Alle duurdere playback-recorders hebben deze moge
lijkheid, maar ook het cassetterecordertje Optacord 451 en 451
DIA (Loewe Opta). Doch bij microfoonopnamen geldt ook hier:
géén luidspreker.
Bandcontrole

Ook hierbij is het mogelijk om tijdens de opname te luisteren,
doch hier beluisteren we de reeds op de band vastgelegde opname
met de hier afzonderlijke weergavekop. Omdat deze steeds 3 a 4
cm voorbij de opnamekop staat, horen we het geluid steeds iets
later dan de opname plaats vindt. Bij 4 cm kopafstand en band9 5
snelheid 9,5 cm/s is de vertraging
sec, dus zowat 1/4 secon
de.
Wij vinden deze mogelijkheid alleen in de duurdere apparaten,
waar dan tevens luidsprekerweergave tijdens de opname mogelijk
is. In het Duits spreekt men van ”Hinterbandkontroll” en in het
Nederlands spreekt men van ”achterbandcontrole ”. Ook hier géén
luidsprekerweergave tijdens microfoonopname, want dan krijgen
we weliswaar geen rondzingen maar echo-effecten. Alleen als we
die beslist willen hebben, dan mag de luidspreker meedoen.
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HOOFDSTUK 4
GELUIDSBANDEN
De geluidsband bestaat uit een z.g. drager, een dunne band van
P.V. C. (polyvinylchloride) of van polyester, bedekt met een laag
je magnetiseerbaar materiaal. Deze zijde van de geluidsband
moet langs de koppen gevoerd worden; we herkennen hem aan het
doffe uiterlijk. De drager is glanzend; de kleur van de magneet
laag is rood of bruin. De band van polyester (ook wel mylar ge
noemd) is dunner en dus soepeler, waardoor hij beter tegen de
koppen aanligt; hij is ook veel sterker dan de P. V.C. band, maar

1 BASF-Toonbanden:
■ Dikte van de
■ magneetlaag

n Dikte van de
Udrager
PES 26
LGS 26
1958

0,026^

mm

Langspeelband

Dubbelspeelband

PES 18
1961

1965

1967

Ter vergelijking

I0.012

3.039

0.06

[mm

mm

mm

Trlple
Cassettebanden
speelband C 90
C 120

De dikte van een
mensenhaar

Afb.4-1. De evolutie van de geluidsband. De "drager”, de onder
grond wordt steeds dunner en bij de "triple" band wordt
ook de magneetlaag dunner (foto BASF).
er treedt meer rek in op. In de loop van de jaren heeft men steeds
opnieuw de drager dunner weten te maken, zodat er meer band op
een spoel gaat; men sprak oorspronkelijk van de nu vrijwel ver
dwenen standaardband; toen kwam de langspeelband, die een ver
lenging met 50% gaf. Daarna kwam de band met de dubbele speelduur (de duplex- of doublé play-band) en tenslotte de triplex-band,
die niet alleen een nóg dunnere drager bezit, doch waarbij tevens
de magneetlaag dunner is. In het algemeen kan men zeggen, dat
daardoor de "uitstuurbaarheid” geringer wordt, terwijl die dunne
band wel wat erg voorzichtig gehanteerd moet worden. Maar in de
tabel zien we wel hoe de speelduur verlengd wordt’ De standaard
band is goed overbelastbaar en het best geschikt voor 19 cm/s.
Aantrekkelijk zijn de nieuwe banden van BASF, Gevaert en Scotch,
de L.N.H.O.-banden met lage ruis en hoge uitstuurbaarheid.
De sporen en de afmetingen van de banden zijn genormaliseerd,
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d.w.z. alle recorderfabrikanten volgen daarin één lijn. In fig.4.2
geven we de maten, met de plaatsen van de sporen op de band.
Naast deze "normale” banden zijn de banden in cassettes in op
komst; hier is de breedte slechts 3,8 mm; men ziet nu zelfs kans
om 4 sporen daarop te zetten voor stereoweergave. We zien de
maten in fig. 4.3.
In figuur 4-2 zien we rechts onder de letter A hoe men gewend is
de sporen te nummeren; alleen Grondig wijkt van dit gebruik af
en nummert zoals we onder B zien.
Verwacht U van mij geen uitspraak over de kwaliteit van de ver
schillende merken en typen uit de handel. Wel willen we even in
gaan op de vele merkloze banden, die vaak heel goedkoop worden
aangeboden. Soms zijn dit merkbanden, doch zij worden merkloos
verkocht in verband met gebreken, o.a. dropouts. Dat zijnplaat
sen waar de magneetlaag te dun is en waar het geluid dus even
wegvalt. Zie in ieder geval toe, dat de band mooi soepel is. ConCASSETTE-BANDEN
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troleer de band ook op ruis, door hem in de opnamestand te laten
lopen doch zonder hem te bespelen. U zult daarbij tussen de diver
se bandmerken heus verschillen aantreffen’
Signeerband

Deze band is express van een ruwe achterkant voorzien, zodat we
er met een potlood op kunnen schrijven. Het is verbazend handig
om voor montagewerk deze band te gebruiken; we zetten er dus
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geen definitieve opnamen op en vegen bij een volgende gelegenheid
de potloodaantekeningen er weer af. Maar glaspotlood op normale
band is in het gebruik natuurlijk goedkoper.

Hoeveel meter band zit er op die spoel?

In tabel 1 geven we de diameter van verschillende gangbare spoe
len met daarnaast de lengte in meters voor de verschillende bandsoorten. Naarmate de band dunner is gaat er meer op de spoel.De
speelduren voor één spoor zien we in de daaropvolgende tabel 2.

TABEL I
Spoeldoorsnede

7,5
10
13
15
18

cm
cm
cm
cm
cm

Standaard
band

45
90
180
270
360

m
m
m
m
m

Langspeel- Dubbelspeel- Triple-playband
band
band

65
135
270
360
540

m
m
m
m
m

90
180
360
540
720

m
m
m
m
m

135
270
54Ó
730
1080

m
m
m
m
m

Wat is de speelduur van die spoel?
De speelduur wordt bepaald door de lengte van de band en door de
afspeel-snelheid; het type van de band staat hier geheel buiten.
In tabel 2 geven we de speelduur voor de bandlengte, die we in ta
bel 1 voor een bepaalde bandsoort en een bepaalde spoel vonden.
We geven de tijd voor een spoor (mono); voor dubbelspoor wordt
die waarde met 2 en voor een kwartspoor recorder met 4 verme
nigvuldigd.
Soms staat er een lengte-aflezing in meter of voet (ft) op de spoel
of de recorder. Deze heeft slechts waarde voor één bepaald spoeltype; in feite heeft deze aanduiding geen zin meer.
TABEL II

Bandlengte

45
70
90
135
180
270
360
540
720
950
56

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

2,37 cm/s

4,75 cm/s

9,5 cm/s

19 cm/s

30 min
45 min
60 min
1 1/2 uur
2 uur
3 uur
4 uur
6 uur
8 uur
10 uur

15 min
22 min
30 min
45 min
1 uur
1 1/2 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur

7,5 min
11 min
15 min
22 min
30 min
45 min
60 min
1 1/2 uur
2 uur
2 1/2 uur

3.5 min
6 min
7.5 min
11 min
15 min
22 min
30 min
45 min
60 min
11/4 uur

Welke band moeten we kiezen?

We hebben een zeer ruime keuze op de markt; in hoofdzaak wor
den ons drie typen aangeboden: langspeel-, dubbelspeel- en triple
speelduurbanden. Wanneer we het erover eens zijn, dat de band1 engte in feite bepalend is voor de speelduur, dan volgt daaruit
onmiddellijk, dat we met de dubbele speelduurbanden in een hele
tijd niet naar de band behoeven om te kijken en bij de triple band
is dat nog veel mooier. Er zit dus veel meer muziek op één band,
maar is dat nu werkelijk zo prettig? Het uitzoeken van een be
paald stuk kost alleen maar meer tijd aan snel vooruit of snel te
rugspoelen. En dan de financiële zijde. Het heeft geen zin hier
bij een vergelijking de huidige prijzen te noemen want die gaan
toch alleen maar omhoog. Doch wanneer we de huidige prijs van
540 meter "langtpeelband” op 100 stellen, dan kost diezelfde
lengte (= speelduur) in "dubbel” 110, en bij ”triple” is dat 135.
We zien duidelijk , dat de aanschaffing van laatstgenoemde ban
den alleen zin heeft wanneer we langdurende muziekuitvoeringen
of composities op een spoel willen hebben.
Ook het aspect van de weergavekwaliteit komt in het geding. In ver
band met de dunnere magnetische laag heeft de triple band kwalita
tief beslist niet de voorkeur. Alleen in het geval dat men om kwa
litatieve redenen een bandsnelheid van 19 cm/s toepast zouden die
dubbel- en triple-speelbanden de voorkeur hebben, maar bij die
snelheid heeft juist de gewone langspeelband de voorkeur.
Wie dus opbergruimte heeft kan het voordeligst langspeel of dubbelspeelband nemen op niet te grote spoelen. 270 meter van een
bepaalde bandsoort kost wel wat meer dan de helft van 540 m,
maar daarvoor heeft men dan het gemak. Nu zijn er veel banden
in de handel tegen sterk gereduceerde prijzen, maar ook hier gel
den dezelfde prijsverhoudingen en overwegingen.
Het lassen van banden

In principe moeten we nooit gaan knippen en lassen in een band,
vooral wanneer we het wezen en het eigenzinnig karakter van de
recorder en de band nog niet volledig kennen.
Zijn we eenmaal zover dat we bekend zijn met alle nukken en ku
ren en zorgen we ervoor dat er slechts een spoor op de band staat,
en zijn we bereid een of meer banden voor dit doel op te offeren,
dan kan met knippen héél veel gedaan worden op het gebied van
montage en trucage. En wil men dat zelfde kunstje uithalen met een
band waarop wel meer opnamen staan, speel dan eerst het spoor
waarmee U wilt gaan werken over op die op-te-offeren-band.
Het enige dat we als beginneling wel eens zullen moeten plakken
is de groene aanloopstrook aan het begin en de rode aan het eind
van elke spoel. Bij sommige recorders bestaat de mogelijkheid
van een automatische stop. Hiervoor moeten we tussen de aan
loopstrook en de eigenlijke band een stukje gemetalliseerde tape
plakken. Voor de aanloopstrook is 30 a 40 cm ruim voldoende,
voor de stopstrook 8 'a 10 cm.
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De meeste geluidsbandfabrikanten hebben een plaksetje uitgebracht,
waarin we rolletjes rode en groene aanloopstrook vinden met een
rolletje dun (zeer speciaal) zelfklevende tape (zie afb.4-5 en 4-6).
BASF geeft daarbij een hoeveelheid gemetalliseerde stop-tape en

Afb.4-4. Plakset van BASF met zeer gemakkelijk persje.

maakt gebruik van een plakpersje, waarbij het schuin afsnijden van
beide tapes met één beweging van het mesje geschiedt. Om de dun
ne en daardoor moeilijk hanteerbare band vast te houden zijn er
een paar grijpvingertjes bij geleverd. Het bevalt ons in het gebruik
uitstekend, omdat elke kans op ongelukken vrijwel is weggenomen.
Agfa/Gevaert heeft iets dergelijks, doch hier wordt een losse
schaar bij geleverd, die evenals het guillotinemesje van onmagnetiseerbaar staal is gemaakt.
Het is verstandig om steeds zo’n rolletje zelfplakkend tape ergens

Afb.4-5. Het Agfa plakpersje.
in de recorder te bewaren, om in geval van nood de beide einden
provisorisch te plakken. Thuisgekomen kunnen we de las dan vol
gens de regelen der kunst overplakken.
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Overigens zijn die plak-setjes nog niet eens zo goedkoop; een han
dige knutselaar maakt zelf een z.g. verstekkenbakje, met scheer
mesje, zoiets als de timmerman ook heeft (doch met zaag). De
verdiepte ruimte moet ca. 6,3 mm breed zijn. Maar die handig
heid is niet alleen nodig voor het vervaardigen van het bakje,
maar beslist ook voor het plakken. Want dat gaat met het BASFbakje beslist véél handiger’
Terugvinden van banden

Waar laten we die banden? en: Wat staat waar?, dat zijn vragen
die spoedig dreigen ons genoegen te bederven wanneer we niet van
meet af aan een goede bewaarplaats inrichten en ergens vastleggen
wat er precies op elke band staat.
Bandarchief

We kiezen zoveel mogelijk spoelen van één maat. We dienen ze
stofvrij op te bergen; het beste kunnen we hiervoor de archiefdo
zen van plastic meteen bijkopen. Heus, losse spoelen hangen ons

Afb.4-6. Bandarchief: naast elkaar geplaatste stofdichte dozen met
doorzichtig, klapbaar deksel (Telefunken).
spoedig de keel uit, mede in verband met de uithangende (groene)
aanloopstrook. Sommige archiefdozen zien er als een boek uit
(BASF) en anderen zien er weer anders uit, maar hoofdzaak is dat
U nóóit ronde dozen koopt; U moet ze nl. rustig op een plank naast
elkaar kunnen zetten zonder dat ze door de kamer rollen (afb. 4. 7).
Maar als de spoelen dan in die dozen zitten, dan moeten daar bui
tenop zelfklevende etiketjes met een nummer zitten en dat nummer
moet óók op de spoel staan aan beide zijden en bovendien met een
héél klein etiketje op de tape, aan het groene en aan het rode ein-
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de. Dan noteren we alle spoelen met hun nummer en hun inhoud in
een logboek (een echte inventarislijst’). We vermelden daarbij
(eventueel) componist, uitvoerenden, enz.

Logboek
Elke bandspoel krijgt een nummer en een eigen bladzijde in dat
logboek. Elk afzonderlijk muziekstuk krijgt daarbij zijn eigen tellerstand vermeld.
We moeten dan natuurlijk de band afspelen, nadat de teller op nul
gesteld is en dan bij het begin van elke nieuwe hit de naam en het
afgelezen getal in het logboek noteren; als we er een klok bij ge
bruiken kunnen we tevens telkens de verlopen tijd noteren plus de
tijdsduur van de gehele band.
Zo’n pagina in het logboek ziet er dan als volgt uit:
Band 18/G(roen), pag. 6

teller
stand

tijd
TITEL
(min)

O

0. 00

Das Leben ist wunderbar

240

9 m

Mien, waar is mTn feestneus?

Toch is het niet gemakkelijk om op deze manier snel een gewenst
programmadeel uit een stapel bespeelde banden terug te vinden.

Alfabetisch register
Daarom moeten we daarnaast een alfabetisch register aanleggen
waarin elke song of muziekstuk alfabetisch vermeld staat, met
daarachter: Bandnummer, daarachter de G of de R (aan het bandcind beginnend met de groene of de rode uitlooptape) met de tellerstand, en wanneer we een viersporenapparaat gebruiken, 1, 2,
3 of 4, inplaats van R of G.
Een alfabetisch register gaat er dan als volgt uitzien:

TITEL

Stand

Band

12

R

163

7

G

33

Erst kommt die Liebe

16

G

260

Elise (für)

22

3

96

Entführung aus dem Serail
Edelweiss

Natuurlijk krijgen we op één bladzijde alle songs beginnend met
dezelfde letter onder elkaar, maar de volgorde blijft, afgezien van
de beginletter, door het bijschrijven niet strikt alfabetisch meer.
Maar dat hindert niets: we behouden een vlot overzicht, waarin we
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alle bijzonderheden omtrent componist e.d. weglaten, als die toch
reeds in het logboek staan.
Willen we de zaak strikt alfabetisch houden, dan vervallen we in
een kaartregister waarin elke song zijn eigen kaart heeft. Maar
dan is er tevens ruimte voor gegevens als: componist, vertolkers,
dirigent en herkomst (plaat, uitzending, life, enz.) en die behoe
ven we dan weer niet in het logboek te vermelden.
Wanneer we geen teller op de recorder bezitten kunnen we ook wel
anders te werk gaan: we nemen zelfplakkende etiketten en knippen
daarvan smalle stroken, die we op één der spaken van onze spoel
plakken. We spelen de band nu af en bij het eind van de song geven
we een streepje met de ballpoint op het papier, met daarbij nr. 1
en, als er ruimte is, de titel, eventueel afgekort. Na afloop van
symfonie of tophit nr. 2 komt weer een streepje met het nummer.

s

Afb.4-7. Een zelfhechtend etiket op een spoel kan heel veel aante
keningen bevatten.

Denk er wél om dat in dit geval bij het omleggen van de ten einde
gespeelde band óók de lege spoel omgekeerd moet worden, anders
staat het plakstrookje op de verkeerde spoelzijde t.o.v. het bijbe
horende spoor. En plak voor alle zekerheid een strookje van 6 mm
smal zelfhechtend etiketpapier op de groene aanloopstrook van el
ke spoel, ca. 10 cm van het eind af. Dat groene eind moet altijd
buiten op de spoel zitten en draagt dan de nodige identificatie.
Ook bij bandcassettes is een registratie van de afzonderlijke ge
deelten mogelijk, maar omdat tot dusver bij deze recorders vaak
de tellers ontbreken moeten we het hier doen met een ietwat ru
we schatting van de verbruikte bandhoeveelheid af te lezen op de
schaal 1-100 naast het venstertje. Met een plak-etiket op zowel de
cassette als op het stofvrije plastic doosje vermelden wij het num
mer dat de cassette in onze collectie heeft gekregen.
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Glaspotlood

Als we géén etiketstrookje op de band willen of kunnen plakken
kunnen we heel goed z.g. glaspotlood van Faber gebruiken. Deze
potloden worden in verschillende kleuren geleverd en schrijven op
(bijna) alle gladde oppervlakken en ook op tape. Maar met de ball
point gaat het ook héél goed.
Ook bij bandmontage zullen we later zien dat deze potloden handig
zijn.
Opbergen van banden

De grote bandenfabrikanten leveren heel mooie rechthoekige opbergcassettes van plastic; de banden blijven hier stofvrij en zij
kunnen in hun cassettes mooi als boeken op een plank naast elkaar
staan. De ronde blikken dozen zijn goedkoper en vormen een even
goede bewaarplaats maar zijn nu eenmaal wat lastiger om op te
bergen. Toch willen ze ook wel netjes op een rijtje naast elkaar op
een plank staan, als we maar een latje langs de voorkant boven op
die plank spijkeren, zodat de dozen er niet af rollen. Ook zijn er
wel rekjes voor 5 ronde dozen in de handel.
Bewaren op kamertemperatuur is het beste; niet te koud en niet te
warm (fig.4.9). Vermijd zonbestraling, niet zozeer om de band
zelf als wel om de spoelen. Als ze krom trekken, horen we dat

Fig.4-8. Dit mag allemaal niet. Maar een recorder die veel warm
te afgeeft is ook niet zo gunstig’

vervelende zagerige geluid bij elke omwenteling als de flens de
band raakt. Zoals we reeds eerder schreven, is het aanleggen van
een archiefoverzicht eigenlijk noodzakelijk, anders weten we nooit
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wat waar zit. En dan een inhoudsvermelding, van elke band, liefst
met de bijbehorende tellerstand naast de alfabetische lijst,waarop
het spoelnummer met tellerstand voorkomt. Lijkt ingewikkelder
dan het is.
Reinigen van banden

Wat kan er met een band nu eigenlijk gebeuren? Nu, bij de oudere
banden bestaat een heel reëele kans dat er nog wat ijzersporen,
een bruinachtig pulver, loslaat van de band. We vinden dan een

Afb.4-9. Zo maken we een band schoon; de band loopt op afspeelsnelheid en we pakken hem tussen koppen en opwikkelspoel
met een doekje (foto Agfa).
bruine neerslag in de buurt van de koppen, maar ook op de band.
En dan stof. Bij recorders die in cafés en op de kermis spelen
komt er meer vuil op de band dan U vermoedt. En ook de slijtageprodukten van de band vormen een ongewenste aanhang, die het goed
aanliggen tegen de kop verhindert. Droog reinigen doen we door de
band tussen een dubbelgevouwen stukje zeemleer of niet-pluizend
textiel, b.v. linnen, te voeren tijdens snel vooruit of snel terug
spoelen, buiten de koppen om (afb.4.10). Sommige recorders heb
ben een reinigingsinrichting, waar de band tussendoor geleid
wordt. Zit de verontreiniging zó vast, dat we vocht moeten gebrui63

ken, dan bevochtigen we het lapje met spiritus en zorgen dat de
band droog op de spoel komt door de band een lus van ca. één me
ter te laten doorlopen. Nu en dan een ander plaatsje op het zeemlapje kiezen, anders hoopt het vuil zich op. De aldus opgespoelde
band is te strak opgespoeld. Laat de band daarom daarna weer
ongehinderd op de normale manier terugspoelen. Bij vruchtvlekken nemen we water en bij olievlekken nemen we benzine om te
bevochtigen.
Het reinigen van de koppen

Zo nu en dan maken we de plaatsen waar de band regelmatig langs
loopt schoon met een in spiritus gedrenkt lapje, zonder daarbij een
alcoholbad aan te richten. Droog stof halen we met een kwastje
weg. Nooit met scherpe voorwerpen aan de koppen zitten, al zou er
nu nog zoveel aangekoekt zijn. Neem dan een stukje hard plastic.
Maar zo’n vaart zal het wel nooit lopen.
Bij de cassette recorder zijn de koppen niet zo gemakkelijk te be
reiken. Daarom heeft Philips een z.g. reinigingsband-in-cassette
in de handel gebracht; wanneer we dit bandje eens heen-en-terug
door de recorder laten lopen zijn de koppen weer van stof en vuil
ontdaan.
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5

MICROFOONS, LUIDSPREKERS EN
HOOFDSTUK W ANDERE TOEBEHOREN
Microfoons

De microfoon vangt de luchttrillingen op en zet ze om in elektri
sche spanningen. Er bestaan verschillende grondslagen waarop
microfoons berusten. Los daarvan kunnen de microfoons nog ver
schillen in hun richtings-karakteristiek, d.w.z. zij vangen soms
uit de éne richting meer op dan uit een andere. En dat kan héél
gewenst zijn, om bv. storende geluiden kwijt te raken.
Kristal microfoon

De gevoeligste en daarbij de goedkoopste microfoon maakt gebruik
van de piëzo-elektrische eigenschappen van een kristalplaatje: ge
raakt dit plaatje door luchttrillingen in beweging, dan geeft het
elektrische spanningen af. Het omgekeerde is óók waar: zetten we
er een a.f. wisselspanning op, dan geeft het geluid (afb.5-1).

Afb.5-1. Een oude bekende kristalmicrofoon (Ronette).

Het principe berust op een uitvinding van het echtpaar Curie, dat
ook het radium ontdekt heeft.
In de praktijk ziet men in de microfoon een vlak, kegelvormig
plaatje, dat door de luchttrillingen bij muziek of spraak in bewe
ging geraakt en deze trillingen op het kristalelement overbrengt.
Voordeel: hoge uitgangsspanning, d.i. grote gevoeligheid, dus ge
ringe versterking nodig, behoorlijke karakteristiek, lage prijs,
licht gewicht, platte uitvoering.
65

Nadeel: vrij hoge gevoeligheid t. a.v. brom.
Eigenschappen: hoogohmig, dus gunstige aanpassing op ingang van
versterkers met buizen.
Elektro-dynamische microfoon

Hierbij maakt men gebruik van de eigenschap, dat een draadlus of
spoel, die in een magnetisch veld (d.w.z. tussen de polen van een
magneet) heen en weer bewogen wordt, een wisselspanning af
geeft (afb. 5.2).

v

Afb. 5-2. Een elektro-dynamische microfoon (Telefunken type D 9A)
speciaal voor spraak. Kogelkarakteristiek.
Vergelijk: een dynamo, aangedreven door stoom of benzinemotor,
geeft spanning af. Ook het omgekeerde is waar: een spanning op
een spoel in een magnetisch veld doet die spoel bewegen.
Vergelijk: de elektromotor.
En in de audiotechniek: een luidspreker, waar de a.f. spanning op
een spoeltje wordt gezet. Het spoeltje zit tussen de polen van een
elektromagneet en is vastgekit aan een membraan (conus) van pa
pier. Bij het bewegen ontstaan luchttrillingen.
Dit spoeltje in de e.d. microfoon bestaat uit betrekkelijk weinig
windingen van dik draad, zodat men van laagohmig spreekt; de af
gegeven spanning is laag.
Met een transformator is het mogelijk om deze spanning belangrijk
te verhogen, waarbij men de uitgang van de combinatie van micro
foon en transformator als hoogohmig of als middelbaar kan be
schouwen. Hierdoor is de aanpassing tussen microfoon en ingang
van de microfoonversterker gunstiger.
Dit geldt niet alleen voor versterkers met buizen maar tevens voor
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een versterker met transistoren ofschoon die, vergeleken met bui
zen, een laagohmige ingang bezit. Toch laat men daarbij vaak de
transformator weg.
Wanneer de microfoon d.m.v. een kabel met de transformator ver
bonden wordt en deze transformator zich in de versterker bevindt
verkrijgen we een grote ongevoeligheid voor brom van buitenaf,
hetgeen gunstig is. Bovendien kan bij deze schakeling de lijn tussen
microfoon en transformator zonder bezwaar een flinke lengte be
zitten.
Voordelen e.d. microfoon: robuust, ongevoelig voor brom, gunsti
ge karakteristiek (dus natuurgetrouw). In zijn laagohmige vorm
(zonder transformator) bruikbaar voor transistor-versterkers.
Nadeel: groter, zwaarder en duurder, mede door de transforma
tor, die bij buizen-recorders nodig is. Vrij geringe output, on
danks de transformator, dus is vrij hoge versterking vereist.
Bandmicrofoon

Deze microfoon is in feite een bijzondere uitvoering van de e.d. microfoon. Inplaats van een spoeltje in een magnetisch veld vinden
we hier een slap, zeer dun en licht bandje van bladmetaal tussen
de polen van een magneet (afb. 5. 3).
Bij de e.d. microfoon oefenen de luchttrillingen een druk uit op
het membraan (de conus); bij de bandmicrofoon vinden we géén
conus en is het de snelheid van de langskomende trillende lucht die
het bandje in beweging brengt. De weerstand van het bandje is zéér
laag, zodat een transformator met een verhouding van 1:200 nodig
is om een bruikbare spanning te verkrijgen.

Afb. 5-3. Bandmicrofoon (Grundig GBM 125).
Nierkarakteristiek.

Goede eigenschappen: Zéér gunstige karakteristiek en door het ge
ringe gewicht van het bandje in staat om zeer hoge tonen nog in
bruikbare elektrische trillingen om te zetten.
Vrij eenvoudige constructie, waardoor het voor amateurs mogelijk
is om een hoogwaardige microfoon met lage kosten zelf temaken.
Nadelen: Vrij kostbare aanschaf, mede door de transformator.
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Condensatormicrofoon

Een condensator bestaat uit een laagje isolatiemateriaal (bv. mi
ca of plastic) dat aan beide zijden bekleed is met een geleider, be
staande uit dunne blaadjes metaal.
In feite is een condensator een reservoir voor elektriciteit en de
”inhoud” van een condensator, die men de capaciteit noemt, hangt
af van de afmetingen van die metaal-blaadjes, de elektroden ge
noemd, en van de onderlinge afstand, dus de dikte van het isolatie
materiaal er tussen (afb.5.4).

Afb.5-4.
Condensator-microfoon van
Sennheiser, uitgevoerd als
dasspeld (gold plated) voor
TV-artiesten. Zeer licht en
toch gevoelig. Goede kaï*akteristiek. Is draadloos ver
bonden met de versterker.

Bij de condensatormicrofoon is de eigenlijke "condensator” via een
weerstand verbonden met een gelijkspanningbron, die een spanning
heeft van bv. 200 volt.
Wanneer we nu die éne elektrode van dik materiaal uitvoeren, zo
dat hij min of meer onbeweeglijk is en de andere, die van een soe
pel, dun metaalblaadje (een z.g. foelie) gemaakt is, op korte af
stand spannen, dan is het wel duidelijk dat we door middel van geluidstrillingen die slappe foelie heen en weer kunnen bewegen. De
capaciteit van die condensator neemt daardoor toe en af in het geluidsritme. Maar als die capaciteit variëert, dan zal door die
weerstand regelmatig elektriciteit toe- en afvloeien en ontstaat
over die weerstand een veranderlijke spanningsval. Deze spanningsvariaties zijn de a.f. wisselspanningen. Omdat we geen ge
lijkspanning op de ingang van onze versterker wensen, passen we
een scheidingscondensator toe.
Voordeel condensatormicrofoon: licht van gewicht, zéér goedefrequentiekarakteristiek.
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Nadeel: geringe output, vrij kostbaar; noodzaak om een extra
draad in het snoer op te nemen om de gelijkspanning (polarisatiespanning) naar de microfoon te voeren. De gelijkstroomafname is
overigens nul.
Onbruikbaar bij transistor-recorders , omdat die hoge gelijkspan
ning daarin niet aanwezig is.

Elektro-magnetische microfoons

De geluidskwaliteit van deze microfoons staat zonder enige twijfel
achter bij die van alle andere typen, maar daartegenover staat,
dat er geen enkel type is, dat zo klein en licht is (afb. 5.5).
Van Sennheiser bestaan er ontzettend kleine uitvoeringen, waarvan
de weergavekwaliteit heus nog meevalt, wanneer het gaat om weer
gave van spraak, terwijl de output zonder meer verrassend hoog
is. Kleinste exemplaar: 6x9 mm, dik 4 mm!
De werking is als volgt: evenals bij een telefoon-capsule is er een
metalen membraan aangebracht over de polen van een paar elektro-magneetjes, kerntjes waarom een wikkeling van dun draad.
Bij de telefoon brengt men a. f. -wisselspanningen op de wikkeling
waarna het membraan gaat trillen; bij deze microfoon trilt het
membraan onder invloed van de luchttrillingen, waardoor in de
wikkeling een elektrische (a.f. -)spanning opgewekt wordt.
De metalen kerntjes zijn permanente magneetjes ; was dit niet zo ,
dan zouden alle frequenties verdubbeld worden, dus een oktaaf
hoger van toon.

Afb. 5-5.
Elektromagnetische microfoon
MM 25 van Sennheiser, hier
uitgevoerd als knoopsgatmicrofoon voor sprekers, die via het
bijbehorende zendertje en een
FM-ontvanger met de verster
ker verbonden zijn. (Teleport
zender en ontvanger van Telefunken, ook voor de condensatormicrofoon van afb. 4 hfdst.4).
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ELECTRET-MICROFOONS
Deze voornamelijk in Japan nog niet zo lang geleden ontwikkelde
microfoons komen zowel in principe als in werking geheel overeen
met de reeds genoemde condensatormicrofoons, maar in het ge
bruik zijn ze veel handiger.
Het met behulp van een gelijkspanning van ca 200 V opgebouwde electrostatische veld dat we bij de condensator-microfoon nodig hebben
is bij de electret namelijk overbodig door de aanwezigheid van een
permanent electrostatisch veld dat in de vorm van dipolen in een
dun laagje isolatiemateriaal is opgebouwd.
Richtingskarakteristieken

Men is geneigd te denken dat elke microfoon alle geluiden uit elke
richting even goed opvangt. Dit is niet het geval en we moeten
zeggen: gelukkig niet.
Een microfoon heeft in de meeste gevallen een voorkeursrichting.
Dat betekent niet, dat hij dan uit een andere richting totaal niets
opvangt, neen, maar toch wel véél minder.
De gevoeligheid van een microfoon t.o.v. zijn omgeving kunnen we
het best laten zien in een z.g. richtingsdiagram.
We stellen een microfoon op een bepaalde plaats op, tekenen een
windroos, d.w.z. we verdelen de omgeving in 360° en plaatsen nu
een luidspreker die steeds dezelfde hoeveelheid geluid produceert,
en dat steeds bij eenzelfde frequentie. Met een buisvoltmeter ach
ter de microfoon meten we nu bij elke stand de sterkte van het op
gevangen geluid en de uitkomst zetten we op de tekening. Wij krij
gen dan z.g. richtingsdiagrammen. Naar hun vorm spreken we
dan van een hart- of cardoïde diagram, een 8- of nierdiagram en
van een cirkel-diagram. Ook zegt men wel: karakteristiek. In de
meeste gevallen is de ontvangst niet alleen in het platte vlak cir
kelvormig, maar ook ruimtelijk gezien. We spreken dan van een
kogelkarakteristiek (fig. 5. 6, 5.7, 5.8).
Willen we slechts een geluid uit één bepaalde richting opvangen,
b.v. een zangvogel in het woud, dan plaatsen we de microfoon in
het brandpunt van een parabolische spiegel, een ronde reflector
zoals we die b.v. wel bij ouderwetse straalkachels zien (afb. 5. 9).

Fig.5-6. Cirkeldiagram (of kogeldiagram).
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Fig.5-7. Nierdiagram.

Fig.5-8. Acht-diagram (Schaub Lorenz).

Het resultaat is verbluffend: niet alleen dat het gewenste geluid
door de toepassing van de reflector versterkt wordt (het opvangend
oppervlak van de microfoon wordt aanzienlijk vergroot) maar de
niet gewenste geluiden in de omgeving worden niet opgevangen’
We kunnen een dergelijke inrichting zelf vrij gemakkelijk met wei
nig kosten maken, maar in Engeland worden deze reflectors met
microfoon geleverd door Grampian (0 reflector - 60 cm).

F-

4
Afb.5-9. Om een uitgesproken richtingseffekt te verkrijgen, b.v.
om zangvogels op te nemen, gebruikt men een reflector
(Grampian).

Sommige gebruikers menen een blikachtig bijgeluid bij deze re
flectoren te bespeuren. Dit bezwaar vervalt geheel als men de pa
rabool maakt van polyester met glasvezelwapening.
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Microfoons en storende bijgeluiden

Zogauw we met een microfoon in de buitenlucht werken, blijkt dat
het minste zuchtje wind reeds storende, hoorspelachtige geluiden
veroorzaakt.
Om aan dit bezwaar te ontkomen moeten we om de microfoon een
omhulsel aanbrengen van een niet te zware textiel-stof. Dit om
hulsel moet dan op een geraamte van staaldraad gespannen worden,

Afb.5-10. Met dit "wollige” omhulsel is een microfoon in de open
lucht minder gevoelig voor windgeruis (Sennheiser).
niet te dicht rondom de microfoon. De wind fluit dan niet meer
door het grille of het rooster van de microfoon. Van Sennheiser
zien we hier een speciale anti-wind microfoon in afb. 5.10.

Stereo-microfoons

Voor stereo opnamen gebruikt men óf twee microfoons op enige
afstand van elkaar óf twee microfoons op één gemeenschappelijk
voetstuk. In beide gevallen kiest men een cardoïde karakteristiek
(afb. 5.11).

Afb.5-11.
Een stereomicrofoon van
Grundig 2x cardoïde, e.d.
GDSM 33.
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Frequentiekarakteristiek

Wanneer we met een z.g. toongenerator a.f. wisselspanningen
opwekken, bv. met frequentie beginnen bij 30 Hz (= 30 heen- en
weergaande bewegingen per seconde) tot 15000 Hz en deze a.f.
spanningen via een versterker voor een luidspreker brengen dan
wordt daarmede de lucht in trilling gebracht.
Als we er nu voor zorgen, dat de spanning op de luidspreker
steeds even hoog blijft mogen we dan verwachten dat het geluid bij
elke toon even hoog is?
We laten even buiten beschouwing hoe we dit meten, maar het
staat vast, dat de luidspreker de tonen in het z.g. middenregister
beter weergeeft dan de lage (lager dan 200 Hz) of de hoge (boven
6000 Hz).
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Fig.5-12. De weergave-karakteristiek van een luidspreker (30 cm
/) van Goodmans.
Afb. 5-13.
Diverse luidsprekersystemen van SEL
(Schaub-Lorenz) .

Boven:
voor laag en hoog.

Midden en beneden:
voor laag, midden register en daartus
senin geplaatst de
z.g. tweeters voor
de hoogste tonen.
Deze systemen wor
den in z.g. acoustische
boxen geplaatst, kas
ten waardoor de eigen
schappen van de luid
sprekers tot hun recht
komen.
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De weergavekarakteristiek van een goede luidspreker zien we in
fig. 5.12. Met luidspreker bedoelen we dan de gehele ombouw plus
interieur. Willen we de lage tonen goed horen, dan vervallen we
beslist in vrij grote afmetingen. Voor de hoogste tonen doen we
verstandig om een afzonderlijk luidsprekertje te kiezen (afb. 5.13).
Frequentiegevoeligheid van de microfoon

Als we, dank zij één of ander vernuftig mechaniek niet de a.f.
spanning op de luidspreker constant houden, maar wél de lucht
trillingen die er uit komen, wat vangt een microfoon daar dan van
op?
Ook hiervan maken we een frequentiekarakteristiek, die zich van
de lage tot de hoge tonen uitstrekt.

Fig. 5-14. Karakteristieken van verschillende microfoons.
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Fig. 5-14 A. Kristalmicrofoon KKM 29/F van F & II (Schumann GmbH).
Met een schroefje kan het hoge-tonenbereik naar wens
ingestcld worden (gearceerd).
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Fig. 5-14B. Dynamische microfoon (Grundig GDM 12).
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Fig. 5-14 C. Bandmicrofoon (Grundig GBM 125).
74

+ 10
dB

0
ca 45mi^/6a/-

■?

- 10

~x---------pz:: —
20

30 40

60 80 100

200

300 400 6008001000Hz

2

6 a io

3

20 kHz

Fig.5-14D. Condensatormicrofoon (Grundig GKM 17).
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Fig. 5-14 E. Elektromagnetisch microfoontje van Sennheiser MM 25.

We zien in fig. 5.14-A-B-C-D-E de karakteristieken (grafische
voorstellingen, ook wel krommen genoemd), van de hiervoor be
sproken typen. Duidelijk zien we hoe de gevoeligheid voor zowel
de hoge als de lage tonen afneemt. Er zijn verschillende mogelijk
heden om de karakteristiek te veranderen en er bestaan zelfs mi
crofoons, die door het omzetten van een schakelaar het hoge- of
het lage gebied versterken of verzwakken.
Frequentiegevoeligheid van het oor

Wanneer we de luidspreker weer geluid laten weergeven, waarbij
de sterkte voor alle frequenties even hoog is, wat horen wij daar
dan van?
Nu wordt de zaak moeilijker, want ten eerste is het hoor vermogen
voor ieder mens verschillend en ten tweede is het moeilijk om de
overgevoeligheid in gemeten waarden uit te drukken.
Toch is het wel gelukt om een frequentiegevoeligheidskromme van
het menselijk oor vast te leggen, eerst door Fletcher en Munson,
later herhaald door Robinson en Dadson, wier krommen thans als
norm zijn aanvaard (fig. 5-15). Deze krommen zijn niet aan een
mens gemeten, maar gemiddelde waarden, vastgesteld aan zeer
veel proefpersonen. Het is duidelijk zichtbaar, dat er beslist meer
energie nodig is om ons oor een hoge of een lage toon "luid” te doen
vinden; maar reeds bij veel minder geluidsenergie vinden we een
toon in het middenregister reeds luid. Wanneer het geluid het ni
veau bereikt als boven in de kromme is aangegeven, gaat het echt
pijn doen. Verder staat het nog vast, dat de gevoeligheid voor hoge
tonen bij het ouder worden nog geringer wordt. Dieren verschillen
in dit opzicht veel van mensen. Niet alleen dat b.v. een hond zeer
zwak geluid wel hoort en de mens niet, maar soms zien we zelfs
een vogeltje het bekje bewegen, maar we horen het hoge toontje
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niet. En dat andere vogeltje hoort het wel. Dat zijn dan zeer hoge tonen.
Het zal uit het bovenstaande wel duidelijk zijn, dat we met een mi
crofoon zo zonder meer echt niet de geluidssterkte van een luid
spreker bij diverse frequenties kunnen gaan meten’ Want ons meet
apparaat (die microfoon) is zelf lang niet zonder gebreken.
Ook zal het nu wel duidelijk zijn, waarom we een radio-uitzending
nooit via microfoon en luidspreker op de band vast moeten leggen.
Zowel de hoge als de lage tonen worden dan dubbel verzwakt: door
de microfoon en door de luidspreker.
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Fig. 5-15. De kromme, opgemeten door Robinson en Dadson.
Luidheid en dynamiek

Als we nu eens nagaan welk geluid met ons oor nog maar juist kan
worden waargenomen en tevens, welk geluid we net niet meer
verdragen omdat de z.g. pijngrens bereikt is, dan blijkt dat daartus
sen alle dagelijkse geluiden liggen.
De geluidssterkte laat zich meten en wordt vastgelegd in W/m2
(watt per vierkante meter) en dB (decibel), waarbij 0 dB = 10-12
10-^2
W/m2 (gehoordrempel voor 1000 Hz).
Op die manier kan worden vastgesteld, hoeveel maal het ene ge
luid luider is dan het andere. Helaas wordt deze natuurlijke ver
houding in geluidssterkte niet gehandhaafd bij de weergave: elk reproduktiesysteem: band, telefoon, of plaat bevat enige ruis. Het
zachtste geluid moet enige malen luider zijn dan die ruis, het mag
er niet in verdrinken, zoals men zegt. Maar dan wordt een piano,
in zijn natuurlijke sterkteverhouding weergegeven, véél te luid.
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Men comprimeert (zegt men) de geluidssterkte bij het opnemen,
d.w.z. men draait bij sterke passages de versterkingsknop wat
terug om overbelasting in de versterker - met bijbehorende ver
vorming - te vermijden. Ook maakt men zwakke geluiden wat extra
sterk om boven de ruis uit te komen. De verhouding zacht tot luid
wordt daardoor kleiner. Men zegt: de dynamiek van het geluid, de
sterkteverhouding, wordt verkleind.
Principieel wordt de ruis sterker bij lagere bandsnelheid. Men zegt
dan ook dat de aldus verkregen bandbesparing ten koste gaat van de
signaal/ruis verhouding en dus van de dynamiek.
En dit alles nog afgezien van het hoge tonen verlies. Door beter
bandmateriaal probeert men de ruis terug te dringen en met betere
koppen slaagt men er in de hoge tonen op te halen.
Opname- en weergavekarakteristiek

We weten nu wel, dat zowel de microfoon als de luidspreker niet
zonder gebreken zijn en ook ons oor gaat lang niet altijd vrijuit.
Maar ook de magnetische band is lang niet zonder gebreken en met
name de hoge frequenties (dus de opname van hoge tonen) vereist
een extra grote energie om de band te magnetiseren.
Bij het weergeven van de hoge frequenties ligt de zaak weer anders:
Hier zijn zowel de bandsnelheid als de (te grote) spleetbreedte in
de kop er de oorzaak van, dat de hoge frequenties verzwakt worden.
Om dit te ondervangen worden de hoge frequenties zowel bij de op
name als bij de weergave overdreven.

Afb.5-16. Karakteristieken van een goede recorder (Tandberg
model 64 X). De cijfers bij de krommen betekenen de
bandsnelheid, resp. 4,75 - 9,5 en 19 cm/sec.
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Fig.5-16A. Karakteristiek van de opnameversterker.
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Fig.5-16B. Karakteristiek van de weergave-versterker.
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Fig. 5-16 C. Weergave-kromme (z.g. overall-kromme), dus weer
gave van een met deze recorder opgenomen band.
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Fig. 5-16 D. Kromme als C, doch van een goede cassetterecorder
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Fig. 5-16E. Opname-weergavekromme van een cassette-recorder
met Dolby-systeem (Wharfedale-Amroh) zie hoofdst. 10.

. We geven in fig. 5-16-A de opname-karakteristiek van een goede
bandrecorder en in fig. 5-16-B de karakteristiek van de versterker
bij het weergeven.
In fig. 5-16-C zien we de karakteristiek van het uiteindelijke resul
taat.voor een recorder van topklasse (Tandberg) en in fig. 5-16-D
voor een goede cassetterecorder (Optacord).
Dat we tenslotte de ware reproduktie te horen krijgen is te danken
aan de filters, die we bij resp. het opnemen en het weergeven in
schakelen.
Mengpaneel

Op een mengpaneel zitten verschillende ingangsmogelijkheden en
één uitgangskanaal. Er bestaan verschillende uitvoeringen (zie
afb.5-17-A, B en C).
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Afb. 5-17A. Een twee-kanaal mengpaneel van Telefunken. Twee
regelknoppen (semi-vlakbaan). Voor elk kanaal vinden
we een Din-ingang voor een pickup plus een ingang, die
zowel een gevoelige als een minder gevoelige aansluitbus bezit, resp. voor: pickup of bandrecorder en mi
crofoon, telefoon-adapter, radio-ontvanger. De beide
regelaars brengen die signalen van nul tot max. naar
de uitgangen.
Die ingangsmogelijkheden zien we als meerdere steekdozen voor
zowel microfoons als voor grammofoonplaten of andere bronnen
van a. f. signalen.
Elk inkomend signaal heeft zijn eigen sterkteregelaar; Verder is
er een mogelijkheid om één of meer hoofdtelefoons aan te sluiten
voor het afluisteren.
De sterkteregelaars voerde men vroeger uit als een draaiknop,
maar via de studiotcchniek is thans de schuifknop tot de amateur
gekomen. Het voordeel van de schuifknop is, dat men met één blik
de stand van meerdere sterkteregelaars kan overzien. Nu is het
wel zo, dat de a.f. input wat betreft de signaalsterkte nog wel wat
uiteen loopt voor diverse typen. Daarom zijn de "echte” mengpa-

Afb.5-17B.
Een Hi-Fi mengtafel voor in
bouw van een Braun (MP 1)
pickup. Bandrecorder, radiotuner, microfoon, gong, geluidsprojector en versterker,
alles kan worden aangesloten.
Een laagohmige uitgang kan
een of meer versterkers zelfs
op grote afstand uitsturen. Al
les wat voor mengen en voorversterken nodig is, bezit deze
mengtafel.
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nelen meestal voorzien van een afzonderlijke voorversterker voor
elk inkomend kanaal; deze kunnen afzonderlijk worden ingesteld,
zodat op elke schuifregelaar een signaal van ongeveer gelijke
grootte staat, terwijl er tevens voor gezorgd is, dat de kanalen
elkaar niet kunnen beïnvloeden.
Wanneer dit mengpaneel nu in een afzonderlijke ruimte geplaatst
wordt, kan daar de gehele "uitzending” beluisterd worden en kan
de "geluidstechnicus” zijn mengsel, omdat hij apart zit via een
luidspreker, beluisteren.

rC3

A3"|

-C1
A1 "I

B

A2

Afb. 5-17 C.
Trucmenger 77 van Telefunken. Niet alleen kan
een stereokanaal met twee
andere signaalbronnen ge
mengd worden, maar
monorale kanalen kunnen
ook afzonderlijk in een of
twee kanalen, links of
rechts, van een bestaande
band gemengd worden.
Vlakbaanregelaars. (d.w.z.
niet draaiend doch schuivend.

Tijdschakelklok

Wanneer we een bepaalde radio-uitzending, die tijdens onze afwe
zigheid wordt uitgezonden, niet willen missen, zetten we de re
corder gereed, schakelen hem op de stand "opname”, maar laten
het net-aansluitsnoer lopen via een tijdschakelklok, die op zijn
beurt in het wandstopcontact wordt gestoken (afb. 5-18). De uitscha
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Afb.5-18.
De tijdschakelklok van Hankart, die de recorder automa
tisch op een gewenst tijdstip
inschakelt, terwijl de auto
matische stop hem uitscha
kelt als de band "vol” is.

kelstrook zorgt er dan voor dat de motor afgeschakeld wordt als
de band ten einde is. Het mooiste is een automatische uitsturing;
hebt U die niet, gebruik dan in verband met pieken en uitschieten
de low-noise-high-outputband van BASF of de PE 31 van Agfa.
Bij de duurdere recorders heeft men in een streven om de mecha
nische manipulaties zoveel mogelijk te vermijden veelvuldig elek
tromagnetische omschakelorganen aangebracht. Een bijkomstig
voordeel hiervan is, dat men de vereiste handelingen niet met
(soms zwaar lopende) mechanische toetsen behoeft te verrichten,
doch met licht bedienbare elektrische toetsjes. Ook de zg. ver
grendelingen zijn elektrisch veel gemakkelijker te verwezenlijken
dan langs mechanische weg. (Vergrendelingen zijn inrichtingen
waarmede we b.v. kunnen verhinderen dat we tegelijkertijd snel
vooruit en achteruit inschakelen of tegelijkertijd opnemen en weer
geven. )
Bij deze elektrische bediening vallen echter alle relais’ af zodra
de netspanning wordt uitgeschakeld en ze komen niet meer opnieuw
in functie bij wederinschakeling van de netspanning d.m.v. de tijd —
schakelaar. Deze kunnen we dus bij dergelijke elektrisch bediende
recorders niet toepassen.
Indien we echter bereid zijn ons in deze kwestie te verdiepen en
niet bang zijn om gewapend met het schema en een dosis gezond
verstand in de recorder te duiken dan zijn er toch nog wel moge
lijkheden.
Een ervan is om "ergens” onderweg één der beide stroomtoevoerdraden naar de motor (en) te onderbreken.
De beide punten der onderbreking (A en B) moeten we nu via een
twee-aderig netsnoer verbinden met de beide contacten in de tijd—
schakelaar. Wanneer de recorder nu gewoon met de daartoe be
stemde (druk)knoppen wordt ingeschakeld komt alles in functie,
behalve de motoren. Die beginnen eerst als de tijdschakelaar op
het verlangde tijdstip in actie komt. Het uurwerk-motertje loopt,
in serie met de motoren, op een wat lagere spanning.
Natuurlijk moeten we hierbij voorzichtig te werk gaan. De tijdscha
kelaar b.v. die normaal in het stopcontact zit, moet wat zijn contact
punten betreft,GEHEEL VRIJ VAN HET NET blijven:deze mogen
alleen maar die motor inschakelen. De recorder krijgt zijn stroom
via zijn normale steker, die gewoon in het stopcontact zit.
Dat snoer van de tijdschakelaar naar de motor mag wel op de recor
der aangesloten worden via een steker, waarbij op de recorder een
stopcontact geplaatst moet worden. Bij normaal gebruik (zonder tijd
schakelaar) komt hierin een steker met doorverbonden pennen. Zorg
er bij deze schakeling wel voor, dat er NERGENS een stroomvoerende
stekerpen ontstaat; de tijdschakelaar moet hierbij op een andere wijze
aangesloten worden. Aan de uitgaande zijde van de tijdschakelaar moet
een steker met doorverbonden pennen ingestoken worden, één en an
der volgens het schema in fig. 5-18A .
Het uitschakelen van de recorder als de band vol is vindt op de norma
le manier plaats.
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Voice-operated recorder

Soms wil men opnamen maken, b.v. van spelende kinderen of van
een papegaai zonder dat de betrokkenen weten dat de opnamen wor
den gemaakt. Want dan worden kinderen of dieren afgeleid en zijn dan
niet natuurlijk. Maar het kan zijn, dat een groot deel van de band
onbesproken verloopt, omdat kind of dier lang niet altijd aan het
woord zijn. Om dit nu te voorkomen, gebruiken we een apparaat,
dat het loopwerk van de recorder eerst inschakelt op het moment

Afb.5-19.
De Akustomat F 411 van Uher,
die het bandtransport van de
recorder inschakelt zodra enig
geluid zich doet horen en weer
stopt zodra het stil wordt. De
drempelwaarde is instelbaar.

dat er werkelijk gesproken of gezongen wordt (afb. 5-19). Het elek
tronische deel van de recorder is daarbij dus wél doorlopend in
geschakeld. En dan moet de band weer stoppen zodra het geluid
ophoudt. Men gebruikt hierbij een apparaat, dat een schakelaar
omzet, zodra er een audio-signaal binnenkomt, wat de Engelsen
een "voice-operated” of een ”voice actuated switch” noemen. Men
gebruikt daartoe een aftakking op de microfoonversterker, die
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echter het normale beloop van het signaal niet mag verstoren. Dit
afgetakte signaal wordt dan goed versterkt en gelijkgericht. Komt
er nu enig signaal binnen, als is het nog zo klein, dan wordt dit
hier omgevormd tot een gelijkstroom, die een relais aantrekt; dit
relais nu schakelt de motor van het loopwerk in. Het is wel dui
delijk, dat de motor even tijd nodig heeft om op toeren te komen,
zodat er de eerste seconde niets op de band wordt gezet. Om te
voorkomen, dat na elke lettergreep of spreekpauze de motor weer
stil gaat staan, heeft men de schakeling zo gemaakt, dat na het
laatste woord of geluid het relais toch nog ca. een halve minuut
blijft ingeschakeld. Komt er in die tijd weer enig geluid, dan wordt
die afschakeltijd automatisch weer op de volle lengte gebracht. In
feite is deze op geluid reagerende schakelaar helemaal niet inge
wikkeld.
Bij deze apparatuur, die zelfstandig opneemt zonder dat we er bij
zijn, is een automatische sterkteregeling tijdens opname natuurlijk
zeer waardevol, maar helaas zijn weinig recorders hiermede uit
gerust.
Afstandbediening van bandrecorders

Verschillende bandrecorders zijn uitgevoerd met een mogelijkheid
om het bandtransportmechanisme met een schakelaar aan een snoer
in te schakelen. Het elektronische gedeelte is dan reeds ingescha
keld, hetzij in de stand opname, hetzij in de stand weergave. In
feite doet de afstandschakelaar hetzelfde als de pauzetoets. Het is

Afb.5-20.
Voetschakelaar om recorders
te kunnen in- en uitschakelen;
worden aangesloten op de bus
"afstandsbediening”.
(Foto Uher).

bijzonder handig om deze afstandschakelaar uit te voeren als een
voetschakelaar, waardoor men beide handen vrij heeft, b.v. voor
dikteermachines, zowel bij het opnemen als bij het weergeven. In
afb. 5-20 zien we een voetaïstandsbediening van Uher met twee pe
dalen, waarmee twee functies verricht worden.
Band demagnetiseerspoel

We weten, dat bij elke opname alles wat er voordien op de band
stond uitgewist wordt. Willen we nu alles uitwissen wat er op de
band staat zonder dat we er iets nieuws opbrengen, dan laten we
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de band door de recorder lopen, terwijl deze in de stand "opname staat,
doch zonder dat er enig audio-signaal wordt opgebracht en dat bij de
hoogste snelheid. Toch gaat dit sommige mensen nog niet snel genoeg,
daarvoor heeft men nu de z .g. band-ontmagnetiseerspoel in de handel
gebracht. In feite is dit een grote klos draad, die op de netspanning wordt
aangesloten. De wisselspanning veroorzaakt in de spoel een wisselveld
en dat heeftop de ijzerpartikeltjes op de band dezelfde uitwerking als de
wiskop. Door de ontmagnetiseerspoel enige malen boven de spoel met
de band heen en weer te bewegen en uit te schakelen als we op minstens
2 meter afstand van de band zijn, wordt alles gewist.
Ontmagnetiseerspoel voor de koppen

Het is voor de opname- en weergavekoppen bepaald ongewenst als
deze zelfs maar in de geringste mate een blijvend magnetisme bezitten;
dit verraadt zich onmiddellijk als ruis. Z elfs het werken met een gemag
netiseerde schroevendraaier, omb.v. de spleet te stellen, kan funest
zijn en het ergste is, dat we dit magnetisme zo maar niet kwijt zijn. Hier
voor bestaat echter de kopontmagnetiseerder. In feite is dit een even
eens op het net aangesloten spoel, die hier echter gewikkeld is op een
open kern van transformatorblik, met 2 toegespitste punten, waartussen een zeer sterk magnetisch wisselveld bestaat. Door met deze spit
sen de luchtspleet van de opname/weergave kop heel dicht te nade
ren kan men dit euvel de baas worden. Evenals de bandwisspoel
niet in- of uitschakelen binnen een afstand van 2 meter van de kop
pen. Niet te brusk wegtrekken.
Smering van de bandrecorder

Veel valt er niet te smeren aan een bandrecorder. De meeste draailagers zijn uitgevoerd met z.g. sinterbrons, een poreuze stof die
voor de montage gevuld is met een bepaalde olie. Het is vrijwel on
mogelijk om tijdens stilstand enige olie toe te voegen, maar als de
as draait gaat dit wel. Gebruik echter steeds de voorgeschreven
olie en zo die niet bekend is: Tellus 33, een dunne olie. Voor onder
delen die over elkaar schuiven gebruiken we Alvania 2, een vetsoort;
beide smeermiddelen zijn van Shell.
Naast de motoren hebben verschillende transmissiewieltjes zo nu
en dan een drupje olie nodig. Zorg er voor, dat er nóóit olie op
rubber delen komt; aandrijf snaren en frictiewieltjes van rubber
verdragen dit niet en de rubbersvan de verende ophanging evenmin.
Begin pas te smeren als de recorder een half uurtje gelopen heeft
en verwijder met een doekje alle olie die na enige minuten niet op
genomen is. Schakelmechanisme en schuivende delen hebben vaak
behoefte aan enig vet, maar ook dit moet spaarzaam worden toe
gediend. Zorg er voor dat alles wat met de band in aanraking komt
vet- en olievrij is en blijft. En denkt er om, dat de recorder bij
het opbergen op zijn kant komt te staan, zodat er olie kan morsen
vanaf plaatsen, die in de horizontale stand onschadelijk kan lijken!
84

HOOFDSTUK 6

WAT GAAN WE OPNEMEN?
Grammofoonplaten overspelen op de band

Wanneer we een draaitafel plus pickup bezitten kunnen we zonder
meer deze pickup-spanningen in de opnameversterker van de re
corder brengen; vaak is hiervoor een speciale stekerbus aanwezig.
Deze uitgaande spanningen (we spreken van output) zijn voor dit
doel groot genoeg; alleen in het geval dat we een z.g. elektro-dynamische pickup gebruiken is het verstandiger deze met de - toch
reeds aanwezige - microfoonversterker extra te versterken. Hier
is dan echter wel een corrigerend filter bij nodig.
In een afzonderlijk hoofdstuk (8) zullen we een overzicht geven van
diverse spanningen en vermogens, impedanties enz. , enz. die in
bandrecorders van belang zijn.
Samenspel Radio-toestel - bandrecorder

Vóórdat we deze kwestie bespreken, willen we hier eerst even vast
stellen, wat een radio-toestel aan belangrijke onderdelen bezit; we
doen dit aan de hand van het blokschema (fig. 6-1).
EXTRA LUIDSPREKER

VOLUME
REGELAAR
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Fig.6-1. Blokschema van een radio-toestel.
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Radio-toestel

Via de antenne pikken we de z.g. hoogfrequente trillingen (z.g.
r.f. trillingen) uit de lucht op; om één gewenste radiozender tus
sen de vele uit te kiezen, gebruiken we de afstemkringen; daar
achter volgt de m.f. versterker, maar we blijven van r.f. wissel
spanningen spreken. De afstemeenheid, die ons van een gekozen
zender de r.f. trillingen levert, noemen we vaak de tuner. Deze
r.f. trillingen worden gelijkgericht in een detector, waarvoor we
een z.g. diode gebruiken. Dat kan een radiobuis zijn of een half-
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geleider, de helft van een transistor, maar het blijft een diode.
Achter deze diode verkrijgen we de z.g. laag-frequente wissel
spanningen, de audio-frequente, kortweg a.f. trillingen, die we
ook wel a.f. signalen noemen. Deze verschillen volstrekt niet van
de a.f. trillingen uit de pickup en ook wat hun grootte betreft is
is de output van dezelfde orde.
Verder bevat elk radio-toestel achter die diode een a.f. versterker,
waarmee de luidspreker wordt gevoed en die we eindver sterker
noemen. Bovendien bevatten de grotere radio-ontvangers steeds
een klankregeling, waarmee de hoge en ook de lage tonen kunnen
worden verzwakt of opgehaald; in feite zijn dit dus twee variabele
filters.
Tenslotte bevat vrijwel elk radio-toestel een mogelijkheid tot aan
sluiting van een pickup, zodat men - via a.f. versterker, krachtversterker plus luidspreker - grammofoonplaten kan weergeven;
er zit dan een keuzeschakelaar in het radio-toestel: "Pickup" of
"Radio", achter de diode natuurlijk (zie fig.8-9).
Nu moeten we aanstonds vaststellen, dat er maar weinig zenders
zodanig storingsvrij ontvangen kunnen worden, dat het de moeite
loont om die opnamen vast te leggen. Of we krijgen er belendende
zenders doorheen, óf er zijn elektrische- of bromfiets storingen.
En als ze dan nog storingvrij ontvangen worden, dan zijn de hoge
tonen als gevolg van de hoge selectiviteit, erg in het gedrang ge
komen. Wat dat betreft vormen de FM-uitzendingen een gunstige
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Fig.6-2. Blokschema, samenspel radio - ontvanger - recorder.
Links: opname; rechts: weergave. In het midden de diodebus
op de ontvanger, beneden de overspeelbus op de recorder.
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uitzondering: ze worden niet alleen storingsvrij ontvangen, maar
de frequentie-omvang loopt tot ver in het gebied van de hoge tonen
door, (hoger dan 10.000 Hz.) Dit is trouwens ook het geval met
het geluid van de televisie-uitzendingen.
Wanneer we nu het blokschema van een radio-ontvanger (fig. 6-1)
combineren met dat van een bandrecorder (dat we in fig. 3-11
reeds te zien kregen) dan komen we tot het blokschema van fig. 6-2.
Bij hoofdstuk 8 - Stekers, Kabels en Koppelingen - komen in de fi
guren 8-7 A en 8-9 meer details ter sprake. Een belangrijke rol
in deze samenwerking speelt de z.g.

Diode aansluiting
Deze zit op het radio-toestel en bevat een aansluitpunt voor het sig
naal (1) en in vele gevallen een voor het van de bandrecorder bin
nenkomende signaal (3).
In principe komen de binnenkomende signalen op precies hetzelfde
punt terecht als waar de uitgaande signalen de schakeling verlaten
nl. de bovenaansluiting van de sterkteregelaar (de potentiometer)
van de ontvanger. Om te maken, dat de recorder en de ontvanger ei
kaars interne schakeling niet beïnvloeden, brengt men enige weer
standen aan, zowel in het inkomende als in het uitgaande circuit (fig.
8-8, 8-9). Natuurlijk is het wel verstandig om elke radio-ontvangst
tijdens recorderweergave te verhinderen (schak. R/B in fig. 8-9).
Wanneer we zelf in bestaande apparatuur dergelijke verbindingen
tot stand willen brengen moeten we zorgen voor een zg. galva
nische scheiding, d.w.z. de betrokken leidingen behoren onder
broken te worden door condensatoren van goede kwaliteit.
Capaciteit bij (oudere) buizenontvangers 0,01 gF, werkspanning
250 V ~. Bij trans is torontvangers werkend op het net 0,1 gF,
dezelfde werkspanning; niet op het net werkend 5 gF, werkspan
ning 25 volt. (De condensatoren brengen we in de ontvanger on
der).

Overspeelaansluiting
Deze zit als een meerpolige aansluitbus op de recorder (fig. 8-7 A)
en bevat eveneens een aansluitpunt voor de uitgaande signalen (3)
en een voor de binnenkomende signalen. Overigens is deze over
speelaansluiting helemaal niet gereserveerd voor het samenspel
met een radio-ontvanger. We kunnen hierop ook een andere band
recorder aansluiten voor het overspelen over-en-weer, terwijl ook
een andere versterkerinstallatie, b.v. Hi-Fi hieruit zijn signaal
kan betrekken.
Ook hier zijn weerstanden aangebracht; de waarde hiervan hangt af
van de schakeling en of er buizen of transistoren gebruikt zijn.
Als verbinding tussen de diodeaansluiting en de overspeelbus ge
bruikt men speciaal daarvoor ontwikkelde kabeltjes, waarop in een
afzonderlijk hoofdstuk (8) wordt teruggekomen.
87

Aansluiting aan TV-ontvangers en z.g. U-ontvangers

Bij het bovenstaande is uitgegaan van recorders en ontvangers voor
netspanning, die gevoed worden via een transformator en daardoor
galvanisch van het net zijn gescheiden; batterij-apparaten zijn dit
zo-wie-zo. Helaas is dit bij TV-ontvangers en z.g. U-ontvangers
nóóit het geval. Wij moeten in verband met het levensgevaar, dat
verbonden is aan het maken van verbindingen in alle TV- en U-apparaten dringend afraden om als leek zelf hier enige verbindingen
tot stand te brengen in dergelijke toestellen. Zelfs het openen van
de achterwand en het aanraken van het metalen chassis kan dodelijk
zijn.
Bandopname van radiouitzendingen

Hierbij gaan we uit het radio-toestel van de diode-aansluiting (punt
B, 1 van de steker) via een kabeltje naar de recorder, om daar
eveneens op punt 1 binnen te komen.
Er is geen enkel bezwaar tegen, dat tijdens deze opname de luid
spreker van de ontvanger in functie blijft, waardoor we kunnen
horen wat we opnemen. Daarnaast blijft het natuurlijk mogelijk om
via de hoofdtelefoon in de recorder de uitzending te beluisteren.
Natuurlijk zou het heel goed mogelijk zijn om het uitgaande signaal
van een radio-toestel niet af te tappen achter de diode, maar b.v.
van de luidspreker aansluiting, dus achter de krachtver sterker.
Toch doet men dat liever niet, want de meeste vervorming in een
versterker zetelt in de krachtversterker.
Is het radio-signaal, dat we van de diode-aansluiting afnemen te
sterk, dan moeten we het in de recorder met de uitstuurregelaar
verzwakken, waarbij we dan de uitstuur-indicator in het oog moe
ten houden. De volumeregelaar van de radio is hier machteloos,
want die komt pas na de diode’ Nemen we van de luidsprekeraansluiting af, dan heeft de volumeregelaar wél invloed.
Bandweergave via radio-ontvanger

Willen we echter een op de band staande opname via de radio weer
geven, dan doorloopt de output van de weergavekop eerst de ver
sterker in de recorder, gaat dan echter niet naar de eindversterker
plus luidspreker, doch alweer naar diezelfde diode-aansluiting op
de ontvanger, maar nu op punt A (3 van de steker), waarna het sig
naal (zo noemen we de wisselspanningen in de audio- en communi
catietechniek ook wel) naar de versterker, eindversterker en luid
spreker in de ontvanger gaat. Ook in dit geval wordt het signaal
vóór de volumeregelaar (in de recorder) afgetapt; de sterkte rege
len we in de ontvanger met de volumeregelaar.
We zien dus: op die diode-aansluiting kan het a.f. signaal zowel de
ontvanger verlaten als binnenkomen.
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Samenspel Radio - Recorder - Grammofoon

In vele gevallen wordt de grammofoonmuziek weergegeven door het
radio-toestel; de pickup-aansluitkabel van de platenspeler zit dan
permanent gestoken in de stekerbus achterop het radio-toestel (fig.
8-9). Wanneer we nu later de bandrecorder in dit samenspel gaan
betrekken, dan laten we die piekup-steker rustig in die stekerbus
in het radio-toestel zitten; over de diode-aansluiting loopt dan nu
zowel het pickup-signaal als het radio-signaal naar buiten, afhan
kelijk van de stand van de schakelaar R/B-G in de ontvanger.
Meestal is dat één der druktoetsen.
Versterkerinstallatie achter de

recorder

Natuurlijk zouden we vlak vóór de luidspreker in de recorder, b.v.
op de uitgangstransformator, een aansluiting kunnen maken, zodat
het reeds versterkte signaal naar de ingang van een grote audioversterker gevoerd zou kunnen worden. In de praktijk echter geeft
men er de voorkeur aan, om dit uitgaande signaal reeds vóór de
eindversterker af te tappen, dus net als bij de weergave via de
radio, b.v. op punt 3 van de aansluitbus voor de overspeelleiding.
Weergave via extra luidspreker

Tenslotte bestaat zoals we zagen de mogelijkheid om wél dekrachtversterker uit de recorder te gebruiken, maar een andere luid
spreker aan te sluiten, liefst een grotere, in een ruimer behuizing,
waardoor de lage tonen meer tot hun recht komen of met een mo
derne luidsprekerbox. Er is op de meeste recorders een stopcontactje daarvoor aanwezig (fig. 8-2, L4 en 8-3). Een aardige bijkom
stigheid van de meeste recorders is, dat door het insteken van dit
stekertje tevens de luidspreker in de recorder tot zwijgen wordt
gebracht. Dit kan ook met een afzonderlijk schakelaartje, dat ge
makkelijk aangebracht kan worden.
Opname met de microfoon

Met de microfoon zijn we in staat geluidstrillingen om te zetten in
a.f. wisselspanningen; in feite is de microfoon het enige werktuig
waarmee we zelf het geluid, dus de spraak of muziek, benaderen
om vast te leggen; bij alle andere methoden (radio of plaat) heeft
iemand anders dat gedaan en doen wij niets anders dan het a. f.
signaal vast te leggen.
Met de microfoon leggen we dus life-uitzendingen vast. Helaas
moet een microfoon steeds door middel van een kabeltje met de
recorder verbonden zijn.
Er bestaat wel een mogelijkheid om een zéér klein zendertje van
geringe draagwijdte met de microfoon samen te bouwen en aldus
de elektrische trillingen draadloos over te brengen naar een ont89

vanger die dan met de recorder samengebouwd is,maar in ons land
laat de wet dergelijke inrichtingen niet toe(zie fig. 5-5; zie ook het
blad Radio Bulletin van februari 1968).
Dat snoer kan, vooral bij kristal-microfoons een bron van brom
vormen. De wisselstroom van het verlichtingsnet in onze woningen
heeft nl. invloed op de z.g. hoogohmige microfoons. Buitenshuis
bestaat deze bromkans niet, maar dan moeten we gebruik maken
van transistor-recorders met gelijkstroomvoeding. Ofschoon men
daarbij geneigd is in de eerste plaats aan grote recorders te den
ken, moeten we hier wijzen op de cassette-recorders, waarmede
een zéér goed resultaat verkregen kan worden.
In hoofdstuk 5 zijn de verschillende microfoons en hun eigenschap
pen reeds behandeld.
Opname van de draadomroep

De draadomroep levert storingsvrije uitzendingen van hoge kwali
teit, zodat we hiervan zéér goede opnamen met de bandrecorder
kunnen verkrijgen. Helaas is het programma beperkt.
Uit de aard der zaak moeten we een verbinding maken tussen de
radio-centrale-aansluiting en onze recorder; in een apart hoofd
stuk (8) over stekers en koppelingen komen we daarop terug (afb.
8-13). De spanning van de door de draadomroep geleverde a.f.
wisselspanningen ligt op ongeveer hetzelfde niveau als dat van een
radio-toestel of pickup, doch hoger dan dat van een microfoon.
De impedantie van de radio-centrale is uitgesproken laag-ohmig,
zodat we niet zonder meer de draadomroep op een recorder-ingang
kunnen aansluiten. Hierover meer bij ”koppelingen”.
In het algemeen zullen we de draadomroep toch nog wel aan kunnen
sluiten op de ingang voor pickup of radio op onze recorder, maar
als we niet voldoende signaal op de band verkrijgen (te controleren
met de indicator), dan is er niets tegen om de microfoon-ingang te
gebruiken. Ook bij deze opname is het mogelijk om de luidspreker
van de draadomroep in functie te laten.
Opname van radio of draadomroep via microfoon

Natuurlijk is het mogelijk om de microfoon vlak voor de luidspreker
te houden en aldus een opname op de band te maken. Zowel de luid
spreker als de microfoon hebben echter hun tekortkomingen, die
een vervorming van het oorspronkelijke klankbeeld veroorzaken.
In het algemeen moeten we niet de omweg over luidspreker-luchtweg-microfoon kiezen doch de rechte weg, het elektrische a.f.
signaal van de diode of centrale naar de ingang van de recorder.
De recorder als grammofoonversterker

Sommige recorders kunnen dienst doen als weergaveversterker voor
radio of pickup (zie hiervoor de bij het apparaat behorende gebruiks
aanwijzing). Men laat dus een plaatje draaien, voertheta.f. signaal
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uitdepickup inde recorder; uiteindelijk komt het a. f. signaal versterkt
inde luidspreker terecht. Hetbandtransportmechanisme werkt hier
bij in het geheel niet: in feite gebruikt men alleen de versterker plus
luidspreker en, als men die niet mooi genoeg vindt, dan schakelt men
de externe luidspreker in. Soms heeft de stand van de snelheidsschakelaar invloed op de weergavekwaliteit, probeer dus - hoewel
de motor niet is ingeschakeld - bij welke "snelheid” het beste ge
luid wordt verkregen.
De recorder als public address systeem

Op dezelfde wijze kan de versterker in de recorder dan gebruikt
worden om oproepen per luidspreker te verzorgen. Hierbij moet
men er echter beslist voor zorgen, dat de microfoon en luidspre
ker niet in een vertrek staan, want de luchttrillingen uit de luid
spreker zouden dan de microfoon opnieuw bereiken en dan horen
we verschillende gil-geluiden. De installatie gaat dan rondzingen,
zoals we dat noemen. Ook hierbij komt het bandmechanisme niet
in functie.
Niet alle recorders zijn zonder meer voor bovengenoemd doel
bruikbaar, maar via een kleine ingreep is dit echter zeer goed mo
gelijk met elke recorder. We behoeven niets anders te doen, dan
in één der toevoerdraden naar de motor (motoren) een schakelaar
aan te brengen.
Overspelen van band op band

Het overspelen van de éne band op de andere kan verschillende re
denen hebben; Men wil b.v. een gesproken brief permanent bewa
ren, maar het bandrolletje moet weer, opnieuw besproken, naar
de afzender terug. Of men krijgt een opname die met een snelheid
van 19 cm/sec is opgenomen en men beschikt zelf over een band
recorder die slechts banden met een snelheid van 9,5 cm/sec kan
afspelen. Of omgekeerd, van b.v. 9,5 op 19 cm/sec. In deze ge
vallen laat men de band door b.v. een geleende bandrecorder no. 1

Afb.6-3.
Overspelen van band
op cassette-band, met
verbindende tekst
(voor geluid bij film).
Links: Grundig TK 321,
rechts: Optacord 452Dia. Op de voorgrond
het "draaiboek”, het
programma.
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weergeven en door recorder no. 2 opnemen (afb. 6-3). Bij 1 gaat men
achter de versterker naar buiten en via een kabeltje naar recorder
no. 2 waar men binnenkomt op de aansluiting "Radio” of ”Pickup".
In feite zijn hier twee versterkers met hun respectievelijke filters
achter elkaar geschakeld: bij de éne recorder in de weergavestand
en bij de andere in de opnamestand.
Verder bestaat de mogelijkheid, om twee recorderdekken te ge
bruiken met één opname/weergave versterker, hetgeen tot een
enorme besparing leidt. Bij al deze verbindingen moeten we zor
gen voor de juiste aanpassing; we komen hierop uitvoerig terug
in hoofdstuk 8.

Vastleggen van telefoongesprekken

Bij het telefoneren gaan de a.f. wisselstromen van zowel het inko
mende als van het uitgaande gesprek door één transformatortje,
dat zich in elk telefoontoestel bevindt. Wanneer we nu deze gesprek
ken vast willen leggen, dan mogen we echter met geen enkel punt
in het telefoontoestel een elektrische verbinding tot stand brengen.

Afb. 6-4. Telefoon-adapter van Telefunken met zuignapje bevestigd.
Aan te sluiten op de microfoon-aansluiting.

Er mag, zoals men dat noemt, geen galvanisch contact zijn.
Maar er mag wel een inductieve verbinding zijn tussen b.v. die
genoemde transformator en een opvangspoel, die verbonden is met
de microfoon-ingang van de recorder. Deze ontvangspoel bevat een
paar duizend windingen van zeer dun draad. In het ideale geval zou
die spoel zich binnen in die transformator moeten bevinden, maar
we mogen niet in het toestel komen en nu blijkt gelukkig, dat die
transformator om zich heen een z.g. lekveld of een strooiveld ver
oorzaakt en wanneer die spoel zich nu maar in dat veld bevindt
pikt hij alle a. f.
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Deze opneemspoeltjes zitten mooi ingekapseld in de z.g. telefoonadaptor; ze zijn met een afgeschermd kabeltje plus steker com
pleet in de handel (afb.3-10). Ze worden gewoon ergens tegen het
telefoontoestel bevestigd met een zuigertje. Het doet er niet toe of
dat toestel nu van bakeliet of aluminium is; de magnetische kracht
lijnen gaan daar wel door. We moeten echter een gevoelig plekje
opzoeken langs de buitenomtrek van de telefoon. We doen dat door
de recorder in de stand "opname” te zetten, de hoorn af te nemen
en het bekende toontje te ontvangen.Op de uitstuurindicator zien we
op welke plaats de inductie en dus het signaal het grootst is.
Gesproken brieven (fonopost)

Een der aardigste mogelijkheden van de bandrecorder is de cor
respondentie per bandje.
Men heeft een speciaal verzend-etui ontwikkeld, waarin dan het
spoeltje met een van 7,5 cm past, soms van plastic, soms van
karton (fig. 6-4 A en B). Om gewicht te sparen, wordt dit bandje
geleverd zonder aanloopstroken. Zowel voor binnenlandse verzen
ding als in internationaal verkeer heeft men een speciaal (laag)
tarief vastgesteld voor deze fono-post; in binnenlands verkeer ge
schiedt de verzending dan als monster. Het doosje mag niet worden
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Afb.6-4A. Fonopost-etui, geopend (A) en gesloten (B). (Foto Agfa).
dichtgeplakt, doch moet met een touwtje of een splijtnietje worden
gesloten. Ook voor grotere spoelen geldt deze voordelige regeling,
doch, zoals gezegd, alleen in binnenlands verkeer. Voor het bui93

tenland kan géén algemeen geldende regel worden opgegeven, omdat
de bepalingen voor de verschillende landen weer anders zijn. Het is
echter verstandig om op elke band naam en adres van de afzender op
te spreken, zodat bij verloren gaan van de verpakking het bandje
niet adresloos is. Dit tarief is hetzelfde als voor "petits paquets”.
Om zoveel mogelijk op het bandje te kunnen zetten, zal men in het
algemeen een bandsnelheid van 4,75 cm/sec kiezen, en zo moge
lijk in 4-spoor techniek, bij gebruik van triple-play band. Maar
dat geldt natuurlijk alleen voor spraak.
En als dat dan nog niet genoeg is, nu dan kan men het aldus volge
sproken bandje bovendien nog eens volpraten, maar dan met een
snelheid van 19 cm/sec. Het is opmerkelijk hoe weinig er dan van
de met een andere snelheid opgesproken tekst gehoord wordt. Na
tuurlijk gaat dat opspreken voor de tweede maal op het reeds be
sproken bandje alleen maar als we bij die tweede opname de ttuctoets gebruiken, zodat de wiskop buiten werking komt en er niet
gewist wordt.
Wanneer U niet wilt, dat iedereen zo maar Uw gesproken brief kan
afdraaien kunt U de brief bespelen volgens de oude duitse norm,
dus heengaande op het onderspoor. Maar dan is het nodig dat zowel
U als Uw correspondentie-partner over een recorder beschikt,
waarbij U het andere spoor kunt bespelen, resp. beluisteren.
Maar denkt U er in ieder geval om, dat een fonopost-zending nóóit
een briefje of enige geschreven tekst mag bevatten; alleen adres
en naam van de geadresseerde en van de afzender, met de aandui
ding FONOPOST. En dan mag U aan het postkantoor wel eens gaan
vragen of het land waarheen U de brief wilt zenden wel Fonopost
toelaat. Want dit is lang niet altijd het geval.
Stereo opname en weergave

Het opnemen of weergeven van stereo-muziek verschilt in het ge
heel niet van de opname van "gewone” of "mono" opnamen, die we
sinds het verschijnen van stereo-muziek zo zijn gaan noemen.
De plaatsing van de microfoons (er zijn er twee nodig) kan dezelf
de zijn als bij de mono-opnamen; hun oriëntering is een ervarings
kwestie, maar ruimtelijk gesproken kijken ze in verschillende
richtingen (fig. 6-5 en 5-11).
Stereo-weergave heeft alleen zin als we de beide luidsprekers min
stens 3 meter uit elkaar kunnen plaatsen en zelf min of meer op
enige afstand daartussen kunnen zitten luisteren.
Dan is het nog nodig, dat we de kanalen niet verwisselen, ergens
onderweg: links moet links blijven en rechts rechts. En dan mag
de faze van de luidsprekers niet omgedraaid worden; bij het weer
geven van één toon door beide luidsprekers moeten de conus, het
membraan van elke luidspreker dezelfde bewegingsrichting hebben,
óf naar voren, óf naar achteren. Daarom moet de steker van de
luidspreker zo zijn, dat die maar op één manier (de goede) inge
stoken kan worden.
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Er bestaan heel mooie stereo-recorders, welke men desgewenst
ook als mono-recorder kan gebruiken. Als regel plaatst men het
linker stereo-kanaal op de plaats waar het mono-signaal komt. We
zien dan M/L en R; voor beide kanalen heeft men soms afzonder
lijke uitstuur indicator en en instelknoppen, voor opname en weer
gave enz., enz. (zie hoofdstuk 15).
Men kan, door beide kanalen L en R samen te voegen, een gewone

A

B

C

D

Fig.6-5. A: de opname met twee microfoons. B: weergave met
twee luidsprekers. C: met de luidspreker in de recorder
plus een extra luidspreker. D: recorder in een hoek ge
plaatst met aan elke zijkant een luidspreker.
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mono-weergave verkrijgen. Vrijwel alle moderne pickups zijn
thans als stereo pickups uitgevoerd, maar als men de verbindingen
3 en 1, 3 en 5 of P en T samenvoegt, verkrijgt men een gewone monoweergave van die pickup. Dat doorverbinden doet men of in de steekdoos
van de mono-recorder of in een los tussenstukje (hoofdstuk 8).
Gecombineerde recorder-ontvanger

Reeds enige jaren geleden kwam Grundig met een radio-ontvanger
met o.a. een FM-bereik, die tegelijkertijd uitgerust was met een
recorder. Bandsnelheid 9,5 cm/sec voor 15 cm spoelen. Het aar
dige was, dat deze recorder uitgerust was met een stel koppen
vóór en een stel koppen achter de kaapstander; het gehele mechanis
me kon achteruit lopen, zodat men aan het eind van de band geko
men de zaak terug liet draaien en de spoelen niet behoefde af te
nemen en om te leggen.
Een geheel nieuwe versie zien we in de gecombineerde draagbare
ontvanger met cassetterecorder (Philips, Siemens e.a.), geschikt
voor opname en weergave (afb. 6-6).

Afb. 6-6. Radio-ontvanger met ingebouwde cassetterecorder (op
name en weergave van microfoon of ontvanger), de Trabant de Luxe van Siemens.
Wat mogen we met de bandrecorder opnemen?

Vanzelf komt deze vraag bij velen op: mogen wij nu zonder meer
de radio-uitzendingen op de band vastleggen? Of grammofoonplaten
overspelen op een band ?
Het antwoord is, dat dit in ons land inderdaad toegestaan is, doch
dat deze banden dan alleen in de huiselijke kring afgespeeld mogen
worden.
Wanneer we dus een film van Griekenland hebben gemaakt en we
spelen via de recorder daarbij overgespeelde grammofoonplaten
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af, dan lopen we vast als we die banden laten horen in zalen of in
verenigingsgebouwen. Het doet er niets toe of we nu die filmvoor
stelling kosteloos of tegen vergoeding van reiskosten geven of er
een honorarium voor ontvangen. De BUMA is de organisatie die de
belangen van de musici in ons land vertegenwoordigt en er als de
kippen bij is om gelden te innen.
In andere landen ligt de zaak nog erger: wanneer men in Duitsland
een recorder koopt, dan betaalt men bij de aankoop tevens een be
drag ten gunste van de GEMA (de Duitse BUMA), voor de levens
duur van de recorder.
Ook als wij zelfstandig de een of andere muzikale gebeurtenis opnemen en er wordt ter plaatse geen bezwaar tegen deze opname
gemaakt, dan is in ieder geval auteursrecht aan de componist,
resp. arrangeur (via BUMA) verschuldigd. Tegen het vastleggen van
telefoongesprekken bestaan wel ethische bezwaren; omdat dit vast
leggen kan geschieden zonder medeweten van de spreker aan de
andere kant van de lijn, wordt de eis gesteld dat men hem van dit
vastleggen op de hoogte stelt of tijdens het gesprek hem door regel
matig terugkerende wekker-achtige tikjes dit laat weten.
Helaas maken vele instanties het wel eens aantrekkelijk om onze
gesprekken vast te leggen, gezien hun vergeetachtigheid ten aan
zien van per telefoon gedane toezeggingen, mededelingen of afwij
zingen. Maar een op de band vastgelegd gesprek blijkt een dode
mus te zijn wanneer we daarmee als vermeend bewijsstuk voor de
rechter verschijnen, omdat de wet een bandje niet als bewijsstuk
erkent. Inderdaad bestaan er te veel mogelijkheden om banden te
"monteren” door er vreemde stukken tussen te plakken met een
tekst die nooit gesproken is of essentiële stukken er tussen uit te
laten vallen.
Dit geldt niet alleen voor vastgelegde telefoongesprekken, doch ook
voor vastgelegde besprekingen. Vanzelfsprekend kan de authentici
teit belangrijk verhoogd worden wanneer de opname door een nota
ris gemaakt is en de band onder notariële berusting blijft.
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WERKEN MET DE BANDRECORDER

We hebben ons tot dusver bezig gehouden met de bandrecorder en
alles wat daarbij behoort en gaan nu de daadwerkelijke toepassing
eens nader bezien.
Ofschoon de bandrecorder eigenlijk een robuust apparaat is en b.v.
veel minder kwetsbaar dan een pickup met zijn tere toonarm en de
plaat, die zo licht beschadigd kan worden, moeten we de recorder
toch stevig opstellen om een regelmatige loop te verkrijgen; de
meeste apparaten zijn bedoeld om horizontaal op tafel of kast te
staan, maar o.a. Philips, Braun en de Japanners zijn met appara
ten gekomen, waarbij de spoelen verticaal staan (zie afb. 15-3 en
15-4). Het enige waar men voor moet oppassen is, dat de spoelen
niet als een diskus door de ruimte klieven, de band als lasso er
achter aan sleurend. Met andere woorden, steeds bij verticale ap-

Afb. 7-1. Een clip om afvallen van de spoel te verhinderen
(Telefunken).
paraten het knipje of de schroef er op plaatsen (afb. 7-1). Ook de
Philips cassetterecorder 3302 staat het liefst op zijn pootjes; de
cassette zit overigens muurvast in alle standen.
Enkelvoudige opnamen

De minste zorgen hebben we bij het opnemen van muziek uit een
radio-toestel, draadomroep, bandrecorder of grammofoonplaat.
We moeten dan zorgen voor verbindingskabels en eventuele verloopstukken. We gebruiken afgeschermde kabel, soepel, niet te
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dik anders krijgen we die later niet in de stekers. Zorg dat er geen
krakende verbindingen bij zijn; soldeer alle verbindingen goed. In
hoofdstuk 8 behandelen we alle stekers en verbindingskabels die
hierbij te pas komen.
Soms blijkt er enige brom in de schakeling te sluipen, zichtbaar in
de uitslag van de groene indicator als een waas, ook als er géén
muziek is. Steek eens alle netsnoerstekers beurtelings andersom
in het stopcontact. (Ik blijf de officiële naam "wandkontakt-steekdoos" erg naar vinden).
Het is aantrekkelijk om de recorder gereed te hebben om elk ge
wenst gedeelte van een radio-uitzending onmiddellijk nadat de om
roeper de aankondiging gedaan heeft, op te nemen. Bij transistorrecorders is dat geen probleem; bij netrecorders zit vaak een mo
gelijkheid om een afstandsbedieningskabel aan te sluiten. Alles,
ook de motor, staat dan ingeschakeld, doch de band gaat eerst lo
pen als we de knop indrukken. Zit die mogelijkheid er niet op, dan
kunnen we een zogenaamde stand-by schakelaar aanbrengen, dubbelpolig, een helft voor de motor, de andere sectie voor de anodevoeding van de buizen (waarvan de gloeidraden reeds ingeschakeld
staan en aanstonds beginnen). Ook bij transistorversterkers is
deze voorzorg vaak niet overbodig, omdat er soms enkele se
conden verlopen voordat de (grote) afvlakcondensatoren in de netvoeding opgeladen zijn en de versterker kan beginnen te werken.
Microfoonopnamen
Vergeleken met het overspelen van een plaat, een andere band of
radio-muziek, is de gewone opname met de microfoon veel moei
lijken, omdat we hierbij met allerlei nieuwe omstandigheden te ma
ken krijgen: weerkaatsingen, afstand spreker of zanger tot micro
foon, opstelling instrumenten e.d. , opdat die de stem niet over
schreeuwen, allemaal zaken die tot dusver de omroep of de platen
fabrikant voor ons gedaan hebben. Toch zit hier een grote ervaring
in verwerkt en die moeten wij zelf ook krijgen; gelukkig kan de
band gewist worden en verknoeien we weinig materiaal. We zullen
ook bemerken, dat geluiden, die we anders ternauwernood opmer
ken, ons nu storen als ze door een opname heen klinken. We vinden
verderop in dit boekje nog wat aanwijzigingen voor een studieruimte
(hoofdstuk 12) en willen hier volstaan met te zeggen, dat de micro
foons) niet te kort op de uitvoerenden mag staan; de uitstuurindicator helpt ons hierbij wel op weg. En met de keuze van de micro
foon bepalen we het gebied dat die bestrijkt. Zodra we echter met
meer dan één microfoon gaan werken of, zoals we verderop zullen
zien, een plaat en een gesproken tekst of zang, gaan mengen, dan
hebben we behoefte aan een mengpaneel.

Mengen

Wat valt er alzo te mengen op geluidsgebied ? Nu, het eenvoudigste
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voorbeeld is dat iemand wil zingen met begeleiding van een gram
mofoonplaat.
Dit is dan de combinatie van life met plaat.
Een andere mogelijkheid is, dat iemand met zichzelf een duet wil
zingen. Ook in dit geval is het life doch nu met de band, waarop de
eerste opname reeds staat.
Toch zijn er met het opnemen van zangeres plus bandrecorder via
microfoon en luidspreker wel aardige effekten mogelijk; we denken
hierbij aan Mary Ford, die met zichzelf de eerste, tweede en derde
stem zong bij een door haarzelf bespeelde banjo! Verder kan het
zijn dat men de romantiek van een muziekopname op een plaat wil
verhogen door de opname van een band met het zingen van de nach
tegaal er door heen te mengen; ook het mengen van stadsgeluiden
op een band o.i.d. met een muziekstuk op plaat of band is mogelijk.
In dit geval is het band of plaat met band of plaat.
Banden of platen kunnen we niet met elkaar mengen, want dan valt
er aan het onderlinge tempo niets te veranderen. Bij het mengen
van willekeurige geluiden speelt dit geen rol, maar het mengen van
twee vastgelegde muziekjes of van een muziekstuk met een reeds
opgenomen zangstem, dat gaat beslist niet.

Acoustisch mengen

De eenvoudigste manier voor al deze soorten van mengen is natuur
lijk om elk apparaat met eigen luidspreker zijn eigen plaat of band
te laten spelen en met een microfoon het mengsel op een band te
brengen. De onderlinge geluidssterkte regelt men dan met de indi
viduele volumeregelaar.
Wanneer we bij band of plaat zingen, dan heeft de zanger zich te
houden aan het tempo dat door de muziek wordt aangegeven. Na
tuurlijk gaat de kwaliteit van de inhoud van een grammofoonplaat
of band wel achteruit bij een dergelijke opname via microfoon en
luidspreker.
Wat we hiervoor nodig hebben is een bandrecorder met tructoets
en afluister-mogelijkheid. Nu mag natuurlijk het geluid niet per
luidspreker weerklinken, want dan zouden die trillingen weer de
microfoon (waar de zanger voor staat te kwelen) bereiken en dan
krijgen we gilgeluiden te horen, z.g. rondzingen ofwel acoustische
terugkoppeling. De zanger kan dus alleen maar met de koptelefoon
luisteren, maar dat is voldoende.
Ook op deze wijze is meerstemmig bij zingen door één persoon mogelijk. We moeten er echter wel aan denken, dat bij elke bijgevoeg
de opname er iets verloren gaat van de signaalsterkte en de kwali
teit van het reeds vastgelegde. We hebben n.1. wel de wisstroom
uitgeschakeld met die tructoets, maar de voor opname noodzakelijke
z.g. bijstroom moest intact blijven en die stroom haalt wat van
onze hoge tonen weg.
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NASYNCHRONISEREN VAN EEN FILM
Heel vaak wordt voor dit doel door filmenthousiasten de tructoets
gebruikt. Men heeft dan bij een film een complete muziekbegelei
ding gemaakt door toepasselijke muziekjes aan elkaar te monteren,
in overeenstemming met de scènes. En als dat nu gebeurd is, kan
er op de plaatsen waar dat nodig is, gesproken commentaar of toe
passelijke geluiden toegevoegd worden, dus min of meer door het
muziekje heen. Dit doet men dan, terwijl men de film aanschouwt.
Gelukkig wordt tijdens dit bijvoegen de oorspronkelijke geluids
sterkte op de band vanzelf wat verzwakt.
Heeft men nu de loop van de band aan die van de film gekoppeld
(mechanisch of elektrisch), dan heeft men een synchroniteit ver
kregen, die bij het afspelen behouden blijft. Vooral als men voor
dit synchroniseren met pulsjes het 2e spoor benut, is de tructoets
zo aantrekkelijk. Maar ook als men niet de bedoeling heeft om de
film te synchroniseren (= gelijktijdig te laten verlopen), dan kan
men, evenals voor gebruik b.v. tezamen met een dia-projector,
de tructoets bezigen. Want ook hierbij maakt men eerst een muzi
kaal programma voor de duur van de voorstelling. Dan drukt men
bij elke dia de stoptoets even in, zet een merkje met waspotlood
op de band met een cijfer en als de vertoning achter de rug is gaan
we aan de hand van het draaiboek en die cijfers telkens wat op de
band bijpraten, door de (zachte) muziek heen.
Tructoets

Dit is een veelomstreden artikel, maar we kunnen er toch wel veel
gemak van hebben.
We weten dat bij elke nieuwe opname de oude tegelijkertijd gewist
wordt. Wat we nu doen is het volgende: we spreken een tekst of we
voegen muziek bij datgene wat er reeds op de band staat.
Dat kan natuurlijk alleen maar als de wiskop niet in actie komt: we
krijgen dan net zoiets als een film die we twee keer belicht hebben.
Nu weten we ook, dat bij de opname de opnamekop een kleine hoe
veelheid wisstroom (de bij-stroom) toegevoegd krijgt, om een be
tere magnetisering van het spoor te verkrijgen. Welnu, deze r.f.
stroom blijven we wél toevoeren, maar het resultaat daarvan is,
dat de bestaande opname tijdens het toevoegen van de tweede opna
me enigszins in sterkte terugloopt. Maar dat is natuurlijk wel héél
gewenst in dit geval, want als we er nu spraak op brengen, dan
wordt de muziek die er reeds op stond wat naar de achtergrond ge
drongen, waarbij de hoge tonen het meest verzwakt worden.
Wanneer we dus tekst willen bij spreken of een trambel of fabrieksfluitgeluiden willen invoegen, dan drukken we de tructoets in, laten
de band door de recorder lopen en zetten de geluiden waar we ze
willen hebben. En nu komt er een moeilijkheid om de hoek kijken,
want alleen bij een recorder met een afzonderlijke weergavekop is
achterbandcontrole mogelijk en kunnen we per hoofdtelefoon horen
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waar de toevoegingen moeten komen. Zit die kop er niet op, dan
kunnen we de band beluisteren in de stand "weergave"; bij het be
reiken van de bewuste plaats schakelen we (hopelijk zonder bijgeluidjes) om naar "opname" en doen dan wat we van plan zijn. In
fig.7-2A laten we zien dat het bestaande geluid wat plots wegzakt;
daarom heeft Telefunken een z.g. Trickblende, de trucfader inge
voerd, een knop waarmee we de zaak wat glooiender laten wegzin
ken. (Fig. 7-2B).
WEERGAVE

©

i
i
I

OPNAME

WERKING

WEERGAVE

TRUC TOETS

NIVEAU
OORSPRONKE
LIJKE OPNAME

INGE SPROKEN TEKST

!

t
—
1
■7=3

I
I
I
I

i/1------------\ I
\ |

I /
I

RESTEREND
NIVEAU

-JI

h-----------------------------I
I
I
I

©

OORSPRONKE1
LIJKE OPNAME [

KNOP VOOR VLOEIEND
UITFADEN (BIJSTROOM))

I
I
I

GEHEEL
WEG

I GEHEEL WEG PADEN
I
1 (WISSTROOM) (HEURTIER) 1

Fig. 7-2 A. De tructoets: in de stand "opname" wordt er in dit ge
val niet gewist. Er is wel bij stroom, die de bestaande
opname wat verzwakt.
B. De trucfader: de overgang van de verzwakking is minder
abrupt.
C. De wisfader waarbij de bestaande opname in elke ge
wenste mate gewist kan worden. Voor zover ons bekend
komt die alleen maar voor bij de geluidsprojector van
Heurtier (zie hoofdstuk 11).

Wegzinken (afb.7-2 B)
Nu kan men twee kanten uit: we kunnen de band afspelen en op het
punt gekomen waar de gesproken tekst moet worden ingevoegd de
recorder op "opname" overschakelen en dan meteen die tekst
opspreken en als dat gebeurd is weer op "weergave” schakelen en
zo verder werken.
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Toch is dat tamelijk hinderlijk. Het is verstandiger om aanvanke
lijk de band alleen nog maar te beluisteren en pas later die gelui
den in te spelen. Als hij dient als muzikale begeleiding van een
film, dan laten we die meelopen. Zodra we zien (of horen bij een
hoorspel) waar de ingesproken tekst moet komen, stoppen we re
corder (met de pauzetoets) en projector, zetten met glaspotlood
het begin merk achter op de band met een nummer, zetten in het
draaiboek de tellerstand met dat nummer en daarachter de tekst of het
geluidseffect, dat daar moet komen. Dan starten we recorder en
projector, en laten deze verder lopen tot het punt waar de tekst of
het geluidseffect moet eindigen. Dan stoppen we recorder en pro
jector, zetten nu het eindmerkteken op de band en werken zo naar
het eind van band en film toe.
Als dat nu allemaal achter de rug is, dan gaan we systematisch
aan de hand van het draaiboek de teksten inspreken of de geluiden
opbrengen; we laten de band dan telkens van merkteken tot merk
teken lopen en behoeven eventueel de film helemaal niet meer daar
bij te zien. Nu is het niet gemakkelijk om potloodstreepjes op een
snellopende band te vinden; in het draaiboek moeten we beslist
ook de tellerstand opnemen, en dan behoeven we de band zelfs niet
meer te horen, maar laten hem snel naar de betrokken merktekens
toe draaien. Maar om het juiste punt de vinden moeten we de band
toch wel even op zijn normale snelheid laten lopen. Doch we kunnen
niet de band tot het merk laten lopen in de stand "opname”, want al
wist de kop niet bij ingedrukte tructoets, de achtergrond wordt wél
verzwakt en dat mag alleen maar tijdens het opspreken. Zie verder
voor details en foefjes onder "montage”.
Wanneer onze recorder niet van een tructoets voorzien is, kunnen
we op een heel eenvoudige manier hetzelfde effect bereiken door
met een potlood de band van de wiskop af te houden als de zaak in

karton

I band
iskop\

*

Afb. 7-3A

Afb. 7-3. Als we geen tructoets hebben houden we de band met een
potloodachtereind van de wiskop af zolang de recorder in
de stand "opname” staat.
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de stand "opname” staat (afb. 7-3). Ook een verstelbaar band gelei dertje dat gemakkelijk permanent op de bandrecorder kan worden
bevestigd is niet zo moeilijk te maken. En wanneer het om een tij
delijke voorziening gaat kunnen we tussen de wiskop en band een
soort kachelschermpje van karton plaatsen zoals we in fig. 7-3A
zien.
Voor magnetisch randspoor op smalfilms is de tructoets een nood
zakelijk iets als we er geen afzonderlijke recorder bij hebben voor
het mengen. Iets heel bijzonders op dit gebied heeft de Heurtier
8 mm. filmprojector, waarbij we niet alleen het geleidelijk weg
zakken (het z.g. uitfaden) van de oorspronkelijke opname kunnen
regelen, maar waarbij we deze opname zelfs geheel kunnen laten
verdwijnen (afb.7-2C).
Maar wat we met de tructoets doen is onherroepelijk. Doen we het
verkeerd, dan is de oorspronkelijke opname naar de maan.

Elektronisch mengen

De derde methode heeft deze kwalitatieve bezwaren niet, maar
hier is een extra bandrecorder of een draaitafel bij nodig. Hierbij
bestaan nog verschillende mogelijkheden.
De met de begeleidende muziek bespeelde band wordt afgespeeld
op recorder no. 1, doch met uitgeschakelde luidspreker. Het sig
naal gaat naar de opnemende bandrecorder no. 2, om daar op de
ingang "Radio/Gram” terecht te komen. Gebruiken we een plaat,
dan komt ook die op die ingang.
DUOPLAY
le OPNAME

2e OPNAME

g
WEERGAVE VIA
2 KANALEN

Fig.7-4. Duoplay (of playback). Het plaatje spreekt voor zichzelf.
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De zangeres zingt voor een microfoon, terwijl zij de muziek met
een hoofdtelefoon krijgt toegediend. Haar microfoon is op de microfoon-ingang van recorder no. 2 aangesloten (fig.7-4). Deze op
stelling is echter alleen mogelijk als de recorder no. 2 afzonder
lijke sterkteregelingsorganen bezit voor microfoon en radio/gram.
Is dit niet het geval, dan moeten we een mengpaneeltje gebruiken,
terwijl degene die de recorder bedient, eveneens per hoofdtelefoon
de combinatie moet kunnen beluisteren om zo nodig een der beide
signalen af te zwakken. De hoofdtelefoons zijn aangesloten op het
mee-luisterkanaal van de opnemende recorder.

Duoplay

Als we voor recorder no. 2 gebruik maken van een stereo-recorder
(met twee of vier sporen), dan is het mogelijk om beide signalen, dus
muziek en zang op afzonderlijke sporen op te nemen. Men kan dan
beide signalen ook afzonderlijk met twee luidsprekers weergeven,
waarbij de geluidssterkte van elk kanaal afzonderlijk ingesteld kan
worden. Maar deze beide kanalen kunnen met dergelijke recorders
ook gelijktijdig over een luidspreker weergegeven worden; dit kan
trouwens ook met stereo-opnamen op 2- of 4-spoors banden. Be
valt ons de opname op het tweede spoor niet, wel, dan maken we
hem opnieuw; het eerste spoor blijft daarbij onaangetast. We dui
den deze methode ook wel aan met de naam playback. Krijgt men
vaak met dergelijke situaties te maken, dan doen we goed om hier
voor een speciale recorder aan te schaffen. Reeds in 1962 kwam
Grundig met de TK 47, een twee-sporig apparaat met studio-mogelijkheden, met 3 snelheden: 4,75, 9,5 en 19 cm./sec; het huidi
ge type is daarvoor de TK 321; verschillende firma’s maken iets
dergelijks. Zie b.v. de beschrijving van de SL 200 van SchaubLorenz op blz. 173. Tot dit doel heeft men elk der twee sporen een
afzonderlijke opnamekop en een weergavekop aangebracht. Uit de
aard der zaak kan met een dergelijk apparaat een stereo-opname
op de twee sporen vastgelegd worden, hetzij zelf opgenomen of uit
de radio geplukt.
Maar daarnaast kunnen de kanalen afzonderlijk opnemen of weer
geven, met afluister mogelijkheid per luidspreker voor elk kanaal,
en dat ook bij opname als de microfoon maar niet in het zelfde
vertrek staat.
Maar dat afluisteren kan nog op twee manieren gebeuren: voor de
opnamekop, waarbij we het zelfde signaal horen als wat de kop
ontvangt en achter de opnamekop, wat alleen maar kan als er een
afzonderlijke weergavekop aanwezig is; het signaal komt nu iets
later, omdat nu eenmaal die weergavekop enige centimeters achter
de opnamekop moet zitten. In het eerste geval spreken we van mee
luisteren, in het tweede geval van bandcontrole of achterbandcontrole.
Tijdverschil bij 9,5 cm/sec. ca. 2:9,5 = 0,3 sec. in dit geval.
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alles op één spoor of: we krijgen b.v. alle instrumentatie
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Verder kunnen we beide kanalen ook via een luidspreker hoorbaar
maken, maar, zoals gezegd, behoudt elk kanaal zijn eigen regelorganen. Alleen de toonregel-organen van beide kanalen zijn ge
koppeld (hoog en laag).
Multiplay

We zullen niet meer vertellen over deze interessante (en natuurlijk
kostbare) recorder, doch met enkele plaatjes nog enkele mogelijk
heden laten zien: Multi-playback (multiplay) met 1 tot 4 stemmen,
echo effect (via 2x de tijdsafstand van opnamekop tot weergavekop)
enkelvoudige- en meervoudige echo voor een band of strijkje (fig.
7-5). Vanzelfsprekend gaan die kunstjes bij alle 3 snelheden van de
recorder, maar met stereo kunnen we die grapjes niet uithalen.
Echo-effecten

Het geluid dat we van een echo willen voorzien kan met een micro
foon opgenomen zijn, maar het kan evengoed van een plaat of een
band komen. Maar er komt toch nog wel een en ander bij kijken
voor iets dergelijks:
We brengen het geluid dat de microfoon opvangt via een voorversterker en een eindversterker naar een luidspreker, die in een
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Fig.7-6. Echo of nagalm met een echte kelder.
lange ruimte, liefst van steen, b.v. een kelder, wordt opgesteld,
(fig. 7-6). Aan het andere eind van die holle ruimte komt een micro
foon, die dat luidspreker geluid opvangt. Het geluid heeft dan enige
vertraging ondergaan en is aangevuld met geluid, dat eerst na enige
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weerkaatsingen tegen de stenen muren de microfoon bereikt. Dat
geluid wordt ook in een aparte versterker versterkt en gemengd
met het geluid, dat rechtstreeks van de oorspronkelijke geluids
bron afkomt. Dat mengen gebeurt dan op een mengtafeltje met
meerdere ingangen; het gemengde resultaat luisteren we af met
de hoofdtelefoon op de recorder. Hebben we géén kelder, dan valt
er in een vertrek dat niet vol staat met meubelen, zonder zware
gordijnen, ook heel wat te bereiken (fig.7-7).
Willen we het heel mooi maken, dan luisteren we (in een afzonder
lijke ruimte) met extra versterker en luidspreker, hetzij vóór de
recorder, hetzij er achter. Met de regelaar kunnen we de hoeveel
heid nagalm beïnvloeden.
Beschikken we niet over zulk een lange nagalmkelder, dan zullen
we met een kortere ruimte genoegen moeten nemen. We werken
dan niet met een life-uitzending, maar zetten die op een band bij
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Fig.7-7. Echo in een gewoon vertrek met twee recorders (de re
corder links kan eventueel ook vervangen worden door een
plaat plus versterker plus luidspreker.
9,5 cm/sec. We spelen dan echter deze band af op 19 cm/sec,
waarbij de stemmen snel en veel te hoog weerklinken en voorzien
die opname van de in te korte ruimte opgenomen nagalm; de opna
me geschiedt dan óók bij 19 cm/sec.
De nagalmtijd blijkt bij het afspelen op 9,5 cm behoorlijk te zijn
verlengd. De controle met het oor vereist bij deze onnatuurlijke
geluiden wel enige ervaring!
Als we het in de hand hebben moeten we bij deze manier van werken
in het echo-kanaal.de hoge tonen wat ophalen, want door het weer
geven bij de halve snelheid gaat daar wel wat van verloren.
Nagalm maken in de recorder

Met de recorders, die zijn ingericht voor playback en voor synchroplayback, kunnen vrij gemakkelijk nagalm- en echo-effecten ge
maakt worden. Zoals we weten, bezitten deze apparaten een afzon
derlijke kop voor opname en voor weergave, en dat voor twee af
zonderlijke kanalen. Zoals we zagen, komt het signaal met een ver108

traging van 0,25 a 0,3 sec. uit de weergavekop (bandcontrole) (fig.
7-8). Welnu, door dat signaal opnieuw, doch verzwakt te brengen
in de opnamekop van ditzelfde kanaal, waar het gemengd wordt met
het ”verse” signaal, verkrijgen we een nagalm-effect, dat nog
versterkt wordt, want ook dit mengsel doorloopt weer het echo-circuit, waar oude en nieuwe echo’s toegevoegd worden aan het oor
spronkelijke signaal. De echo’s hebben hier een vertraging van ca.
0,3 sec. We kunnen echter de echo’s uit een grotere ruimte afkom
stig laten lijken, door het signaal uit de weergavekop van het eerste
kanaal te brengen in de opnamekop van het tweede kanaal. Op het
tweede spoor bereikt het dan de weergavekop, waardoor we reeds
de dubbele vertraging hebben verkregen, dus zowat 0,6 sec. bij
9,5 cm/sec.
Als we dit kunstje gaan uithalen met 4,5 cm/sec, hebben we reeds
een vertraging van 1,2 sec. Als we dit signaal dan weer voegen bij
het oorspronkelijke kanaal in de eerste opnamekop, zal het, met
dat signaal, weer opnieuw in het vertragingscircuit komen, enz. ,
enz. De afgrijselijkste en luguberste nagalmeffecten kunnen we
aldus verkrijgen. Natuurlijk is bij het gebruik van het tweede ka
naal de mogelijkheid van stereo voor dit doel niet aanwezig.

MENGPANEEL

Fig. 7-8.
Echo en nagalm zonder
galmkelder. Kan alleen
bereikt worden met re
corders die veel moge
lijkheden bieden (z.g.
volstereo met gescheiden
koppen).
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Overspelen van band op band

Vele bezitters van bandrecorders hebben de gewoonte om gehele
radio-programma’s op te nemen, hetzij via de ontvanger of via de
draadomroep. Ze laten dan gewoon de recorder enige uren aanstaan,
b.v. tijdens een concertgebouw-uitzending of een verzoekprogram-
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ma. Ze willen dan niet een dergelijke band in zijn geheel bewaren,
maar ze sorteren ze dan uit en brengen b.v. een werk van Mozart
op een band waarop reeds andere werken van Mozart staan, of
walsen bij walsen en beat bij beat, protestsongs bij smartlappen,
enz. Verder laten ze daarbij graag de aankondigingen of de grap
jes van de disc-jockeys vervallen om bandruimte te sparen.
Uit de aard der zaak moeten we bij deze bezigheden over twee band
recorders beschikken; de oorspronkelijke opname maken we principiëel met de beste van de twee en als beide verschillende snel
heden bezitten wordt die met de hoogste snelheid gebruikt, en met
de beste band en beslist niet met de dunste (triple).
Hoe we de elektrische verbinding tussen de beide recorders tot
stand brengen lezen we in het hoofdstuk "Stekers, Kabels en Kop
pelingen”.
Bij het overspelen noemen we de eerste de weergevende en de an
dere de opnemende recorder.
Dit overspelen is werkelijk wel aantrekkelijk, als beide recorders
maar van goede kwaliteit en vrij van brom en ruis zijn; alle kwa
len van beide apparaten komen n.1. in het eindresultaat terecht.
Om te weten wat we doen is het wel nodig dat de weergevende re
corder via de luidspreker hoorbaar blijft; de meeste recorders
missen de mogelijkheid om tijdens de opname het opgenomene
hoorbaar te maken. Soms kan het wél, indien er een afzonderlijk
opname-kanaal en een weergave-kanaal in zit, met of zonder een
afzonderlijke weergavekop. In ieder geval moeten we de uitstuurindicator goed in het oog houden. Ook de Optacord 450 (en 451),
een cassetterecorder van Loewe Opta bezit wel een gecombineerde
opname-weergavekop, maar via het gescheiden weergave-kanaal
kan het geluid per luidspreker hoorbaar blijven tijdens de opname.
We zetten de weergevende recorder aan, beluisteren het begin en
houden de teller in het oog om te zien bij welk getal de gewenste
opname begint. We stoppen dan door op de pauzetoets te drukken
en als we iets te ver doorgeschoten zijn, draaien we de linkerspoel
even terug totdat de band enige centimeters voor het begin staat.
De opnemende recorder bevat hetzij een geheel onbespeelde band
of een reeds gedeeltelijk bespeelde band.
In dit laatste geval'spelen we dat bespeelde gedeelte af, drukken
op de pauzetoets als de laatste tonen weerklonken hebben. Dan scha
kelen we de opnemende recorder met zijn indrukwekkende pauze
toets in de stand "opname”, waarbij we meestal twee toetsen moeten
indrukken. Nu moeten we eerst controleren, of de sterkteregelaars
wel in de juiste stand staan om een goede heropname te krijgen. Dit
kunnen we doen door de weergevende recorder even te laten weer
geven , terwijl de opnemende recorder reeds in de stand "opname"
staat, doch met ingedrukte pauzetoets en stilstaande band: de uit
stuurindicator is dan reeds in functie, zodat we de uitstuurknop
kunnen instellen. Daarna spoelen we het afgespeelde proefstukje
weer terug. We zien nu het voordeel van afzonderlijke knoppen
voor: de uitsturing bij opname en de volumeregeling bij weergave;
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we behoeven ze dan nooit tijdens het overspelen en later het afspe
len te verdiaaien. Nu laten we de pauzetoets van de opnemende
recorder omhoog komen en eerst dan laten we na enkele seconden
ook de pauzetoets van de weergevende recorder los en nu pas vindt
de opname plaats. We moeten de uitstuurindicator goed inhetoog
houden. Tussen beide opnamen komt aldus een onbespeeld stukje
te zitten. Aan het eind van het gewenste stukje drukken we eerst de
de pauzetoets van de opnemende recorder in en daarna doen we het
zelfde met de weergevende.
We laten nu het eventueel volgende bandgedeelte met de ongewenste
tekst van de weergevende recorder aflopen en drukken de pauze
toets weer in. Op de opnemende recorder kunnen we nu, na voorbij
gaan van de ongewenste verbindende tekst of het ongewenste pro
gramma, de rest van deze of een andere band overnemen. Maar
als we op componist willen sorteren, dan moeten we eerst de
spoel die op de opnemende recorder ligt weer snel terugspoelen,
en er dan een andere spoel opleggen, waarop dan het nu volgende
deel van de weergevende band bij gevoegd wordt. Nooit band uit
nemen of inleggen bij ingedrukte pauzetoets!
Er is geen enkel bezwaar tegen als we telkens eventueel een zelf
gesproken commentaar tussenvoegen (afb. 6-3).
Onder "montage” worden de praktische kneepjes wat meer in de
tail beschreven.
Zit er nu geen teller op de recorders, dan kunnen we een begin of
het einde van een opname gemakkelijk zichtbaar maken met een
stukje papier er tussen meegewikkeld (afb. 7-9).

Afb. 7-9. Zo kunnen we de plaatsen markeren, waar de ene opname
eindigt en de andere begint.
We lopen natuurlijk de kans dat we het laatste stuk maar gedeelte
lijk op de band krijgen. Laat dat stuk er niet op staan, wis het er
af door de opnametoets bij het begin van deze "unvollendete" in te
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drukken en geen signaal meer toe te voeren. Dat stuk wordt dan
blanco en U ergert zich er nooit meer aan.
De cassette heeft het enorme voordeel, dat we hem van de recorder
af kunnen nemen, ook al zitten we ergens onderweg, desnoods mid
den in een song. Doe dat nooit bij een gewone band; til nooit twee
gedeeltelijk bewikkelde spoelen van het dek af met een stuk band
ertussen, er treedt altijd rek op, om van erger maar niet te spre
ken. Vooral als de band ergens achter blijft haken is de kans op
beschadiging groot. Als het U ooit overkomt, leg de spoelen dan
weer op hun plaats en probeer door het voorzichtig verdraaien van
één spoel de band weer strak te krijgen.
En als U een band op de recorder wilt leggen, doe het dan volgens
fig.7-10.
1 V? SLAG

Fig.7-10. Zo leggen we de band op de recorder: vinger op het rode
of groene eind en dan de spoel 1 1/2 slag draaien; dan
pas blijft de band zitten bij het verder opwikkelen.
Monteren van opnamen

Wanneer we voor een klankbeeld behoefte hebben aan verschillende
na elkaar opgenomen geluidseffecten, dan zouden we die effecten
en muziekpassages na elkaar op één band kunnen opnemen. Dat zal
echter wel eens moeilijk zijn, vooral wanneer gedeelten van een
grammofoonplaat eh buiten-opnamen elkaar afwisselen. Het is dan
verstandiger om alle opnamen maar, ongeacht hun volgorde, op
één of meer banden te zetten.
Zodra we nu deze opnamen opeenvolgend willen zetten dan kunnen
we, net als bij smalfilm, die geluidsband in stukjes knippen en die
deeltjes dan in de goede volgorde aan elkaar plakken.
Omdat we in de regel ook de andere sporen bespeeld hebben moe
ten we voordat we aan het knippen gaan, eerst de opname waarin
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we willen gaan snijden overspelen op een geheel onbespeelde band.
En in dié band kunnen we naar hartelust gaan knippen.
Na de montage spelen we het eindresultaat weer over op een nietverknipte band. We zijn ons er wel van bewust dat we twee recor
ders nodig hebben wanneer we aan het monteren slaan.
Als de opnamen bedoeld zijn om later alleen op een cassette-recorder hoorbaar gemaakt te worden, dan kunnen we rustig van
de cassette-recorder overspelen op een gewone bandrecorder en
omgekeerd, als we maar bedenken dat knippen-en-snijden alleen
maar mogelijk is met een gewone recorderband.
Willen we het eindresultaat alleen maar gebruiken op een normale
recorder dan moet van het samenspel met een cassette-recorder
worden afgezien i.v.m. het kwaliteitsverlies dat bij de normale
cassette-recorder optreedt. Het voordeel van knippen zit voorna
melijk in het meer precies lokaliseren van de gewenste passages.
We zetten dan recorder no. 1 op weergave en recorder no. 2 op "op
name”. Nu is het zaak om te weten, waar de stukjes op band no. 1
zitten, en in welke volgorde, terwijl we daarnaast beslist een
"draaiboek” moeten maken waarin de gewenste volgorde voorkomt.
Wanneer we nu teksten aan elkaar willen breien of woorden ver
vangen, of met de nieuwsberichten grapjes willen uithalen, dan is
het zaak om precies te weten waar het laatste woord ophoudt, of
waar het eerste precies begint. Want als we de stoptoets of de
pauzetoets indrukken loopt de band toch altijd nog iets door en dat
kan hier natuurlijk niet. Doch als we teksten willen veranderen zou
het wel een wonder zijn als de tijdsduur van het nieuwe stuk pre
cies even groot zou zijn als van het oorspronkelijke stuk; meestal
is er een ontoelaatbaar verschil. Want gapingen vallen direkt op.
Daarom gaat men als volgt te werk:
Men speelt de tekst over op een andere band, terwijl men eindigt
met de pauzetoets zodra men het laatste stuk dat behouden blijft
gehoord heeft. Dan neemt men de spoel van de recorder af (als
men niet over drie recorders beschikt) en speelt nu het vooraf klaar
gemaakte stukje nieuwe tekst over; de band gaat weer van die re
corder af, de oorspronkelijke gaat er weer op en men vervolgt die,
te beginnen met de tekst die op het ongewenste stuk volgt. Als we
nu zeggen: neem de spoel af, dan bedoelen we natuurlijk: zet even
een papiertje tussen de band op deze plaats en spoel hem even te
rug (of naar het eind, wat maar het dichtst bij is) als er tenminste
nog geen andere papiertjes tussen zitten.
Maar het vereist een grote handigheid om bij dat aansluiten de juis
te tussentijden of adempauze te verkrijgen. Men gaat dan als volgt
te werk:
In ieder geval moeten we werken met de pauzetoets. Zit er géén
pauzetoets op onze recorder, dan moeten we proberen de band op
een andere manier stop te zetten. Wordt de rubberrol aangedrukt
met een elektromagneetje, nu, dan moeten we een schakelaartje
aanbrengen om de stroom daarvan uit te schakelen. En wordt de
aandrukrol langs mechanische weg aangedrukt, dan moeten we zien
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deze mechanische koppeling te wijzigen in het gedeelte tussen de
stoptoets en de rol, want het geluidskanaal moet ingeschakeld blij
ven. Zodra de band stil staat bewegen we met de hand de beide
spoelen heen en weer zoals op afbeelding 7-11 te zien is. We horen

Afb. 7-11. In de weergavestand, met ingedrukte pauze-toets (of
met door schakelaar uitgeschakelde motor) de band
langs de koppen draaien en naar lettergrepen zoeken...

dan zeer lage geluiden, bij het dierlijke af, maar op deze manier
is in ieder geval zonder enige oefening te horen waar de letters en
woorden ophouden en beginnen; na enige oefening halen we de let
ters, en met name de medeklinkers met explosieve klanken er
zelfs héél gemakkelijk uit. Op deze manier zoeken we bij de weer-
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Afb. 7-12. De plaats van de spleet in de wiskop resp. o/w-kop is
hier 16 cm verplaatst in de richting van de opwikkelspoel.
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gevende recorder het begin van het gewenste woord en op de opne
mende recorder het eind van het laatste woord, dat nog blijft staan.
Nu kunnen we misschien met enige moeite de band wel op de rug
zijde merken met waspotlood op de plaats waar de spleet in de kop
zit, maar verreweg in de meeste gevallen is die plaats onbereik
baar. Daarom heeft men een aardige list bedacht: We geven op het
recorderdek een merkteken op een bepaalde afstand van die kopspleet, b.v. 16 cm, zoals in afb. 7-12 is te zien, en zetten op die
plaats nu de merktekens.
We moeten echter nog met één belangrijk ding rekening houden.
Als we ergens wat nieuws willen zetten, dan moet het ongewenste
vooraf gewist worden, en omdat de wiskop en de opnamekop enige
centimeters van elkaar zitten, meestal 3 a 4 cm, moeten we ook de
plaats van de spleet van de wiskop op het recorderdek met een
merkteken weergeven. We doen dit op een afstand die even groot
is als bij het merkteken voor de O/W kop, dus in ons geval 16 cm.
We gebruiken hiervoor een X.
In de weergavestand hebben we nu met glaspotlood het eind van het
laatste behouden woord op de rugzijde van de band gemerkt. We
laten nu in de "opname”-stand de band iets verder doorlopen, stop
pen met de pauzetoets en draaien nu met de handen op de spoelen
de band zover terug, dat het merkje op de band komt tot op merk
X op het recorderdek. Vanaf dit bandmerkje is nu alles gewist; met
de hand zetten we de band met het merkje weer op het O/W-merk
en kunnen we van hier af met een schone lei beginnen.
De recorder met de nieuwe tekst staat eveneens op de pauzetoets,
doch in de weergavestand en wanneer we nu gelijktijdig beide pauzetoetsen loslaten volgt de nieuwe tekst keurig op de oude. We be
merken zelf wel, welke tussenruimte of adempauze nodig is.
Wanneer beide pauzetoetsen met elektromagneten werken kunnen

Afb. 7-13. Bij afzonderlijke koppen voor opname en weergave zien
we drie koppen.
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we die met een gemeenschappelijke schakelaar bedienen, maar dat
vereist een technische ingreep waarop we hier niet nader in zullen
gaan.
Hebben we te maken met recorders met gescheiden koppen voor de
opname en weergave, dan zullen de posities hiervan afzonderlijk
aangetekend moeten worden op het dek en zien we de letters X, O
en W. Ofschoon men allerwege de X ziet als teken voor de wiskop,
blijkt de "Normalisatie” hiervoor het teken O te hebben uitgedacht.
Om verwarring met de O of de W te voorkomen, volgen we het al
gemeen gebruik met de X.
In het zeer speciale geval, dat we werkelijk maar één woord in een
band willen vervangen of verbeteren, terwijl de tijdsduur precies
dezelfde blijft, dan behoeven we niet de gehele band over te spelen.
Het wissen van het betrokken woord doen we dan net zoals hierboven
beschreven is door de band met de hand door te trekken in de opnamestand, maar in dit geval hebben we bovendien een streepje op de
band nodig om de plaats te markeren, waar de oude tekst weer on
gewijzigd doorgaat en het wissen dus moet ophouden. Tussen de
twee streepjes bewegen we de band langs het wis merkje X op het
recorderdek. Het zal wel duidelijk zijn, dat bij het inspelen van de
nieuwe tekst de wiskop uitgeschakeld moet worden, anders wordt
het begin van de volgende tekst óók nog gewist. Alleen als de adem
pauze meer dan de onderlinge afstand X-O/W, dus 4:9,5 = ca. een
halve seconde bedraagt (bij een bandsnelheid van 9,5 cm/sec) kan
het geen kwaad. De bij stroom mag echter niet uitgeschakeld worden.
Al met al is er wel enige acrobatiek en een massa geduld en erva
ring voor nodig om dergelijke kunstjes te volbrengen; onze omroep
mensen zijn ware meesters in deze kunst. Maar het zal wel nie
mand verbazen, dat de rechter de geluidsband beslist niet als be
wijsstuk mag aanvaarden.

Afb.7-14. Als merktekens op de band niet nauwkeurig genoeg zijn
voor montage maken we een merk op de spoelrand t. o.
een merk op het dek.
116

Soms is dat werken met glaspotloodmerkjes op de achterkant van
de band niet nauwkeurig genoeg; in dat geval zetten we een vast
merkje met een zelfklevend etiketje langs de spoelomtrek op het
dek en dan zetten we met glaspotlood een merkje op de spoelom
trek (afb. 7-14). We gebruiken het merk op de spoel waar het minst
op zit, dat is het nauwkeurigst.
In- en uitschakelgeluiden

Helaas zijn sommige bandrecorders niet vrij van geluidjes bij het
in- of uitschakelen; soms zijn het maar nauwelijks hoorbare tikjes,
maar soms zijn het storende geluiden als ”plop” of ”tjoep”.
Met dergelijke recorders behoeft men echt niet te gaan monteren.
Toch kan men met deze recorders wel opnamen maken zonder inen uitschakeltikken of -geluiden, wanneer men de recorder na het
beëindigen van een opname nog een paar seconden door laat lopen,
iets langer dan men normaal zou doen. Wanneer men nu later, als
men een nieuwe opname wil toevoegen op deze band, de recorder
op de plaats van het ongewenste geluidje inschakelt, de pauzetoets
indrukt en dan de band b. v. 10 cm met de handen op de beide spoe
len terugdraait op de manier die we reeds leerden kennen, dan
vallen zowel de ongewenste uitschakel- als de inschakelgeluiden op
het stuk, dat normaal gewist zal worden bij de nieuwe opname.
Met de pauzetoets laten we de nieuwe opname beginnen.
PAPIER

PLAAT

Fig.7-15. Grammofoonplaat met vliegende start.

Grammofoonplaat met vliegende start

Bij de geluidsmontage moeten we vaak een gedeelte van een gram
mofoonplaat copiëren. Soms ligt dat stukje ergens midden op de
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plaat en dan is het vrijwel onmogelijk om op het kritieke ogenblik
de pickup precies in de juiste groef neer te laten ploffen op die
draaiende plaat. Natuurlijk kunnen we wel de plaat normaal afspe
len tot het begin van de gewenste passage en dan de motor stop zetten
eventueel de plaat met de hand een weinig terugstellen, omdat de
motor nog even doorgedraafd is. De pickup zetten we dan op die
plaats, maar de motor komt bij het starten beslist niet meteen op
toeren en daarom is dit niet de ware methode. Toch is er wel een
aardige manier voor een "vliegende start" van de plaat. We nemen
dan twee velletjes schrijfpapier, iets groter dan de plaat, maken
in het midden een gaatje en knippen van één velletje de vier hoeken
af. (fig.7-15).
Op de draaitafel leggen we nu eerst het ronde velletje, dan dat met
de vier hoeken en daarop de plaat; een echte slipkoppeling. Nu zoe
ken we weer het begin van de bewuste passage op, stoppen dan,
houden één der vier hoeken van het papier met de vingers vast en
starten de motor opnieuw. Op het kritieke signaal laten we nu de
papierpunt los en de plaat wordt meegenomen, vrijwel terstond op
volle toeren.
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HOOFDSTUK

8

STEKERS, KABELS EN KOPPELINGEN

Welke stekers worden gebruikt?
Deze vormen een hoofdstuk op zichzelf, niet alleen omdat er een
groot aantal bestaat in de elektronische techniek, maar omdat dit
aantal nog steeds wordt uitgebreid. De apparaten worden steeds
kleiner en de stekers moeten daarin meegaan.
We onderscheiden bij dit aansluitmateriaal stekers en contrastekers, al naar ze voorzien zijn van pennen of van bussen,
waarin deze pennen worden gestoken. In dit verband kunnen we ver
wijzen naar de pennen aan de snoeren, waarmee we gebruiksvoor
werpen als stofzuigers aansluiten op het net, waartoe ze in stopcontac
ten, of zoals ze officieel heten, wandcontactdozen, worden gesto
ken. Deze dozen bezitten dan de bussen. In de techniek spreekt men
ook wel van mannetjes en vrouwtjes, aangeduid met m en f; het ge
beurt namelijk wel, dat een apparaat voorzien is van pennen en het
snoer var. bussen, in welk geval men van contra-stekers spreekt
en niet van contactdozen.
In de elektronica maakt men wel gebruik van snoeren met meer
dere koperdraadleidingen er in, die men dan meeraderige kabels
noemt: deze bezitten soms aan beide einden pinnen. Natuurlijk mag
zoiets nóóit gebeuren met netsnoeren, want dan zouden we met
onze vingers aan de spanningvoerende delen kunnen komen. Bij de
z.g. DIN-stekers zijn deze op zichzelf nogal dunne pennetjes be
schermd door een stevige metalen beschermingsring.
Men kan zeggen, dat in Duitsland deze DIN-stekers het laatste
woord vormen, nadat de oudere typen als de banaansteker e.d. van
het toneel verdwenen zijn. De opkomst van de stereogeluidstechniek gooide de oorspronkelijke afspraak over de aansluitingen weer
wat in de war, maar momenteel heeft men een algemeen geldige
afspraak, waarbij alle fabrikanten dezelfde manier van aansluiting
toepassen. In andere landen, o.a. de Scandinavische, heeft men
hogere veiligheidseisen, zodat sommige fabrikanten overgegaan
zijn op de z.g. I. E. C.-steker, ontwikkeld door Hirschmann. O.a.
Philips past deze steker veel toe. De Amerikanen en ten dele ook
de Zwitsers voelen veel voor de Cinch-stekers, terwijl de Japan
ners veel de z.g. concentrische stekers in miniatuuruitvoering toepassen,
3,5 en 2,5 mm; het zijn navolgers van de jacks en de
plugs. Alle genoemde typen vinden we in fig.8-1.

Hoe sluiten we de stekers aan?
Ook de manier van aansluiten berust op onderlinge afspraken; het
is gebruikelijk om in schema’s de stekers en de contra-stekers te
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tekenen, gezien op de soldeerpunten, dus van de achterkant af,
terwijl gelukkig alle aansluitpunten genummerd zijn.
In al onze schema’s in dit boek volgen wij deze gewoonte voor
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de stekers, die we tekenen als zwart gemaakte rondjes of
rechthoekjes, zoals in fig.8-2 duidelijk te zien is. Dit zou mee
brengen, dat we de bijbehorende contrastekers uit fig. 8-3 in spie
gelbeeld zouden moeten afbeelden, hetgeen bij niet-technici nog
wel eens moeilijkheden bij het volgen van een verbinding oplevert.
Daarom worden de contrastekers van fig. 8-3 getekend, gezien van
af de vóórkant, dus zoals we ze in het apparaat zien zitten, waarbij
de aansluitpunten als open rondjes of rechthoekjes aangegeven zijn.
Stekers aan pickup, microfoon e.d.

In fig. 8-2 laten we zien welke stekers voor welke apparaten worden
toegepast: hoe meer naar rechts in de rij, des te moderner.
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Steekdozen aan toestellen

Voor de in fig.8-2 getoonde stekers vinden we de overeenkomstige
steekdozen of contrastekers op de recorders en op de radio-ontvangers; hiervoor is geen aparte tekening nodig om de ligging van
de contactpunten aan te geven. De bussen zijn dan echter met een
open cirkeltje of rechthoekje aangegeven, en we zien ze dan op hun
voorkant, dus niet op hun soldeerpunten, zodat de ligging van de
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aansluitpunten precies is als bij de stekers van fig.8-2. Soms
heeft men de aardverbinding niet over punt 2 geleid, maar over de
metalen stekerhulzen, b.v. bij microfoons, zie M4 en M 10.
Daarnaast bevatten de recorders en ontvangers enige normale
steekdozen, die voor speciale verbindingen gebruikt worden. Deze
zijn opgenomen in fig.8-3.
De luidspreker is hier aangesloten met een stekertje, dat een pen
en een stripje bevat. Dit doet men om voor de na te noemen stereoluidsprekers de verwisseling van beide aansluitdraden te voorko
men. Vroeger zagen we de gewone netsteker, met twee pennen van
4 mm op 19 mm afstand, hier veel gebruiken. Voor dit nieuwe stekertje
heeft men nog een aardig steekdoosje: Zet men de steker er zus in,
dan blijft de inwendige luidspreker meespelen; zet men het er daar
entegen zó in, dan zwijgt de interne luidspreker! (zie fig.8-3 onder
aan).
______ _ _________________________

t".t 1,1,11

Afb.8-4. Links beneden: steker om een apparaat op een auto-accu
aan te sluiten.
Rechts: de Din-aansluitsteker aan het andere eind van het
snoer. Moet er een 6-volts apparaat op een 12-volts accu
aangesloten worden, dan komt in het snoer onderweg nog
een weerstand te zitten, die echter slechts voor een be
paald apparaat kan dienen (foto Uher).

Tenslotte is er nog het steekdoosje voor afstandsbediening, zoals
we dat op de cassetterecorders aantreffen, en de stekers voor 6/
12 volt voeding uit de auto (afb. 8-4).

Verbindingskabels
Dit zijn kabels van een punt in het éne naar een punt in het andere
apparaat en wanneer die kabel alleen maar voor de verbinding van
steeds diezelfde twee apparaten dient, dan kunnen daar gewone
draden in zitten, zonder meer.
Helaas willen we verschillende afwisselende apparaten als micro
foons, radio-toestellen, grammofoons, platenspelers en de draad
omroep knopen aan recorders van verschillend fabrikaat. En al
deze apparaten hebben verschillende uitgangsweerstanden, resp.
ingangsweer stand en. Het gaat er nu maar om niet alleen een ver
binding, maar tevens een zodanige aanpassing tót stand te bï-engen,
dat zowel het signaalgevende als het signaalontvangende apparaat
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niets van zijn eigenschappen verliest. Meestal gaat een dergelijke
aanpassing gepaard met verlies van signaalsterkte, maar door de
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grote versterkingsreserve is dit niet zo erg; erger is het verlies
van hoge tonen, dat soms optreedt. Veel moderne apparaten be
zitten deze aanpassing (meestal een weerstandnetwerkje) reeds in
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de leidingen, aangebracht vóórdat deze de stekerbussen bereiken.
Als dat met zowel het gevende apparaat als het ontvangende appa
raat het geval is, behoeven de kabels niets anders dan verbindingen
te zijn; een voorbeeld hiervan is de z.g. diodeleiding (fig.8-5A),
die in fig. 8-6 de punten 1, 2 en 3 van de radio-ontvanger verbindt
met resp. 1, 2 en 3 op de overspeelbus van de recorder (fig. 8-7 A).
Maar als we met die overspeelkabel van de éne recorder naar de
andere willen gaan lopen we vast, want punt 3 van de overspeelbus
op de weergevende recorder levert het uitgaande signaal, dat op
punt 1 van de opnemende recorder moet terechtkomen. Daardoor
is deze kabel hier dus niet bruikbaar. We kunnen hem echter wel
geschikt maken, door gebruik te maken van een z.g. universele
koppeling, (fig. 8-8 B). Dit is een klein koppelstukje, met aan één
kant een steker en aan de andere kant een contrasteker; deze
dient dan aan de kant van de opnemende recorder tussen recorder
en universele kabel aangebracht te worden. Zoals we zien wordt
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22 MA

31
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MONO

OUD
STEREO

NIEUW
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STEREO

OF OMGEKEERD
ZWART

REDUCEER - KOPPELING

UNIVERSELE

KOPPELING

Fig. 8-8. Radio-ontvanger met drie mogelijkheden:
Weergave van radiomuziek door de ontvanger zelf, terwijl
deze muziek tevens opgenomen wordt met de recorder of:
weergave van muziek, van pickup of bandrecorder, of:
overspelen van pickup op recorder, via schakelaar in radio-toestel, onder gelijktijdige weergave van de plaat door
de luidspreker in de radio.

nu de sprong tussen het uitgaande signaal van punt 3 op de weerge
vende recorder gebracht naar punt 1 van de opnemende recorder,
doch met tussenvoeging van een weerstandje van 2,2 Mfi, om te
maken, dat we in- en uitgangscircuits van de recorders niet te
zwaar belasten. Deze koppeling kan tevens gebruikt worden om
stereo-apparaten met de oude aansluiting te gebruiken op recorders
of versterkers met nieuwe aansluiting, of omgekeerd.
Wanneer we een universele kabel gebruiken, fig.8-5B, dan kunnen
we zowel een ontvanger met de recorder heen en terug gebruiken
als twee recorders onderling: de punten 1 en 1, resp. 3 en 3 aan
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beide zijden zijn gewoon doorverbonden, maar er bestaat tevens
een verbinding van 1 naar 3 in de vorm van een weerstandje, dat
een waarde kan hebben tussen 60. 000 en 2 Mfi.
Men kan deze universele leiding permanent laten zitten tussen ont
vanger en recorder of tussen twee recorders. Toch gaat het boven
staande alleen maar op, als men inde recorders de juiste maatrege
len getroffen heeft om onderlinge (ongunstige) beïnvloeding te voor
komen , door het aanbrengen van de in fig. 8. 6 getekende weerstandjes. Maar zelfs als dat wel het geval is, kan bij overgang van een
uitgesproken laagohmig apparaat, b.v. een transistorontvanger op
een buis-recorder of van een recorder met buizen op een transistor-recorder er een ongewenste demping optreden. In dat geval
moeten we zelf een kabel maken volgens fig. 8-5 C. De hier toe
gepaste weerstandjes behoeven geen groot vermogen te verwerken,
mogen klein van model zijn en worden dan in de stekers onderge
bracht; daarvoor is nog wel ruimte. Toch is de schakeling van fig.
8-6 niet gezond, want als we de radio-ontvanger benutten om het
geluid van een bandrecorder of van een pickup weer te geven, dan
komt er bovendien nog radiomuziek binnen, of als we niet op een
zender afgestemd staan, een hinderlijke ruis. Die moeten we zien
kwijt te raken. Daarom moeten we een schakelaar aanbrengen,
waarbij we kiezen: radio-ontvangst, om te beluisteren of eventueel
op de recorder op te nemen, óf weergave, hetzij van de pickup of
de recorder. We zien de schakeling van fig. 8-9. Bovendien zien we
hier diverse steekdozen, om pickups met uiteenlopende stekers te
kunnen aansluiten. Hierdoor wordt het tevens door de schakelaar
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IEC

OUD

PICK-UP

AANSLUITING

PICK-UP VIA RADIOTOESTEL

Flg.8-9.

mogelijk, om de pickup permanent in de radio-ontvanger aange
sloten te laten staan; via de kabel is de pickup dan tevens met de
recorder verbonden.
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Hoogohmig - laagohmig

In de geluidstechniek kent men de begrippen laagohmig en hoog
ohmig; deze slaan op de impedantie, een begrip waarop we hier
niet nader in kunnen gaan. Wel moeten we weten, welke apparaten
hoogohmig of laagohmig zijn en welke waarde de impedantie dan
heeft. Verder zullen we nagaan, op welke manier we toch tot sa
menspel kunnen komen van apparaten met verschillende impedantie.
Het is niet mogelijk om apparaten van verschillende impedantie
zonder meer met elkaar te laten samenwerken; daarom moeten we
ook nog kennismaken met de manier om toch een samenspel moge
lijk te maken: we spreken dan van aanpassing. De gevolgen van een
misaanpassing zijn voornamelijk verlies van hoge en van lage tonen,
dus in het algemeen gesproken van energie.
We spreken van ingangsimpedantie bij de ingang van versterkers
en radio-toestellen, op de plaats waar microfoons en pickups wor
den aangesloten; de uitgangsimpedantie vinden we op de plaats
waar het signaal deze versterkers verlaat.
LAAG- A
(OP RECORDER MET TRANSISTOREN)

M/Cff.

ZIZ

ZIZ

HOOG n

~T~

®

LAAG A

yl (e.d.)

Fig.8-10.

HOOG ü
(OP REC MET BUIZEN)

Laagohmi g noemen we een ingangs- of uitgangsimpedantie van
500 a 300 2; elektro-dynamische microfoons, idem pickups liggen
op deze waarde. Luidsprekers hebben een waarde van 3 a 15 fi; ook
bandmicrofoons hebben een zéér lage waarde. Laagohmige aansluitkabels behoeven vaak niet eens afgeschermd te worden; zijn
weinig gevoelig voor brom e.d.
Van midd enoh mig zou men kunnen spreken bij waarden van
500 - 3.000 2; deze waarde treft men aan bij de ingangskringen van
transistor-recorders en idem versterkers. In de meeste gevallen
kan men zonder veel bezwaar doch met enig sterkteverlies laag
ohmige apparaten op middelohmige toestellen aansluiten. Wil men
echter een laagohmige microfoon op een buizenversterker of re
corder aansluiten, dan hebben we weer een transformator nodig,
doch nu van het step-up type, dicht bij de recorder (fig.8-10B).
Van hoogoh mig spreekt men bij de ingangskringen van buisversterkers of -recorders; we hebben dan waarden van 25.000 -
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250.000 op het oog. Slechts de kristalmicrofoon en de kristal pickup hebben een dergelijke waarde, dat ze zonder meer op de buisversterkers kunnen worden aangesloten; zij moeten echter in ver
band met hun z.g. eigen-capaciteit van 500 & 1. 000 pF door een
capaciteitsarme kabel aangesloten worden om hoge-tonenverlies
te vermijden.
Voor stereo geldt hetzelfde, doch voor elk kanaal.
Aanpassing

Wanneer men e.d. microfoons of pickups op een buisversterker wil
aansluiten moet men omhoog transformeren; moet een luidspreker
op een buisversterker-uitgang worden aangesloten, dan moet men
omlaag transformeren; dit gaat gemakkelijk met transformatoren.
Moeilijken wordt het wanneer we kristal pickups of -microfoons of
bandmicrofoons (hoogohmig) moeten aansluiten op de ingang van
transistorversterkers. Dat gaat niet met een transformator; als
de versterker met een zg. emittervolger kan worden uitgerust
is er geen probleem. Maar dat gaat niet zonder ingreep , waardoor
we van de condensatormicrofoon maar moeten afzien in dit verband.
Zodra we een (steeds hoogohmige) kristalmicrofoon willen aan
sluiten op een apparaat met laag- of middelohmige ingang (b.v.
transistorrecorder of -radio), dan gebruiken we het universele
koppelingsstukje van fig.8-8B, maar beter is de schakeling vol
gens fig. 8-11.
SOOpf

KRISTAL I

Fig.8-11.

PU o

En wanneer er een dynamische microfoon aangepast moet worden
op een buisversterker, gebruiken we een (klein) transformatortje
volgens fig.8-10B, maar wanneer we aan een microfoon een extra
lange kabel nodig hebben, gebruiken we eveneens een transforma
tortje, maar nu volgens fig. 8-10 A, vlak bij de microfoon, om ver
lies van hoge tonen te voorkomen.
Verloop- en koppelstukken

Elke recorderfabrikant levert een heel assortiment koppels tukjes;
er is echter een specialist die over de continenten heenblikt, en
bovendien apparaten van jaren her nog met die van heden uit fig.
8-2 verbindt via een serie overgangsstukjes (afb.8-12). Het aar
digst is het koppelstukje in het midden, dat de verbinding vormt
tussen één der overspeelkabels en een transistorradiootje, op het
2,5 of 3,5 cm plugje voor het oortelefoontje, dat trouwens opzij
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nog kan worden ingestoken om mee te luisteren’ (fa. Bekhiet, Memlingen, D.).
Tenslotte kunnen we het koppelstukje van fig. 8-8 A overgaan van
stereo-apparaten op mono-apparaten, wat belangrijk is, want de
meeste moderne pickups zijn ingericht voor stereo-weergave. Om
gekeerd kunnen we hiermede ook mono-signalen op stereo-instal
laties brengen, die dan in beide luidsprekers dezelfde weergave
geven, dus niet stereo. Daarnaast zien we in het koppelstukje van
fig. 8-8 B de mogelijkheid om stereo-oude norm te verbinden met
stereo-nieuwe norm. Dit zijn beide koppelstukjes met aan één zijde
een steker en aan de andere zijde een contrasteker; ze worden tus
sen kabel en apparaat geschakeld.
Jarenlang is het gebruikelijk geweest om luidsprekers aan te slui
ten met de stekers die ook aan de netsnoeren van onze huishoude
lijke apparaten gebruikt worden, met een pracht kans, dat iemand
een luidspreker-steker in het stopcontact steekt. Dat kost ons ge
schokte zenuwen vanwege de knal plus een nieuwe luidspreker, van130

daar de contra-steker voor een Amerikaanse netsteker, die de PTT
aan de luidsprekers voor de draadomroep heeft gekozen’
Heel verstandig is de derde pen die we in fig. 8-2 zien bij L3, want
die maakt, dat deze steker in geen enkel stopcontact wil; in de contrastekers waarin hij wél moet, boren we een extra gat in het mid-

Fig. 8-12 B. Diverse verbindingskabels van Grundig.
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Van Philips bestaan dergelijke
verbindingskabels alsmede een
overgang van lEC-steker P5op
DIN-steker P 4 van fig. 8-2 (type
EL 3768/02).
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den. Om alle soorten luidspreker-stekers en de overspeelkabel op
de draadomroep te kunnen aansluiten maakt de schrijver gebruik
van de verloopstekers en -bussen van afb. 8-13; ze zijn niet moei
lijk zelf te maken.
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Eumig levert een snoer met aan een einde een normale DIN-steker en aan het andere einde een luidsprekersteker, waarop di
verse verloopstekers passen. (Fig.8-12C)

Afb.8-13.
Afscherming

Om de a.f. -signalen tegen stoorinvloeden te beschermen gebruikt
men z.g. afgeschermde kabels; die afscherming bestaat uit een
van dun metaaldraad gevlochten omspinning. Theoretisch moeten
alle verbindingsdraden voor de a. f. signalen binnen die afscher
ming liggen, waarbij men de afscherming aan het neutrale chassis,
het metaalframe van de versterker, verbindt. Daar één van de ver
bindingsdraden meestal óók aan dat chassis komt te liggen, laat
men die draad wel eens weg en gebruikt die afscherming dan maar
tevens als draadverbinding.
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We hoorden reeds, dat we in de audio-techniek laagohmige en hoogohmige leidingen (kabels) onderscheiden. We willen hier nog aan
toevoegen, dat bij laag-ohmige verbindingen de noodzaak van af
scherming vrijwel niet bestaat of in ieder geval veel kleiner is.
Overigens zullen we bij experimenteren aan den lijve ondervinden,
dat bij apparaten, die met het wisselstroom-net zijn verbonden, de
noodzaak van afscherming veel groter is dan bij batterij-apparaten.
Het is de bromtoon uit het lichtnet, die ons vaak voor problemen
stelt.
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HOE KOMEN WE AAN GELUIDEN?

Zodra we zelf aan de een of andere compositie beginnen of een film
van geluid gaan voorzien, krijgen we behoefte aan geluiden, b.v.
een dichtslaande deur, voetstappen op de trap, regen, klokkenspel,
remgeknars, geroezemoes op straat, miauwende kat, kraaiende
haan, e.d.
Voor de bezitters van een draagbare recorder vormen de meeste
geluiden geen probleem, je neemt ze eenvoudig daar op, waar ze
te horen zijn. Want het is onzinnig om geluiden na te maken als ze
in originele toestand ergens te horen zijn! Er gaat een sterk ver
haal over een radio-omroep, die het geluid van soppende laarzen
nodig had. Alles geprobeerd op de meest sappige manier, maar
het échte geluid, neen, dat kregen ze maar niet. Totdat iemand op
het idee kwam om eens met laarzen in de modder te gaan lopen...
De tweede methode is het kopen van een plaat met geluidseffecten,
maar dat is ons natuurlijk te min. Neen, dan gaan we ze liever
zelf maken.
Gelukkig hebben zich al vele scherpzinnige geesten met dit probleem
bezig gehouden, waarvan we hier de recepten laten volgen. We gaan
deze dan zelf maken en plaatsen ze netjes achter elkaar op een
bandje, natuurlijk met een inventarislijstje erbij, met tellerstanden.
Toonhoogte verhogen of verlagen

Wanneer we de stem wat hoger of lager willen laten klinken, kunnen
we om de aandrijfas heen een stukje rubberslang of plastic isolatiebuis schuiven. De toonhoogte wordt evenveel procent hoger als de
STUKJE
RUBBER SLANG

STALEN AS

BAND

O
RUBBER
AANDRUKROL

Fig.9-1.
Zo laten we de band wat sneller lopen en verhogen we de toonhoogte.
diameter toeneemt. En als we deze verdikte as gebruiken bij het
afspelen van een normaal besproken band wordt het geluid lager
weergegeven (fig.-9-l).
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Paardehoeven

Om een paard even te laten galopperen zonder dat dier uit zijn war
me stal te sleuren, moeten we daarvoor naar een vervangingsmid
del omzien. Maar dat is niet moeilijk te vinden: We zagen een cocosnoot in twee helften en, nadat we de inhoud verorberd hebben,
schuren we de helften op een met grof schuurpapier bedekt stukje
triplex mooi vlak, zodat de halve doppen op een stuk triplex kunnen
staan zonder te wiebelen. In iedere hand houden we een halve dop
en kloppen daarmee beurtelings op een stuk multiplex of een vlak
tafelblad, of we slaan de doppen op elkaar. Door iemand de poten-

Afb. 9-2.
Paardehoeven . .
tiometer langzaam te laten opendraaien en weer dichtdraaien, komt
het rijtuig naderbij en verdwijnt het weer. Loopt het edele dier
door een weide of een bos, dan doen we doeken om de halve cocosnoten, doch zodra het weer de straatweg bereikt, doen we de doppen
weer uit de doeken.
Het openen van een deur

Neem daarvoor een echte deur, die wat piept; een slot dat niet
knerst, is een slecht slot voor dit doel. En natuurlijk moeten er
voetstappen gehoord worden: voordat de deur opengaat wat zwak
ker, doch als de patiënt binnen is wat harder klinkend.
Openen van een brief

Dit kunnen we vlak bij de microfoon doen; hebben we geen enveloppe,
dan nemen we een dubbel gevouwen stuk papier en snijden het door
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met de rug van een mes, dat maakt meer lawaai. Na het openen van
de enveloppe moet de brief er uit gehaald en geopend worden,
Ritselen van papier is voor dit doel voldoende. Schrijven doen we
door een pen of punt van een mes o.i.d. vlak bij de microfoon over
het papier te halen in schrijftempo.
De zee

De zee is een dankbare achtergrond. We imiteren de golfslag door
een paar rijstkorrels (ongekookt) in een schoenen- of hoedendoos
heen en weer naar één kant te laten lopen in het echte zee-tempo.
Branding van de zee

Deze is na te maken met een borstel; precies gezegd een harde
boender, waarmee we heen en weer over een stuk blik of plaatijzer
strijken.
Ook het heen-en-weer schudden van metalen platen geeft een mach
tig zee-geluid dat op storm lijkt. Oude offset-platen van een druk
kerij kosten niet veel geld en zijn prachtig voor dit doel.
Golven van water

Dat is natuurlijk heel wat anders dan de zee; we nemen hiervoor
een plastic afwasbak of een teiltje, vullen het voor 3/4 met water
en bewegen nu de hand langzaam heen en weer door het water zon
der het over de rand te slaan. Microfoon niet te ver weg!
Roeien

Dit doen we door twee plankjes door een teiltje te halen in roeitempo; het wordt héél mooi, als we bovendien iemand in de maat
met iets laten piepen.
Scheepsfluit of misthoorn

Als we een stoomboot moeten laten fluiten, doen we dat door in een
met water gevulde fles te blazen; hoe minder water er in zit, des
te lager wordt de toon (afb. 9-3).
Motorboot

Als we het niet zo hoog zoeken, doch slechts met een motorboot
varen, dan maken we dat geluid na met een slagroomklopper in een
pan met water.
Vallen in het water

Als we alle hierboven genoemde geluiden werkelijk nodig hebben,
dan is het onvermijdelijk, dat er ook nog iemand in het water valt.
Maar hiervoor is raad: Vul een emmer met water, niet te vol, en
dompel een leeg jampotje of conservenblikje helemaal onder, zo-
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Afb.9-3.
Scheepsfluit of
misthoorn uit een
fles

dat het volloopt. Trek het er dan onderste boven uit; de bodem van
het potje is daarbij dus evenwijdig aan het wateroppervlak. Micro
foon niet te veraf plaatsen.
Regen

Tot nu toe hebben we het droog gehouden, maar als we regen moe
ten maken, nemen we 15 of 20 erwten (capucijners of bruine bonen
mag ook) en rollen die in een zeef heen en weer (afb.9-4). Het beste

r

Afb.9-4.
Regen . .

erwten in de zeef.
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is een paardeharen zeef met ronde houten wand. Maar we kunnen
ook wel droog fijn zand uit een kartonnen doos door een gaatje la
ten uitstromen. We laten het van een zekere hoogte op een onder
45° geplaatst plaatje aluminium vallen, maar dat mag ook wel een
strak gespannen stuk boterhampapier zijn. Dat geeft een pracht
van een regengeluid. Ook rijstkorrels die in een plastic doos heen
en-weer worden geschud gedragen zich als Tegengeluiden... en als
de regen ophoudt, komen we van de regen in de drop: een paar
druppels die uit de kraan in een half gevuld kopje water vallen.
Wind
Regen zonder wind is natuurlijk eigenlijk niets. Welnu, we maken
wind door een stukje zijde of kunstzijde heen en weer te trekken
over een stuk zachtboard. Of over twee stukken, elk 1 cm dik, op
5 cm afstand op elkaar vastgespijkerd.
Maar we hebben nog wel een ander wind-recept, doch daarvoor komt
wat méér kijken, namelijk een ventilator, liefst één die we harder
en zachter kunnen laten draaien d. m. v. een regelweerstand of regeltransformator, om hem te laten aanzwellen. Ook gaat het mooi
als we op de as van een motortje een blokje van 25 x 25 x 25 mm
maken en daar, net als bij een wiel, 4 spaken insteken, ca. 5 mm
dik en 25 cm lang. U ziet wel, een heel gevaarte dat we goed vast
op moeten stellen. Zorgen dat we er geen tik van krijgen en dat de
spaken er niet uitvliegen. Goed vastlijmen en uitbalanceren. Maar
dan hebben we een mooie wind. Ook lucht inzuigen met toegespit
ste lippen, vlak voor de microfoon, geeft een prachtig winderig
geluid.

Donder, onweer
Voor gedonder (uit de hemel) hebben we niets anders te doen dan
één of twee slappe stukken plaatijzer van b.v. 40 x 100 cm heen en
weer te laten wapperen. We houden aan één der smalle einden vast.
Niet te dicht bij de microfoon’
Ook kunnen we een paar lage tonen op de piano aanslaan, maar als
we al onze opnamen op b.v. 9,5 cm/sec maken, dan moet deze met
19 cm/sec opgenomen worden en met halve snelheid afgedraaid wor
den. En tenslotte kunnen we ook tijdens een onweer de donderslagen
opnemen: we zetten de recorder in de stand ”opnemen”, drukken de
pauzetoets in en laten die los zodra we de bliksem zien, de slagen
komen toch wat later.
Ook krachtig in de microfoon blazen geeft beslist een stormachtige
indruk.

Voetstappen
We hadden het reeds over lopen met echte voeten; wie daarentegen
niet over een houten vloer maar in het bos wil laten lopen, neemt in ie
dere hand een handvol afgedankte geluidsbanden en drukt deze in het
loop-tempo beurtelings op tafel. En wie voetstappen in de sneeuw
wenst, wel die neemt in iedere hand een zakje aardappelmeel.
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Ski-en

Een klein plankje over een tapijt of een ruigharig tafelkleed schui
ven, nu met de microfoon dichtbij, dan weer veraf.
Pistoolschoten

Deze zijn onontbeerlijk in een hoorspel van enige betekenis, maar
men behoeft hiermee niet omhoog te zitten. Sla met een meetlat of
een platte lineaal met de platte kant op de tafel of op een schoenen
doos, 2 a 3 maal vlak achter elkaar. Zo doen de rovers namelijk
óók.
Rammelen van geld

Dit doet men natuurgetrouw door enige (liefst zilveren) guldens in
de hand te schudden. Wil men geld in een zak laten horen, zoals
dat bij een vrek gebruikelijk is, dan moeten we de guldens in een
zakdoek doen en laten rammelen. Maar als we de schone klank van
het geld tot zijn recht willen laten komen, dan werpen we de mun
ten op een glasplaat of een marmeren schoorsteenmantel.
Aansteken lucifer

Dit doet men op minstens een halve meter afstand van de microfoon,
want het maakt een ijselijk lawaai als we het vlak voor de micro
foon zouden doen. Brandt hij echter eenmaal, dan houden we hem
vlak bij de microfoon want het houtje knettert zo leuk (denk om de
vingers). Een benzine- of gasaansteker is minder luidruchtig; deze
mag dicht bij de microfoon worden aangestoken.
Knetteren van vuur

Dit geluid kunnen we héél eenvoudig namaken, door wat cellofaan
in de hand te verkreukelen.
Straaljager

Hiervoor richten we de haardroger op de microfoon (natuurlijk
koud, met de warmte uitgeschakeld). Met een kartonnetje voor de
opening laten we het gehuil aanzwellen of afnemen. Ook met de
stofzuiger is wel het een en ander te doen.
Auto-remmen

Als we het niet zo hoog "zoeken” zullen we een auto moeten gebrui
ken, maar zonder akelig remmen schijnt een auto in een hoorspel
niet goed te kunnen optreden. Een mooi apparaat bestaat uit een
stukje multiplex van 10 x 12 cm, 4 cm dik, waarin 3 spijkers van
6 cm lengte en niet te dik, die er tot de kop toe zover mogelijk van
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elkaar zijn ingeslagen. Een eenvoudig fakirbed dus. Dan leggen we
een stuk spiegelglas op een paar houten klosjes en dan maar met de
spijkerpunten over het spiegelglas wrijven! U mag het van mij ook
gerust tegen de vensterruiten doen, maar beter kunt U hierover
éérst even del huisgenoten raadplegen.
Stoomlocomotief

Toegegeven: Helemaal uit de tijd, maar als we behoefte hebben aan
de geluiden, dan plakken we schuurpapier op twee plankjes van 10 x 20
cm en schuiven die in het locomotieven-tempo over elkaar (afb. 9-5).

Afb. 9-5.
De stoomlocomo
tief trekt op . . .
Motor-en ratelgeluiden

Deze maken we in alle toonaarden door een briefkaart tegen de
schoepen van een ventilator te houden (afb.9-6). Het gehele karak
ter van het geluid kunnen we nog verhogen of verlagen door met
9,5 cm/sec op te nemen en bij 4,75 af te draaien, of omgekeerd.
Breken van een glasruit

Breekt de glasruit bij die remmen-gier-imitatie, dan hebt U met
een een mooie opname van een brekende ruit. Maar lukt het niet op
deze manier, dan kunt U ook wel een stuk glas op de open boven
kant van een kistje leggen. Met een hamer breekt U dan de glas
ruit en dat geeft een levensecht geluid.
Verstandiger doet U om zelf uit de buurt te blijven; U hangt dan
de hamer aan een touwtje via een oogje boven de glasruit op en
gaat aan het eind van het 3 meter lange touwtje staan en laat dat
touwtje dan los als mens en dier veilig zijn.
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Afb.9-6.
Motor- en ratelgeluiden uit de
ventilator
(De afbeeldingen
2 t/m 6 zijn van
BASF).

Volgens de kronieken kan men brekend glas ook imiteren door blik
ken plaatjes in een blikken bus te laten vallen.
Ping-pongen

Deze geluiden kan men het beste namaken met een echt ping-pong
balletje, dat dan niet geslagen wordt, maar dat men met de hand
nu op de tafel gooit en laat stuiteren en dan weer op een plankje of
een andere tafel, zodat de geluiden verschillend klinken.
Stem door de telefoon

Om dit geluid te verkrijgen, spreken we in een beker van aardewerk
of plastic; ook kunnen we in de versterker een filter aanbrengen
om alle tonen boven 2. 000 Hz. af te snijden.
Bovendien kunnen we een vreemd stemgeluid verkrijgen door met
een mannenstem langzaam te spreken bij een opnamesnelheid van
9,5 cm/sec en dit geluid af te draaien bij 19 cm/sec.
We krijgen eveneens een raar stemgeluid door een dame vlug bij
19 cm/sec te laten spreken en dat geluid bij 9,5 cm/sec af te spe
len. Met twee échte telefoons doen we trouwens ook veel.
Maar we komen al een heel eind als we, in plaats van een goede
microfoon, een ouderwetse kool-microfoon plus batterijtjes en trans formatortjes gebruiken. Of een schelp van een koptelefoon. Natuur
lijk moeten we beide sprekers acoustisch wel scheiden.
Klokkenspel

Leuke geluidseffecten verkrijgen we met een klokkenspel, waarbij
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de bellen vervangen zijn door wijnglazen van verschillende afme
tingen, zodat we de complete toonladder verkrijgen (afb. 9-7).
Door het bijvullen met een weinig water kunnen we eventueel '‘er
naast" zittende tonen wat verhogen. Maar degene die dit glazen
klokkenspel bedient (met een lepeltje of een glazen roer stokje) moet
wel enige virtuositeit bezitten en niet te energiek zijn, anders gaat
dit klokkenspel aan scherven.

Afb.9-7. Een carillon van wijnglazen (min of meer gevuld) virtu
oos bespeeld door mevrouw Ingeborg Dubs uit Wettingen
(Zw.) (foto Gevaert Agfa).
Het luiden van een kerkklok

Gaat met een fietsbel, maar minstens 4 x zo snel opnemen als af
draaien. Trouwens, een ballpoint die tegen een wijnglas tikt geeft
een mooie benadering van de kerkklok, mits twee maal zo langzaam
afgespeeld, of juister gezegd; twee maal zo snel opgenomen als af
gespeeld.
Geluidseffecten op platen

Op verschillende platen zijn overigens de meest uiteenlopende ge
luidseffecten vastgelegd; ze zijn van verschillende bekende platenmerken. Het lijkt wel zonderling, dat deze effecten voor bandop
namen op platen aangeboden worden, maar in feite is dit toch wel
gemakkelijk, want met behulp van een ”maatlatje”, een soort in
ventarislijst met streepjes, gemeten vanuit de as, kunnen we elk
effect snel op de plaat opzoeken. Met de band duurt dit wel even
langer.
In ons land zijn o.a. de volgende platen verkrijgbaar:
Van CDC Co. Ltd. , een 331/3 toeren longplay plaat, SLX 284, waar-
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van we de hoofdtitels noemen: Pompous Fanfare, Piano Prelude,
Grand Opening (ouverture), Sombre and Tragic, High drama and
Suspense, Nightclub, Band and Combo, Military and Ceremonial,
Scottish, Western: Rolling plains, Lone Trail. Tranquil Sunday,
On the river, Pop sequence, Latin America, Holliday in Spain,
Nautical Music (o.a. Hornpipe), Christmastide (sneeuw enz.), Co
medy Music, Holiday ending, Dramatic and Grand, Sad and Mellow,
Airport departure lounge, Passing Jet, Jet interieur, Bonfire and
Fireworks, Dieseltrain with Hom (Boonen en Co. , Amsterdam).

Omega 333017. No.1: Zee, wind, regenweer en onweer, rampen,
(w.o. lawinegebulder), geluiden van insecten, kikkers, enz.
No. 2: Geluiden uit de natuur, vogels, vee, pluimvee en huisdieren.
No. 3: Stadsgeluiden, huishoudelijke apparaten, geluiden in de wo
ning en luidklokken, deze laatste in een grote verscheidenheid, één
of meer tezamen, geluid van meerdere, b.v. bij een mis.
Dit zijn 30 cm langspeelplaten van de N.V. Dureco in Amsterdam.
Ook zijn er speciale platen met geluiden van stoomtreinen. En niet
van zomaar willekeurige treinen, neen, we vinden in de folder o.a.
The triumph of an A-4 Pacific, Working on the footplate, On the
Aberdeen Flyer, Trains in trouble, Tramway sounds, D for Diesel
en nog vele andere. Het zijn ARGO-platen, verkrijgbaar via N.V.
Phonogram, Singel 170-172, Amsterdam.

Nog een alleraardigst Philipsplaatje, 45 toeren, dat maar f. 1,50
kost: Geluidseffecten: Havengeluiden, Misthoorn, Auto starten,
wegrijden en stoppen, Autobotsing, Stoomfluit en aankomst trein,
Vertrek stoomtrein, Starten schroefvliegtuig, Starten turbo prop.,
Fanfare, Fanfare en tambours. Applaus, Stemmen van orkest, Ker
mis, Paarden, Roeiboot en klokgelui. Verkoop N.V. Phonogram,
in mono en in stereo verkrijgbaar.
Philips heeft trouwens nog wel meer pijlen op zijn boog:
Stereotestplaat (linker kanaal, rechter kanaal). Decca SLX 2057,
(33 toeren).
Frequency test record, geluiden met diverse frequentie. Decca
LTX 5346 (33 toeren).
Zangvogels: De veldleeuwerik, de zanglijster, de vink, de merel.
Philips JF 333 633 (45 toeren).
Zangvogels: De nachtegaal. Philips JF 333 634 (45 toeren).

”Sonniger Süden” (Illustrationsmusik für Film und Diapositive)
Solisten des Wiener Volksopernorchesters, o.l.v. Franz Stefan
Pippal
Stadt im Süden, Frohe Fahrt, Sonnenaufgang am Meer, Das Meer,
Der Hafen (Fischerboote), Venedig (Gondelfahrt), Sonniger Strand,
Entlang der Küste, Belebte Strasse, II Campagnile (Der Glokkenturm), Auf der Piazza, lm Ristorante (Cafetaria), Alte Paloste,
Die Gürten, Die Brunnen, Dalmatinische Landschaft, Rivièra, Spanische Landschaft.
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”Das Alpenland”
Lustige Alpenfahrt, Atmosphare (Das Dorf), Seilbahn, Sessellift,
Auf der Alm, Auf der Alm (mit Herdenglocken), Der Hochwald,
Weidendes Almvieh, Weidendes Almvieh (mit Herdenglocken), Gebirgspanorama, Die Jagd, Bliek übers Land (Abendstimmung), lm
Alpengasthof, Der Bauernhof (in der Stube), Die Musik marschiert,
Volkstanz (lustiges Volk), Der Gebirgsbach, Der Gebirgsfluss,
Wasserfall, Der See, Die Dorfkirche, Friedhof, Bergriesen und
Gletscher, Der Wintersport. Philips PY 842 540 (33 toeren).
"Spectacular Sound Effects in Stereo"
Start DC-8 motoren, Start DC-8, Taxiën Lockheed Electra II, Douglas DC-7 overvliegend, Landing Caravelle, Landing helicopter,
Platform geluid, Machinehal (algemeen), Pneumatische klinkhamer,
Cirkelzaag (hout), Varkens en biggen, Voederen van varkens en
biggen, Hanen en biggen, Kakelende kippen, Branding, Spelende
kinderen aan strand, Spelende kinderen, Kinderen in overdekt
zwembad, 8 inch kanon, Mortier, afvuren en inslaan, Mitrailleur
(. 30), USI geweer, Pistool, Handgranaten, Voorbijrijdende Centurion Tank, Oorlogslawaai, Dichtslaan portier, starten en weg
rijden vrachtwagen, VW in de bocht en remmen, Starten VW, Brand
weer, Ziekenauto, Starten en wegrijden motor, Starten en wegrijden
bromfiets, Starten en wegrijden Fiat, Starten en wegrijden tweetakt auto, Verkeer (algemeen), Elektrisch treinstel (aankomst en
vertrek), Passerende sneltrein, Rolluik openen en sluiten, Biljar
ten, Restaurant, Publiek in zaal (geroezemoes), Stemmen orkest,
Vogels in het bos, Klokgelui. Philips PY 844 026 (33 toeren).

Geluidseffecten voor de ruitersport.
Die Jagd/842 540 PY/PHI
Pferdegetrampel und Wiehern/22997/POL
Festliche Jagdmusik/6378/AM
Haydn: Symphonie ”Die Jagd”/6354/AM
Traditionsmarche/9091/AM
Alt österreichische Marsche/9228/AM
Festival des Marches/Ormandy/62191/CBS
Suppé: Leichte Kavellerie/UX 4509/DEC
Suppé: Leichte Kavellerie/40378/EUR

Van onderstaande platenfirma ’s
AM
CBS
DEC
EUR
PHI
POL
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Amadeo
CBS Schallplatten-Gesellschaft m.b.H.
Decca
Eurodisc
Philips
Polyphon

HOOFDSTUK 10 ANDERE RECORDERTYPEN

We willen hier in de eerste plaats enige nieuwe vormen van recor
ders kort bespreken. De belangrijkste hiervan is ongetwijfeld de
Cassetterecorder

Bij de cassetterecorder krijgt men, bij wijze van spreken, de ge
luidsband niet te zien. Deze zit nl. opgespoeld op een holle wikkelas in een plastic doosje, terwijl het vrije bandeinde op precies zo
een holle wikkelas zit. Het is Philips, die van dit recordertype met
de Compact Cassette een wereldsucces gemaakt heeft, en dit succes
kan heus wel het einde van de grammofoonplaat betekenen (afb. 10-1).

Afb. 10-1. De cassetterecorder van Philips
De speciaal hiervoor ontwikkelde cassetterecorder bevat, evenals
de normale recorder een gecombineerde opname-weergavekop en
een wiskop; verder zien we de aandrijfas, hier slechts 2 mm dik,
en twee spoeldooms. De cassette wordt scheef ingebracht, waar
bij de spoeldoorns in de holle wikkelassen passen en de aandrijfas
in een speciale opening. Eerst als de cassette plat op haar plaats
ligt, kunnen de koppen en de rubber aandrukrol tegen de band ge
drukt worden; de centrale bedieningsknop beweegt niet alleen de
mechanische delen, maar tevens de elektrische omschakelaar. Voor
het opnemen moet men bovendien een extra drukknop bedienen, maar
het opnemen is slechts mogelijk wanneer de opening aan de smalle
achterkant van de cassette gesloten is. Is deze opening open, dan
kan men door het opplakken van een stukje zelfhechtende tape deze

145

opening sluiten en aldus de band opnieuw bespelen. Zeer vernuftig.
En noodzakelijk, want het voordeel van deze recorders is wel het
uitgebreide repertoire, dat hiervoor in de handel is. Men moet
dus voorkomen, dat een kostbare voorbespeelde cassette door on
nadenkendheid gewist wordt. Maar aan de andere kant is het dus
wel mogelijk om een verouderde tophit door een nieuwere te ver
vangen (afb. 10.2). De cassette heeft geringe afmetingen, n.1.
10 x 6,5 cm, dik 12 mm.

Afb. 10-2. Zodra dit lipje is uitgebroken, kunnen we de band niet
meer per abuis wissen.

Ze wordt verkocht met onbespeelde banden voor resp. 2 x 30 min.,
2 x 45 min. en 2 x 60 min. door Philips, BASF. Scotch, Agfa en
anderen. Alle bekende grammofoonplatenfabrikanten leveren thans
daarnaast voorbespeelde cassettes, waarbij de prijs niet zoveel
verschilt van die van de overeenkomstige plaat. De prijzen voor

Afb. 10-3.
Een voorganger van de draagbare
cassetterecorder uit 1930 voor 78toerenplaten (Perpetuum Ebner).
de hits liggen op één niveau voor alle programma’s, maar naar
mate de artiest bekender is, wordt de opname korter van duur
gemaaktl De cassette-recorder, zoals Philips die heeft ontwikkeld,
is werkelijk zeer klein van afmetingen, wordt gevoed met 4 a 5
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kleine cellen en heeft een weergave die aan een goede draagbare
ontvanger doet denken. Wanneer we echter een grote afzonder
lijke luidspreker gebruiken is de geluidskwaliteit uitnemend; ge
bruiken we een versterker plus afzonderlijke luidspreker, dan
overtreft de weergave die van menige grammofoonplaat, ook al is
de bandsnelheid slechts 4,75 cm/sec (afb. 10-3). Zeker, een nieuwe
grammofoonplaat geeft een betere weergave, maar na 10 x afspe
len is de kwaliteit van de plaat gezakt en bij het bandje is na 250 x
afspelen de kwaliteit nog onveranderd. Thans worden de cassette
recorders door vrijwel alle bekende fabrikanten op dit gebied ge
maakt; we zien mooie tafelmodellen, die soms niet alleen op batte
rijen werken, maar tevens op de ingebouwde netvoeding. Soms zijn
deze recorders gecombineerd met radio-ontvangers (afb. 6-6). Ver
der is men thans ook met stereo-opname en -weergave begonnen,
in 4-spoortechniek, waarbij, in afwijking met de gewone band, de
sporen L en R telkens naast elkaar liggen, waardoor een stereoband zonder bezwaar met een niet stereo apparaat kan worden af
gespeeld, en een niet stereo band, dus gewoon mono, op een stereo-apparaat, zij het dan met mono weergave door 2 luidsprekers!
(afb. 10-4). De grootste attractie blijft echter het gemakkelijk wis-

Afb. 10-4. Stereo-cassetterecorder van Philips (voor netvoeding).
selen van de cassettes en de geringe afmetingen met het oog op
buitenopnamen. En de aansluitorganen sluiten volledig aan bij die
van de normale recorders, zodat overspelen heen en terug moge
lijk is, evenals het opnemen van grammofoonplaatjes. En ik kan U
verzekeren, dat ik al menig grammofoonplaatje op de cassette ge
zet heb’.

Hi Fi GELUIDSKWALITEIT VAN
CASSETTERECORDERS
Bij de compact-cassetterecorder in zijn oorspronkelijke uitvoe
ring van omstreeks 1965, ligt het weergavegebied in feite tussen
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60 en 7000 Hz, hetgeen in de weergave-karakteristiek in fig. 516D is te zien en waarbij het verschil met de kromme van een re
corder met normale band wel duidelijk is. Het is trouwens ook
wel hoorbaar: hoge en lage tonen zijn beduidend minder sterk
vertegenwoordigd, terwijl ook de dynamiek geringer is dan we
van normale recorders gewend zijn. Al met al heeft de compactcassette grote voordelen in de bediening bij een acceptabele
kwaliteit.
De beperkingen in het gebied der lage tonen worden veroorzaakt door
de geringe doormagnetiseerbaarheid van de toegepaste band; de te
kortkomingen in het gebied der hoge tonen vinden hun oorsprong in
de ruis. Want het is geen kunst om een extra versterking van de ho
ge tonen toe te passen, maar daar profiteert de ruis óók van en dat
is niet de bedoeling.
Van twee kanten komen nu de oplossingen; een nieuwe bandsoort, de
chroom-dioxydband die door de verschillende bandfabrikanten in
1971 is aangeboden en een door Philips ontwikkeld systeem om de
ruis uit te bannen, het DNL-systeem, en als belangrijkste ontwik
keling het Dolby-systeem uit Engeland.
De chroom-dioxydband heeft gunstiger ruis-eigenschappen en kan
ook in het lage gebied verder uitgestuurd worden, zodat hiermede
een aanzienlijke kwaliteitsverbetering kan worden bereikt, maar dat
geldt alleen voor recorders die voor dit bandtype ontwikkeld zijn.
Want deze band vereist een grotere dosis bijstroom tijdens de opna
me, terwijl ook in verband met het grotere frequentie-gebied de correctie-filters aangepast dienen te zijn, wil men de voordelen van de
ze (wat duurdere) band genieten. Hij kan echter zonder bezwaar op
"ouderwetse” recorders gebruikt worden, zowel voor opname als
voor weergave, waarbij hij zich nauwelijks beter gedraagt dan de ou
de cassetteband. Vooral het punt van de bijstroomverhoging weegt
zwaar en is niet zo gemakkelijk in bestaande recorders te verwezen
lijken.

HET PHILIPS DNL-SYSTEEM
Dit systeem vormt een mooi voorbeeld van door Philips naar voren
gebrachte praktische oplossingen, want dit systeem kan achteraf bij
alle bestaande cassette-recorders worden aangebracht waardoor de
ze niet waardeloos worden, terwijl Philips het schema kosteloos
vrijgeeft voor nabouw, ook door fabrikanten. In feite is de redene
ring bij dit Dynamic Noise Limiter systeem heel listig; wanneer de
muziek op behoorlijke sterkte weergegeven wordt spreekt er nie
mand over ruis, doch zodra we in de zachte passages belanden gaat
de ruis irriteren. Gaan we de ruis nu helemaal weghalen, dan ver
dwijnen tevens de hoge tonen. Welnu, zegt Philips, dan halen we de
ruis alle'en weg in de zachte passages, wanneer de hoge tonen toch
(bewezen) geen rol spelen.
Men heeft het probleem op schrandere wijze opgelost door parallel
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aan de normale opname-en weergaveversterker éen nevenversterker
aan te brengen, waarvan het uitgangssignaal wordt afgetrokken van
het signaal uit de hoofdversterker. In die nevenversterker worden
door een filterschakeling alleen de hoge tonen versterkt, plus de
ruis, doch alleen maar tijdens de zachte passages. En dat gaat ge
heel automatisch. Normaal merken we dus van die nevenversterker
niets; alle tonen komen op de normale wijze uit de recorder, even
als de nu niet opvallende ruis. Maar bij de zachte passages komt de
nevenversterker in actie door de voor de opname extra versterkte
hoge tonen te vei zwakken, waarbij de ruis aan het kortste eind trekt.
(Uit de aard der zaak is dit een vereenvoudigde voorstelling van een
ingewikkelde procedure).

HET DOLBY SYSTEEM
Dit systeem is door Dr. Dolby oorspronkelijk ontwikkeld voor pro
fessionele doeleinden en is vrij ingewikkeld. Het daar van afgeleide
Dolby-B-systeem is veel goedkoper en van groot belang voor de
cassette-recorder; voor de andere recorders heeft het weinig zin.
Ook dit systeem is voornamelijk werkzaam bij de hoge frequenties
en alleen maar voor de zachte passages.
De werking blijkt het best uit fig. 10-5B/1. De rechtopstaande
streepjes stellen signalen van verschillende geluidssterkte voor,
doch alle van e'én toonhoogte nl. 10.000 Hz.
In fig. 2 zien we de ruis, die een constante sterkte heeft.
In fig. 3 zien we hoe de ruis boven de zachte passages kan uitko
men.
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Fig. 10-5B.
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In fig.4 wordt het Dolby-systeem werkzaam; de zwakke passages
worden extra versterkt vóórdat ze op de band worden vastgelegd.
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Op de band wordt dit signaal door een hoeveelheid ruis bedorven
(5) maar door achteraf de zwakke passages weer op het normale
niveau te brengen verkrijgen we weer de oorspronkelijke sterkteverhoudingen, doch nu met verminderde ruis (6). De dynamiek
kan bij deze procedure behouden blijven.
Evenals het Philips DNL-systeem komt het Dolby-B-systeem zowel
bij de opname als bij de weergave in actie. Verschillende fabrikan
ten van voorbespeelde cassettes passen het reeds toe, uiteraard
uitsluitend bij de opname. Vanzelfsprekend komen deze bandjes het
best tot hun recht op speciale DNL - of Dolby recorders, maar
zelfs bij gewone recorders valt een verbetering te constateren,

Afb.lO-5A. Dolby Cassetterecorder van Wharfedale (Amroh).

doch men moet de overmaat aan hoog eventueel afzwakken met de
toonregeling. Ook de voordelen van de nieuwe chroomdioxyd-bandjes
komen goed tot hun recht bij deze systemen. De afspeelapparatuur
is (nog) niet goedkoop, maar men heeft hoge eisen gesteld aan con
stante loop van de motor. Op deze speciale recorders vinden we een
schakelaar om niet-Dolby voorbespeelde en gewone bandsoorten te
kunnen afspelen. Een indruk van de kwaliteitsverbetering krijgen we
in fig. 5-16-E; een Wharfedale Dolby-recorder (geïmporteerd door
Amroh) zien we in afb. 10-5A.

Oudere en andere cassettesystemen
Enkele jaren vóór de Compact Cassette kwam Saba met twee ge
wone 8 cm spoeltjes in één plastic cassette, waarvoor de Saba-mobil ontwikkeld werd, een radio-ontvanger met recorder (afb.10-5).
Een vrij groot programma voorbespeelde cassettes kwam aan de
markt, maar dit systeem, dat vrij veel succes had bij autobussen,
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is toch aan het uitlopen. Ditzelfde is het geval met de door Grundig,
Telefunken en Blaupunkt gepousseerde DC Internationaal Cassette.
Deze lijkt héél véél op de Compact Cassette, maar had wat grotere
afmetingen. Hoewel dit systeem veelbelovend was, moest het veld
geruimd worden toen de Compact Cassette uitkwam; alle drie fa
brikanten maken nu recorders voor de nieuwe cassette.
Cassette met eindloze band

Dit zijn cassettes waarbij de band uit het hart uittreedt langs de
koppen loopt, om dan langs de buitenomtrek van de spoel weer op
gewonden te worden. Natuurlijk zit ergens een las en doet de band

Afb. 10-6. De Amerikaanse 8-spoor cartridge recorder
met eindloze band.

niet anders dan glijden in die spoel. Nu is de band heel glad, dus
gaat hij toch nog heel lang mee. Wordt gebruikt in apparaten voor
reklamedoeleinden en in telefoon-beantwoordapparaten.

ij

Afb. 10-7.
Een eindloze cassette in een Tandberg-recorder model 64 X voor 3
snelheden. Zeer goede geluidskwaliteit. Bandlengte: 360 meter.
151

Het Tefifon cassettesysteem maakte gebruik van de eindloze band,
in meersporentechniek. De cassettes zagen er uit als een boek, het
systeem was prima, maar het werd te vroeg geboren (omstreeks
1955, toen de transistor nog zeer pril was). Het systeem verdween.
In Amerika zien we thans de Lear-jet, een dergelijke cassette,
eveneens eindeloos, doch met liefst 8 sporen, die men voor auto
gebruik (!) in stereo gaat uitvoeren (afb.10-6). Snel vooruit en snel
achteruit is, naar wij menen, wel mogelijk, maar zelf bespelen be
hoort niet tot de huidige mogelijkheden. Men werkt dus alleen maar
met voorbespeelde banden. Het zeer grote bezwaar dat tegen eind
loze banden bestaat, zal algemene toepassing wel in de weg staan.
Een uitstekende uitvoering van de eindloze bandcassette vinden we
in een recorder van Tandberg (afb. 10-7). Hierin gebruikte men een
normale band. Deze recorder is gedacht voor warenhuizen e.d.,
waarbij een hoge geluidskwaliteit verkregen kan worden. Er is een
programma aan de markt voor deze recorders, maar de omvang
haalt het niet bij dat van de Compact Cassette.

STERIO 8 CARTRIDGE
Dit is een in Amerika ontwikkelde eindloze bandcassette, waarbij
de band een breedte heeft van 61/4 cm, met liefst 8 sporen, (4 spo
ren voor stereo) en oorspronkelijk bedoeld voer de auto, maar
thans leverbaar in huiskamer-modellen. Gezien de moeilijkheden
bij het eindloze-bandsysteem heeft men oorspronkelijk uitsluitend
gedacht aan voorbespeelde banden, maar om tegen de ook in Ameri
ka oprukkende Compact-Cassette op te kunnen heeft men, meer als
verkoopsargument dan als werkelijk snufje, soms de mogelijkheid
voor zelfopname toegevoegd. De geluidskwaliteit staat achter bij
die van het Compact cassettesysteem, het snel opzoeken van een be
paald muziekstuk is moeilijk en de noodzaak om de kop tijdens het
afspelen langzaam dwars over de band te voeren is ingewikkeld.
Maar er bestaat een groot programma van voorbespeelde banden.
Het is echter voor velen onbegrijpelijk hoe men in Furopa kan me
dewerken aan een systeem met erkende nadelen, terwijl de banden
véél duurder zijn dan LP’s en C-Cassettebanden. Het enige voor
deel schijnt de eindloosheid te zijn, vooral voor kroeg of auto.

Een eindloze band voor zelfbouw
Bij het beproeven van microfoons of het uitproberen van geluids
effecten kunnen we veel plezier hebben van een eindloos bandje; we
behoeven dan niet na elke proef terug te spoelen. Neen, na een be
paalde tijd komt het begin vanzelf weer voor de koppen en kunnen
we de zaak beluisteren.
Het gemakkelijkste is het maken van een lange lus door van een
stuk band het begin en het eind aan elkaar te plakken; de aldus ge
vormde lus laten we dan ergens achter in de kamer over een katrol
lopen. Maar handzamer is een inrichting die we zelf best kunnen
maken; een multiplex plankje met 7 katrollen, gevormd doorspoel-
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Fig.10-8.
Een zelfgemaakte eindloze band
voor proefnemingen en hoorspelen.
tjes uit een naaimachine. Als asjes gebruiken we de koppen van
gewone 3 mm boutjes, met een los ringetje. Eventueel een beetje
ver er aan; de spoeltjes liggen er los op, maar blijven netjes lig
gen (fig. 10-8).
Bij randspoor op 8 mm film brengt het nog veel meer gemak, als we
we telkens niet terug behoeven te spoelen. Een eindloze lus van
twee meter geeft al een speeltijd van ca. 35 seconden. Hier kunnen
we een leeg filmspoeltje van 8 cm gebruiken, hoog vastgezet aan
een spijker.
Diktafoon-recorders

Wanneer het uitsluitend om weergave van het gesproken woord gaat,
om de inhoud en niet om de herkenbaarheid van de stem, dan kun
nen we met lage bandsnelheid volstaan (afb. 10-9). Ook op dit ge
bied heeft men de cassette onmiddellijk als een welkom attribuut
aangegrepen. Omdat het echter volstrekt ongewenst zou zijn, dat
een onbevoegde de diktaten van een handelsondememer ’s-avonds
thuis aan de concurrentie laat beluisteren, heeft men bewust de
cassettes hiervoor een andere afmeting gegeven. Helaas hebben de
verschillende fabrikanten op dit punt (nog) geen overeenstemming
gevonden. De speelduur loopt van 10 minuten tot een half uur (afb.
10-10 en 10-11). Zeer handig zijn deze apparaatjes voor mensen,
die b.v. onderweg in de auto plotselinge invallen moeten noteren,
of dichters, die hun invallen tijdens nachtelijke uren kunnen vast
leggen. Of artsen, die in het half-duister hun röntgenopnamen wil
len interpreteren, maar ook om patiënt-gegevens tijdens het spreek
uur vast te leggen. En voor natuuronderzoekers of bloemenbekijkers.
Kenmerkend voor de meeste van deze apparaten is, dat de band
snelheid niet constant is; niet de band, doch de spoel wordt nl.
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- Afb. 10-9.
Diktafoons van Grundig.
Links met een normale band, rechts
met een brede strook van magneetbandmateriaal, die in dwars verlo
pende ”regels” beschreven wordt.
Kan per post worden verzonden.
Links de handmicrofoon met scha
kelaar. op de voorgrond de stethoscoop-telefoon.

Afb. 10-10.
Het zeer kleine zakrecordertje EN 7
van Grundig (2 x 10 minuten).
Afb. 10-11.
Het zeer kleine zakrecordertje van
Philips. Cassettetje past niet in de
Grundig EN 7.

met eenparige snelheid aangegeven en omdat de spoel steeds gro
ter wordt tijdens het opwinden, neemt de bandsnelheid toe. We kun
nen deze bandjes dus wel overspelen, doch uitsluitend via het ap
paraatje waarmede het opgenomen is.
Recorderdek (los)

Wanneer men een tweede recorder niet nodig zou hebben om banden
op luidsprekersterkte weer te geven, doch slechts om de banden te
kopiëren of op te nemen, dan kan men in vele gevallen volstaan met
een los recorderdek, naast de reeds aanwezige recorder. Deze
dekken komen vrijwel alleen uit Engeland en bevatten niets anders
dan het volledige bandbewegingsmechanisme met alle schakelorganen, inclusief snel voor- en achteruit, alsmede de koppen, 2- of 4sporig. Het gaat hier eigenlijk om twee merken, Brenell en BSR
en de kwaliteit kan uitstekend genoemd worden zowel wat betreft
het mechanische als het elektrische deel. En beslist niet kostbaar.
Het enige wat er nu nog bij komt is een versterkertje, dat zowel
voor opname als weergave gebruikt kan worden, plus een wisgene
rator. In een vervolg op dit boek worden de specifiek technische
zaken van recorders en hun versterkers besproken.
In deze Muiderkring-uitgave "Bandrecorders techniek en zelfbouw"
vinden we de bouwaanwiizingen voor versterkers. Voor iemand,
die maar even technisch uit de voeten kan is een versterker te
bouwen. Maar begin nooit zelf aan een recorderdek, want als U
zelf niet over een behoorlijke outillage beschikt of over goede re
laties met iemand -die een draaibank bezit, dan valt U onherroepe
lijk in handen van kostbare en (eigen-) wijze instrumentmakers.
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Bandrecorder en diaprojector

Wanneer we een mooie serie dia’s laten zien en er telkens wat bij
vertellen, ach dan vormt dat geen probleem. Maar als U dat in de
loop van de winter tien maal moet doen, dan gaat dat mooie ver
haal U beslist zelf de keel uithangen.
U kunt dan dat verhaal uitspreken terwijl U de dia’s vertoont en
het gesprokene opnemen. De volgende keer laat U de recorder
spreken en bepaalt U zich tot het instoppen en uithalen van de diab.
Wilt U het nog mooier doen, dan mengt U de tekst met een toepas
selijk muziekje. We doen dat dan op de reeds beschreven manier
met de tructoets of met het 2-sporen systeem. De muziek brengen
we tijdens het spreken dan even op de achtergrond en laten we te
rugkomen als we uitgesproken zijn.
Als we ons een automatische projector aanschaffen, kunnen we elk
volgend dia’tje met een druk op de knop laten opdraven, maar als
we nu toch eenmaal over een bandrecorder met de complete tekst
en achtergrondmuziek beschikken, dan kunnen we die druk op de
knop evengoed laten geven door de bandrecorder.
Nu bestaan daarvoor twee mogelijkheden, nl. met een gewone
bandrecorder, in samenwerking met een diastuurapparaat, en
daarnaast met een speciaal daarvoor ingerichte recorder.

Recorder met dia-stuurapparaat

Elke twee-sporen bandrecorder kan voor dit doel worden gebruikt
in samenwerking met een aan-te-hangen dia-stuurapparaat vol
gens afb. 11-2 of een door ons zelf aan te brengen ”buitenboordkopje” volgens afb. 11-12 of 11-11. De sporen worden dan gebruikt
volgens fig. 11-1 (bovenaan - links) en zijn slechts in één richting
bespeelbaar.
Uit de aard der zaak gaat het ook met een stereo-recorder, waar
bij het extra signaaltje op het 4e spoor komt. Er bestaat echtereen
grote kans dat het signaaltje in het 2e geluidsspoor doordringt (bovenaan-rechts in fig. 11-1).
Voor een 4-sporen mono-recorder zien we de mogelijkheid van
mono-geluid in de onderste afbeelding van 11-1. maar we doen dan
weer verstandig om de band maar in één richting te bespelen en
dus niet volgens de onderste afbeelding van 11-1. i.v.m. overspraak.
Elke bandrecorder van het tweesporige type kan hierbij gebruikt
worden. Het normale spoor is hierbij reeds voorzien van de tekst

156

en de bijbehorende muzikale achtergrond; het tweede spoor wordt
nu gebruikt voor de dia-sturing, die slechts 1/4 spoor nodig heeft,
nl. het 4e (fig. 11-1). We kunnen hiervoor zowel een 2-sporige als
een 4-sporige bandrecorder gebruiken.
Het dia-stuurapparaat, zoals dat door verschillende firma’s wordt
geleverd, bevestigen we opzij van de recorder; de hoogte moet
zodanig zijn dat de kop even hoog komt als de koppen in de recor
der. We laten de band om de kop van het stuurapparaat lopen voor
dat hij opgewikkeld wordt (afb. 11-2a). In dit stuurapparaat zit een
oscillatortje, dat in de stand "opnemen" een signaaltje op het 4e
spoor van de band zet. Soms is dat een sinus-signaaltje van 100 &
200 Hz of een gedempte trilling, maar we hebben geen invloed op
de tijdsduur van de impuls (ca. 0,1 a 0,2 sec.). De oscillator
werkt op een ingebouwd batterijtje. De gang van zaken is nu zo:
We drukken op de knop, die door een snoer verbonden is met het
apparaat, er komt een dia voor en we spreken het kommentaar op
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Fig. 11-1. Stuurimpulsen op de band, voor dia- en smalfilmprojector. Boven: Mono- en stereogeluid; pulsen op spoor 4,
opgebracht door "buitenboordkopje". Slechts heen ge
bruik band; snel terugspoelen. Midden en beneden: Monogeluid, pulsen op spoor 3 resp. 2 met de R-kop van een
stereorecoder. Heen en terug gebruik van de band is niet
aan te bevelen, kans op overspraak (zie tekst).

de band. Zodra we op die knop drukken, komt tevens dat signaaltje
op de band te staan.
Telkens als we op de knop drukken komt er een nieuwe dia, spre
ken we een nieuwe tekst, komt er een nieuw puisje, enz. enz. Tot
zover het op de band brengen.
Wanneer we nu het stuurapparaat in de stand "sturen” zetten en de
band opnieuw langs de kóp voeren, dan zal er elke keer dat een
signaaltje de kop passeert een relais aangetrokken worden. Op dit
relais zitten contacten, die de drukknop van de projector vervan-
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Afb. 11-2.
Het dia-stuurapparaat, ge
plaatst tegen een willekeu
rige recorder. Het produ
ceert de pulsen en zet ze
op het 4e spoor. Elke wil
lekeurige automatische
dia-projector kan daarmee
gestuurd worden.
(foto Grundig).

gen; meestal zit er een snoer aan het stuurapparaat, met een ge
normaliseerd stekertje, waarvoor een stopcontactje, een steekdoos op de projector zit. In het stuurapparaat zit een versterkertje, dat het signaaltje versterkt en gelijkricht, zodat het relais
gestuurd kan worden. De hier beschreven inrichting werkt feilloos;
het mooie ervan is wel, dat we vrijwel elke recorder op deze ma
nier kunnen gebruiken om een automatische diaprojector te sturen
We moeten daarbij echter de helft van de beschikbare sporen opof
feren, maar stereoweergave blijft mogelijk. Natuurlijk moet dit
spoor ook desgewenst verwijderd kunnen worden; hiertoe is een
wisinrichting aanwezig, die natuurlijk alleen maar voor het op-

Afb. 11-3. Bandrecorder met aangebouwde synchroner, waarbij
Perfoband wordt gebruikt (zie fig. 11-9). Tussen de synchroner en
de projector (links) bestaat een elektrische verbinding (foto Mehnert).
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spreken in functie mag komen. Het wissen gebeurt hier met gelijk
stroom; we moeten de gehele bandlengte daartoe opnieuw langs het
kopje voeren. Bij sommige stuurapparaten ontbreekt de mogelijk
heid tot wissen; we moeten de band in dat geval door de recorder
heen sturen om het spoor te wissen met de normale wiskop.
Recorders met ingebouwde dia-projectorsturing
Deze recorders zijn van het twee- of viersporen type , waarbij
soms een speciale kop wordt toegepast die gelijktijdig twee af
zonderlijke signalen af kan geven: het geluidsspoor en het uit
pulsjes bestaande synchronisatie-spoor.
We kennen o.a. de Revox A 77 of de Royal de Luxe van Uher. Bij
de cassetterecorders vonden we de eerste bij Loewe Opta, Optacord 451-DIA, afb. 15-6. Philips heeft voor dit doel een speciale
cassetterecorder in de handel gebracht die niet alleen het pulsspoor op kan brengen, maar die bovendien zeer speciale start-en
stop-eigenschappen bezit met het oog op het samenwerken met
een smalfilmprojector; het is type N2209.
Wij attenderen er nu reeds op, dat dergelijke recorders tevens
geschikt zijn voor samenwerking met diaprojectoren. Het onder
spoor is hier bestemd voor de stuursignalen; een drukknop aan
een snoer dient voor het opbrengen van het signaaltje.
Bij het afspelen is de gang van zaken precies als bij het losse
stuur apparaat: een snoer met een genormaliseerd stekertje wordt
op de projector aangesloten.
Het signaaltje bestaat bij apparaten die uit het net gevoed worden
vaak uit een 50 Hz trilling; in andere gevallen laat men een con
densator zich ontladen over een spoel; de hierbij verkregen tril
ling is gedempt. Principieel maakt dit niets uit.
De recorders die een ingebouwde besturing bezitten zijn uiterst
handig, want hun afmetingen zijn niet door de inbouw vergroot en
we zijn die losse aanbouw kwijt.
Het wissen vormt hier geen probleem.
In principe kan deze diasturing ook toegepast worden met elke re
corder in de 4-spoor techniek, doch dan is er een oscillatortje o.
i.d. nodig om het signaaltje, dat op de band (hier spoor 3) moet
komen, te produceren, plus een versterkertje met een relais om
de projector te sturen bij het afspelen.

Geluid bij smalfilm

De behoefte om geluid bij film te horen is vrijwel even oud als de
film zelf. Eerst bij het verschijnen van de bandrecorder is voorde
amateur de mogelijkheid geschapen om een muzikale begeleiding
naar eigen smaak, voorzien van gesproken commentaar, vast te
leggen en later zonder veel moeite een onbeperkt aantal malen
weer af te spelen, waarbij van een blijvende gelijkloop tussen film
en gesproken woord nog geen sprake was. Later werden verschil
lende methoden daarvoor gevonden, waarbij het door Volland in
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zijn "Synton” gevolgde systeem wel het beste is. Intussen was het
ook mogelijk gebleken om een magnetisch geluidspoor op de film
zelf aan te brengen, hetzij bij de fabricage of later, de z.g. stripe
(strip), terwijl men dan of een speciale geluidsprojector nodig
heeft of een aanbouw voor een bestaande filmprojector.
Hoewel het momenteel wel lijkt of de film met randspoor een grote
toekomst heeft zal de bandrecorder beslist zijn terrein niet ver
liezen en, naar de indruk van de technici, wel vergroten, vooral
door de veel betere geluidskwaliteit en de grotere mogelijkheden,
terwijl de cassetterecorder daar het grote bedieningsgemak aan
toe voegt.
We sommen hieronder nog even de voors en de tegens van de beide
systemen op, waarbij we de geluidsprojector tegenover de gewone
of de cassetterecorder met een Syntonsynchroniseerapparaat be
trekken; de overige synchroniseersystemen kunnen als verouderd
buiten beschouwing worden gelaten.
Geluidsprojector of projector plus recorder

Voordeel geluidsprojector met randspoor op de film: muziekbege
leiding en gesproken commentaar kunnen in twee etappes aange
bracht worden. Geen enkel bezwaar tegen vooruit, achteruit of
stilstandprojectie; de eenmaal verkregen gelijktijdigheid (of synchroniteit) blijft behouden tijdens de voorstelling en daarna. Geen
opbergprobleem voor de geluidsbanden. Men brengt het geluids
spoor slechts aan als de gehele film gereed is.
Nadeel: geluidskwaliteit is matig; bij oud-8, dus een filmsnelheid
van 16 beeldjes per seconde (16 b/s) hoort men maximaal tonen
van 4500 Hz, bij 18 b/s (Single 8 en Super 8) komt men tot 6000Hz
op zijn best, doch daar het geluidsspoor hier smaller is, krijgt
men hier met verhoogde ruis te maken. Vergelijking met geluids
band gaat niet op, omdat de film zoveel stugger is dan de zeer
soepele geluidsband. De filmprojector met ingebouwde geluidsin
stallatie is zonder meer kostbaar te noemen. De geluidsinstallatie
kan bij sommige typen wel afzonderlijk gebruikt worden, doch uit
sluitend als versterker en niet als recorder.
Op de plaats waar de stripe is opgeplakt (op de gevoelige zijde)
wordt de film plaatselijk dikker. Het gevolg is, dat 60 meter van
stripe voorziene film lang niet meer op een 60-meter spoel gaat.
Bovendien krijgen we een nare spoel, met veel kans tot innestelen
van stof tussen de nu-niet-meer-vlak-op-elkaar-liggende lagen van
de film. Daarom gaat men er wel toe over om ook langs de andere
zijde van de film maar een stripe te plakken, ook al zijn de meeste
projectoren niet ingericht voor stereo. Slechts Heurtier maakt van
deze mogelijkheid gebruik (zie fig. 11-4).
Men kan een geluidsspoor laten opplakken, waarbij sommige firma's
de film vooraf plaatselijk wat dunner maken, ten eerste om de min
der goed hechtende emulsielaag te ontgaan en ten tweede om minder
wanstaltige rollen te krijgen. De overigens zeer gewilde Single-8
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Fuji-films bezitten een polyester-onderlaag die alleen maar ge
plakt kan worden met epoxyhars zoals UHU-plus of araldiet (ijzer
lijm) van Ceta-Bever, die helaas 24 uur voor het uitharden nodig
hebben. Dus ondoenlijk voor een film. (In Japan schijnt men ech
ter een oplossing te hebben). Dat opplakken van een stripe kost, af
hankelijk van de bewerking 25 a 35 ct. per meter, waardoor een
kwartiertje geluidsfilm (= ca 60 meter) f 15,- a f 21,- kan gaan
kosten, boven de filmprijs. (Gelukkig kunnen we in Soest, bij ”Studio Otto” wel goedkoper terecht).

En nu de combinatie Bandrecorder-filmprojector.
Voordelen: geluidskwaliteit zo goed als men dat wenst: onbeperkte
keus uit drie bandsnelheden. Elke mogelijkheid van mengen en tru
cage in meerspoortechniek is mogelijk, evenals de uitgebreide
mogelijkheden van playback en multiplay. Zeer eenvoudige hante
ring als de cassetterecorder gebruikt wordt, bij behoud van goede
geluidskwaliteit, uitgesproken beter dan bij welke stripe dan ook.
In dat geval veel kleiner recorder. Recorder blijft zijn vele ande
re gebruiksmogelijkheden volledig behouden.
Met het syntonapparaat kan tevens een automatische diaprojector
gestuurd worden. De sturing met bandrecorder kan bij elk filmformaat worden toegepast en met praktisch elke projector.
Mogelijkheid om commentaar in verschillende talen bij een film te
maken. Nasynchroniseren met behoud van lipsynchroniteit als bij
stripe. Bij verlies van de film kan de band later weer opnieuw ge
bruikt worden. Kosten veel lager: Normale band bij 9 1/2 cm/s
kost voor een kwartiertje film in tweespoortechniek f. 6,—.
Als we de bandspoeltjes niet te groot nemen kunnen we voorlelke
film een spoor van de band nemen en behoeven dan niet te zoeken.
Kiezen we een cassetterecorder, dan kost elk kwartiertje geluids
film nog geen f. 3. —.
Nadeel: terugdraaien van de film of vertraagd afdraaien niet moge
lijk zonder verstoring van de synchroniteit die echter bij de vol
gende voorstelling weer hersteld is. Slechts de speciale Norisprojector verdraagt synchroon terugdraaien, wat bij het opbrengen
van geluid echt wel prettig is. Maar die werkt weer zonder Synton
synchronisatie, waardoor bij bandrek of slip de synchronisatie
niet gegarandeerd is.
Hieronder zullen we nu de beide systemen in details bespreken,
met een mogelijkheid om zelf het Volland apparaat na te bouwen.

Geluidsfilm met randspoor

We willen ons bij verdere bespreking beperken tot de 8 mm film;
het magnetische geluidspoor noemt men in Amerikaanse kringen
een "stripe” (strip), terwijl men dan spreekt van het "stripen” van
een film (fig. 11-4).
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Fig.11-4.
De positie van het randspoor bij het (oude)
dubbel-8 systeem en bij
het (nieuwe) super-8 of
single-8 systeem.

Bij de onlangs verlaten dubbel-8 film lag het randspoor op de
smalle strook naast de perforatie; de breedte was 0,8 mm. Bij
het super-8 systeem komt het randspoor aan de andere kant, naast
het beeld. Om het geluidspoor op een smalfilm te kunnen bespelen
of afluisteren is een projector met aangebouwd versterkergedeelte
plus de beide koppen nodig, maar in principe is het mogelijk om
een afzonderlijke aanbouw te gebruiken.
In beide gevallen zitten we met het probleem, dat de loop van een
filmprojector lang niet de vereiste constantheid van gang bezit.
Het oog merkt van een snelheidsvariatie bij de projectie vrijwel
niets; het oor is heel veel kritischer in dit opzicht.
Meestal doet men het nu zo, dat de film getrokken wordt over een
groot tandwiel, een z.g. sprocket met veel tanden, zodat de film
niet met één of twee tanden getrokken wordt maar aan meerdere
tanden tegelijk. De film passeert dan een as, waarop een groot
vliegwiel zit; een rubberaandrukrol zorgt ervoor dat de as meege
nomen wordt door de film. Hoewel de film dus met rukjes door
het filmvenster wordt getrokken, loopt hij met een zeer constante
gang door het geluidsgedeelte. Maar we moeten daarbij wel beden
ken, dat de minste oppervlakte-beschadiging onze film bederft,
want die is veel zachter en kwetsbaarder dan de geluidsband.
De koppen (wis en opname/weergave) leveren geen problemen op.
Dat vliegwiel ontleent dus zijn snelheid alleen en uitsluitend aan de
film, zodat het zaak is om de rubber aandrukrol eerst aan te druk
ken als de projector eenmaal loopt en af te heffen voor het stoppen,
anders gaat de perforatie er aan. Verder mogen de koppen alleen
maar het spoor raken en niets van de filminhoud, want die is wel
heel erg krasgevoelig.
De bekendste geluidsprojector , die van Eumig (afb. 11-5) is van
het begin af uitgerust geweest met een opspreek-automatiek. De
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gang van zaken is dan zo, dat we met een draaitafel en grammofoonmuziek of bandmuziek opbrengen en dan later het commentaar
opspreken, eventueel nasynchroniseren, waarbij we spreken of
zingen in overeenstemming met de mondbewegingen op de film’
Dus z.g. lipsynchroon. Evenals bij recorders met een tructoets
wordt de muziek dan wat verzwakt tijdens het opspreken, om dan
na een bepaalde tijd na het laatste woord weer op normale sterkte
terug te komen. Heel ingenieus. Ook de Bauer, Bolex, Heurtier
en de Italiaanse Silma zijn met iets dergelijks uitgerust. Een bij
zonder handige inrichting is de uitstuur-automatiek, waardoor men
bij het opbrengen van muziek of later van de tekst, geen zorg be
hoeft te hebben om de sterkteregelaar: de sterkte wordt automatisch
op het juiste niveau ingesteld. We moeten dit niet verwarren met
een inrichting, die alle sterke passages afkapt. Dat is een z.g.
clipper, maar bij de Eumig schakeling wordt de gehele versterking
gedrukt als er sterke signalen binnenkomen.

Afb. 11-5.
De Eumig soundprojector.
Bestaat voor oud-8 en
super/single 8, gecombi
neerd maar ook voor beide
formaten afzonderlijk.
Wanneer men naast een rand spoor inrichting geen bandrecorder be
zit is het opspreken met de truc toets heel belangrijk.
De (franse) Heurtier (afb. 11-6) heeft op dit gebied wel de uitgebreidste inrichting: Ten eerste is er een afzonderlijke weergavekop in
gebouwd, zodat we een achterbandcontrole hebben en de gehele in
houd van de band tijdens de opnamè kunnen volgen en dus niet in de
mist behoeven te spreken. Maar bovendien kan met de trucblende,
de knop voor het uitfaden, de oorspronkelijke opname niet alleen
gedeeltelijk doch ook volledig worden weggehaald. Zie fig. 7-2 C.
Vanzelfsprekend moeten dergelijke projectoren aangedreven worden
door een stabiele motor, b.v. een schaduwpoolmotor, maar in ieder
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Afb. 11-6.
Het randspoor-geluidsgedeelte van Heurtier
kan afzonderlijk aan
geschaft worden; men
voegt dan later zonder
moeite projector en
geluidsgedeelte teza
men tot een geheel.
Thans heeft men, in
een speciale uitvoe
ring waarbij projec
tor en geluidsgedeelte
niet meer scheidbaar
zijn, ook de mogelijkheid tot stereo-weergave of keuze uit twee
verschillende talen, evt. tegelijkertijd.

geval nooit met een collector motor. Die loopt te onregelmatig.
Natuurlijk is er geen enkel bezwaar tegen om muziek en spraak
eerst op een recorder vast te leggen en daarna in zijn geheel over
te brengen op de geluidsprojector. Maar dan is het vrijwel onmo
gelijk om het gesproken woord te doen samenvallen met de mond
bewegingen op de film.
We blijven aanvoeren dat de geluidskwaliteit bij randspoor ver ach
ter staat ten opzichte van de bandrecorder, maar daar staat toch
wel tegenover dat het geluid als een aanvulling van het beeld moet
worden beschouwd, waarbij een goede verstaanbaarheid van de
spraak doorslaggevend is. Blijkens ervaring beoordeelt het publiek
de geluidskwaliteit hier veel minder streng dan b.v. bij dia-projectie het geval is. Bovendien gaat de geluidstechniek vooruit. Ge
tuige de cassetterecorder, die met 4,75 cm/sec. en een spoor
breedte van 0,6 mm resultaten geeft die 5 jaar geleden onbereik
baar leken.
Natuurlijk kan de geluidskop niet op de plaats van het beeldvenster
zitten; bij de oud-8 films zat het geluidsspoor 56 beeldjes verscho
ven t.c.v. het beeld, in de richting van de opwindspoel; bij super8 en single-8 zit het 18 beeldjes verschoven.
Bij de Heurtier-projectoren met scheidbaar geluidsgedeelte heeft
men wegens deze constructie afwijkende (grotere) afstanden tus
sen beeld en geluid.
Bandrecorder in samenwerking met 8 mm projector
Diverse systemen.

Het is voor de geluidskwaliteit absoluut noodzakelijk, dat de bandaanvoer zeer gelijkmatig verloopt. Kortstondige snelheidsveranderingen van 1 % zijn al duidelijk hoorbaar en storend. We kunnen
rustig zeggen dat vrijwel alle bandrecorders op dit punt safe zijn.
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Aan de andere kant horen we er weinig van als de bandrecorder
permanent iets te snel of te langzaam loopt; ook niet wanneer de
snelheid heel gelijkmatig iets hoger of lager wordt. Maar een on
regelmatige loop is funest.
Bij de filmprojector wordt de film zoals we weten telkens doorge
rukt; de tandwielen waarin de filmperforatie valt lopen echter met
een éénparige snelheid.
Nu kent men twee aandrijfsystemen voor een projector, nl. met
een inductiemotor en een collector motor. Het z.g. voordeel van de
laatst genoemde motor, nl. dat we de snelheid kunnen variëren, is
feitelijk een nadeel, want als de projector koud uit de kast komt,
loopt de zaak langzaam, maar naarmate hij warmer wordt, loopt
de film sneller en moeten we de regelknop bedienen.
De inductiemotor, met schaduwpolen of condensator kent dit be
zwaar niet in zo grote mate, maar de snelheid verandert toch wel
iets in verband met warm worden en belasting. In feite is de loop
helemaal niet zo regelmatig, we bemerken hiervan echter niets bij
een film. Wanneer we dus de projector en de bandrecorder met een
schakelaar starten en van commentaar voorzien, dan is het vrijwel
ondenkbaar dat de projector motor later bij het afspelen weer even
snel zou draaien, zelfs al was het een inductiemotor. Zeker, in
het begin, de eerste 3 minuten zien we niets naars, maar hoe lan
ger de film duurt, b.v. 15 minuten, des te groter wordt de kans op
verlies van synchroniteit. En het beeldje behoeft maar 5 beeldjes
vóór of na het geluid te komen of we bemerken het als storend. En
dat is nog maar 5/16, dus nog geen 1/3 seconde verloop na 15 mi
nuten (= 900 seconden) spelen.
Er moeten 2 eisen vervuld worden: Zeer gelijkmatige gang van de
recorder (dus geen jank) en: Synchroon blijven van beeld en geluid.
Het is wel duidelijk, dat hier de projector de recorder trouw moet
volgen: de recorder is het uitgangspunt. Men brengt dit tot stand
door de snelheid van de projector zeer constant te houden en elke
afwijking naar boven of naar beneden snel op te vangen en te cor
rigeren. De eenvoudigste manier is de motor in serie met een ver
anderlijke weerstand op het net aan te sluiten. Bij een collectormotor is dit eenvoudig; er zit nl. reeds een weerstand in. Voor
een inductiemotor heeft deze methode minder waarde, maar het
gaat.
Die weerstand wordt ingesteld met een z.g. loper, een glijcontact
dat meestal als een armpje is uitgevoerd. Het armpje wordt door
een veertje naar één kant getrokken, nl. de stand waarin de motor
het snelst loopt. Het is een interessante vinding van onze landge
noten de Graaff en Stolk, die door vele fabrikanten toegepast wordt.
(fig.11-7). Dit stuurapparaat , waarin die weerstand zit, bevat te
vens een aandrijfrol voor de band. Deze aandrijfrol wordt door de
projector aangedreven met een buigzame as, die 30 a 40 cm lang
moet zijn.
Dat apparaat wordt nu zo geplaatst, dat de band na het verlaten van
zijn eigen aandrijfrol eerst om een rol op het weerstandkrukje loopt,
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dan door de transportrol die door de projector wordt aangedreven,
waarna hij uiteindelijk op zijn eigen opwindspoel belandt. Er zit
dus een lus in de band (fig. 11-8).

Afb.11-8.
Het synchroniseersysteem
0 0 0 0
J
van fig. 11-7, zoals dat bij
0000
de Eumig Phonomatic op
de projector P 8 permanent
is aangebracht.
Het systeem kan ook buiten de projector doch los tegen de recorder
aangebouwd worden; het wordt dan d.m.v. een elektrische kabel
of een flexibele as met de projector verbonden.
Het is nu niet moeilijk meer om de gang van zaken te volgen:
We vergelijken de snelheid van de geluidsband met de snelheid van
de projector, waarbij een eventueel verschil wordt omgezet in een
verandering van de motorweerstand.
Als de aandrijfrol B (door de projector aangedreven) de geluidsband
even snel verder trekt als hij door de aandrijfrol A van de recorder
wordt aangevoerd, nu dan blijft de lus even groot en arm C blijft in
dezelfde stand staan.
Trekt de projector te hard, dan wordt de lus kleiner en de arm naar
links getrokken, hetgeen grotere weerstand en dus lagere projectorsnelheid betekent. Loopt daarentegen de projector te langzaam,
dan wordt de lus groter en gaat de arm meer naar rechts. De weer
stand wordt kleiner en de projector loopt sneller, totdat er even
wicht komt. Natuurlijk moet bij deze snelheidsvergelijkingssystemen
de doorsnede van die bandaandrijfrol zo groot zijn, dat de onderlin-
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ge snelheidsverhouding van de band t.o.v. de film in acht wordt ge
nomen (resp. 9,5 cm/sec. en 6,08 cm/sec.).
Deze film-synchroniseerapparaten kan men ofwel permanent samen
bouwen met de filmprojector dan wel bevestigen tegen de bandre
corder; in dat geval moet een buigzame as de verbinding vormen
tussen de projector en het synchroniseerapparaat. De andere mo
gelijkheid is, dat men de geluidsband langs rollen op de projector
laat lopen, zoals Eumig deed. Maar dan moeten recorder en pro
jector op één hoogte staan.
Bij de apparaten, die met de projector zijn samengebouwd, is in
de regel alleen bij vooruitloop een synchronisatie mogelijk, die bij
stilzetten soms en bij achteruit afdraaien van de projector altijd
wordt verstoord. Alleen bij de Noris synchroner is, in samenwer
king met een bandrecorder, een terugloop mogelijk, waardoor con
trole of correctie onderweg mogelijk is zonder verlies van synchroniteit. Bij een andere synchroner kan de flexibele as tussen
de projector en het stuurapparaat op de recorder vervangen worden
door een 3-aderige snoerverbinding (afb. 11-8).
Voldoen al deze inrichtingen nu aan onze eisen? Neen. We hebben
weliswaar bereikt dat de projector keurig in de pas loopt, maar
wanneer de geluidsband ook maar iets rekt of als de band wat slipt,
dan is de gelijkloop weer verspeeld. Want een gerekte band doet
langer over datzelfde traject!
Natuurlijk kunnen we een bandsoort met weinig rek kiezen, maar de
enige remedie zou zijn, om ook de geluidsband van een perforatie
te voorzien; de door de filmprojector aangedreven rol moet van
diezelfde perforatie voorzien zijn (fig. 11-3). We kunnen daardoor
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A. de z.g. Perfoband; steek = 5,96 mm
Bij 16 b/sec.: 16 x 5,96 = 9,5 cm/sec. (zie ook afb. 11-16).
B. De band, breed 6,25 mm met dezelfde perforatie als de smal
film, die echter 8 mm breed is (oud-8) (Pyral).
167

maar één spoor gebruiken. In de figuur zien we de Franse Pyral
band voor dat doel; in Duitsland heeft men om de 5,96 mm een gat
en ook dat is voldoende (fig. 11-9).

SYNCHRONISATIE TUSSEN CAMERA, PROJECTOR
EN BANDRECORDER
Het Volland-systeem.
Een blijvende en vrijwel ideale synchronisatie tussen een bandre
corder en een projector kan worden verkregen met het door Telefunken in 1959 ontwikkelde Telechron systeem, dat thans wordt
gefabriceerd door Chr. Volland in Erlangen (D); Het apparaat wordt
het "Synton apparaat" genoemd. Ofschoon dit perfecte systeem he
laas niet genormaliseerd werd, brengen vele Duitse projectorfabri-

Afb. 11-10.
Het contactje, dat eens per vier
beeldjes even opengaat kan in
de meeste projectoren later wel
aangebracht worden.
Hr. Foreman deed dit in de
Eumig Phonomatic P 8 volgens
deze foto.

i
Afb. 11-11. Het Synton 8 apparaat onder de Liesegang (oud) 8 mm
projector Synchro S 1. Het kopje zit op de Grundig re
corder gemonteerd d.m.v. een kameraschoentje. Het
schrijft op het onderste (4e) spoor de pulsjes.

kanten projectoren in de handel, die de hiervoor benodigde toe
voeging bezitten; eens per 4 beeldjes wordt namelijk daarin dan
een contact eventjes geopend (afb. 11-10). Verder zit er op zo’n
projector een 8-polige steekdoos, waarop de verbindingsdraden
naar die contacten en de verbinding naar de motor zijn aangeslo
ten, ter verbinding met het synton apparaat (afb. 11-11).
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Voor dit systeem heeft men nodig:

- Een projector met die contactverbreker
- Een bandrecorder die 2 sporen tegelijk kan bespelen (2 of 4 spo
ren) of
- Een extra kopje, te bevestigen aan de recorder.
Het Elmo Synchrosound-systeem.

Bij dit systeem heeft men kans gezien precies het zelfde te doen
langs volkomen elektronische weg, waarbij alle elektronica onder
gebracht is in een klein cylindrisch busje inclusief het "buitenboord
kopje”. Het kan op elke recorder zonder enige moeite worden ge
plaatst (Afb. 11-11A). Dit apparaatje is via een kabeltje verbonden
met de projector die speciaal voor dit doel uitgebreid is met een
contact-schakelmechanisme, Elmo GP of GPE-de-Luxe.
Dit mechanisme verbreekt bij elk beeldje een contact, dus niet
e'ens per vier beeldjes, zoals bij het Volland-systeem. Dank zij
een vernuftige schakeling kan de projector niet bij de recorder
(die met zijn constante snelheid de maat moet aangeven) uit de pas
raken.
De waarde van deze systemen liggen in het feit, dat men de filmsnelheid vergelijkt met de tijd en niet met de bandlengte, zoals bij
de andere systemen. Want die bandlengte ligt allerminst vast
door rek en slip.

Speciale cassetterecorder voor audiovisuele doeleinden.
We willen hier nog even speciaal de aandacht vestigen op de
Philips cassetterecorder voor audiovisuele doeleinden, N2209.
Hij is ingericht voor mono-geluid en bezit een speciale dubbelkop,
waarmee tegelijkertijd met het geluid, pulsen op de andere
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spoorhelft kunnen worden geplaatst zonder kans op overspraak.
Bovendien trekt deze recorder uiterst snel op en remt ook uiterst
snel af, hetgeen voor filmbegeleiding een onverbiddelijke noodzaak
is.
Deze recorder is niet alleen geschikt om thuis een geluidsbegeleiding voor een film te verschaffen, doch tevens, mede door zijn
geringe afmetingen, uitermate bruikbaar voor gelijktijdige opname
van beeld en geluid, waarbij er een draadverbinding moet bestaan
tussen deze recorder en de daarvoor speciaal ingerichte filmcamera.
Bijzonder handig voor dit doel zijn de zg. reed-relais’, in de ”Eindhovense Vertaling” riet-relais’ genoemd. Het zijn minuscule con
tactpunten op stalen veertjes, geheel ingesloten in glazen buisjes
(lang 25 mm, 0 5 mm) gevuld met stikstofgas. Zodra we met een
magneetje dit glazen buisje naderen, sluit of opent zich het con
tact, al naar het type relais.
Door nu op de hoofd-as een magneetje te monteren en een rietrelais in de buurt aan te brengen verkrijgen we de regelmatige functie.

Synton-stuurapparaat
Dit is een aantrekkelijk apparaat in een klein, op het net aan te
sluiten kastje, met een extra opname/weergavekop aan een dun ka
beltje. Deze kop kan met weinig moeite telkens op de recorder ge
plaatst worden, als we het bijbehorende z.g. cameraschoentje op
de recorder plakken. De band loopt dan langs die kop voor het op
spoelen. Wie nu van plan is vaak dit apparaat te gebruiken, en niet
tegen een knuts el werkje opziet, kan die kop ook permanent op zijn
recorder plaatsen, desnoods nadat de geleiderol wat is verplaatst
(afb. 11-12). Elke 8-mm projector kunnen we bij dit systeem ge
bruiken, oud-8 of super-/single-8, als hij maar voorzien is van

Afb.11-12.
Zo kan men het "Buitenboordkopj e” uit
afb. 11-11 een defi
nitieve plaats geven
op zijn recorder,
hier de Grundig TK23
(uitvoering en foto
Hr. Foreman).

een contactje, dat zich eenmaal per beeldje of eenmaal per vier
beeldjes even opent. Vele Duitse projectoren bezitten dit contact,
maar het is vaak gemakkelijk door onszelf aan te brengen.
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Pulsjes opbrengen bij nasynchroniseren

Eerst moeten we op de nog onbespeelde band de stuurpulsjes aan
brengen (op spoor 3). Dit kan gebeuren met behulp van de projector,
die dan eerst een half uurtje warm gedraaid moet zijn. Staan die er
eenmaal op, dan pas gaan we de film van muziek voorzien en als
dat er op staat gaan we hem van commentaar voorzien met de tructoets. We zijn vrij in de keuze van de bandsnelheid; we laten dat
pulsenspoor even lang duren als de duur van de film. Het is het
beste om een rolletje van 7,5 cm te nemen met dubbel-band; beter
voor elke film een afzonderlijk bandje dan alles op één grote rol in
verband met zoeken. Eén spoor op een spoel van 7,5 cm, dus 90 m.
geeft dan een speelduur van 15 minuten, dat is 60 meter film, dus
4 aan elkaar geplakte filmpjes. Na het terugspoelen van de band
moet de film ingelegd worden, doch zodanig, dat we de volgende
maal dit weer precies zo kunnen doen. Het best kiest men de overgang van de witte voorloopband op de film, op de plaats waar die
in de projector verdwijnt, maar een andere wijze van merken is
ook goed. Vanaf dit ogenblik wordt het draaien van de projector
geheel beheerst door de recorder: zodra we die starten en de eer
ste puls verschijnt, zal ook de projector aanlopen en die stopt pas
als de recorder weer stilstaat. Liep de projector bij het pulsjes
geven tijdens het nasynchroniseren niet helemaal regelmatig of b.v.
te snel, dan zal hij bij het afdraaien van de film even onregelmatig
of te snel lopen. Gelukkig merken we hiervan bij het zien van de
film niets.
Muziek opspelen

De pulsjes staan nu op de band; we spoelen film en band terug,
leggen de film op het startpunt, starten de band en nu gaat de film
lopen: wij gaan muziek opbrengen. Natuurlijk moeten we dit volgens
een vooraf opgemaakt programma doen: we gebruiken een draai
boek.
Spraak opbrengen

Is de film nu helemaal van de gewenste geluidseffecten voorzien,
dan spoelen we weer band en film terug, leggen de film weer op zijn
startmerk, schakelen de recorder in op de stand "weergave” en
bekijken de film totdat er gesproken commentaar ingevoegd moet
worden. Op dat ogenblik schakelen we de tructoets in en spreken
dit commentaar zo synchroon en lipgetrouw mogelijk uit. Na het
opspreken gaat de recorder weer in de stand weergave.
Draaien we nu de zaak weer af, na alles terug gespoeld te hebben
enz. , dan moet blijken of we goed opgesproken hebben. Hebben we
een vierspoors recorder met een afzonderlijk kopje voor de puls
jes, dan kunnen we muziek op het éne en spraak op het andere spoor
hebben. We kunnen de tekst dan zo nodig geheel of gedeeltelijk op-
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nieuw uitspreken, net zo lang tot het naar onze zin is. En dan kun
nen we eventueel muziek en spraak op één spoor mengen.
Wie op dat gebied wat meer ervaring heeft kan dat synchroniseerapparaat van Volland heel goed zonder kans op mislukken zelf ma
ken. Een uitvoerige gebruiksaanwijzing is verschenen in het blad
Hobby Bulletin van de maanden juli, augustus en december 1966 en
januari 1967, terwijl de schrijver hiervan aanvullingen geschreven
heeft in Radio Bulletin van december 1967 e.v. Overigens is de
schrijver dezes doende een geheel elektronisch werkend synchroniseerapparaat te construeren, waarin de (zachtkens) klepperende
relais worden vervangen door diae’s en triae’s.

Lipsynchrone opnamen

Om lipsynchrone opnamen niet alleen te verkrijgen, maar ook ge
durende een langere tijd te behouden, moet men óf gebruik maken
van randspoor op de film, óf geperforeerde band gebruiken, óf wat
het gemakkelijkst is, het Syntonsysteem toepassen.
Toch zal deze synchroniteit steeds moeten worden verkregen door
het z.g. nasynchroniseren, d.w.z. het opspreken van de tekst ter
wijl men de film afdraait en de lipbewegingen ziet, zoals die bij de
opname van de film uitgesproken werden. Het is dus wat men bij
de televisie-uitzendingen ”play back” noemt. Toch zullen deze nasynchroniseringen steeds lijden aan enige vertragingen, ontstaan door
onvolkomenheden in ons menselijk reactievermogen. Na enige oe
feningen kunnen deze vertragingen echter vrijwel onzichtbaar (of
onmerkbaar) worden gemaakt. Toch bestaat er nog wel een kleine
list: als er werkelijk sprake is van een vertraging die steeds even
groot is, dan kan men later de onderlinge positie tussen geluid plus
spraak en film iets verschuiven. Bij stripe kan men dat slechts bij
sommige projectoren doen, door de filmlus tussen filmvenster en
kopspleet bij het opnemen iets langer te nemen dan bij het afdraaien.
Maar nogmaals, dat helpt alleen maar als de vertraging over dc
gehele filmlengte even groot is.
Life-opnamen van geluid bij de film

Hoewel het aantrekkelijk is om de muzikanten en de jodelaars op
heterdaad te betrappen met film en recorder tegelijk, bestaat al
tijd de kans op gedeelten, die we later als minder geslaagd uit dc
film moeten snijden. Maar de winst aan authenticiteit van Life-op
namen is natuurlijk enorm, en voor de mensen die nooit een cen
timeter film behoeven weg te gooien bestaat er geen risico.
Om te beginnen zouden we de 8 mm camera kunnen voorzien van
een ingebouwde opname/weergavekop, een wiskop en een vlieg
wiel, plus een voorversterkertje met wisoscillator. En dan steeds
films gebruiken, die reeds van een geluidsspoor zijn voorzien.

172

Maar we kunnen van al deze narigheid afkomen door in de camera
niets anders aan te brengen dan een contactje dat eens per vier of
eens voor elk beeldje sluit, al naar gelang het systeem.
Via een snoerverbinding schakelen we daarmede de pulsgenerator
(het ding waarmee de pulsjes opgewekt worden en dat in de recor
der moet zijn ondergebracht) telkens in. Op het eerste spoor komt
dan het geluid, opgevangen met een microfoon, terwijl op het twee
de spoor de synchroniseerimpulsen worden vastgelegd. In de re
corder moet dus niet alleen een kop zitten die op het tweede spoor
schrijft, maar tevens een oscillatortje.
Natuurlijk kunnen we de recorder met een draagriem om onze hals
hangen, maar het is verstandig om zowel recorder als microfoon
door een helper te laten vasthouden om te maken dat het gesnor
van de camera niet mede opgenomen wordt. Helaas zit er dan wel
een kabeltje tussen beide medewerkers, maar als ik vertel hoe
die verbinding draadloos tot stand is te brengen komt de gehele
PTT briesend op mij af. Vandaar toch maar dat kabeltje.
Nu mag die camera heus wel wat onregelmatig lopen: de recorder
met zijn stabiele loop is toonaangevend. Bij het afspelen later met
behulp van het ”Synton apparaat” blijft de recorder zijn toonaan
gevende rol spelen; de snelheid van de projector wordt nu geheel
bepaald door de pulsjes op de band; in feite gaat de projector nu
even snel of langzaam draaien als de camera tijdens de opname
deed.

Afb. 11-13.
De Zeiss Moviflex
Super-8 camera, ge
synchroniseerd op
de cassette-recorder
van Philips, die daar
toe een stereokopje
en een generatortje
voor de pulsjes heeft
gekregen,
(foto Zeiss-Ikon).

Zeiss heeft in zijn bijzonder mopie super-8 camera deze impuls
contacten aangebracht, terwijl als samenwerkende recorder de
Philips cassetterecorder is gekozen. Verder heeft men vermoe
delijk de camera-snelheid elektronisch gestabiliseerd, (afb. 11-13)
De compact-cassette geeft een enorm gemak bij de opname: geen
gezeur met inprutsen van banden, terwijl de super-8 filmcassette
alle gepruts met filminleggen uit de wereld heeft geholpen. En dat
alles bij prima geluidskwaliteit (afb. 11-14).
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Intussen zijn er meerdere filmcamera’s met pulsgevers uitgerust
en er komen er steeds meer. Als nieuwste signaleren wij de Fujica Z 800.
Helaas moeten wij de lezers afraden deze pulsgevers zelf in een
oudere filmcamera aan te brengen. Met het riet-relais en een mag
neetje is het heus een koud kunstje, ook is het geen heksentoer om
een stopcontactje voor de verbinding met de recorder aan te bren
gen, b.v. het Japanse 2,5 mm stekertje uit fig. 8-1.
Het is echter wel gebleken dat het voor het publiek nogal lastig is
een camera zonder schade voor het verdere leven (van de camera)
open en weer dicht te maken. Instrumentmakers hebben meestal
niet veel zin in dergelijke - van de normale routine afwijkende bezigheden; evenals de service-diensten van de bekende merken.
Maar voor wie durft (en kan) zijn de riet-relais’ verkrijgbaar bij
D. Spandau, Min. Hartsenlaan 8 Hilversum.
Als we echter een magneetje aanbrengen op een draaiende as,
moeten we aan uitbalancering denken, vooral in een licht geval als
een filmcamera, die anders zou gaan trillen.

Afb. 11-14.
De Liesegang-projector, prima wer
kend met een eigen
bouw stuurapparaat
en de cassette-recorder van Philips.
Deze heeft daartoe
een pulskopje ge
kregen.
Het is wel duidelijk dat het maken van life-opnamen uitsluitend met
een bandrecorder plus een ”Synton” apparaat kan werken. Het is
nu eenmaal niet mogelijk om met één spoor, dat bovendien door de
projector loopt, die synchronisatie-signalen tot uitwerking te laten
komen.
Combinatie randspoor met recorder

Tot slot willen we hier nog wijzen op de mogelijkheid om randspoor
op de film te gebruiken in samenwerking met een bandrecorder,
zonder dat de projector van een opname- of weergaveversterker
voorzien behoeft te zijn. We gebruiken dan namelijk uitsluitend het
geluidsgedeelte van de recorder en behouden de bij de nasynchronisatie verkregen lipsynchroniteit. Het enige dat we daarvoor aan
de 8-mm projector moeten doen is het aanbrengen van een opname/
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weergavekopje en een wiskopje op de projector, die dan tevens
voorzien moet worden van een vliegwiel en aandrukrol. Voor het
randspoor bestaan speciale kopjes; deze zijn nog verschillend voor
oud-8 enerzijds en single-8/super-8 anderszijds wat betreft hun
eigenschappen, terwijl ook de sporen op verschillende plaatsen zijn
aangebracht. Deze kopjes worden via een niet te lang capaciteitsarm afgeschermd kabeltje met een plug op de recorder aangesloten,
Waarbij de eigen koppen op de recorder buiten werking worden ge
steld. We moeten dan net zoiets maken als het voorzetapparaat van
Heurtier (afb. 11-6).
Natuurlijk is dat plaatsen van die kopjes en het vliegwiel met aan
drukrol een heel precies karweitje, waarbij vooi' de opname/weergavekop een goed bromvrij plaatsje vóór of onder de projector moet
worden uitgezocht, want de motor en de transformator zijn ver
foeilijke brom-bronnen. Maar als we dan, zoals de schrijver deed,
deze "buitenboord"-koppen met een op batterijen werkende Philips
Afb. 11-15. Een geluidsadapter voor stripe (randspoor), behorend bij de
Cirse Sound versterker
en passend op de Italiaan
se Cirse projectoren. De
tructoets is hier verkregen
door de wiskop X van de
band af te tillen met een
handeltje. De verend opgehangen rol R dient om
eventueel onregelmatige
loop van de projector op
te vangen.

wiskop

opn/weerg.kop

cassetterecorder verbindt, dan zijn er heel wat bromproblemen
van de baan. Heel goed ging dat met de Kopadapter van de Cirse
Sound, die we in afb. 11-15 zien afgebeeld. En via een extra luid
spreker een heel behoorlijke geluidskwaliteit. In het recordertje
zelf ligt dan helemaal geen bandje! We gebruiken dus alleen de
versterker en wis-oscillator. Ook de motor behoeft tijdens de
werking niet te draaien. Maar ook met grotere recorders is deze
samenwerking heel goed mogelijk en wat het gemak betreft te ver
kiezen boven de band op de recorder. In sommige gevallen zal de
wisstroom wat aangepast dienen te worden. De technische kant van
deze ombouw laten we achterwege, omdat die buiten het kader van
dit boekje valt. Maar de technische man begrijpt de situatie aan
stonds; voor hem is dit geen zwaar karwei.
Resumerend: Ook hier liggen vele mogelijkheden voor de recorder.
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FILMPROJECTOR, SAMENGEBOUWD MET
CASSETTERECORDER
Noris, een bekende Duitse projectorfabrikant brengt een super-8
projector in de handel, waar tegenaan (aa^n de achterzijde) een Phi
lips cassetterecorder is gebouwd. Recorder en projector worden
door een en dezelfde motor aangedreven. Daar een onregelmatige
lopende recorder een ongenietbaar jankend geluid veroorzaakt moet
de draaisnelheid van de motor zeer constant gehouden worden.
(Voor een filmprojector geldt deze eis in ve'él geringere mate). In
feite kan men deze installatie gelijkstellen met een geluidsprojector
voor randspoor; de bespeling is eenvoudig en de toevoeging van ge
luid beduidend goedkoper per uur geluidsfilm draaien dan met het
randspoor, bij betere geluidskwaliteit. Er zit natuurlijk een kans
in dat tegen het eind van de film de synchroniciteit verloren gaat,
maar in de praktijk blijkt dit wel mee te vallen.

noris

NORIMAT ^(Ö)

Afb. 11-15A. Natuurlijk is samenspel met andere recorders t.b.v.
montage mogelijk.

Geluidsmontage

Voor de praktijk van het bespelen en overspelen verwijzen we naar
wat er reeds bij de gewone recorders besproken is. Alleen moeten
we nog wijzen op de noodzaak om op de recorder een schaal te te
kenen, waarop de beeldjes-maat aangegeven is.
Het zou het mooiste zijn, als we dat boven de spleet van de opname/weergavekop zouden doen. Boven de spleet staat 0, naar
rechts +1, +2 enz., naar links -1, -2 enz (afb. 11-16).
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Afb. 11-16.
Elk streepje is een
beeldje bij een oud-8
film = 16 b/sec). De
streepjes staan voor
een bandsnelheid van
9,5cm/sec. 5,96 mm
van elkaar; O is 30
beeldjes van de o/w
kop af.

Maar omdat we daar de band niet kunnen bereiken om merken met
het glaspotlood aan te brengen, gaan we maar rechts zitten, tussen
kop en spoel. Zit de spoel erg dicht bij het kopje, dan zetten we
rechts een rolletje, waar de band even omheen gelegd wordt als
wc willen meten. De afstand van 0 tot de spleet maken we interna
tionaal 11,5 cm, precies 30 beeldjes van oud-8 film.
Voor een bandsnelheid van 9,5 cm/sec. staan de streepjes voor
een filmbeeldje 5,9 mm van elkaar (9,5 cm : 16 =5,9 mm).
Voor super-8 en single-8 gaan we op 11 cm van de spleet in de kop
zitten; we zijn dan 26 beeldjes naar rechts verschoven.
Gebruiken we afzonderlijke opname- en weergavekoppen, dan zijn
er 2 schaaltjes nodig, één gemeten van de opnamespleet af en één
van de weergavespleet af.
Maar, zoals gezegd, hebben we dit schaaltje alleen maar nodig als
we de achterkant van de band gebruiken voor notities.
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HOOFDSTUK Ife

OPNAMESTUDIO

Hoe komen we aan een opname-studio? Voordat we die vraag be
antwoorden, zouden we ons af moeten vragen: Hebben we werkelijk
wel een studio nodig? En de antwoorden hangen dan helemaal van
onze plannen af. Want als we opnamen maken in de huiselijke kring
van onze kinderen, van zang bij piano, harmonica of fluit, dan is
er geen betere studio dan onze huiskamer. Ook geeft het beslist
geen moeilijkheden als we daar regelmatig en hardnekkig opnamen
van de draadomroep gaan maken. En bij opnamen in de buitenlucht
zijn er evenmin problemen.
Maar zodra we muzikale prestaties van enig belang en samenspel
gaan vastleggen, is het wel prettig om over een afzonderlijke stu
dieruimte te kunnen beschikken. Ten eerste, omdat het leven in de
huiskamer dan ongestoord kan doorgaan en ten tweede omdat we
geen ongewenste geluidseffecten door onze zorgvuldig voorbereide
opname heen te horen krijgen. We voorkomen dus wederzijdse
storing.

Afb. 12-1. Een ideale inrichting: Studio met geluiddempend reflexvrij materiaal, met controlekamer, gescheiden door een
geluiddicht venster, (foto Gevaert Agfa)
Maar er loeren nog meer storingen om de hoek: de buren zijn be
slist niet onhoorbaar, om van het straatrumoer helemaal maar
niet te spreken. En de buren op een nachtelijk pianorecital te ver
gasten is ook niet leuk.

178

We moeten dus zorgen voor geluidsisolatie. De vensters vormen
voor geluid geen enkele belemmering, zodat we die wel onschade
lijk moeten maken. Dubbele ramen doen reeds veel, maar voorzetblinden van zachtboard zijn afdoende. Om ze hanteerbaar te
maken en te voorkomen dat ze na drie keer gebruiken breken of af
brokkelen, moeten we ze op een houten latwerk spijkeren of nog
beter lijmen. Ga de platen niet schilderen, want dan verminderen
we hun eigenschappen. Heel mooi is het speciale gaatjesboard, dat
we o.a. in telefooncellen aantreffen, of het boardmateriaal met
zaagsneden naast elkaar. Maar dat materiaal kunnen we alleen
maar toepassen als het vast wordt aangebracht.

I

f

Afb. 12-2. Maar dit kan ook: Bespreking rond de tafel met een mi
crofoon: een geluidsband-correspondentieclub. 2 recor
ders: Een voor opname, een voor weergave. Regie met
mengtafel in hetzelfde vertrek, (foto Agfa).
Ook het plafond kan een geweldig "geluidslek” vormen. We kunnen
daar binnen het bestek van dit boek niet te diep op ingaan, maar er
is slechts één manier om het plafond onschadelijk te maken, nl.
door er onder een afzonderlijk plafond aan te brengen, waarvan de
balkjes alleen maar aan de einden bevestigd mogen zijn en overi
gens nergens kontakt met het plafond mogen hebben. Tegen de
onderkant van die balkjes plakken we dan zachtboard. Die balkjes
moeten op een afstand van 50 cm van elkaar af liggen, maar hebben
vrijwel niets te dragen dan zichzelf en mogen dus planken van 2 x
10 cm zijn op hun kant. Langs de onderrand spijkeren we een rui
ge (ongeschaafde) lat van 2x3 cm en daartegenaan plakken we de
boardplaten.
Toch moeten we goed overwegen of we alle wanden wel "dood” moe
ten maken, want zo klinkt alles wat in zo’n vertrek is opgenomen.
Daarom gebruikt men in radiostudio’s kantelbare schotten, aan één
kant zacht en aan de andere hard.
Als we nu toch al deze moeite doen, dan is een afzonderlijk vertrekje voor de geluidstechnicus wel noodzakelijk. Daar staan dan alle
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apparaten plus afluisterversterker, behalve de microfoons.
En dan is een venster met dubbel glas wel noodzakelijk om een oog
op de muzikanten te houden. Maar dat kunnen net zo goed schuif
deuren zijn, die we met boardplaat verdubbelen ter isolatie.
Een "intercom" naar de studio, een z.g. regieluidsprekertje is
dan onmisbaar evenals signaallichtjes: wit voor "Attentie", rood
voor "Opname".
En dan knippen op de deuren om bezoek tegen te houden.
Heel tragisch moeten we deze zaak echter niet opvatten; als de op
name mislukt, doen we het gewoon nog eens over. Wordt dan mis
schien nóg mooier.
Opstelling recorder - montagekamer

In het algemeen gesproken moet de recorder zodanig opgesteld
staan, dat we hem werkelijk dagelijks kunnen gebruiken zonder er
eerst mee te hoeven slepen.
Zet hem b.v. op een plank van een wandrek, vlak naast uw gemak
kelijke stoel en monteer de externe luidspreker(s) een eind van U
vandaan; U krijgt dan een betere indruk van de geluidssterkte. Zet
hem overdag zo, dat hij voor opname ingeschakeld is, doch met

1
SCHERM

MICROFOON

,1

Jb
SPREKER MET
Jk /HOOFDTELEFOON

1
I

FILMPROJECTOR

GLAZEN
SCHUIFDEUREN

RECORDER

Fig. 12-3. Bij het "bespreken" van films mag het geluid van de
meestal rumoerige projector niet op de band komen.
Hier een realiseerbare oplossing: glazen schuifdeuren
scheiden het geluid maar niet het beeld.
ingedrukte (= vergrendelde) pauze-toets, zodat de band niet draait.
Zodra de vrouw of U iets hoort, hetzij van de kinderen, hetzij op
de radio, dat de moeite van het opnemen waard is, dan laat U de
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pauzetoets opkomen en de zaak wordt opgenomen. Heel mooi is dan
een schakelkastje, waarmee U dan de radio of de microfoon kunt
kiezen. Zodra U zo gelukkig bent om twee recorders te bezitten,
schakel dan de 19 cm/s stand in voor dergelijke opnamen. Later
brengt U dan de opnamen over op verschillende banden: Mozart bij
Mozart, Grieg bij Grieg, kindergebrabbel op de kinderhand en dat
doet U dan op 9,5 cm/s. U verliest dan niets bij het overbrengen.

WOLLEN

f

DEKEN

r
Fig. 12-4. Z o krijgen we een kamerhoek die acoustisch”dood” isd.w.z.
vrij van reflecties. We bekleden de wand hier met gaatjeszachtboard of behangen hem met een wollen deken.

I

Wilt U echter niet met Uw geluidsmontage in de huiskamer zitten,
richt dan op zolder of elders een hoekje in, waar de attributen voor
geluidseffecten geborgen worden en verschillende omschakelpaneeltjes en luidsprekers vast aangebracht kunnen worden. Echt een
geluidknutselhoek.
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HOOFDSTUK

HET DRAAIBOEK

Deze naam is afkomstig uit de filmindustrie en betekent in feite
niets anders dan: programma, dienstregeling. Het is namelijk vol
strekt ondoenlijk om een reeks op elkaar volgende handelingen uit
het hoofd, zonder enig geheugensteuntje, uit te voeren. Vooral als
we enige dagen (of weken) denken bezig te zijn. Bij de geluidsmon
tage krijgen we met hetzelfde probleem te maken: we gebruiken
verschillende geluiden, maar het is niet mogelijk om deze op te
nemen in dezelfde volgorde als waarin ze later afgespeeld worden.
Wanneer we nu een draaiboek gaan maken, dan gaan we met de
eventuele medewerkers om de tafel zitten, zetten op papier wat
we alzo na elkaar willen weergeven en gaan dan de mogelijkheden
overzien om aan die geluiden te komen. Dus een plan de campagne
opstellen. We maken dan een voorlopig draaiboek. Voorlopig, om
dat in de meeste gevallen bij nadere beschouwing het plan nog wel
eens gewijzigd moet worden.
Hier trekken we weer de gelijksoortige opnamen uit:
buitenopnamen, binnenopnamen, zelf te maken geluidseffekten,
geluidseffekten op de plaat, muzikale intermezzo’s. Zijn al deze
onderwerpen nu onder elkaar vermeld, dan kunnen we onze ge
dachten er over laten gaan, hoe lang elk dezer onderdelen duurt en
wat de tijdsduur van het geheel wordt, waarna we zonodig gaan be
snoeien.
Pas als we op dit punt zijn kunnen we aan een definitief draaiboek
gaan denken; hierin gaan we tijden vermelden en de rolverdeling
of taakverdeling ter hand nemen.
In het draaiboek komen we dan allerlei details tegen: tijdsduur,
tekst, titels en uitvoerenden. Er staat bij wie wat doet: schakelaars
aandraaien, deuren dichtklappen e.d. Zijn we met meer dan één
medewerker, dan zal de leiding bij een regisseur komen te liggen.
Dat betekent niet, dat hij of zij niet deel mag nemen aan de samen
stelling of uitvoering, maar het is goed om de leiding in één hand
te leggen; slechts op die manier is een overzicht mogelijk. Verder
komt in dat draaiboek nauwkeurig te staan, op welke band en waar
elke passage staat, anders wordt het een zoeken zonder eind. Met
een bij de opname of bij het overspelen noteren, waar dat stuk
blijft.
Moet het gehele hoorspel dienen als geluidsbegeleiding van een film,
dan wordt de zaak er niet gemakkelijker op; we moeten dan pijnlijk
nauwkeurig met de klok gaan werken en de tijden noteren. Maar aan
de hand van het draaiboek moet het mogelijk zijn om de muzikale
illustratie en de geluidseffekten aan te brengen zonder dat we daar
bij telkens de film behoeven te zien. Doch dan is het wel nodig om
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op de band - de verzamelband kunnen we hem noemen - met ge
nummerde merktekens de filminhoud te vermelden, waarbij we in
het draaiboek weer die nummers verklaren. Eigenlijk is er geen
vaste lijn te geven voor het maken van een draaiboek, maar dit zijn
dan wel de minimum eisen waaraan het zal moeten voldoen. Als er
meerdere medewerkers zijn, dan is het verstandig aan ieder een
taakverdelingslijst te verstrekken. Natuurlijk zou ieder wel een
afschrift van het draaiboek willen hebben, maar dat kan toch wel
wat te tijdrovend worden, om zoiets over te typen. Maar zijn een
maal alle geluiden verzameld, dan blijkt het grote gemak van een
serieus aangelegd draaiboek. Het beste en het goedkoopste hier
voor is een gewoon schoolschrift, waarin we vertikale kolommen
tekenen om alle rubrieken overzichtelijk onder te brengen. Schrijf
nooit alle regels vlak onder elkaar meteen vol; maar al te vaak
blijkt dat we iets vergeten hebben, en dat moet er dan nog tussen
komen. Laat telkens 2 a 3 regels onbeschreven.

I
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HOOFDSTUK 14 WAT PRESTEERT DEZE BANDRECORDER?

Elke mono bandrecorder of cassetterecorder
1

Life opname met microfoon, van radio of draad
omroep. Overspelen van plaat op band. Benodigd:
Opnemen zonder
microfoon, kabels, vërloopstukjes, met resp.
meer.
draaitafel of 2e recorder.
Kan gekoppeld worden (met bandlus) aan diastuurapparaat resp. synchroner of met daartoe inge
richte 8-mm projector, (behalve cassette recorder).

Play back.
(Bijzingen of
bij spreken).
Akoestisch.
3
Play back,
elektronisch

Zang of commentaar bij bestaande opnamen (op
band of plaat) als oefening of voor begeleiding van
(automatische) diaprojector of (niet) gesynchro
niseerde smalfilm (spraak met muzikale achter
grond). Benodigd: microfoon, plaat-draaitafel,
versterker + luidspreker, resp. 2e recorder met
band.

Benodigd: mengkastje, hoofdtelefoon, verder als
bij 2 genoemd.

Monorecorder met mengmogelijkheid

Elektronisch
mengen.
Play back

Bezit verschillende inkomende kanalen, elk met
eigen uitstuurregelaar. Benodigd: hoofdtelefoon
voor regisseur.
Bij life-opnamen: voor sommige instrumenten
desgewenst een afzonderlijke microfoon.
Als bij 2 genoemd, zonder mengkastje.

Bandrecorder met tructoets
5

1 + 2 + 3
Spraak op muzi
kale achtergrond.

Gemakkelijk toevoegen van gesproken of gezongen
commentaar op band, b.v. bij (automatische) dia
projector of (niet) gesynchroniseerde smalfilm.
Benodigd: microfoon.

Bandrecorder met pauzetoets

©
1 + 2 + 3
Monteren paraatheid
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Gemakkelijk en zonder gaping op één band aaneen
voegen van de inhoud van verschillende banden.
Het door één handbeweging snel stop zetten of in
werking stellen van de recorder.

Stereo-record er
7

1 + 2 + 3 + 6

Is ingericht voor de onder 1 + 2 + 3 + 6 genoemde
handelingen, doch voor opname en weergave van
stereo-geluiden, waarvoor 2 kanalen gelijktijdig
in gebruik zijn.
Kan meestal ook als mono-recorder (bij verdub
belde speelduur der banden) gebruikt worden. Be
vat soms maar één weergave-versterker plus
ingebouwde luidspreker en moet voor stereoweergave met extra versterker + luidspreker
worden uitgebreid.

Bandrecorder met duoplay (2 of 4 spoor)
(5)
Trucs en synchrone opnamen op 2 sporen; kan
voor 1 + 2 + 3 + 6 + 7 worden gebruikt. Kan ech
Duoplay
ter op 2 sporen gelijktijdig of na elkaar ver
1+2+3+6+
schillende geluiden of spraak onafhankelijk van
7 (event. + 4 +
elkaar opnemen en samen of gescheiden weer
5).
geven, alles met eigen regelorganen. Elk spoor
kan afzonderlijk gewist of gecorrigeerd worden.
Verder: nasynchronisatie van 8-mm films. Stu
ring diaprojector.
Benodigd: Synton-apparaat resp. diastuurapparaat.
Bandrecorder met multiplay (4 spoor)

(9)
Multiplay
1+2+3+6+
7 + 8.

Trucs en synchrone opname op 2 sporen, in mono.
Overbrengst van een signaal van één spoor op het
andere, eventueel onder toevoeging van signaal van
buiten. Afspelen van elk spoor afzonderlijk of tesamen. Norm.bedrijf mono of stereo, opn./weerg.

Volledige stereo-bandrecorder (2 of 4 spoor)
(13)
Bevat alle mogelijkheden tot dusver genoemd,
doch met twee volledige geluidskanalen. Zelfs
Multiplay
tijdens opname stereo luidspreker weergave mo
Duoplay
gelijk. Overbrengen van één spoor op het andere;
1+2+3+6+
mono-weergave van stereo-opname, mono-weer7 + 8.
gave over twee kanalen, alle regelorganen voor
opname en weergave afzonderlijk.
Bandrecorders met afzonderlijke opname/weergavekoppen

(fï)
Opnamekop +
weergavekop

Doel: betere geluidskwaliteit, laat beoordeling
toe van de opname tijdens het opnemen (z.g. achterbandcontrole). Kan bij elke recorder aanwezig
zijn. Biedt mogelijkheid tot kunstmatige nagalm
en echo-effecten.
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Mono-bandrecorders met pilot-signal (2 of 4 spoor)

©

Speciaal doel: Het opnemen of weergeven van
stuurpulsen voor de sturing van automatische dia
Diaprojector
projectoren of smalfilmprojectoren, tegelijk met
8-mm projector
een muziek- of spraakprogramma op het andere
1+2+3+5+
spoor.
eventueel 6.
Benodigd: diastuurapparaat (of syntonapparaat)
met automatische diaprojector of 8-mm projec
tor met Syntonapparaat. Blijvende nasynchronisatie.
Cassetterecorder voor A.V. doeleinden

(13)
1 + 2 + 3 + 5
+ 6

Speciaal bestemd voor geluid (spraak/muziek)
bij dia-projector en synchrone begeleiding van
smalfilm. Uitsluitend mono. Overigens als 12.

Cassetterecorders (mono of stereo)

1 + 2 + 4
eventueel
+ 7 + 12

Alle normale handelingen zijn reeds mogelijk.
Pauzetoets overbodig (paraat). Tructoets gemak
kelijk aan te brengen. Door vervangen van nor
male kop in mono door stereokop uitnemend ge
schikt voor 12; stereo uitvoering zonder meer
voor 12 geschikt. Voldoet aan Hi-Fi-eisen indien
voorzien van Dolby-systeem.

Bandrecorder met opname-automatiek

Elk der boven beschreven bandrecorders kan hiermede uitgerust
zijn; hierbij wordt zonder menselijke ingreep vermeden, dat over
belasting bij het opnemen ontstaat. Het nadeel is dat enige vervor
ming ontstaat en dat de dynamiek van de opname beperkt is. In
sommige gevallen evenwel onmisbaar.
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Amroh
luidsprekersystemen
voor zelfbouw

Wharfedale

Peerless
KIT 2- • Tweewegscombmatre. 50-10 000 Hz.
vermogen 10 W. voor ca 16-lrterkast

Unit 3

Tweeweg
compact
lurdeprekereysteem. frequentiebereik 40-18 000
Hz. vermogen 15 W. twee luidspre
kers en scheidmgsfrlter

Unit 4

Tweeweg
topklasse luidsprekersysteem. fr<
requentiebereik 40-18 000
Hz. vermogen 25 W. twee luidspre
kers en scheidmgsfrlter met X ele
menten

Units

Drieweg
topklasse
luidsprekersysteem, frequentieberoik 35-20000
Hz. vermogen 35 W. drie luidspre
kers en scheldingsfilter met 6 ele
menten

1 »-

KIT 10- 2 Tweewegscombmatre. 45-10 000 Hz.
vermogen 10 W. voor ca 10-literkast
KIT 20

2 Tweewegscombmatre. 40 20 000 Hz.
vermogen 30 W. voor ca 20-lilerkast

f 104.

KIT 3 -15 Driewegscombinatie. 45-18 000 Hz.
vermogen 15 W. voor ca 30-hterkast

f 100-

KIT 20 • 3 Dnewegscombinane. 40-20000Hz.
vermogen 40 W. voor ca 20 bier
kaai

f 155,

KIT 3-25 Onewegscombmabe. 401 8 000 Hz.
• e'mogen 40 W voor ca 20-lrterkast

f 170,

KIT 50 ■ 4 Dnewegscombinane mei 4 luidsprekers 30 18 000 Hz. vermogen 40 W.
voo' ca 50 Me' kast
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Demonstraties bij de echte
HI-FI dealer of bij
AMROH N V. te Mulden.
Tel. 02942 — 19 51 •
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Uitvoerige bouwbeachrijvlng
wordt meegeleverd.
Meer technische gegevens
op aanvraag.
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