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Everybody’s Got Something To Hide 
Except Me And My Monkey 
 

Vrijdag 22 maart 2019 
Eerste project dat we helemaal in Logic X gaan opbouwen. De structuur vandaag erin gezet, 
en de bas erbij in midi. 

Zondag 24 maart 2019 
Monosplits gemaakt van de Beatles track, remaster 2009. Wat horen we zoal? 

Links Rechts 

Drums, met ik denk snare overdub Overspraak basskick 

Echo van Guitar2 Guitar2 

Brandweerbel Guitar1 

Zang John (double-tracked?) Zang John 

Bas Paul (very heavy!)  Bas Paul (alleen maten 64-67, dubbel?!) 

Overspraak screams, ‘come on’ in coda etc Studio screams, come one, come on 

Shaker, handclap Handclap (heel dun, gelijk met basskick) 

Slaggitaar coda (2 maten) Overdubbed snare, tomtom 

 
Weer een typisch jaren zestig stereomix dus, bas en drums links, gitaren rechts. Dat gaan wij 
zo natuurlijk niet doen. Ik krijg sterk de indruk dat Complete Scores de gitaarpartijen niet 
helemaal correct uitgeschreven heeft, ik hoor Guitar2 heel duidelijk een ritmisch patroon 
spelen op de C delen, terwijl er een vrij simpel schema genoteerd staat, dus dat nog even 
goed beluisteren. Van het rifje dat Guitar1 speelt in de B delen volgens CS ben ik ook nog 
niet overtuigd. Volgens mij is het iets dat heel erg lijkt op het rifje uit Paperback Writer, 
maar dan anders uiteraard. Interessant! Vermoedelijk George, ik denk dat Lennon de 
slaggitaar gespeeld heeft (Guitar2). 
Met de lengte van deze track kom ik uit op 117 bpm, en dat levert inderdaad een fijn tempo 
op. De Logic drummer zet er een fraai partijtje bij voor in de feedback! 

Maandag 25 maart 2019 (21:30 – 22:30) 
Recording electric guitar 2, takes #1-4. De partij van Guitar2 in Complete Scores. Ibanez 
Artist, alle knoppen vol open, elementschakelaar midden, faseschakelaar onder. Direct in 
naar HiZ ingang van Apollo x6. Input op 25 dB levert net oranje pieken op in UAD Console. 
Verder een kaal signaal, dus geen inserts. In Logic een Amp Dsn van Logic ertussen gezet, nu 
even de Frankentweed Drive default (onder distorted amps).  
Het is nog even wennen om alle knopjes weer te vinden, nu weer even zitten zoeken naar 
punch-in recording. Verder nog niet helemaal duidelijk hoe te werken met de UAD Console.  
Punch-in van de eerste 20 maten, het karakteristieke drie akkoorden schemaatje in de 
opmaten, met in de driekwart maten het turn-around solootje. De drieklankjes klinken niet 
onaardig, best authentiek! 

• Take #1 (21:42); valse start. 
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• Take #2 (21:43); faseschakelaar Ibanez boven. Grappig: Logic telt dit gewoon als take 
1. 

• Take #3 (21:45); faseschakelaar onder. Terwijl alles verder precies hetzelfde is 
gebleven heb ik nu dus een veel harder signaal. En dit is dus Take 2 volgens Logic, 
nou, dat weten we dan ook weer. De folder in Finder toont dit toch echt als 
Guitar02#3.wav, maar kennelijk houdt Logic de telling alleen bij als je ook echt iets 
bewaard in Arrange. Na de valse start had ik ‘undo’ geklikt en begon dus met een 
schone lei, maar in Logic wordt de wav-file nog wel bewaard en wordt er vervolgens 
doorgeteld. 

• Take #4 (22:08); idem als #3, maar nu met 23 dB input op de console. Bovendien 
poging klein foutje in maat 17 te repareren, waar ik een halve maat te vroeg ophoud 
met powerchord spelen. Helaas gaat nu het solootje weer verkeerd, maar dat 
opgelost met een comp naar take #2. 

Op zich klinkt dit best aardig, smaakt naar meer. 

Dinsdag 26 maart 2019 (21:00 – 22:30) 
Recording electric guitar; Gtr2, takes #5-9. De partij 
van gisteren overgedaan. Het solootje in de turn-
around is niet van Guitar2, maar van Guitar1, zo zie ik in 
Complete Scores. Guitar2 speelt daar een simpel slag 
akkoorden schemaatje. In de openingsmaten speel ik de 
akkoorden iets anders dan genoteerd in CS, hoewel de 
noten identiek zijn. CS noteert het op posities 9 en 14 
op de D-G-B-snaren, ik speel het op posities 4-5-10 op 
de onderste G-B-E-snaren. Daardoor komt er iets meer 
‘bite’ in. De vingerzettingen in de turn-around (maten 
18-21) kloppen volgens mij niet ook helemaal zoals CS 
het noteert.  Het gaat om de akkoorden E-D-G in maten 
18-19 en E-G-D in 20-21. De eerste keer loopt de klank 
op, de tweede keer zit het veel hoger. Zie diagrammen 
hieronder voor hoe het volgens mij gespeeld is. 

• Take 4/ #5 (21:40); nieuwe poging, zelfde instellingen als gisteren. Maar het 
slagritme in maten 18-21 klopt niet (moet op de 1 en 3, niet op 1-ne en 3-je). 

• Take 5/ #6 (21:48); nu zit-ie wel goed, misschien iets voor de tel. 

• Take 6/ #7 (21:51); punch-in maten 18-21. Yes, nailed it! 

• Take 7/ #8 (22:16); maten 20-41. Eerst goed luisteren naar het origineel. Het 
slagpatroontje staat goed genoteerd door CS voor de eerste 4 maten (22-25), maar 
voor de volgende zes maten klopt het niet meer. I.p.v. het oplopende schema wordt 
daar in een iets ander patroon tussen E en A gewisseld. Vervolgens in het A-D-B7 
deel wordt er heel fraai ritmisch gespeeld terwijl dat klassieke rock’n’roll rifje erin 
blijft zitten. Hoe dat gespeeld wordt weet ik niet, misschien een overdub? In de turn-
around weer hetzelfde. Wat nu ook opvalt is dat het geluid van mijn gitaar voor dit 
gedeelte iets te veel vervorming heeft. 

• Take 8/ #9 (22:22); vrijwel identieke take als 7. 
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De vingerzettingen van de Gtr2 slaggitaar akkoorden in de maten 18-21. 

Woensdag 27 maart 2019 (21:30 – 23:30) 
Recording electric guitar; Gtr2, takes #10-29. Eerst een foutje herstellen in het B-deel; daar 
ging ik telkens naar E7 op het eind, moest B7 zijn. Vreemd genoeg niet gehoord, 
vermoedelijk omdat de bas daar toch nog aardig bij paste. 

• Take 9 (21:44); met Apollo preamp op 23 dB; maten 12-17. 

• Takes 10-11 (21:45 – 21:46); Preamp op 22 dB 

• Takes 12-16 (21:52 – 22:01); oplossen van elfde probleem maten 32-37. 

• Takes 17-18 (22:06 – 22:09); punch-in maten 36-37. Tevreden met take 18/#19. 

• Take 20 (22:17); preamp 23 dB; maten 42-61; hier begint de take nummering weer 
bij 1/ #20 en in een nieuwe comp? Vermoedelijk omdat Logic niet ziet dat ik in 
dezelfde track bezig ben, omdat de nieuwe punch-in nauwelijks nog overlapt met de 
vorige punch-in. Dat heb ik in Logic 9 ook wel eens gehad, nu raak ik ook de laatste 
twee tellen van de voorgaande takes kwijt?  

• Takes 21-23 (22:23 – 22:32); preamp 21 dB. 

• Takes 24-26 (22:34 – 22:38); maten 52-61. 

• Takes 27-28 (23:10 – 23:11); maten 58-74. De driekwartsmaten overgedaan want de 
akkoorden klopten dus niet! Tevens direct door naar de coda. Die drie maten met 
dat hammer-on slagpartijtje zijn nog best heftig! 
Lukt eigenlijk maar één keer, en dan nog niet 
helemaal naar m’n zin. 

• Take 29 (23:15); maten 64-74, om het 
slaggitaartje helemaal goed te krijgen, maar dat 
lukt eigenlijk niet. 

Donderdag 28 maart 2019 (21:30 – 22:30) 
Comping Electric Guitar 2; nalopen van de comp die ik al 
had, maar nu met de gitaar op “solo”. Hier en daar veel 
achtergrondgeruis door het loslaten van de snaren bij 
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het overpakken van de akkoorden, dus die vervangen door schonere takes. In de regel zit ik 
wel goed op de tel, zo lastig is deze partij niet. Het comp-probleem van gisteren uiteindelijk 
opgelost door een tweede track te maken, met identieke instellingen, en die hele nieuwe 
comp daarnaar toe geschoven. Dan comp uitzetten en de track verlengen, in de comp en in 
de individuele takes. Nu heb ik de uitloop in maat 41 weer netjes (niet dat je dat verschil 
hoort met die drummer er doorheen, maar goed). 

Zaterdag 30 maart 2019 (14:45 – 17:15) 
Recording electric guitar, Gtr2, takes #30-40. Reparaties. Eerst in maten 42-51. Daar 
hoorde je bij het overpakken van de A terug naar E telkens de bovenste snaren flageolet 
mee resoneren. Lelijk. Dit opgelost door iets meer te dempen met de rechterhand. Daarna 
het slagpatroontje in de heavy metal maten 65-68. Ik kreeg dat maar niet vloeiend in het 
ritme, daarom in midi een pianootje gezet die het patroontje uit CS speelt, dan kun je beter 
horen hoe het genoteerd staat. En inderdaad, ik was weer veel te druk aan het hakken, op 
twee plekken een hele kwart nemen, en dan komt het goed. 

• Takes 11 – 12/ #30-31 (14:58 – 15:00); maten 42-51. 

• Takes 13 – 18/ #32-37 (15:07 – 15:34); maten 65-73. 

• Takes 19 – 21/ #38-40 (15:36; 16:13); maten 65-73, nu na midi progammering van 
het riedeltje. Takes 19 en 21 zijn goed. Ik kan nu ook goed wisselen in de maten 67-
73 tussen de A op pos V en pos IX. 

• Comping 
 
Recording electric guitar; Guitar1, take #1. Gibson Les Paul, idem droog ingeprikt als de 
Ibanez. Eerste probeersel, ook om een basis take te hebben om op te gaan inprikken. Dit is 

een erg druk partijtje, geen idee wie dit gespeeld heeft, zou alle drie 
kunnen zijn, maar ik denk Harrison. Ook weer even in midi gekeken 
hoe snel en druk het gaat, maar het gaat erg snel! Met de overdrive 
erop wordt het gauw modderig natuurlijk, dus je kunt je een paar 
onnauwkeurigheden veroorloven, maar als het goed in de maat zit 
klinkt het wel gaaf. Nu dus telkens naar het origineel luisteren want 
ik betwijfel of CS alles goed opgeschreven heeft. 

• Take 1 (17:09); gek genoeg telt hij deze weer als 2, hoewel dit 
bij mijn weten echt take 1 is, maar ook de Finder geeft aan dat dit 
Guitar1#02 is. 

Zondag 31 maart 2019 (16:00 – 17:00) 
Recording electric guitar; Guitar3, takes #1-9. Alleen de power 
chords en het rock ‘n’ roll thema in de B-delen (maten 12-17, 32-37, 
52-57). Dit is vrij goed te horen bij The Beatles maar lijkt mij niet 
door Guitar2 gespeeld, tenzij iemand dat kan terwijl hij ook die 
slaggitaar speelt. Niet helemaal onmogelijk, Lennon kon best goed 
gitaarspelen, maar mij lukt het niet. Volgens mij hebben ze dat 

gewoon toegevoegd voor de nadruk. Het zou ook kunnen dat Guitar2 hier via een 
voetschakelaar of zoiets ineens minder distortion kreeg, maar desondanks lijkt het mij 
onmogelijk beide partijen tegelijkertijd te spelen. Wel weer met de Ibanez Artist. De eerste 
paar takes speelde ik de power chords nog te hard, pas in de laatste takes eigenlijk vooral de 



5 
 

2e snaar gespeeld, waarmee je het geluid dus goed naar voren haalt. Verder ook de EQ erop 
aangepast zodat het aardig door de mix heen komt. Volgens mij klopt dit wel. 

• Takes 1-2 (16:11 – 16:12); maten 12-17 

• Takes 3-4 (16:12 – 16:13); maten 32-37 

• Takes 5-7 (16:46 – 16:47); maten 52-57 

• Take 8 (16:48); maten 32-37 

• Take 9 (16:48); maten 12-17 
De Amp op Clean/Brit Reverb gezet, met de verb vrijwel terug. De EQ met een default Funk 
Guitar setting, en het hoog een klein beetje getemperd en laag eraf. Komt er prima 
doorheen, je hoort nu beter dat stuwende rock’n’roll rifje, moet zelfs behoorlijk terug in de 
mix. 

Vrijdag 5 april 2019 
Recording electric guitar; Guitar1, takes 2-4. Vandaag getracht de guitar1 partij in te 
spelen, maar liep al snel vast in hoe UAD Console nou eigenlijk precies werkt. De vraag was: 
opnemen mét of zonder de UAD plug-in? Ik heb geoefend met de Raw Distortion, en die 
klinkt op zich lekker vintage. Ik had eerder met de Ibanez een prachtig signaal, maar met de 
Raw Distortion erop kreeg ik wel heel veel clippings, dus de input teruggedraaid. Hierdoor 
kreeg ik weer minder vervorming, dus dat weer gecorrigeerd. Nu ik met de Gibson en de 
plug-in ging opnemen kreeg ik ineens een heel laag signaal (bovendien heel weinig 
transients, maar dat kan kloppen met zoveel vervorming erop). Dus dat ook weer 
gecorrigeerd, de tweede take was beter, maar nog niet vergelijkbaar met eerdere opnames. 
Daarna kreeg ik problemen met de hoofdtelefoon mix, waarbij de drums steeds verder uit 
beeld leken te verdwijnen nu ik de Distortion zo had afgeregeld. Er was geen ontkomen 
meer aan, ik moest beter gebruik gaan maken van Console. 

 
De essentie van Console is dat je het latency probleem van weleer nu echt goed kunt 
oplossen, zeker met die Thunderbolt aansluiting. Maar dan moet je de Software Monitoring 
van Logic uitzetten. Aldus gedaan. Maar hoe maak je dan submixen en hoofdmixen? Ik 
kwam er niet uit, die handleiding van 240 pagina’s is ook niet erg duidelijk (wel voor insiders 
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waarschijnlijk, maar dat ben ik nog lang niet) en nodigde ook niet uit om eens lekker rustig 
door te lezen. Dan maar YouTube filmpjes proberen. 

• Take #3 (16:30); heel laag signaal? 

• Take #4 (16:37); beter, maar vreemde brij. 

Zaterdag 6 april 2019 
Verder met Console. Na 3x het YouTube filmpje af te hebben gespeeld en overal op geklikt 
te hebben begint het me iets te dagen. Belangrijkste conclusies: 

• Stereo Out van Logic gaat standaard naar “Monitor” van Console. Daar kun je zelf 
dus niks meer aan routen. 

• In Console kun je op het mengpaneel een mix maken naar smaak, maar het signaal 
dat je wilt opnemen wordt alleen bepaald door de input level, ongeacht hoeveel je 
naar de Monitor stuurt. Logisch eigenlijk (Logic!). 

• Je kunt in Logic tracks naar een Submix bus sturen, maar die moet je dan niet ook 
naar Stereo Out sturen want dan gaat die interfereren met je andere stereo outs. 
Dus die kun je naar Virtual3-4 sturen bijvoorbeeld. In Logic kun je die kanalen 
zichtbaar maken via mapping. In Console kun je die dan weer via Cue routeren naar 
HP1 (wat voor “Head Phone 1” staat, ja, het duurde ook even voordat ik dáár achter 
was!) of HP2. Dat doe je door in de send van dat kanaal de betreffende schuif open 
te zetten. Je moet dan in de Cue Outputs bij Source kiezen voor Cue 1, de default is 
“Mix”, maar dan krijg je weer de Stereo Out.  

 
Op die manier ging ik dus de fout in gisteren met de gitaar, want ik wilde het niveau omlaag 
bijregelen via de input, maar dan gaat er dus ook minder signaal naar Logic DAW. Je kunt in 
Console de schuiven en pans zetten zoals je wilt, de input gaat prefader naar Logic. Nu moet 
ik nog uitzoeken wat ik eigenlijk met Aux kanalen aan moet, maar nu wil ik wel weer eens 
iets opnemen.  
 
Een ander leermoment is dat ik alle inserts in Console ook via Logic Arrange kan inzetten. Je 
hoeft dus niet een insert-effect gelijk op te nemen als je dat toevallig mooi vindt, maar je 
moet er dan wel op vertrouwen dat je dezelfde instelling kunt bereiken in Logic. 
Je kunt de hele instelling bewaren, wat in RME ook kon. Is handig want dan hoef je dit niet 
telkens opnieuw uit te zoeken. Geldt ook per kanaal voor de inserts, die je op die manier 
telkens heel makkelijk kunt oproepen, bijvoorbeeld bepaalde fijne instellingen voor zang, of 
akoestische gitaar. 
 
Nu dus serieuze poging gedaan het eerste deel goed te krijgen, maar het blijft weer 
behelpen met het tempo, en het juiste patroontje. Wat Harrison daar speelt, is ook niet 
goed hoorbaar, dus een klein beetje volgen ‘in de geest van’ zou voldoende moeten zijn. Ik 
ga de beide gitaarpartijen bovendien L/R pannen in de stereomix, dat klinkt ook al gelijk veel 
transparanter. Je kunt ook eindeloos blijven oefenen, maar uiteindelijk toch maar via een 
comp iets behoorlijks bij elkaar geschoven. 
 
Recording Guitar1; takes #5-11 (15:30 – 17:45); comping. 

• Takes #5 – 7 (15:43 – 15:49); maten 6-21. Logic telt dit als takes 2-4, omdat ik de 
takes van gisteren eruit gehaald heb. 

• Takes #8 – 11 (15:52; 17:25-17:32); maten 6-11 (takes 5-7 in Logic). 
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• Comping. Klinkt prima, niet authentiek, maar wel tof! Met Raw Distortion in Logic als 
UAD plug-in. 

Zaterdag 13 april 2019 (23:30 – 00:30) 
Recording Guitar1; takes #12-13; comping. Afgelopen dagen telkens een half uurtje 
geoefend, nu begin ik de swing en de ritmiek te pakken te krijgen. Hoe het muziek technisch 
precies zit weet ik niet, want we zitten in E majeur met een soort van pentatonisch op 
positie V, dat klopt in principe niet, maar het klinkt gaaf. Verder moet ik proberen om de 
lage E-snaar waar Harrison iedere maat mee begint, direct na een kwartnoot af te dempen 
i.p.v. door te laten klinken. Dat vergt een bepaalde speeltechniek. Ik heb ook een eigen stijl 
die afwijkt van Harrison, dus hier en daar wat meer pull-offs en hammer-ons dan hij 
gebruikt. 

• Takes #12 – 13 (23:53 – 23:55); maten 22-41. Logic telt dit als takes 8-9.  

Zondag 14 april 2019 (14:30 – 17:00) 
Recording Guitar1; takes #14-29; comping. 

• Take #14 (15:01); maten 22-41, afgebroken. Logic telt dit als take 10. 

• Takes #15 – 19 (15:02 – 15:09); compleet, takes 11-15. Take 14 afgebroken. 

• Takes #20 – 27 (16:31 – 16:41); maten 42-57; compleet, takes 16-23. Take 19 
afgebroken. Het solootje in de turn-around sla ik even over, daar moet ik ook even 
goed naar luisteren en dan zo authentiek mogelijk naspelen. 

• Takes #28 – 29 (16:42 – 16:43); maten 42-51; compleet, takes 24-25. 

Maandag 15 april 2019 (21:30 – 23:00) 
Recording Guitar1; takes #30-51; comping. De coda met het heavy metal ritmische stukje, 
en de laatste 6 maten met het rifje; daarna de solootjes in de turn-arounds netjes 
ingespeeld. 

• Takes #30-34 (21:53 – 22:06); maten 65-73, take #33 afgebroken. 

• Takes #35 – 36 (22:09); maten 68-73; alleen het rifje. Het overschakelen van het 
slaggitaar deel naar het rifje blijkt lastig om direct het juiste tempo te pakken te 
krijgen. 

• Takes #37 – 39 (22:11 – 22:12); maten 65-67; alleen het slaggitaartje.  

• Takes #40 – 43 (22:31 – 22:32); maten 18-21, het solootje in de eerste turn-around. 

• Takes #44 – 47 (22:35 – 22:36); maten 38-41, het solootje in de tweede turn-around. 

• Takes #48 – 51 (22:38 – 22:39); maten 58-61, het solootje in de derde turn-around. 

Dinsdag 16 april 2019 (21:15 – 22:15) 
Recording Guitar1; takes #52-74; comping. Reparaties aan de turn-arounds. Bleek toch niet 
goed genoeg geluisterd te hebben gisteren, en ook niet goed gekeken naar CS. Maar in de 
eerste lick loopt het overpakken van E naar G, na de bend release op A (pos X), iets relaxter 
dan ik het deed (achtsten i.p.v. zestienden), de tweede lick is ook niet helemaal goed wat 
dat betreft. Dit dus gecorrigeerd, takes 40-51 van gisteren dus allemaal voor niks geweest. 

• Takes 52 – 56 (21:20 – 21:23); maten 18-19. Hij is nog niet helemaal precies, want nu 
hoor ik pas dat Harrison (of McCartney?) bij de bend-up naar de hoge E, daarna ook 
de bend release naar de D weer aanslaat; ik deed dat door alleen op en neer te 
bewegen. Daarom klonk het nog steeds niet helemaal authentiek. Deksels! Maar nu 
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heb ik ‘m denk ik. In de tweede lick doet hij dat ook bij de bend up/down naar de 
hoge A. 

• Takes 57 – 60 (21:33 – 21:35); maten 18-21. 

• Takes 61 – 67 (21:37 – 21:49); maten 38-41. 

• Takes 68 – 74 (21:50 – 21:54); maten 58-62. 

Donderdag 18 april 2019 (21:30 – 22:15) 
Recording bass, take 1. Squier VI bas, direct in naar Apollo, geen effecten plug-ins, input 
Console 27 dB. Elementschakelaars onder-boven-onder-onder, bespeeld met hard plastic 
plectrum. Klinkt lekker, maar hoe houdt het in de mix? En is het wel een VI waar Macca toen 
op speelde? Ik hoor weer veel plopperdeplop, maar dat kan ook met zijn Rickenbacker 
gedaan zijn. Of zelfs zijn Fender Jazz bas? Die lagen toen allemaal in de studio rond die tijd. 

• Take 1 (21:59 – 22:02); complete doorloop, wel met veel foutjes, en ook te onrustig 
op veel plekken, maar we kunnen hier de comp verder op gaan bouwen. I.h.a. kun je 
wel horen dat ik gisteren al een beetje geoefend had. Ook het drukke loopje vlak 
voor de gitaren weer invallen in de coda klinkt helemaal niet slecht hoor! In de mix 
moet er een beetje laag bij met EQ, op ±110 Hz. In vergelijking met Macca’s bas 
klinkt het iets te tam, te weinig laag, niet gruizig en modderig genoeg (ugly mean 
beast!); het zou dus kunnen dat we toch de P-bas eens moeten proberen. 

Vrijdag 19 april 2019 
Nu ook eens gekeken naar wat Walter Everett over deze 
track schrijft in The Beatles as Musicians. Had ik natuurlijk 
meteen op 22 maart moeten doen, maar goed. De volgende 
zaken zijn relevant: 

1. Volgens Everett speelt McCartney die idioot-drukke 
bel, en is het een koebel. Dat laatste denk ik niet. Op 
internet circuleert de term handbell.  Volgens Geofff 
Emerick in zijn boek is het een brandweer alarmbel. 
Paul schijnt er inderdaad mee hebben staan zwaaien.  

2. Er is ook sprake van een chocalho, een Latin 
percussie-instrument dat uit drie rijen bellen bestaat en een geluid produceert dat 
veel op een tamboerijn lijkt. Ik hoor dat niet. Wat er heel duidelijk wél inzit is een 
shaker. 

3. Guitar1 wordt gespeeld door Harrison op zijn Gibson SG, met distortion. Dat 
vermoedde ik al. 

4. Guitar2 wordt gespeeld door Lennon op zijn Epiphone Casino. 
5. Macca speelt zijn baspartij op de Rickenbacker, links, maar er zou ook sprake zijn van 

een bas overdub in het D-gedeelte op rechts. Daar hoor ik niets van in de mono 
splits, maar dat mis je natuurlijk ook bij harde L/R panning! Maar dit verklaart wel 
dat plotselinge stukje bas in het rechterkanaal. 

6. De snare drum is inderdaad later bijgevoegd voor extra nadruk in de turn-arounds. 
Dat kan kloppen want in de opening hoor je een enorme compressie op de snare 
drum zitten die je niet hoort in de turn-arounds. (Later bedenk ik mij dat dit effect 
waarschijnlijk een predelay van een reverb is.) 

7. Handclaps ook later toegevoegd, die zijn inderdaad te horen. 
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8. De track zou opgenomen zijn in D majeur en bij het mixen zijn versneld naar E. Dat 
lijkt me een enorme sprong, die hoorbaar zou moeten zijn in Lennon’s stem. Ik 
twijfel. Lennon heeft zijn zang later weer overgedaan volgens Everett, dus dat zou 
een verklaring kunnen zijn. Langzamer tempo maakt Guitar2 wel makkelijker spelen, 
en mogelijk zou de koebel als een handbel gaan klinken. 

9. Het ‘come on’ geklets in de coda zou ook later zijn toegevoegd door alle drie de 
heren tegelijk (of vier met Ringo erbij?). In ieder geval klopt het met mijn vermoeden 
dat er hier heel wat door elkaar heen wordt geschreeuwd.  

 
Recording bass, takes 2 – 5 (12:30; 16:00 – 17:00) 

• Take 2 (12:39). Fender Precision, direct in naar 
Apollo, geen effecten plug-ins, input Console 29 dB. 
Bespeeld met vilten plectrum, volume en toon vol 
open. Klinkt ook goed, maar niet als Macca, die weer 
een hele heavy en groovy bas heeft weten te 
realiseren. Het kan zijn dat dit resultaat is van de 
remastering in 2009 natuurlijk. Zou dus eigenlijk de LP-
versie, of de CD van 1987 moeten beluisteren. Verder 
heb ik nu alleen de kale DI-track, wat als we er plug-ins 
bij gaan zetten? De Console heeft de Bass-Amp, dat 

levert al een vetter signaal op. In Logic kun je een channel strip instellen, via Legacy > 
Logic > Bass Guitar kun je 12 presets kiezen. De Warm-DI klinkt aardig, en dan kun je 
voor de amp nog heel veel bass amps kiezen en die ook allemaal weer bijregelen! 
Tien miljoen mogelijkheden dus, maar zit het geluid van Macca erbij?! Met Main 
Squeeze krijg je wel een lekker bluesy-dirty geluid, dat je nog aardig kunt oppompen 
via compressor, gain, etc. Ook de hoeveelheid bas kun je nog bijregelen. De 
articulaties blijven dan redelijk goed in beeld, maar ik kan nog proberen of het harde 
plectrum iets van dat plop-geluid van Macca kan simuleren. 

• Take 3 (16:00); met hard plectrum. 

• Take 4 (16:19); maten 6-21; met hard plectrum en toonregelaar van de Fender 50% 
teruggedraaid. Dit gaat heel erg lijken op spelen met een vilten plectrum, maar geeft 
toch net iets meer articulatie. Alleen in de cadens geeft het net niet dat dikke geluid 
van Macca. 

• Take 5 (16:48); ibid, met vilten plectrum. Alleen solo hoor je dat verschil, in de mix 
klinkt het wellicht ietsje wolliger en minder transparant, maar groot is het verschil 
niet, als je het al kunt horen. In de mix klinkt eigenlijk alleen take 3 hoorbaar anders, 
helder en met duidelijke aanslagen. 

 
Later schoot me te binnen om met de laatste instellingen in de bas channel strip, ook weer 
eens terug te gaan naar take 1 (Squier VI), en eerlijk gezegd werd ik daar wel blij van! 
Minder modderig, lekker ploppend, alleen dat ultralage van Macca mis ik, maar wel een 
heel mooi bluesy-dirty basgeluid. En qua zwaarte van het basgeluid niet heel erg veel 
verschil met de P-bass, niet in solo en niet in de mix. De uitdaging is dus om te kijken of we 
via de amp/compressor/EQ de bas nog wat kunnen aandikken in het laag. 
 
Na een Google search kwam ik hier nog achter: The Analogues use two Rickenbackers; one 
of them with dampers to recreate the characteristic ‘plonky’ bass sound of Sgt. Pepper's. Zou 
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het echt zo zijn dat dat typische basgeluid op Sgt Pepper etc alleen maar met een Rick te 
realiseren valt? Jammer alleen dat zo’n ding minstens €2200 moet kosten! En hoe zit dat 
met die dempers? Zou dat ook een beetje werken op een Fender? 

Zondag 21 april 2019 (14:30 – 18:00) 
Recording bass; takes 6 – 22, Squier VI. 

• Take 6 (14:47); input 27 dB. Maten 6-21; Squier schakelaars v.l.n.r.: onder-boven-
boven-onder. 

• Take 7 (14:50); input 28 dB. 

• Takes 8 – 10 (14:54 – 15:09); Squier onder-
boven-onder-onder. Verschil met take 7 
eigenlijk niet hoorbaar, ook niet echt in solo, 
hooguit een klein beetje in het gebied 500-
1000 Hz? Take 8 lijkt iets meer ‘vooraan’ te 
zitten. Met instelling #7 verder. Nu de timing, 
want die zit weer vaak voor de tel. Take 9 
afgebroken. 

• Take 11 (15:29). Nu met vilten plectrum. 
Hiermee ook echt met een slagbeweging op de 
snaren gebeukt, recht boven het nek element; 
hierdoor slaat de Console weer enorm in het rood uit want nu begin ik echt een 
enorm signaal te genereren! Dus terug naar 25 dB. Maar dit lijkt wel meer op de 
basstijl van Macca en de snaren gaan wat klapperen. Het klinkt inderdaad een beetje 
gruizig, doordat ik overstuur op de input, maar daarom ook authentieker! Visueel 
ziet het signaal er prima uit. 

• Takes 12 – 13 (15:36 – 15:37); Take 12 afgebroken. Take 13 loopt prima. 

• Takes 14-15 (15:54 – 15:55); maten 13-21, om Macca’s improvisaties te volgen, ook 
de turn-around blijft lastig om precies goed te krijgen. De Squier heeft niet zo veel 
sustain als de Rickenbacker van Macca, hoewel hij ‘m ook niet echt heel lang laat 
uitgalmen. 

• Take 16 (16:37); maten 22-41. 

• Takes 17 – 20 (17:00 – 17:08); maten 22 – 32. Toch de beide delen maar apart doen. 

• Takes 21 – 22 (17:44); maten 32 – 41. Ik geef het op hoor, dit is nooit goed te kirjgen; 
wat Macca hier allemaal doet, achteloos, improviserend, rommelen, zonder ook 
maar een moment de groove te verliezen, ik word er moedeloos van! 

De comp klinkt eigenlijk best aardig. Ik moet ook stoppen om mijzelf met Macca te 
vergelijken, dat is toch hopeloos. Maar het lijkt wel of ik vanaf maat 25 wat zachter ga 
spelen, of in ieder geval een zachter signaal realiseer? Ook in de mix is het duidelijk 
hoorbaar, dus ik vrees dat dit stuk sowieso over moet, of ik moet heel zwaar met de 
compressor aan de slag. 

Donderdag 2 mei 2019 (21:45 – 22:45) 
Recording bass; takes 23-28, comping. Eindelijk weer eens verder hiermee, eerst het 
signaal maar eens verbeteren. Nog steeds met de Squier. Ik begrijp nog steeds niet waarom 
ik, direct ingeplugd op de Apollo, het signaal rood zie clippen, maar zodra ik “R” indruk, het 
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signaal afneemt naar oranje pieken. Dat laatste klopt dan weer wel met wat ik qua volume 
uiteindelijk geprint krijg. 

• Take 23 (21:57); Console input 26 dB, maten 32 – 41. Signaal nog steeds niet 
vergelijkbaar met het eerste deel(?). 

• Take 24 (22:00); input 27 dB. 

• Take 25 (22:02); input 28 dB; ja, nu lijkt-ie weer goed! Stevig zelfs! 

• Takes 26 – 28 (22:13 – 22:17); take 27 afgebroken. Niet meer naar Macca geluisterd, 
wel lekker een beetje schuiven en pompen, en de loopjes ertussen (2x hetzelfde in A 
en B). 

Vrijdag 3 mei 2019 (14:00 – 17:00) 
Recording bass; takes 29-41, comping. 

• Take 29 (14:20), maten 42-61. Eerst een spontane take gedaan, daarna naar Macca 
geluisterd. Die is weer enorm aan het duwen en trekken, maar blijft natuurlijk wel 
perfect in de groove, om gek van te worden. Aan het eind van het walking bass deel 
pakt hij stop-nootjes in een ander tempo, dat 
herhaalt hij dan 3x afgewisseld met een “gewone” 
ronde. Dat ook geprobeerd na te doen, het 
geschuif en andere onregelmatigheden maar laten 
zitten. Hij begint eerst met drie “gewone” rondjes, 
waarbij de laatste in stop-nootjes vervalt, dan een 
rondje met de extra 16-en in de eerste twee tellen, 
dan het nieuwe tempootje met de stopnoten, 
gevolgd door een gewone en dat laatste dan 
driemaal (de laatste 2x voegt hij dan wel weer die 
16-en toe!). Dan zit je op 10 maten en gaan we 
naar het refrein. Hierbij valt me nu op dat ik de A zodanig pak en afdek voor de 
stopnoten dat er een hoge E gaat mee resoneren, bij de D gebeurt dat ook met een 
hoge A zij het iets zachter. Op de B klinkt een hoge B mee. Dit kun je alleen 
voorkomen door de noot met drie vingers neer te leggen zodat je de E-snaar geheel 
dempt. Lastig spelen. Je hoort het wel iets in de mix. 

• Takes 30 – 33 (14:55 – 15:09); zit veel goeds bij, maar de laatste take is het meest 
relaxed en op de tel. 

• Takes 34 – 36 (16:31 – 16:33); maten 60-62. Omdat de afslag naar de twee maten 
drum solo niet authentiek was. 

• Takes 37 – 41 (16:37 – 16:41); maten 64-73, de coda. Takes 37, 40 afgebroken. De 
eerste keer vergat ik natuurlijk het loopje weer op te pakken na de heavy metal 
maten. Take 39 zit ongelofelijk goed relaxed in de groove, maar daarna toch 
geprobeerd dat te toppen, in ieder geval de start maat, en ook de laatste maten met 
een iets ander baspatroon.  

• Ik heb nu een mooie baspartij (comp: “Squier Pretty Good”), maar kan proberen dat 
nog iets dichter bij Macca’s verhaal te krijgen. Sowieso zou ook het tweede deel, de 
maten 25-31), die nu nog iets te zacht zijn eigenlijk opnieuw moeten. En in het 
laatste deel die twee maten met 16-en er nog bij (maten 49 en 51)? Nog iets doen 
aan dat resoneren van die stopnoten? 
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Zaterdag 4 mei 2019 (14:15 – 15:45) 
Recording bass; takes 42-49, comping. Proberen de comp iets meer te McCartney-fy’en.  

• Takes 42 – 45 (14:27 – 14:34); de maten 49-51, met de twee maten 16-en erin. Mooi 
gelukt in de laatste en eerste take, het blijft wennen om met dat inprikken goed in 
de groove te komen. Wel nog 4 takes valse starts en afgebroken. 

• Takes 46 -49 (15:28 – 15:33); maten 25-31, om het volume te corrigeren en de 16-en 
juist te plaatsen. Is heel onregelmatig. Van de 10 maten dat het rifje loopt, speelt 
Macca dit in de 2e, 4e, 8e en 10e, en in die laatste heel rommelig. Hij schiet dan in het 
refrein even door in de herhaling maar corrigeert dat heel snel naar de pompende A. 
Ik heb het even opgeschreven dan is het makkelijker oefenen. 

Grappig, als ik de mix tot nu toe over de monitoren afspeel dan hoor ik regelmatig de bas 
ineens minder goed doorkomen. Ik neem aan dat dit met de akoestiek te maken heeft want 
met de hoofdtelefoon hoor ik dat niet. Vooral met het invallende rifje vlak voor de heavy 
metal maten valt op dat de A-Bb-B-noten ineens veel zachter klinken, t.o.v de hoge E. 
Helaas verdwijnen in de mix veel van die details waar ik zo op heb zitten zwoegen. Comp 
“Squier McCartnified”. 

Maandag 6 mei 2019 (21:15 – 22:30) 
Percussie. Wat gebeurt er eigenlijk precies waar bij The Beatles?  
Een overzichtje: 

Instrument Delen Complete Scores 

Handclap Intro (en eerste turn-around, daarna volgens mij niet 
meer) 

Handbel A1-B1 (tot maat 18);  
C2-B3 (tot maat 52);  
D (coda, maten 62-64; 68-73, dus niet in de heavy 
metal maten) 

Shaker C1-B2 (tot maat 38);  
B3 (maten 52-58), dus alternerend met de handbel 

 
Complete Scores noteert dat vrij goed allemaal, zeker ook de handclap in de opening. 
Volgens CS zit de handclap alleen daar, maar ik meen ook iets in de turn-arounds te horen. 
Het moet de slaggitaar akkoorden accentueren, althans, in de opening, en mogelijk dus ook 
in de turn-arounds. 
Ik hoor nu duidelijk dat Paul zijn basloopje in de coda, voorafgaand en in de heavy metal 
maten, gedubbeld heeft! Had Everett dus toch gelijk! Zie 19 april, ja, zo kan ik ook lekker 
heavy binnenkomen! 
Programming midi guide vocal. 

Dinsdag 7 mei 2019 (21:00 – 22:15) 
Recording percussion, sambaballen, takes 1-7. Neumann KM184; 
als X-Y pair onder 45°, direct-in naar Apollo Mic1 en Mic2 ingang; 
Console kanalen 1-2 linked geschakeld, naar stereokanaal in 
Logic. Sambaballen. In het erkertje.  

• Take 1 (21:34); maten 22-37; Console input 30 dB; pad on, 
laag-af on, 1-2 linked. Nauwelijks signaal?! 
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• Take 2 (21:39); input 25 dB; pad off. Shaker zo’n 50-60 cm van de mic af, maar voor 
beide on-axis. Nog geen supersignaal, maar dit komt wel goed door in de mix. De 
eerste maten niet geweldig op de tel, pas in de 4e maat gaat het beter. 

• Take 3 (21:44) 

• Take 4 (21:48); zonder gitaren in de feedback. Nu alleen het allereerste begin nog 
iets te laat, maar bij de derde tel al goed. Nu lijkt het signaal rechts iets harder dan 
links. 

 
Maten 52-57: 

• Takes 1-3 (21:52 – 21:54); vreemd genoeg lijkt het signaal nu sterker? En links iets 
harder dan rechts, vermoedelijk ben ik iets anders gaan zitten tov de mics. 

Comping; er zit weinig verschil tussen de takes, toch denk ik een verschil in stereobeeld te 
horen bij het switchen, wat zou kunnen komen omdat ik niet telkens op precies dezelfde 
manier voor de mics zit, en misschien ook niet de beide sambaballen telkens even ver uit 
elkaar heb gehouden. Maar volgens mij hou ik mezelf voor de gek. De andere vraag is of dit 
wel een authentiek geluid is, of dat ik toch een eitje moet proberen? Het klinkt niet 
onaardig, maar klopt het ook? 

Woensdag 8 mei 2019 (21:45 – 22:30) 
Recording percussion, blauw eitje, takes 1-4. Neumann KM184; 
solo mic direct-in naar Apollo Mic1; Console naar monokanaal in 
Logic, input 30 dB. Blauw Eitje (1x). In het erkertje. On-axis, ca 23 
cm van de mic. 

• Take 1 (22:13); maten 22-37; in 1x raak! Ook goed in de maat, 
behalve de eerste slag weer. 

• Take 2 (22:20); nu heb ik kennelijk iets dichter bij de mic 
gezeten want een iets sterker signaal. 

• Take 3 (22:24); maten 52-57. 

• Take 4 (22:25). Take 3 is prima, voor de comp. 
Maar of dit nu het geluid is dat we zoeken? Ben nog niet zeker, het signaal is prima, maar 
het klinkt heel scherp en snijdt dwars door de mix heen. Op de EQ zie ik geen signaal onder 
de 5 kHz! Misschien toch een van de houten shakers gebruiken voor een wat voller geluid? 
Ik heb een vierkante en een langwerpige, de vierkante is denk ik het best want de 
langwerpige geeft meer geschuif van de korrels. Driemaal scheepsrecht? 

Donderdag 9 mei 2019 (21:15 – 22:00) 
Recording percussion, houten blok, takes 1-9. 
Neumann KM184; set-up zoals voor het blauwe eitje 
gisteren, maar nu de houten shaker “Shorty Shaker”. 

• Take 1 (21:33); maten 22-37; on-axis, ca 30 cm 
van de mic. Goed signaal maar een stuk zachter 
dan het eitje van gisteren. Maar komt goed 
door in de mix, en ik geloof dat dit ook wel het 
meest authentiek klinkt.  

• Take 2(21:38); iets dichter bij de mic, maar weinig verschil in level. 



14 
 

• Takes 3 – 4 (21:42); take 3 valse start; voor de comp, erg goed op de tel zit ik niet 
overal. Ook de eerste drie maten weer rommelig, het duurt even voor ik ‘m heb. 

• Takes 5 – 8 (21:48 – 21:49); maten 52-57. Takes 7 en 8 begin ik eindelijk direct goed! 
Je moet dus op 4-re beginnen te schudden zodat je de eerste slag op de eerste tel 
krijgt. 

• Take 9 (21:56); =5 in comp. Maten 22-37, toch de opening nog eens proberen. Zit nu 
kennelijk iets dichter bij de mic want signaal iets harder. Helaas veel 
achtergrondgeluiden! 

Comping. Maar uiteindelijk toch gewoon gekozen voor een ‘best take’ ipv een comp, dat 
switchen geeft toch kleine verschillen in geluid. Het level in de mix kan zeker naar -6 dB 
ondanks het signaal. 

Zaterdag 11 mei 2019 (15:00 – 18:00) 
Recording lead vocal John. Takes 1-14 (#27). 
We gaan weer eens terug in de tijd, gebruikmakend van de 
T-Bone micscreen! Maar nu dan met de AGK C414 
(cardioid, geen pad, 40 Hz laag-af). Opstelling in het 
erkertje onder de basotekt. Zo’n 17 cm van de mic 
(plopfilter op 7 cm, zelf zo’n 10 cm verder). 

• Take 1 (15:38); Maten 6-18, eerste ronde. Nou, nou, 
deze toonaard wordt zeer lastig! Want er moet heel 
uitbundig gezongen worden in het hoge register en 
dat lukt me eigenlijk niet in deze toonaard. Wel 
goed signaal. De neiging is laag te gaan zitten maar 
dat klinkt dus gewoon niet rock’n’roll genoeg. Je 
moet schreeuwen alsof je in het voetbalstadion zit. 
John haalt het ook uit de toppen van zijn longen 
maar bij hem blijft het wel heel natuurlijk klinken (hij heeft dan ook ‘zangtalent’!) 

• Take 2 (15:50); varispeed –1.5 st. Niet veel beter, bovendien ga ik als een chipmunk 
klinken bij gewone afspeelsnelheid. Tja, hoe gaan we dit oplossen? Lennon lijkt dit 
weer probleemloos en achteloos te doen, maar onnauwkeurigheden vangt hij wel op 
met doubletracking natuurlijk. Dit wordt voor mij een hele lastige track! Toch 
doorgaan met de varispeed, wellicht dat Everett toch gelijk had dat The Beatles ook 
een lagere snelheid gebruikten, maar dan alleen voor de lead vocal, niet voor de 
gitaren? 

• Take 3 (16:03); varispeed op –0.7 st. Dit zit iets makkelijker en hoor je niet op VS=0. 

• Take 4 (#5) (16:09); varispeed op –0.8 st. Ook nu nog geen verschil met 0 vs. En 
eigenlijk helemaal niet slecht, gegeven deze extreme toonaard! Ja, je hoort me 
persen en hangen en wurgen, maar het komt er wel. Het enige lullige is die overstap 
naar falset (‘to hide’) in het refrein, dat klinkt echt nergens naar. 

• Take 5 (#6) (16:14); vs = –0.9 st. Tja, hoever kunnen we omlaag zonder chipmunks 
effect? Dit is net aan de grens denk ik. George Martin zei ooit dat hij het bij 0.7 
semitone ging horen, voor mij ligt dat dus iets verderop. Nu dus zo verder. Je kunt 
onderling wel compen, onafhankelijk bij welke varispeed er opgenomen is. 

• Take 6 (#7) (16:23); timing niet goed. 
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• Take 7 (#8) (16:28); en nu stop ik ermee, beter wordt het niet, dat overstappen naar 
falsetstem met mijn schorre keel gaat vandaag niet lukken, dat gaan we apart 
inprikken. 

• Takes 8 – 10 (#9-11) (16:33. 16:35); maten 15-17. Helemaal falsetto, klinkt nergens 
naar maar we kunnen wel ‘to hide’ eruit compen. 

• Takes 1 - 4 (#12-15) (16:42 – 16:52); maten 22-38. Tweede ronde.  

• Takes 5 – 7 (#16-18) (17:00), maten 35-37 falsetto. 

• Takes 1 – 4 (#19-23) (17:48 – 17:51), maten 42-58. Derde en laatste ronde. Nu begin 
ik de smaak pas te pakken te krijgen! Wellicht dat mijn stem nu ook zodanig stuk (of 
warm?) gezongen is dat het allemaal wat soepeler gaat? In ieder geval heb ik de 
extra falsetto inserts niet meer nodig, want sommige ‘gewone’ takes lijken dat al 
direct aardig te doen. Eventueel nog verder corrigeren met Autotune. Ook zie ik dat 
het volume van tweede en derde deel iets lager ligt dan het eerste. Het eerste klinkt 
daarom ook anders, meer in-your-face en scherper. Sowieso ben ik verbaasd dat de 
C414 het allemaal verwerkt want ik sta op zo’n 20 cm ervan mijn longen stuk te 
blèren. Maar het klinkt echt acceptabel, niet als John helaas, maar goed, dat is ook 
onhaalbaar voor zo’n amateur als ik. Dus het eerste deel overdoen want nu heb ik de 
flow een beetje te pakken. 

• Takes 11 – 14/#24-27 (17:53 – 17:55), maten 6-18. Ja, hier kunnen we iets uit 
compen. 

Zondag 12 mei 2019 (14:45 – 17:00) 
Even het resultaat van gisteren teruggeluisterd. Meestal 
valt dat vies tegen, maar nu moet ik bekennen dat we 
hier wel verder mee kunnen. Het is geen Lennon, zoals 
ik al zei, maar dat wordt het toch nooit. En nu speel ik 
het gortdroog af, dus het smelt nog niet lekker met de 
rest van de track. Hoe nu verder met de vocale dubbel? 
Welke regels dubbelt John, alles of alleen sommige 
frasen? Doen de anderen nog mee? John’s stemmen 
zitten in het midden van de mix, of juist sterk L/R 
gepand? Op het rechterkanaal hoor ik twee stemmen 
en op het linker ook. Dus John’s beide double-tracked 

vocals zijn midden in de mix gezet. John doet dat double-tracken erg goed, je hoort het 
soms in de uitloop van woorden, maar de lettergrepen doet hij perfect in de maat en dus 
vrijwel synchroon. 
Ik zou uit mijn takes twee comps kunnen halen met op elke frase een andere take, dan heb 
je in feite ook een dubbele track. Alleen hebben we nu natuurlijk de beste takes in de comp 
zitten en moet ik dan dus ‘second best’ accepteren. Vaak zijn die verschillen klein, maar 
soms zit je maar in één take goed en is de rest bagger. 
 
Recording double-tracked lead vocal (LVDT). Opstelling van gisteren. 

• Take 1 (15:32); complete doorloop voor de comp, en ook een register lager 
gezongen om eens te horen hoe dat eigenlijk klinkt. Daar heb ik minder moeite mee, 
maar klinkt het ook een beetje passend bij de track? Nou, solo klinkt het dus 
inderdaad in het geheel niet, dat hebben Lennon en The Beatles fijntjes aangevoeld. 
Bij dit nummer hoort een aanstekelijkheid en uitbundigheid die je in dit register 
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gewoon niet kunt bereiken. Gemengd met de eerste track ontstaat er een soort 
groot koor effect, best grappig, maar mist de uitbundigheid, en gaat ook wat logger 
en voller klinken. Hier en daar verdoezelt het wel de missers van de eerste track, dus 
dat is winst. 

 

Daarna TC Helicon VoiceOne ingeschakeld op de zang resultaten van gisteren. Uitgestuurd 
via Line 2 en binnen laten komen op Line 5. TCH in op 12:00 uur, en TCH out op 14:00, levert 
een prima signaal, even hard – visueel dan – als het origineel, terwijl de harde transiënten 
eruit gaan. (Later zie ik dat dit komt doordat ik gisteren de Fairchild 670 Legacy compressie 
op de track heb ingeprikt! Er zit ook een EQ op met een scherpe cut op 4850 Hz van -4 dB 
om het scherpe randje van mijn stem een beetje in te tomen. De Fairchild – input 8; 
threshold 4; time constant 1 – doet zijn werk uitstekend, de return van TCH is bijna overal 
even hard.) Tijdens het afspelen hoor ik in de mix dat TC Helicon een kleine delay geeft door 
het processen, ik schat zo’n 20-30 ms. Dat klinkt supergaaf! Classic Rock’n’roll! Dus 
misschien moet ik helemaal niet zelf dubbelen? Zou een hoop zweet en tranen schelen. Het 
resultaat van de bewerking valt echter wat tegen: erg gruizig. Komt denk ik omdat ik, naast 
pitch correctie, ook ‘Growl’ van TC Helicon ingeschakeld heb. Een tweede poging gedaan 
met alleen pitch correctie (met alleen de noten van de E-major scale). Dit klinkt wel netjes! 
Die goeie ouwe TCH!  
Wanneer ik deze track beluister hoor ik toch op veel punten nog wel dat ik off key (=vals) zit, 
maar qua articulatie klopt het aardig. Vraag is dus of we met Autotune deze track nog 
moeten oppeppen, of toch een tweede track maken? 

• Take 2 (17:23); Terug naar de takes van gisteren en hieruit een ‘double-tracked’ 
comp van gemaakt. Klinkt eigenlijk ook prima, 
op sommige frasen zelfs beter! Dus die 
zogenaamde missers vallen best wel mee. 
Deze ook weer naar TC Helicon, en binnen 
laten komen op een nieuwe track ‘LVDT’. 
Samen met de eerste track afspelen en dan 
hard L/R-pannen: zeer bruikbaar! 

Dinsdag 15 mei 2019 (21:00 – 22:00) 
Autotune gedaan op lead vocal comp take 2, dus de 
track na TC Helicon (LV_TCH). Dit door de wav-track 
te kopieren naar MacBook, en daar in Logic 9 
Autotune op te starten. Daarna wegschrijven als com 
met ‘skip inserts’ uitgevinkt. Het valt heel erg mee wat er nog gecorrigeerd kan worden, het 
gaat vooral om de pieken en dalen die soms net niet helemaal de gewenste noot halen, ik 
denk omdat TC Helicon instellingen daar te traag voor zijn. Tracknaam is LV_TCH#03_AT. 

Woensdag 16 mei 2019 (20:30 – 21:39) 
Autotune op de double-track lead vocal, als boven. Resultaat is LVDT#02_AT. 
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Zaterdag 25 mei 2019 (13:00 – 17:30) 
Recording drums, percussion. De eerste drumsessie met Apollo, en het liep niet helemaal 
zoals ik had gepland. Zo hoorde Ronald zijn drums niet op de Submix2-cue, dus ik moest zijn 
hoofdtelefoon toch de MIX meegeven. Moet nog eens uitzoeken wat daar misging. Wat ik 
nu al een paar keer heb meegemaakt, en nog steeds niks van begrijp, is dat alles precies lijkt 

te werken volgens het boekje, tot je de tracks 
‘record enabled’. Op de een of andere manier krijg 
ik dan een andere signaal routing. 
 
Ook met de UAD inserts heb ik nog weinig efficiënt 
kunnen werken. We begonnen de sessie met de 
handclap onder de in XY-opgestelde Neumanns, de 
kanalen 1-2 gelinked. Hierop stond een “P 
Chanstrip”, met een low-cut ingesteld op 100 Hz. 
Die was eigenlijk bedoeld voor de overheads, maar 
vergeten tijdens de opnames op “UAD Mon only” te 
drukken, dus ik heb nu handclaps met een 100 Hz 
low roll off. Daarna tijdens de drums sessie toch 

besloten de roll off iets minder te doen, vanaf 82 Hz, maar bij de tweede of derde take 
vergeten de “UAD Rec” weer aan te zetten, dus daar heb ik eigenlijk in het geheel geen 
profijt van gehad!  
 
Verder heb ik, ondanks alle schermen en slimme opstellingen, toch best nog veel room 
ambience op de snare. Moet nog kijken of we dat eruit kunnen krijgen. Wel heb ik op alle 
kanalen een mooi signaal weten te realiseren, dus over de Apollo pre-amp ben ik wel zeer 
tevreden (hoewel een flink deel dus via de Focusrite binnenkwam). Eerste impressie is dus 
gemengd.  
 
Recording handclaps, takes 1-8. Ronald, Heleen, Peter. Onder de basotekt blokken, en de 
Neumanns op ca. 2 m hoogte. De opmaten zijn lastig, Heleen krijgt dat niet zo snel onder de 
knie, zij doet alleen mee met de laatste tellen (re-1). 

• Take 1 (12:58); maten 2-5. Direct een mooi signaal, met fraaie transiënten, en best 
een realistisch geluid, inderdaad weinig laag. 

• Takes 2 – 5 (13:03 – 13:07). 

• Takes 6 – 8 (13:15 – 13:16); maten 19-21 (turn-around 1). 
 
Recording drums. 
Drumkit: Ludwig. Ronald had zijn best weer gedaan een 
mooie kit samen te stellen, het meest verrassende was 
de chinese crash bekken, die inderdaad een fraaie 
heldere en punchy ‘crash’ geeft! 

• Bass kick 

• Snare 

• Tomtom, met theedoek. 

• Chinese Crash cymbal 

• Hihat 
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Microphone set-up: 

Source Microphone Pre-amp Console 

Overhead-L Neumann KM184 Apollo mic1 Analog 1 

Overhead-R Neumann KM184 Apollo mic2 Analog 2 

Bass kick AKG D112 Focusrite 3 ADAT3 

Snare-Top Sennheiser E904 Focusrite 4 ADAT4 

Snare-bottom Rode NT55 Focusrite 5 ADAT5 

Tom Sennheiser MD421 Focusrite 6 ADAT6 

Crash cymbal Shure SM57 Focusrite 7 ADAT7 

Hihat Shure SM57 Focusrite 8 ADAT8 

 

• Take 1 (14:27 – 14:30); complete doorloop, maten 2-74. Hierna nog de MD421 
anders gericht. Stond eerst haaks op de tom, maar wees daardoor aardig in de 
richting van de Chinese crash, die daarom een enorme overspraak had. De hoek met 
de crash kleiner gemaakt waardoor die meer van de cymbal afwees. Wonderbaarlijk 
hoe sterk dat effect daarvan is, want nu veel minder overspraak! De D112 staat 
goed, gericht op de mic, mooie punch en ook veel laag. De overheads stonden nog 
niet mooi in X-Y, dus dat ook gedaan, ze staan dan op 130 cm boven de snare. De 
SM57 op de crash ook op de rand laten wijzen, van de kit af. De overheads als aparte 
kanalen opgenomen, en 1-2 weer R-L gepand. 

• Take 2 (14:49 – 14:52); ja, nu lijkt alles goed te staan, dus we houden het zo. 

• Take 3 (15:29); afgebroken. 

• Takes 4 – 7 (15:29 – 16:11); compleet. 

• Takes 8 – 12 (16:24 – 16:33); punch-ins van de coda. Takes 8-10 afgebroken. 
 
Recording handbell, takes 1-10. 

• Take 1 (16:58); maten 6-17. De Neumanns iets 
laten zakken tot ±110 cm boven de snare, en 
niet meer X-Y, maar gewoon verticaal parallel. 
Toch alleen kanaal 1 meegenomen als mono. 
Ronald houdt de bel eronder, ca 30 cm van de 
mic. Input toch nog 28 dB, Ronald laat de bel 
zweven en tikt met een houten hamertje. In de 
mix klinkt dit wat mat, ongelofelijk, want het is 
een helder geluid. Maar het wordt een beetje een brei. Daarna de mic recht naar 
beneden laten wijzen, en het geluid on-axis opgenomen, dat gaat beter. 

• Take 2 (17:05); Input 30 dB, en Ronald neemt de bel in de hand en tikt met een 
metalen hamertje. Dit geeft wat meer signaal, en ook de slagen blijven nu goed 
hoorbaar. Dit lijkt bruikbaar. Het geluid is helderder en hoger dan dat van The 
Beatles, wellicht nog eens kijken of dat via een vertraging aangepast kan worden? 

• Take 3 (17:07); deze klinkt prima. 

• Takes 4 – 6 (17:10 – 17:13); maten 42-51. 

• Takes 7 – 10 (17:18 – 17:24); maten 62-74. Take 8 afgebroken. 
Later een paar dingen geprobeerd om de tracks van vandaag iets in balans te brengen, en 
met name de room ambience iets te temperen; dus gates op de kick, tom, crash. Maar 
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helemaal blij ben ik nog niet. Het klinkt nogal iel, en lichtelijk onthecht, niet echt onderdeel 
van het geheel, het moet dus meer body krijgen en meer coherentie. 

Zondag 26 mei 2019 (21:00 – 22:00) 
Editing handbell. Eerst even de resultaten van gisteren terugluisteren. Ben iets 
optimistischer, de eerste delen klinken best goed, vooral het derde deel en de coda is nog 
rommelig en niet goed op elkaar afgestemd qua ritmiek. Er zal nog heel wat comping en 
flexing moeten gebeuren, ook op sommige van de eerder opgenomen tracks, om alles goed 
samen te laten vloeien. Ook valt me een enorm verschil op met welke hoofdtelefoon je 
luistert; de mix op de Beyerdynamic klinkt al behoorlijk in balans en met veel detail, de 
Sennheisers klinken kaler en meer low-fi. Er moet dus nog veel aan gebeuren. 
 

Ik begin met de handbel. Eerst gekeken of er een comp moet 
worden gemaakt, maar visueel valt er niks aan te zien, bijna 
nergens zit het op de tel. Dus op gehoor de beste take 
genomen, dat was in de regel de laatste, zeker voor de eerste 
en tweede stukken. In de coda wel een overstap gemaakt van 
take 4 naar 3 voor het deel na de heavy metal maten. Hiervan 
een bounce, en de andere takes direct naar de nieuwe track 
geïmporteerd.  
Het eerste deel 91 punten delay gegeven, van maat 5-4-1-1 
naar 5-4-1-91 voor deel 1, naar +75 voor deel 2, en +142 voor 

deel 3. Nu klinkt het in ieder geval goed samen met de metronoom, hoewel nog wat 
rommelig hier en daar, maar meestal valt het op de 2 en 4 wel goed samen. 
Daarna gezocht of ik de toonhoogte van de bel naar beneden kon krijgen. Dat kan door de 
track langzamer af te spelen met varispeed, bijv 4 semitones. Dat levert een aardig 
resultaat, maar dat zou ik dan moeten opnemen, vervolgens met behoud van pitch weer 
moeten versnellen, en dan weer terugplaatsen. Geen idee of dat allemaal te realiseren valt, 
en tegen welk geluidskwaliteitsverlies. Eerst maar even gekeken met de pitch correctie van 
Logic (PShft). Deze ook 4 st laten dalen, en 20% van het oorspronkelijke geluid bijgemengd. 
De EQ nu na de pitch correctie gezet, want het hoog ben je al aardig kwijt door het verlagen, 
dus die high-cut kan er nu af. Nu alleen een brede boost van 3 dB rond 800 Hz laten staan. 
Een heel aardig resultaat, zij het dat het wel hoorbaar gruiziger klinkt. Ook grappig is de 
plug-in RingShft, waarmee je heel duidelijk een soort ring shifting genereert. Het vermengen 
van de pitches gaat letterlijk rondzingen, maar dan wel vals. Maar wellicht past dat goed bij 
de uitbundigheid en spontaniteit van de track, ik laat het voorlopig even staan zo. Het klinkt 
nog lang niet zo heftig als de brandweerbel waarmee Paul zwaaide, daarvoor blijft het te 
licht en te iel, maar bruikbaar is het wel. 

Maandag 27 mei 2019 (21:00 – 23:00) 
Editing drum tracks. De drums bevatten nu vooral take 7, en stappen in de coda over op 
take 12. De eerste twee rondes klinken goed, daarna lijkt het een beetje te schuren hier en 
daar, om in de coda erg rommelig te worden, te beginnen met het ‘open’ deel vlak voor het 
heavy metal stukje. 
Eerst een comp gemaakt door visueel de stukken te nemen die het dichtst op de tel zitten. 
Dit blijkt toch vooral take 7 te zijn, behalve in de opening. De coda vooral take 12 gehouden, 
ook al omdat er weinig echte keus was (de andere voortijdig afgebroken). De belangrijkste 
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troef is echter het gebruik van dynamische sample delay in de drums bus. Deze met 
automatisering overal afgestemd op het aantal milliseconden dat Ronald voor de tel zit, en 
daar navenant de track vertraagd. Dit loopt uiteen van 10 ms tot 70 ms, in principe 
verwaarloosbaar, maar het wordt hoorbaar beter. Nu zit het praktisch overal perfect in de 
groove met de gitaren, de bel, de shaker en de handclap. Misschien nog een beetje tweaken 
hier en daar, maar volgens mij zit het prima zo. 

Dinsdag 28 mei 2019 (21:00 – 22:30) 
Mixing drums. Eerste poging de drums wat compacter te laten 
klinken en ze ook wat duidelijker in de mix te plaatsen. Nog niet erg 
geslaagd, helaas. Wel kwam ik erachter dat ik tijdens de opname 
sessie de ‘record’ knop niet op het juiste kanaal ingedrukt had, en per 
abuis via MIC1 een opname maakte in de Guitar3 track! Dat was het 
overhead signaal, en omdat hier een guitar amp op staat, klonk dat 
heel kaal en wat vervormd. En ik hoorde dat alleen maar op de eerste 
paar maten. Ik begreep er niks van, toen herinnerde ik mij dat ik mij 

verbaasde dat er niks opgenomen was tijdens een take, dus toen viel het kwartje. Deze 
opname weggegooid, en nu klinkt de intro ook zoals het hoort, en kan ik werken aan een 
goede sound voor de kick en snare. 
De overheads en snare tracks naar hun bussen gestuurd en zitten zoeken naar een channel 
strip, maar ben nog niet blij. Solo klinkt het aardig, maar het wil nog niet samenvloeien met 
de rest. Het blijft wat mat, vermoeid en vlak klinken. 

Donderdag 30 mei 2019 (17:00 – 18:00) 
Recording doubled bass, takes 1-3. Gisteren het boek van Mike Senior er weer eens bij 
gepakt, en mijn gok dat ik iets met reverb zou moeten gaan doen om de tracks beter samen 
te laten vloeien blijkt te kloppen. Goed om dat hoofdstuk weer eens door te nemen, want ik 
snap er nou ook meer van dan toen ik het voor de eerste keer doorlas. 
 
Maar eerst alles afmaken qua opnames, want we zijn er nog niet. Wat er nog mist is de 
dubbele bas in maten 64-67, het ‘come on, come on’ in de coda, en het gegil en gejubel van 
de heren tijdens de opnames. Ook hoor je John op een bepaald moment heel duidelijk 
‘Hey!’ roepen tijdens de turn-around naar de coda. 
 
De bas is vandaag de Fender Precision, die ik weer eens in de Channel One heb geprikt bij 
wijze van experiment. Dus line out naar Apollo. Beide knoppen van de Fender vol open, met 
hard plectrum gespeeld. Een klein beetje compressie (8, en make-up gain 8), en EQ (2k7 
+1.5; 125 +3). Output gasin stond nog op +2, daarna de instrument gain afregelen tot een 
mooi signaal op de Console (17). 

• Take 1 (17:24); zit eigenlijk gelijk helemaal goed, wellicht de timing in de eerste maat 
nog iets te haastig. Signaal prima, en het klinkt ook lekker. 

• Take 2 (17:30); dit lijkt ‘m te zijn. 

• Take 3 (17:43); het wordt niet beter, eerder minder. 
Beide bas tracks naar een Auxbus, en hierop de BasAmp, EQ en Fairchild van de eerdere 
enkele track. Automatisering om de pan control te regelen, dus nu heb ik de beide bassen 
hard links/rechts tijdens die 4 maten. 
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Zaterdag 1 juni 2019 (16:00 – 17:45; 0:00-01:00) 
Recording talking vocals and studio yells. Wat horen wij zoal aan stemmen die geen 
zangstem zijn? Eerst de tracks maar eens goed beluisterd. 
 

Linker kanaal Rechterkanaal 

0:40 Ooooh yell in tweede turn-around, na tweede lick, 
deze klinkt harder en directer dus op rechts overspraak. 
1:06 oooh, ook hoorbaar op rechts, maar hier iets beter. 
1:13 yeah! 
1:16 Oooh. 
1:29 & 1:31 Ooh, tussen ‘come on’ door. 
1:44 Oooh. 
1:46 Ooooooh, na tweede ‘take it easy’. 
1:56 Hey! (John), na eerste lick in turn-around. 
1:58 Yeah! Ooooooooooh, tijdens tweede lick, en direct 
daarna start ‘come on come on’. Daar lijkt zeker 
verderop in de coda flink wat tape echo op te zitten. 

0:40 Ooooh yell in tweede turn-around, na tweede lick 
 
1:06 Ooh! Na tweede ‘take it easy’ 
1:13 Yeah, op de eerste gitaarlick 
1:16 Ooh! 
1:29 & 1:31 Ooh, tussen ‘come on’ door. 
 
1:46 Ooooooh, na tweede ‘take it easy’. 
1:56 Hey! (John), na eerste lick in turn-around. 
1:58 Ooooooooooh, tijdens tweede lick, en start ‘come on 
come on’.  
 

 
Als je goed luistert wordt er van alles gesproken en geroepen aan de linkerkant! Heel veel 
lekkage van studio gepraat, wellicht tijdens het opnemen van de bas. Ik vermoed dat het 
meeste afkomstig is van Paul, de come-ons in de coda zijn van Paul & John samen? We gaan 
twee tracks erbij zetten dus, een voor elk. Als je goed luistert hoor je dat Paul en John dit 
vermoedelijk twee keer gedaan hebben, samen aan weerskanten van de Neumann in figuur 
8. Dat zou betekenen dat je 4 tracks door elkaar hoort, er wordt veel gegromd en gegild 

(zeker in het heavy metal deel), vertraagd, dan weer 
heel snel, rare stemmetjes, ja, ze hebben weer veel 
lol beleefd aan dit stukje! Een beetje van een 
bepaalde substantie zal ook wel geholpen hebben 
om de stemming er goed in te houden. 
 
De T-Bone Mic Screen weer opgezet in het erkertje, 
om een beetje in dezelfde sfeer te blijven als de 
lead vocal. AKG C414 direct naar Apollo, mic1. 
Hierop een P Channel Strip ingeprikt, die zo eigenlijk 

net als de Channel One moeten werken, eens kijken wat dat oplevert. Je kunt een 4-bands 
EQ, en een compressor ervoor of erachter zetten. Nu EQ ingesteld op –6 dB laag-af shelf 
vanaf 98 Hz; –2 dB curving op 205 Hz, –3 dB curving op 5 kHz, Compressor op 12 ms attack, 
100 ms release, ratio 1:4, threshold –15 dB, autogain ‘on’; wat dit precies voor EQ en 
compressie oplevert weet ik niet, maar het resultaat is niet slecht; mijn stem klinkt niet 
bonkig of schel, en de compressor lijkt het goed te doen. Nu met UAD Rec dus weer aan. 

• John, Take 1 (16:03); maten 59-73. Het hele stuk vanaf ‘Hey!’ t/m de come-ons. Als 
basis voor het inprikken. 

• John, Takes 2 – 6 (16:08 – 16:12); maten 59-60, alleen het ‘Hey!’ maar lastig om dat 
met vergelijkbare spontaniteit en uitbundigheid te doen als John. John zit denk ik 
ook gewoon in de juiste toonsoort, en dan gaat mijn stem weer snel grommend 
klinken. Als ik er niet blij van word kan ik beter mijn eigen toonhoogte kiezen. 

• John, Takes 7 – 9 (16:21 – 16:27); de come ons. Paar keer gedaan met verschillende 
improvisaties om straks iets grappigs bij elkaar te kunnen compen dat goed 
samengaat met de andere tracks. 

• John2, take (16:30), zelfde als de takes 7-9 van boven. 
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• Paul, takes 1 – 2 (16:35; 16:37), maten 61-73. Deze met ‘yeah!’ laten beginnen, 
daarna overstappen op come on. 

• Paul2, takes 1 -2 (16:50 – 16:52), maten 61-73, nu beginnend met yell en dan de 
come ons. 

• Paul, take 3 (17:00); maten 63-73. Alleen de come ons en de yells in de heavy metal. 
Weet niet of dit goed geslaagd is. 

• Paul, takes 1/#4 – 4/#7 (17:06 – 17:10); maat 21 yell. Zo hoog kan ik dat dus niet, ik 
weet niet welke noot hij daar zingt, maar ik haal het in ieder geval niet! Het moet 
tegelijk ook lekker uitbundig klinken dus het is weer alles tegelijk. 

• Paul, takes 1/#8 – 4/#11 (17:14 – 17:15), maat 35 yell. Dito. 

• Paul, takes 1/#12 – 7/#18 (17:18 – 17:25), maten 38-40, yeah . . . ooh! 

• Paul, takes 1/#19 – 3/#21 (17:27 – 17:28), maten 46-47, ooh (2x) 

• Paul, takes 1/#22 – 3/#24 (17:32 – 17:34), maten 53-55. 
Later de verschillende takes ge-audit, en getracht een comp te maken voor elk van de tracks 
zodat het geheel een beetje op John & Paul gaat lijken. Het resultaat is natuurlijk niet 
authentiek, maar dat zou de heren nu zelf ook niet meer lukken; maar het is wel ‘in de geest 
van’, een beetje weird, wat gejubel en gegil, en in de fade-out compleet uit de bocht 
vliegend. 

Zondag 2 juni 2019 (16:15 – 17:30) 
Recording Talking Vocals & Studio Banter. Teruggeluisterd wat de sessie van gistermiddag 
en gisteravond opgeleverd heeft en ga het er zo verder bij laten. Het is bovendien nu 30 °C 

op zolder, weer 3 graden warmer dan 
gisteren, dus heel fijn zingen is het niet met 
je hoofdtelefoon op. Het enige dat ik nog 
wilde proberen was de ‘Hey!’ van John in de 
laatste turn-around. Het is heel subtiel, ik 
heb er al 6 takes van, maar geen enkel met 
een vergelijkbare intonatie als de yell van 
John. Dus nog twee pogingen gedaan, en dan 
moet het maar de yell van Peter Devilee 
blijven! Daarna viel me ook op dat in de 
laatste maten het ‘come on’ overal staccato 
en kort wordt uitgesproken, dus in John2 nog 

een variant gemaakt met duidelijkere articulatie, rustiger, dan kan ik dat er hier en daar bij 
compen. 
Alles stond nog opgesteld zoals gisteren met dezelfde plug-in op de Console. 

• John, Takes 10-11/#12 (16:31 – 16:33). Take 11 foute start. Of dit beter is? Geen 
idee, maar mijn stem gaat nu niet grommen, en het is wel iets van de verbaasde Hey 
van John. Maar dan van Peter Devilee dus. 

• John2, take 2 (17:21); maten 65-73. 

• John2, take 3 (17:29), maten 62-67. Dit keer om in een soort crescendo naar de 
heavy metal gitaren te gaan met ‘come on’. Rustig articuleren, past goed bij de rest. 
Wel met EQ een boost op 2 kHz gegeven, hetgeen de vraag opbrengt of die P 
Channel Strip wel zo handig was. 
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Dinsdag 4 juni 2019 (21:30 – 23:00) 
TC Helicon bewerking. Opnieuw ontdekt dat dit nog steeds handig kan zijn. Zeker in 
combinatie met Console. Het betreffende kanaal in Logic uitsturen naar Apollo Line 5 > TCH 
> Uitgang TCH laten binnenkomen op Line 5 van Apollo. Dan in Console het signaal met een 
Send naar Cue1 sturen. Dan kun je in Cue Outputs (rechts) de HP1 schakelen naar Cue1 en 
hoor je live hoe TCH het signaal verwerkt. 
Ook ontdekte ik hierbij dat je in Console het binnenkomende lijnsignaal kunt schakelen naar 
–10 dBV of +4 dBu. Ik ben te weinig technicus om te snappen wat het verschil is, maar horen 
kun je het zeker! Schakelen naar –10 dBV geeft een enorme volume boost. 

• Paul_TCH, Take 1 (22:50); TCH ingesteld met alleen ‘Resonance’, de preset R&B op 
100%; beide in/uit regelaars op TCH op 12:00; kanaalfader in Logic op –6 dB, gain 
insert van –3 dB, limiter +1 dB gain, Console kanaal 5 op +4 dBu. Resultaat: heel 
summier signaal.  

• Take 2 (22:51); alles hetzelfde als boven, nu met Console op –10 dBV: gigantisch 
signaal! Nog harder dan origineel. 

• Take (22:56); nu met gain insert –6 dB, verder als take 2. De yell in de opening is iets 
zachter, maar de rest goed vergelijkbaar. Het geluid lijkt iets aan hoog en 
transparantie te verliezen, maar dat komt door TCH-processing.  
Vraag is of dit bruikbaar is, daar moeten we eens goed over de monitoren naar 
luisteren. En moeten we de andere stemmen daar ook doen, maar dan met andere 
bewerkingen zodat er 4 verschillend klinkende stemmen ontstaan? 

Zaterdag 6 juli 2019 (15:00 – 16:00) 
Mixing, balancing. Een maand niet mee bezig geweest en het eerste dat me opviel bij 
beluisteren was dat de bas ongelofelijk modderig stond. Dus de Bass Amp Insert eruit 
gehaald, en ineens had ik weer lekkere in-your-face bas! De EQ en de Fairchild er gewoon op 
laten staan zonder verdere wijzigingen, vooral de Fairchild maakt het geluid lekker dirty. 
Daarna alle faders enorm omlaag, want op de een of andere manier heb ik in Logic X veel 
sneller clip problemen dan in Logic 9. Terwijl de tracks er vergelijkbaar uitzien qua volume 
pieken. 
 

Vervolgens de eerste stappen om de mix minder ‘vol’ 
te maken. Een tweede uitdaging is om de tracks meer 
samen te laten werken, i.p.v. dat het klinkt als een 
aantal losse tracks die toevallig in sync zitten. 
Begonnen om de gitaren en de lead vocal bussen uit 
de mix te klikken. De percussie bus in eerste instantie 

ook. Eerst de kickdrum naar twee parallele bussen, één voor de punch (met Enveloper en 
EQ) en één voor het laag (compressor en EQ), en dan naar smaak mengen. Dan de drums in 
balans tot er een mooi punchy geluid is, en de bas erbij. Dit klinkt supergaaf! Die Squier VI 
doet het echt heel leuk, beetje dirty. Een optie is nog om via een re-amping een nog 
gruiziger geluid te maken, zoals ik gedaan heb op ‘While My Guitar Gently Weeps’.  

Zondag 7 juli 2019 (14:30 – 16:30) 
Mixing, balancing. Paar kleine edits t.o.v. gisteren. De eerste vocal van Paul, de yells, nu 
apart gebounced naar een nieuwe track (‘Paul3’), en hierop een Studio 1 Ambient Reverb op 
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gezet. De wet:dry mix wat aangepast en nu klinkt het inderdaad alsof het vanuit achterin de 
studio geroepen wordt.  
Op de snare bus nu toch maar een compressor gezet (Rock Snare Bottom insert met default 
instellingen). Nu viel me op wat een enorm verschil het maakt of je die voor of achter de 
Space Designer zet! Erachter levert een enorme reverb op, ervoor een veel meer 
evenwichtiger en samenvloeiende verb. Daarna hoorde ik ineens dat de drums en de bas in 
maten 21-25 niet geweldig samenliepen. Om dit op te lossen kleine veranderingen 
aangebracht in de track delay instellingen van de drums bus. 
Op de meeste drum tracks staat nu een gate, behalve overheads en hihat mics. Op snare-
onder mic alleen een phase-reverse gezet, en beide snare mics ongeveer even hard naar de 
snare-bus. Alleen de racktom en crash cymbal hebben een EQ. 
Tenslotte zitten zoeken naar een gekke modulatie op de handbel. Dat ding klinkt nu al een 
beetje vreemd door die enorme toonsverlaging en dit nog een beetje aangedikt met een 
Ringshifter. Nu heb ik bovendien een stereo signaal. Je kunt hier hele gekke dingen mee 
doen, maar ik heb het bescheiden gehouden. Wel werd hierdoor de EQ overbodig, dus die 
eruit geklikt. 
 
Ziezo, en nu naar de finale vrouwenvoetbal Nederland – Verenigde Staten kijken! 

Woensdag 10 juli 2019 (21:00 – 22:30) 
Mixing, balancing. Meerdere dingen, maar weer begonnen 
vanuit de basis met drums, en bas. Dit klinkt eigenlijk nog 
steeds best goed. De verschillende EQ-instellingen op de kick 
en basgitaar langsgelopen, en de compressors op de bussen 
en individuele tracks. 

Donderdag 11 juli 2019 (21:00 – 22:30) 
Mixing, balancing. Nu ook de vocals en gitaren erbij. De 
gitaren hadden nog geen compressie, en dat lijkt ook niet 
echt nodig want ik heb niet de indruk dat ze soms wegvallen. 

Maar toch op Guitar2 wel een hele lichte VCA-compressie gezet (3.9:1), zodat de stillere 
delen in de refreinen wat beter in beeld komen. Op Guitar1 de EQ en UAD Raw wat beter op 
elkaar afgestemd zodat de distortion niet al te modern klinkt. Wel op Guitar2 vrij stevig 
ingegrepen met de EQ door een laag-af vanaf 200 Hz, en een lichte 2 dB boost op 3 kHz. 
Klinkt solo vrij iel, maar zit goed in de mix. 

Zaterdag 13 juli 2019 (17:00 – 18:00) 
Mixing. Met Voxengo een Low-freq inspectie gedaan, en op de totale mix heb ik geen 
signaal boven de –70 dB onder de 35 Hz, dus dat lijkt goed te zitten. 
Ik blijf met een irritante hot peak zitten op de snare slag van maat 29-2. Die verdwijnt als je 
ofwel de overhead bus ofwel de snare bus wegklikt. Hoe dit op te lossen? Negeren? Mmm, 
liever niet.  
Op de drums overheads bus had ik nog niet veel gedaan met plug-ins, alleen de default 
compressed overheads 04. Hier blijkt een multipressor in te zitten die het hoog enorm naar 
boven haalt en het laag eruit drukt. Daarna een EQ waarin ik een lichte boost in het hoog 
had gegeven. Die boost eruit geklikt, en een laag-af vanaf 230 Hz erbij. Hierdoor verdwijnt 
de kick uit beeld en wordt de snare een stuk ieler. In de totale mix van de drums hoor je het 
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verschil met en zonder EQ op deze bus in het geheel niet! Met de drums solo heb ik nu een 
hele kleine hot peak van 0.1 dB op 28-2, maar niet meer op 29-2!? Dit is simpel op te lossen 
door de output van de Fairchild compressor een klik minder te zetten (ca –0.5 dB). Echter in 
de totale mix hou ik nog steeds een piek van 0.4 dB op 28-2. 
Gekeken of de delay in de drums bus iets doet; visueel zie je niet wat er mis is op 28-2, maar 
kennelijk is er op dat specifieke moment net iets te veel signaal. Door de delay iets terug te 
halen ga je dat iets meer spreiden in de tijd. In dat deel is de delay 49.4 ms, en dat 
teruggezet naar 42.6 ms. En inderdaad, nu is de hot peak nog maar 0.2 dB. En vervolgens 
naar 40.7 ms, en toen was het probleem opgelost! Vraag is nu alleen of de drums nog goed 
in de track zitten? Ik denk het wel, horen doe ik het verschil niet, en het is denk ik zelfs iets 
natuurlijker t.o.v. de maten ervoor en erna (het betreft 7 maten 26-32). 
Een check op de correlatie meter laat een enorm probleem zien met phase cancellation in 
het stukje met de dubbele bas. In mono hoor je de bas inderdaad soms bijna volledig 
wegvallen! Een phase invert op de dubbel verhelpt dit iets (geen volledig wegvallen meer) 
maar toch nog niet echt geweldig.  

Zondag 14 juli 2019 (17:00 – 18:00) 
Toch nog een last-minute verandering in de drums 
comp B aangebracht (helaas vergeten eerst te 
kopiëren naar comp C). Het was me al eerder 
opgevallen dat nu (met take 7) de open hihat iets 
te laat begon in maat 12, en nu viel me op dat take 
6 dat wel goed leek te doen. Verder was take 6 
overal precies hetzelfde als take 7, zij het net iets 
dichter op de tel. Dus maten 7 t/m 17-2 nu take 6 
i.p.v. take 7. Past nu prachtig op de bas en loopt 
goed mee met de metronoom. 

Dinsdag 16 juli 2019 (22:45 – 23:45) 
Drums. Weer een verandering aangebracht in de comp, nu de maten 2-5, waar ik nu, door 
iets meer te wisselen tussen takes 4, 5 en 7 alle slagen wel precies op de tel heb, met 0 ms 
delay. Miniem verschil, maar klinkt toch iets rustiger samen met de slaggitaar. Daarna alle 
overgangen gecontroleerd en bip-files gemaakt. De beide snare tracks visueel in sync 
gebracht met de overheads, maar alleen de snare-top mic moet iets verschoven worden 
vreemd genoeg, de bottom mic zit al heel goed in sync met de overheads. De beide 
overhead mics zijn uiteraard sowieso perfect in sync, de snare top mic moet 2 ms 
verschoven worden. De phase-invert eraf gehaald. Ook hier misschien weer meer suggestie 
dan werkelijk verschil, maar ik vind de snare er nu natuurlijker uitkomen en ook iets 
helderder en scherper. Komt mooi door in de mix. De racktom past ook goed, en klinkt ook 
mooi vol. Helaas heb ik nu wel een hot peak van 0.5 dB erbij gekregen in maat 43. Die van 
maten 28-29 zijn nog steeds opgelost. 

Donderdag 18 juli 2019 (21:00 – 23:00) 
Editing studio banter. Opnieuw naar de comps gekeken van de vier ‘come on’ tracks in de 
coda. Toch iets meer rust in gebracht, het hele snelle staccato ‘come on’ eigenlijk nog maar 
op een track. Nu telt het redelijk aardig bij elkaar op. Kan nog spelen met de stereo-pan, en 
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wellicht ook nog meer doen met EQ en TC Helicon om de stemmen meer van elkaar te laten 
verschillen. 
De overhead mics van de drums stonden vrij hoog in de mix, dat hoorde ik aan de vrij harde 
hihat die ik voor de verandering nu eens in mijn goede linkeroor heb. Ongeveer 2 dB 
teruggehaald. Daardoor ben ik de hot peak meteen kwijt. Vervolgens viel me op dat er 
helemaal nog geen EQ op de snare bus stond. Is misschien ook niet echt nodig, maar nu 
toch alles onder de 50 Hz weggerold, een 2 dB dip op 220 Hz, en een lichte brede boost rond 
2.5 kHz. De EQ liet juist een vrij stevige piek op 220 zien, dat nu dus iets getemperd, ook dat 
helpt om de kans op hot peaks te verlagen. Het verschil in geluid is minimaal, maar in de mix 
komt de snare nu hier en daar net iets meer er doorheen. 

Dinsdag 13 augustus 2019 (21:30 – 23:00) 
Balancing. Na een droevige periode met de uitvaart van mijn moeder de draad vanavond 
weer opgepakt.  
Op de drums bus de Fairchild 670 iets anders afgeregeld. De DrumColor preset stond er 
default op, maar de drums kwamen niet goed door in de mix. Eerst uitgezocht wat al die 
knoppen eigenlijk doen. Ik begrijp dat de legacy toch iets minder mogelijkheden heeft dan 
de volledige UAD versie van de 670, en bovendien misschien ook niet dezelfde simulatie 
geeft qua geluid. Maar goed. Nu de time constant op 1 en de threshold op 3.5, in stereo 
modus. Daarna bij wijze van probeersel de beide snare kanalen ook direct pre-fader naar de 
drums bus gestuurd (naast de al bestaande send naar de snare bus), voor wat extra definitie 
van de snare in de totale mix. Dit lijkt aardig te helpen, zeker de onder-mic kun je behoorlijk 
bijmengen (–10 dB) zonder dat het gek gaat klinken, de top-mic (–20 dB) geeft juist meer 
‘thump’. 

Donderdag 15 augustus 2019 (21:30 – 22:30) 
Studio banter. Op de bus een compressor gezet zodat nu alle vier de tracks redelijk 
doorkomen, hoewel het zo’n chaotische kakafonie is dat het uiteindelijk toch niet veel 
uitmaakt. Bip files van de John-tracks, en EQ op elke track, Speaking Voice Improve en op de 
andere alleen een brede boost rond 3 kHz. Iets meer balans in gebracht. 

Zaterdag 17 augustus 2019 (16:00 – 18:00) 
Studio banter. Ook de Paul tracks in bip file. Ik dacht eerst een ervan ook in dezelfde track 
te zetten als waar het achtergrondgejoel nu op staat, met de Studio One room reverb erop 
(Chroma). Maar daardoor ben je die dan ook ineens grotendeels kwijt in de mix, wat op zich 
niet veel uitmaakt in al die drukte, maar sommige kreten zijn toch wel leuk. Een van Paul’s 
tracks is nu door TCH gegaan, zou dat ook met de tweede kunnen doen, maar welke dan? 
Het blijft toch een rommeltje, hoe dan ook, dus volgens mij maakt het niet veel uit.  
De slaggitaar van John Lennon (Gtr2) heeft in de opening bij The Beatles een enorme reverb 
op links, terwijl kurkdroog op rechts. Ik heb daar nog steeds de Frankentweed Amp op zitten 
en meer niet. Dus nu een plate reverb erbij gezet, hard links gepand, met eveneens 16 ms 
predelay, zoals de blend verb, en een EQ met –6 dB shelving vanaf 3 kHz. Alleen Gtr2 (zelf 
hard rechts gepand) hiernaartoe laten sturen. De snare plate en de blend verb (met een 
send van de Guitars-bus) blijven wel gewoon door het midden sturen. Dus in de opening 
hebben we op Gtr2 een hele lichte blendverb in het midden en een wat zwaardere plate op 
links. Eigenlijk is dit alleen hoorbaar in de 4 openingsmaten, daarna wordt het overstemd 
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door de andere gitaar, zang etc. De gitaren 1 en 3 klinken verder prima, Gtr3 hoor je 
eigenlijk nauwelijks in de mix maar geeft wel net dat duwtje naar het rock’n’roll thema. 
Beetje tweaken aan de pan van de handclap en de EQ op de racktom. 

Zondag 18 augustus 2019 (14:00 – 18:00) 
Eindmix. Over de KRK VXT14 monitoren. We zijn een heel 
eind, maar de controle op de balans in de eindmix moet 
op deze manier. 
Gitaren: De slaggitaar op rechts (Gtr2) 1.5 dB luider in de 
mix, zodat het ritme feller doorkomt. In couplet 2 en 3 
echter ben ik harder gaan spelen, dus daarvoor 
corrigeren met een automatisering. De gitaar links (Gtr1) 
een automatisering gegeven zodat het turn-around 
loopje wat beter hoorbaar wordt. Omdat de pan hard 
links is, werd dit te weinig prominent. Nu telkens 
ongeveer 2.5 dB erbij in die vier maten. Alternatief is ook 

de pan veranderen, maar dat vind ik wat sukkelig. Klein beetje meer send van de Gtr2 naar 
de plate verb links gegeven. Omdat er een high-cut op die verb staat vanaf 3 kHz hoor je dat 
over de KRK ook veel minder. De gitaarbus iets omlaag (-0.4 dB). 
De bas kan tot mijn verbazing zomaar bijna 2 dB harder gezet te worden zonder hotpeaks! 
Ook vrijwel zo gelaten want deze track kan wel wat bas gebruiken. In de 4 maten met 
dubbele bas en phase-invert eraf gehaald, en daarvoor in de plaats de dubbel 15 ms naar 
rechts verschoven. In mono hoor ik nu bijna geen verschil meer tussen de dubbele en 
enkele track qua volume, in stereo hoor je nu heel duidelijk een dubbele bas. Gaaf! De 
correlatie meter dipt nog wel fors, start iets negatief maar blijft dan vrijwel overal boven de 
0 in die 4 maten. 
Op de handbel toch nog een high shelving EQ vanaf 4.6 kHz van –4 dB erbij gezet. In de mix 
hoor je dat vrijwel niet maar het klinkt gauw vermoeiend en misschien helpt dit iets. Wat je 
niet hoort hoeft er ook niet in! 
Aan de lead vocal had ik al veel gedaan. Nu heb ik alleen een Ensemble effect op de 
originele track die Autotuned is en helemaal niks op de LVDT. De vocal bus heeft wel 
compressie, EQ, en limiting. 
Aan de drums was ook al veel gedaan, met de overheads, basskick, snare en EQ op de 
racktom. Voorlopig laat ik alles zo, het klinkt prima. Nog iets meer automatisering in de coda 
banter, om hier en daar de signature kreten wat meer naar voren te halen. 
Geen clippings, peakings –1.2/–0.2 dB. 
Mastering: de standaard Rock Master Final, met klein beetje schuiven aan de AdLimiter, 
want +6 dB is wel erg veel voor deze track!  
Bij het terugluisteren op meerdere systemen en hoofdtelefoons valt me op hoe goed de 
snare erdoorheen komt, veel duidelijker dan in de premaster mix. Kennelijk doen die 
multipressor en EQ toch nog wel zodanig iets dat er een hoorbaar verschil ontstaat. 

Dinsdag 20 augustus 2019 (21:30 – 22:00) 
Toch nog twee verandering aangebracht, na het beluisteren van de mix op verschillende 
systemen en hoofdtelefoons. Verbazingwekkend hoe mooi de drums erdoorheen komen, 
maar de gitaren staan toch wel erg dominant in beeld. De bus 0.8 dB omlaag. Dan komt de 
zang ook beter tot z’n recht. Verder viel me op dat de Chinese crash bekken wel heel erg op 
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links zat, dus de pan van –25 naar –5, dat klinkt natuurlijker. (Alleen de overheads sturen ‘m 
al behoorlijk naar links.) Interfereert ook minder met het sologitaartje daar. De hihat ook 
iets minder hard op rechts gezet (+30). 
 
Wat er in de eindmix zit: 
 
Track Recorded Pan Effects 
Lead vocal 15-5-2019 –25 Ensemble > bus1: ChanEQ > Compressor > Limitr 

Double-tracked LV 16-5-2019 +25 ChanEQ > bus1: ChanEQ > Compressor > Limitr 
John1 come on 1-6-2019 +16 ChanEQ > bus2: Compressor 

John2 come on 1-6-2019 –17 ChanEQ > bus2: Compressor 

Paul1 come on 4-6-2019 –50 ChanEQ > bus2: Compressor 

Paul2 come on 2-6-2019 +50 ChanEQ > bus2: Compressor 

Paul3 yells  0 ChanEQ > Chroma > bus2: Compressor 
Guitar1 – Gibson LP 16-4-2019 –64 AdLimit > ChanEQ > UAD Raw > bus3: ChanEQ 

Guitar2 – Ibanez  30-3-2019 +64 Amp > ChanEQ > Comp> bus3: ChanEQ 

Guitar3 – Ibanez  31-3-2019 0 Amp > ChanEQ> bus3: ChanEQ 

Bass – Squier VI 4-5-2019 0 Bus4: ChanEQ > UAD Fairchild 670 Legacy 

Double-tracked bass – 
Fender Precision 

30-5-2019 +64 (Squier panned –64); Bus4: ChanEQ > UAD Fairchild 
670 Legacy 

Shorty shaker 9-5-2019 –25 — 

Handclaps 25-5-2019 –25 Limiter 

Handbell 25-5-2019 0 PShft > RingShft > ChanEQ 

OverHead-L 25-5-2019 –64 Bus5: Multipres > ChanEQ 
OverHead-R 25-5-2019 +64 Bus5: Multipres > ChanEQ 

Kickdrum 25-5-2019 0 Gate > Parallel processing mixing Kick Low & Kick 
Punch bus6 en bus7 

Snare/top mic 25-5-2019 +5 Gate > bus8: Comp > ChanEQ > SpaceD (plate) 

Snare/bottom mic 25-5-2019 +5 Gate > bus8: Comp > ChanEQ > SpaceD (plate) 
Racktom 25-5-2019 –10 Gate > ChanEQ 

Crash 25-5-2019 –6 Gate > ChanEQ 

Hihat 25-5-2019 +30 — 

Plate Reverb  –45 SpaceD > ChanEQ 

Blend Verb  0 SpaceD > ChanEQ 
Stereo Out  0 ChanEQ > Multipres > AdLimit 

 
—: geen enkel effect; kanalen zonder bus-adres sturen direct naar Stereo Out. 
 
Op The Beatles Bible site lees ik nu het volgende:  
 
Initially known as Untitled, Everybody's Got Something To Hide Except Me And My 
Monkey was first recorded at Abbey Road on 26 June 1968. There were no numbered 
takes; it was a day of rehearsal only, although it was recorded in case The Beatles came up 
with anything usable. 
 
The next day they recorded six takes of the still-untitled song. Onto the last of these they 
overdubbed a number of instruments, including two lead guitars, handbell and shaker. A 
reduction mix to free up spare tracks resulted in the song being sped up from 3'07" to 
2'29"; with the tape machine running at 43 cycles per second rather than 50, so the song 
was faster, shorter, and in a higher key upon playback. It would end up faster still 
following a later mix. 
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On 1 July Paul McCartney added a first bass guitar part and John Lennon added new lead 
vocals, but the latter were replaced on 23 July. Backing vocals – including the frantic 
'come on, come on' ending – handclaps and another bass guitar part were recorded on the 
same day, and the song was mixed for mono. The stereo mix followed on 12 October. 
 
Tja, ik moet mij toch eerder van dit soort informatie op de hoogte stellen, want had ik dit op 
22 maart geweten, dan had mijn hele aanpak waarschijnlijk anders geweest. Het is vrijwel 
volledig in overeenstemming met Everett’s verhaal en verklaart waarom de track versneld 
kon worden zonder dat Lennon’s stem vervormd werd. Het drumgeluid moet dan dus mee 
versneld zijn, wat het geluid van met name de snare zal hebben veranderd. Volgens Ryan & 
Kehew zou afspelen op 43 cycles zelfs meer dan 2 semitones verhoging opleveren. Ook zijn 
er op de basis track weer opnieuw gitaren toegevoegd, wat ik al dacht. Tenslotte heeft Paul 
inderdaad ‘another bass guitar part’ toegevoegd, dus dat klopt ook. Het ‘frantic’ come on 
gedeelte hebben ze vermoedelijk met zijn drieën of vieren gedaan, niet twee keer Paul en 
John dus. Het enige dat ik niet begrijp is hoe George zijn lijntjes dan in D gespeeld heeft, 
want CS noteert nu de open E-snaar, en die hoor je inderdaad heel duidelijk. Dan zou dat 
een drop-D tuning moeten zijn geweest, met de rest van de patroontjes op positie III. 
 


