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Simple Twist of Fate – Logboek  
 

Vrijdag 1 februari 2019 
Afgelopen week de akkoorden hiervoor uitgezocht met behulp van YouTube tutorials. Dit n.a.v. de 
aanschaf van de Bootleg Series More Blood, More Tracks, waar aangegeven werd dat Dylan hier 

gebruik maakte van de “open D tuning”. Leek me wel 
interessant. Dus niet E-A-D-G-B-E, maar D-A-D-F#-A-D. 
Levert hele andere vingerzettingen op! Capo op 2e fret, dus 
we zitten dan in E-majeur, maar de akkoorden hebben veel 
kleur door deze stemming. 

Dylan nazingen is onmogelijk, maar ik ben vooral benieuwd 
hoe die basgitaar gaat klinken, en of we een mooie 
gitaartrack kunnen neerzetten. De open D-akkoorden 
klinken vrij authentiek, dus de uitdaging wordt een mooie 
gitaaropname te maken. De contrabas van Tony Brown 
gaat mij niet lukken, maar wellicht dat de Hofner een 
beetje in de buurt komt? Misschien kan ik nog iets met 
mijn nieuwe Blackswamp tamboerijn? 

Inmiddels ook bezig met overstappen naar iMac en Logic X; nog niet zo simpel want ik moet ook 
opwaarderen naar Thunderbolt 3, gaat een aardige duit kosten. Vandaag begonnen met het 
uitzoeken van de bas track. In Logic 9 opgezet, 132 bpm, met de Double Jazz Bass in midi. Elk couplet 
is 16 maten en vandaag de eerste 16 gedaan. De hele track is 9x rond, dus 144 maten, met twee 
mondharmonica solo’s in het midden en coda. Totaal 4:19, vandaar dat toch vrij hoge tempo van 
132 bpm. De eerste ronde is instrumentaal, daarna 3 coupletten, 1 ronde harmonica, 3 coupletten, 
en afsluitend harmonica. 

Zaterdag 2 februari 2019 
Vandaag de bas midiscore afgemaakt van de eerste 16 maten en geluisterd hoe het klinkt als ik er 
gitaar bij speel. Niet ontevreden over het resultaat! Tony Brown had hetzelfde probleem als ik, en 
dat is dat je niet precies weet welke akkoorden er gespeeld worden, dus je moet het een beetje op 
gehoor doen. Je kunt natuurlijk kijken naar welke noten er gespeeld worden in elke vingerzetting, 
maar met drie of vier noten kun je meerdere namen geven aan zo’n akkoord. Eén akkoord telt zelfs 5 
noten!  Op de YouTube filmpjes tel ik uiteindelijk 8 akkoorden, het begint met deze 4 (let op, open D, 
en capo 2e fret): 

E    Emaj7 
They sat together in the park, as the evening sky grew dark 
E7     A 
She looked at him and he felt a spark, tingle to his bones 
 

Hier zit het typerende dalende lijntje in van E-D#-D-C#, waarbij de lage E een beetje mag 
doorgalmen. In open-D tuning worden de akkoorden op de volgende wijze gespeeld (capo op 2e 
fret): 
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De akkoorden staan op vele websites wel genoteerd, maar vaak in andere toonaard (bijv. ultimate-
guitar.com in C) en zelden met de open-D tuning. En dan de overstap naar mineur, gevolgd door het 
karakteristieke dalende baslijntje. Dit is lastig, want om welke akkoorden gaat het nu precies? En 
hoe heeft Tony Brown dat geïnterpreteerd? Ik denk als volgt: 

Am    E Badd11  A Aadd9 
'T was then he felt alone, and wished that he'd gone straight 
E   F#m11  E 
And watched out for a simple twist of fate 
 

En dit zijn de nieuwe akkoorden die daarbij horen: 

 

Hierbij worden de E en A-akkoorden gespeeld zoals in de eerste diagrammen. Dylan speelt het 
dalende lijntje op zijn gitaar op de 2e snaar, en daalt dan dus van de E in het E-akkoord, naar D# van 
Badd11 en C# van het A-akkoord. Tony Brown speelt daar echter E - B - A ! Daarmee accentueert hij de 
akkoorden dus eigenlijk, zodat die de grondtonen krijgen van de akkoordnamen zoals hier 
genoteerd, want Dylan speelt die noten niet in de bas. Tony heeft Dylan’s meerklanken volgens mij 
dus op bovenstaande manier geïnterpreteerd. In de turn-around (wanneer Dylan telkens “simple 
twist of fate” zingt), speelt hij meestal de hoge F#, dus die F#m11 lijkt daar ook te kloppen. Dylan 
speelt ook heel duidelijk die Aadd9, een relatief korte opmaat naar E. Waar ik nog aan twijfel is het 
B11 akkoord; er is een YouTube tutorial waarin hier een G# wordt toegevoegd door de G-snaar open 
te laten (in de afbeelding nu een b). Dat levert een soort Emaj9 akkoord op, een subtiel verschil dat 
je eigenlijk nauwelijks hoort, maar de B11 vind ik dan toch fraaier omdat dit zo mooi samenvalt met 
Tony’s bas. Deze interpretatie is ook te vinden op 
https://dylanchords.info/16_bott/simple_twist_of_fate.htm. 
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20 maart 2019 
Midiscoring bass. De afgelopen weken telkens een couplet contrabas erbij gezet. Ben inmiddels bij 
het laatste couplet, en tot nu toe blijft bovenstaande interpretatie aardig overeind. Wel even 
opletten dat ik in Am blijf en niet de C# ga spelen daar. Ook de Logic drummer erbij gezet, klinkt niet 
onaardig, maar niet authentiek natuurlijk. Verder valt op dat Dylan weer behoorlijk versnelt 
gedurende de track. Tja, het blijft ‘live recording’, zo werkt Dylan het liefst. Maar vermoedelijk 
begon hij dus langzamer dan 132 bpm, en eindigt sneller. 

21 maart 2019 
Tempomap. Vanavond de laatste 16 maten gedaan, de coda met de harmonica solo. Daarna 
geprobeerd een tempomap te maken die meer recht doet aan Dylans uitvoering. Die duurt 4:16 en 

met 144 maten kom je dan 
op ±135 bpm uit. Maar 
Dylan begint duidelijk veel 
langzamer, en gaat dan 
versnellen, dat bleek al 
tijdens de midiscoring van 
de bas op 132 bpm, die in 
de laatste coupletten sterk 
op de track ging 
achterlopen. Het begin van 

Dylans intro op maat 2 gezet, en dan moet je, om de zang van het eerste couplet in maat 18 te laten 
beginnen, het tempo op 130 bpm inzetten. In het eerste couplet begin je dan al vrij snel achter te 
lopen op Dylan, dus daar versnelt hij al naar 131, en halverwege naar 133 bpm. Het tweede couplet 
begint dan wel op tijd, maar dan moet ik wel naar 135 bpm om het bij te houden. Idem voor het 
derde couplet: opschalen naar 137 bpm, en dat houdt hij redelijk vol tot en met de eerste harmonica 
solo. Daarna naar 138 bpm om het bij te houden, en zelfs naar 140 bpm voor het zesde couplet; dit 
tempo houdt hij dan weer redelijk stabiel vol tot en met de coda, dat hij in de laatste twee maten 
ritardando eindigt. 

Vrijdag 7 juni 2019 (16:00 – 17:30; 18:00 – 18:30; 19:15 – 20:00; 
23:30 – 0:00) 
Recording acoustic guitar, takes 1-10, comping. Eigenlijk zou ik zang en gitaar tegelijk moeten 
opnemen, maar dat levert mij natuurlijk 
nooit een goede ‘Dylan’ simulatie op. 
OK, ik zou kunnen zeggen, dit is Peter 
Devilee die zijn EIGEN COVERVERSIE van 
Simple Twist of Fate doet, maar dat is 
het nu al niet, met die perfect 
gekopieerde baslijnen. Dus ik ga gitaar 
en zang apart opnemen. Vandaag met 
de Martin D28 aan de slag, met snaren 
die er al een tijdje op zitten, maar ala. 
We gaan schuin in de hoek op zolder 
zitten, met twee schuim matjes achter 
me, zie foto. Links naast me een 

Maten Onderdeel Bpm 
2 – 17 Intro 130 
18 – 23 They sat together in the park 131 
24 – 32 Tingle to his bones 133 
33 – 49 They walked along by the old canal 135 
50 – 81 A saxophone someplace far off played 137 
82 – 97 He woke up 138 
98 – 142 He hears the ticking of the clocks 140 
143 – 145 Coda Ritardando 
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paneeltje diffusers, rechts meer schuim. De AKG C414 opgesteld ter hoogte van het klankgat, in een 
hoek van 90 °C, zo’n 25 cm ervandaan, gericht op frets 12-14. Mic staat ingesteld op 0 dB pad, laag-
af on, cardioid. 

De Console met de P Channel Strip, hierop in de EQ: Low shelving 60 Hz, –6 dB, peaking 252 Hz, –3.1 
dB, High shelving vanaf 7.33 kHz, +2 dB. De compressor op 19 ms attack, 102 ms release, ratio 3:1, 
threshold –15 dB, Autogain on, de EQ en Dynamics op 0 dB. Console 30 dB input. 

• Take 1 (16:57); compleet, maar afgebroken in laatste couplet. De drums vielen ineens weg in 
mijn feedback, en ik had geen idee meer waar ik zat. Het signaal is netjes, maar niet 
geweldig. Console “Insert” bleek niet ‘rec on’ te staan. 

• Take 2 (17:19); Console input 32 dB; 
complete doorloop. Dit keer helemaal 
compleet. En wat een resultaat! 
Prachtig droog signaal, mooi in balans 
ook, zou nog iets harder mogen, maar ik 
zit er niet meer aan. Is het een goede 
take qua spel en andere zaken? Ik denk 
redelijk goed voor een basis, de ramen 
stonden nog open dus mogelijk heb ik 
achtergrondgeluiden. Sowieso regende 
het, dus dat kan doorklinken.  

• Take 3 (18:17); afgebroken. Nu dan wel 
met Console insert wel op ‘rec on’. Hierdoor lijkt het signaal juist iets af te zwakken? Maar ik 
vind het wel mooier klinken! Minder bonkig en iets sprankelender, wat natuurlijk logisch is 
met die EQ. Het verschil klein, maar duidelijk hoorbaar. 

• Take 5 (18:25); nu met de P Channel Dynamics op +2 dB. Ja, dat helpt! Nu is het verschil met 
take 2 kleiner, qua volume, maar ook qua klankkleur, omdat nu de room ambience ook weer 
meer doorkomt. Maar het blijft toch hoorbaar mooier! Zo verder denk ik, want ik zou niet 
weten wat ik er nu nog aan kan doen. Behalve goed in de maat spelen dan! 

• Take 6 (19:28); afgebroken. Ja, ja, de concentratie! 
• Take 7 (19:29); met Logic drums in de feedback. 
• Take 8 (19:40); zonder drums in de feedback. 
• Take 9 (19:48); met drums. 
• Take 10 (19:56); zonder drums. Ziezo, en nu eerst een kop koffie! 

Daarna een comp gemaakt; met take 10 als basis die het meest relaxed en natuurlijk lijkt. Slechts op 
een paar maten gewisseld naar take 9 of take 8: zie foto. 

Vervolgens de reverb van Dylan 
proberen te vinden. Nu even 
gekozen voor de UAD Real Verb 
Pro, de preset Big Bright Hall. De 
send daarnaartoe had ik eerst 
prefader staan, maar dan krijg je 
heel snel te veel signaal. Dus 
uiteindelijk toch postfader gezet. 
Ook even geprobeerd de bas erbij 
te krijgen. Wordt gauw modderig, 
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dus op de gitaar al het laag eruit met een laag-af onder de 190 Hz, en ook het hoog met een shelving 
EQ van 7.5 kHz. Nu gaat de bas inderdaad ruimte krijgen. Even luisteren naar Dylan bevestigd dat 
ook bij hem de gitaar behoorlijk ‘iel’ klinkt. Waarschijnlijk hetzelfde procedé. Ik ben niet ontevreden 
over deze sessie! 

Zondag 9 juni 2019, eerste pinksterdag (15:00 – 18:00) 
Recording lead vocal, takes 1-68. T-Bone Mic Thing in erkertje onder de basotekt, AKGC414, 
cardioid, laag-af on, 0 dB; direct naar Console. Laag-af, Input 30 dB. Insert P Channel Strip (dynamics 
2 dB).  

• Take 1 (15:42); maten 18-65, de eerste drie coupletten. Tamelijk heftig signaal! Tenminste, 
bij de karakteristieke uithalen van het 
‘simple twist of FAAAAATE’, ja logisch. 
Dan zie je de compressor aanslaan 
(attack 12 ms) en daarna komt het 
binnen 50 ms weer goed.  

• Take 2 (15:54); maten 82-128; dynamics 
1.5 dB. Volgens mij zit het goed zo, klank 
ook goed, heel weinig laag onder 100 
Hz. Een ook niet zo heel erg scherp en 
helder. Veel helderheid komt erbij door 
de reverb later. Ik heb nog wel steeds 
behoorlijk wat dynamiek, maar dat is typisch Dylan. Die harde uithalen knallen eruit, en dan 
eindigt het weer heel subtiel en vriendelijk.  

• Take 3 (16:09); maten 18-65. P Channel Strip Dynamics +1.1 dB. Nu gaan we ook naar Dylan 
luisteren voor inspiratie en als voorbeeld. Wat zingt hij ontzettend goed hier! De eerste die 
ik weer eens hoor zeggen dat Dylan niet kan zingen gooi ik van een hele hoge trap! Alles 
klopt tot in de kleinste details, articulatie, intonatie, dictie, timing, wat een talent. 

• Takes 4 – 68 (16:12 – 18:08); min of meer zin voor zin ingeprikt. En dan zijn we pas 
halverwege! Dit is moeilijker dan Lennon of McCartney nazingen. Onderweg 6 takes foutief 
gestart dus die ben ik kwijtgeraakt in de take nummering (laatste is 62). 

Maandag 10 juni 2019 (13:45 – 16:45; 23:00 – 0:00) 
Recording lead vocal, takes 69-138, comping. Instellingen als gisteren. Take 1 van maten 82-128 
moet sowieso over omdat de EQ daarna op de een of andere manier aangepast is (?), in ieder geval 
lijken de nieuwe takes minder schel en scherp soms, maar dat kan ook liggen aan de proximity. 
Begonnen met enkele reparaties van de takes van gisteren, en daarna over naar het tweede deel. 

• Takes 63/#69 – 76/#83 (13:57 – 14:19); reparaties eerste deel. 
• Takes 2/#84 – 53/#138 (14:22 – 16:45); punch-ins tweede deel. 

Even laten rusten maar, morgen weer eens luisteren of ik helemaal content ben, ik heb het nu te 
vaak gehoord en dan ga je aan mislukte takes ook wennen. Maar ik ben niet ontevreden. Ik ben er 
denk ik aardig in geslaagd Dylans intonaties en articulaties te benaderen, alleen klinkt dat soms wat 
geforceerd. In die gevallen kan ik beter kiezen voor een mooie take van Peter Devilee. Wat er nog te 
doen staat: uitzoeken van de harmonica solo: welke toonaard gebruikt Dylan, de E of de A? Verder 
nog eens kijken of zelf bassen (met de Hofner IBB) toch ook een aardig resultaat kan opleveren. 
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’s Avonds nog even geluisterd naar de comp en nog wat kleine veranderingen aangebracht. Ook in 
die van de gitaar. Daarna een wat simpeler signaal-pad ingesteld. Er is geen enkele reden om de 
gitaar eerst naar een aparte bus te sturen en dan naar de stereomix. Dus nu de zang en gitaren 
direct naar de Stereo Out, en de bus met de reverb ook. De UAD Real Verb toch vervangen door een 
Logic verb, de 3.2s Male Vox Hall (“Verb Total” bus). Vervolgens de Fairchild wat beter afgeregeld, 
en daar werd ik heel blij van! Ik had er eerder even snel een default preset erop gezet maar die leek 
niet veel te doen. Klopt! Nu de Input Gain van 16 naar 9 gezet, de Threshold van 1 naar 3.5, en de 
Time Constant van 6 naar 2. Ja, nu hoor je ‘m werken! En nu begin ik ook veel beter de nuances in de 
zang te horen waar ik zoveel bloed, zweet en tranen in gestopt hebt! Ik hoor Dylan! (Nou ja, OK, hier 
en daar dan, maar dat is voor mij al heel wat.) In ieder geval komen mijn articulaties en stem-
buigingen nu beter door, en dat maakt deze track nu wel vrijwel af. Wat nu nog een verbetering kan 
zijn is hier en daar een duwtje naar de juiste noot met Autotune. 

Woensdag 12 juni 2019 (19:00 – 20:00; 20:45 – 21:15) 
Autotuning Lead Vocal. Via Logic 9; niet zo heel veel aan gecorrigeerd, maar wel vaak hier en daar 
de piek, die ofwel iets te ver doorschoot, of juist iets tekortkwam. Daardoor krijgt het net dat 
tikkeltje professioneler gevoel. 

De bounce-in-place uit Logic 9 terug-geplaatst 
in Logic X, het resultaat is erg mooi, maar dat 
komt ook een beetje omdat ik mijn oren net 
weer eens heb laten uitspuiten waardoor alles 
ineens veel fraaier in balans lijkt te zijn, zeker in 
het hoog. Ben toch ook wel heel blij met het 
geluid van de Martin D28, terwijl die in feite 
door de laag-af vrijwel niks onder de 200 Hz 
bevat, een licht dipje (–0.5 dB) rond 1 kHz, en 
een shelf van +2.5 vanaf 8 kHz.  

Editing bass. Op de miditrack van de Dark Upright Jazz Bass toch de lage boost in de EQ eruit 
gehaald: de low shelf van +5 dB vanaf 62 Hz, en de peaking op 100 Hz van +6 dB (Q=5.9). Nu alleen 
de laag-af laten staan, en peaking van +2 dB op 700 Hz, en –2.5 dB op 2.5 kHz. Nu klinkt het minder 
vet, maar dat past beter bij de track. Ook dat rare trappetje in maat 105 vervangen; moest een 
glissando van E naar A voorstellen, maar echte glissando’s heb ik niet kunnen ontdekken in de 
EXS24, en die serie oplopende noten binnen een tel klonk nergens naar. Ook dat late invallen in 
maat 122, een aarzeling van Tony Brown, eruit gehaald. Authentiek is leuk, maar er zijn grenzen. 
Verder ook nog een send naar de “Total Reverb” ingesteld, zodat ook de bas wat meer in de track 
gaat blenden, hoewel dat effect nauwelijks hoorbaar is. 

Zaterdag 22 juni 2019 (15:00 – 16:45) 
Recording mouth harp, takes 1-9 (eerste solo). Eerst weer naar Dylan geluisterd. Hij begint de 
mondharmonica solo vrij laag in het register en dat haal ik niet op een E-harmonica, wel op een A. 
Dus dat is denk ik wat Dylan hier ook gebruikt heeft, de klassieke blues harp tuning. En dan beginnen 
met een lange ‘draw in’ (inademend), want dan past het in het E-akkoord waar we dan in zitten. 
Alleen snap ik nog niet hoe Dylan precies eindigt in de turn-around. 
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Settings. Mijn nieuwe Hohner Marine Band mondharmonica. T-Bone Mic screen in erkertje; AKG 
C414 microfoon, cardioid, 40 Hz laag-af, 0 dB pad. Met P Chan Strip Rec-on, EQ alleen LF1, 
Compressor attack 20 ms, release 102 ms, ratio 1:3, 
threshold –12.6 dB en dynamics op 1.1 dB. Input op 26 
dB, en spelen op ca. 15 cm van de grill. 

• Take 1 (15:47); maten 66-80; Direct een prima 
signaal, geluid ook heel fraai helder, zeer 
bruikbaar. Zeker weten doe ik het niet, maar 
het lijkt erop of Dylan een vergelijkbare 
harmonica gebruikt qua geluid; het kan ook 
door de reverb komen, waardoor het wat aan 
helderheid lijkt te winnen. 

• Take 2 (16:15); ook prima, maar nog niet helemaal naar m’n zin qua spel. Het in/uitademen 
gaat nog niet fraai gelijk met de akkoorden. 

• Take 3 (16:20); visueel lijkt het wel of ik steeds harder ga spelen, of ik ga steeds dichter naar 
de microfoon. Hoewel de compressor het aardig binnen de perken houdt. Deze take komt 
aardig in de buurt, maar ben net te laat met de overgangen naar Am en A. 

• Take 4 (16:35); Compressor iets harder laten werken, ratio 3.8:1 en threshold –15 dB. 
• Takes 5 – 9 (16:37 – 16:44); nu achter elkaar een paar takes gedaan, je komt er steeds beter 

in, gaat steeds beter anticiperen op de akkoorden wisselingen. De stijl van Dylan krijg ik in 
een uurtje natuurlijk nooit te pakken, maar zijn melodielijn (‘in de geest van’) zit er wel een 
beetje in. Take 6 afgebroken na 4 maten. 

Takes 7, 8 en 9 zijn al vrij goed, alleen de laatste maten blijven lastig, dan moet het weer in E 
eindigen terwijl Dylan daar nog iets magisch doet met een dalend riedeltje. Zuigt of blaast hij daar? 
Geen idee, maar de laatste noot moet in ieder geval aangezogen worden anders zit je niet in E. 
Uiteindelijk besloten een comp te houden tussen take 9 (maten 66 – 77) en take 8 (maten 78 – 80). 
Het compen van een mondharmonica luistert sowieso minder nauw, omdat overgangen tussen 
takes vrij snel natuurlijk klinken. Morgen verder met de tweede solo. Nu aan de borrel! 

Zondag 23 juni 2019 (14:00 – 15:45) 
Recording mouth harp, takes 1-11 (tweede solo). Wat speelt Dylan? Natuurlijk herhaalt hij niet 
simpeltjes wat hij in de eerste solo speelde, hoewel het repeterende en alternerende in en 
uitademen wel vergelijkbare patronen oplevert. Hij begint nu iets onrustiger en blijft dan lang in het 
laag hangen, met op de juiste momenten overstap naar de A uiteraard, en natuurlijk ook weer het 
karakteristieke uithalen naar de hoge E (het ‘simple twist of FAAAAATE’).  

Settings. Als boven, takes 4-9, maar in de P Chan Strip insert in Console nu een mid-boost gegeven 
rond de 510 Hz, van +2 dB, Q=0.5. Het viel me op dat er heel weinig laag in de klank zit, wat op zich 
prima is, maar een boost op 500 Hz helpt wel een beetje. Ik heb een dergelijke EQ al als channel strip 
insert staan, dus dat wordt dan dubbelop, maar daarom hou ik het maar op 2 dB. 

• Take 10/1 (14:33); maten 129-145. Toch wel een heel stevig signaal. Ik haal de Console naar 
25 dB input terug. (Later bedacht ik dat ik ook de Dynamics Output van de P Chan Strip iets 
omlaag had kunnen zetten.) 

• Take 11 /2 (14:35); deze is netter, hoewel ik misschien niet op dezelfde afstand van de mic 
stond, maar dit zo proberen vast te houden. 
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• Takes 12/3 – 20/11 (14:38 – 15:04). Take 6 afgebroken. Niet onaardig, geen Dylan, maar het 
geluid van de harmonica komt wel erg dicht in de buurt, en op momenten haal ik zijn 
melodielijn wel degelijk in herinnering! Het blazen en inademen krijg ik steeds beter door; ik 
denk als ik nog een paar dagen zou oefenen, dat het allemaal nog veel beter gaat, maar dat 
gaan we allemaal niet meer doen. We gaan compen. 

Comp A van takes 1-5, die is eigenlijk al best fraai. 
En een comp B van takes 6-11. Ook leuk, met 
subtiele verschillen met name in het einde en 
sommige in/uitadem afwisselingen. Van de eerste 
solo ook twee comps gemaakt, op vergelijkbare 
manier, dus comp A van takes 3-5, en comp B van 
takes 7-9. Misschien moet ik van beide opties 
weer een comp maken door vanuit beiden het 
beste te nemen? We zien nog wel, het is 

inmiddels 30 graden op zolder dus we stoppen ermee. Snelle hoofdtelefoon mix op de website 
geplaatst. 

Maandag 1 juli 2019 (18:00 – 19:30; 21:30 – 23:00) 
Mixing. Nu over de KRK monitoren. Ik hoorde direct dat de bas veel te zacht stond. Dit opgelost 
door de compressor op de track harder te laten werken. Gekozen voor de Jazz Bass plug-in, en 
daarin de threshold naar –17 dB, en de make-up gain op +5 dB. Ook vond ik de Vintage Opto het 
mooist klinken. Limiter op –1 dB. Andere 
instellingen default. Later bij het balanceren toch 
weer aan zitten tutten. De limiter bleek het geluid 
bij pieken te vormen, dus die weg geklikt. Maar dan 
moet je de pieken anders gaan controleren. Ik 
kwam uit op input gain van –2 dB, threshold –18 dB, 
ratio 4.1:1, make up gain +8 dB (autogain off), 
output gain 0 dB. Nu krijg ik een redelijk 
evenwichtig geluid door de hele track. (Wat hier nog 
meespeelt is dat ik de velocity van de basnoten ook 
overal heb zitten aanpassen.) De fader staat nu op –8.4 dB om voldoende headroom te houden. In 
de EQ nu een dip aangebracht op 72 Hz (-4 dB), en een boost op 160 Hz (+3 dB). 

Voor de zang niet veel aangepast; de Fairchild zo laten staan. Wel nog uit take 6 de ‘k’ klank gevist 
uit ‘they sat together in the parK’. Dit omdat ik deze nauwelijks hoorde (hij zit er wel maar verdwijnt 
in de mix). Deze “K” als wav-file weggeschreven in Audacity, en in aparte track geïmporteerd, en 
precies over de k van de bip-file geplaatst. Enorme boost van +6.5 dB op 1860 Hz, en gain track van 
+1.8 dB erop. Nu hoor ik ‘m heel lichtjes, precies genoeg (eigenlijk is de suggestie al goed genoeg). 
De fader staat nu op -7.6 dB. 

De mondharmonica comps toch aangepast voor zowel eerste als tweede solo (voor allebei nu de C-
comp). Inderdaad het beste van de A- en B-comps. Kleine ergernissen zijn er nu uit. 

Het laag-af in de EQ op de akoestische gitaar nu vanaf 180 Hz laten beginnen. Verder een lichte dip 
op 1020 Hz (-1 dB, Q=0.6), en in het hoog vanaf 7900 Hz een 0.5 dB erbij (shelving). Na enig wikken 
toch een compressor erop gezet om meer evenwichtig door de hele track heen te krijgen.  Gekozen 
voor de Platinum Acoustic Guitar 01, met Classic VCA, Autogain off, threshold -18 dB, make up gain 



9 
 

+8 dB, ratio 5.2:1. Je hoort het effect nauwelijks, behalve in de wat stillere delen die nu meer 
aanwezig klinken. 

Ik heb nu geen hot peaks meer. Gemiddeld ca. –3 dB, maar enkele uitschieters tot –0.9 en –0.6 dB. 
Geen mastering van enig belang: gewoon de ‘Pop’ insert genomen. 

Dinsdag 2 juli 2019 (23:15 – 23:45) 
Comping harmonica. Toch nog een laatste verandering aangebracht in de comp van de tweede 
mondharmonica solo. Het viel me ineens op dat ik na de opening ervan eigenlijk 3x hetzelfde 
patroontje herhaal. Op zich niet storend, maar kan mooier en toevallig passen die maten uit take 4 
daar prima (comp D). De fader naar de stereomix een 0.5 dB omlaag. Ook de send naar de verb total 
op de vocal 1 dB omlaag gezet. Hoor je vrijwel niet, maar soms hoorde je de verb wel erg 
doorgalmen.  

 

De tempomap waaruit duidelijk blijkt dat Dylan gedurende de uitvoering versnelt. De laatste maten van de 
coda eindigen ritardando. 

Zondag 2 februari 2020 (17:00 – 18:00; 22:00 – 23:30) 
Ik wilde de tracks hiervan opruimen, maar nu viel me op dat ik helemaal geen riding-the-fader 
gedaan had op de stem. En dat kon het best wel een beetje gebruiken, sterker, het scheelt een slok 
op een borrel! Nu hoor je veel beter de nuances van de stembuigingen aan het einde van veel frases. 
Tevens de eerste K-sound een klein beetje eerder op “park” geplaatst, klinkt nu iets natuurlijker. 

Daarna ook de Fairchild Legacy compressor plug-in vervangen door “the real thing”, de mono 
Fairchild 660, onlangs aangeschaft bij UAD. De preset RH-Chesty Vocal lijkt me qua titel prima, alleen 
de input en output gain een beetje aanpassen. Hoor ik het verschil? Eerlijk gezegd niet, maar het 
voelt wel beter! 

De gitaar en de bas nu met de UAD Pultec EQ behandeld. Op de gitaar hoor ik wel duidelijk verschil, 
sprankelender. Op de bas is het moeilijker te horen. Een preset is er niet, dus zelf wat geprobeerd. 
De MEQ-5 een boost van 5 op 300 Hz, een dip van 5 op 700 Hz, en een piek van 5 op 2 kHz (of die 
laatste wat doet hoor ik eigenlijk niet). De EQP-1A een boost van 2.5 op 30 Hz (bandwidth 4). Ik hoor 
wel verschil met de Channel EQ van Logic, het lijkt iets minder wollig en meer sonoor, maar ik heb 
sowieso meer signaal dus dat kan misleidend zijn. De EQ achter de compressor gezet, en daarvan de 
input en make up gain ook aangepast. 

Nieuwe bounce gemaakt met dezelfde master setting als die van 4 juli 2019 (versie 4). 
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De instelling van de Pultec EQ op de gitaar track. Mooi! 

Vrijdag 7 februari 2020 (11:00 – 12:30) 
Bij terugluisteren van deze mix viel mij weer op hoe zacht de bas eigenlijk nog steeds klonk, met 
name hoe vaak die wegviel in de mix. Dit komt door de EXS24 plug-in, maar nu toch eens gekeken 
naar de default compressor op de track. Dit was een Opto type, en na enig internetten besloten deze 
te vervangen door een Vintage FET. Input en output gain op 0 dB. Vervolgens de Threshold 
behoorlijk omlaag (-30 dB) en de Make-up Gain fors omhoog (+15 dB). In “Graph” kun je de 
compressor mooi zien werken, op sommige pieken inderdaad een –15 dB correctie, dus deze make 
up gain klopt aardig. Een soft distortion erbij vond ik ook wel mooi. Nu krijg ik inderdaad een meer 
evenwichtige klank. Wel nog met voldoende dynamiek erin, maar hij komt nu beter door in de mix. 
Het uitgalmen van sommige noten blijft langer hoorbaar, omdat de compressor na de piek dan 
langzaam loslaat. 

Ook nog zitten zoeken op internet of je kunt pitch-benden in midi, maar dat schijnt met de EXS24 erg 
ingewikkeld te zijn, glissando’s lijken helemaal niet mogelijk. Laat maar, een nauwkeurige Tony 
Brown simulatie wordt het dus niet! 

De mondharmonica nu wat harder in de mix gezet, ca. 1.5 dB erbij. 

Verder leek de mix mij vrij helder, ik neem aan door de Pultec op de gitaar. Nu weer monitoren over 
de KRK. In de mastering EQ de lichte boost boven de 10 kHz eruit geklikt. Dat scheelt denk ik 
voldoende. 

Ik heb nu wel weer hot peaks in de mix zitten, dus alles een beetje naar beneden gebracht zonder de 
balans aan te tasten, en daarna op de laatste twee plekken (57-3, 74-1) met volume automation de 
clippings eruit gehaald. 

De mastering lijkt de stem toch nog behoorlijk naar voren te brengen, want zonder de compressor 
en de limiter (aan het einde van de keten) klinkt het veel matter! Precies een jaar geleden begonnen 
we met deze track, en nu lijkt het dan eindelijk af. 


