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While My Guitar Gently Weeps – 
George Harrison 

Voorbereidingen 

2 october 2016 
Set up, midi track piano. Intro, eerste couplet. Dat intro pianootje klinkt nu 
tamelijk ridicuul, maar na wat meer spelen met velocity wordt het iets meer 
herkenbaar. We beginnen weer op maat 2, dus alle maat-aanduidingen in dit 
verslag met -1 corrigeren voor de werkelijke maatnummers in de originele track. 
 
Wat horen wij allemaal in dit nummer? De mono splits van de 2009 master: 
Left channel Right channel 

Piano 
Acoustic rhythm guitar 
Solo guitar 
Lead vocal (double-tracked) 
Harmony vocal (Paul) 
Organ 
Tamboerijn  
Hihat (overspraak?) 
Percussie (raar klikgeluidje) 
 

Drums (met superdroge snare!) 
Acoustic rhythm guitar 
Bass  
Lead vocal 
Harmony vocal 
Electric guitar (doubling bass) 
Tamboerijn 

 
Vocalen dus in het midden, akoestische slaggitaar en tamboerijn ook. De rest, de 

piano, de bas, de sologitaar, en de drums scherp L/R 
gepand.  
CS1 noteert het coda vanaf maat 104, maar intuïtief begint 
het op maat 106. Daarna noteert CS tweemaal een couplet, 
in totaal 2x16=32 maten. De hele track beslaat dan 132 
maten uitgeschreven, en dat is inclusief de volledige fade-
out. Ook de yeah yeah yeah ‘s van Paul staan keurig 
genoteerd. John hoor ik niet, doet-ie überhaupt wel mee? 
De track duurt 4:45 en dat zou dan een tempo van ~110 
bpm opleveren. 
De pianopartij is erg slecht hoorbaar, er waait zo nu en 

dan eens iets door de mix naar voren, dus de CS notatie daarvan kunnen we 
eigenlijk niet serieus nemen. Verder allerlei vreemde geluidjes, een soort 
zingende zaag in het coda? 
 
De extreme vibrato op de solo gitaar is door Eric Clapton zo niet ‘live’ ingespeeld, 
volgens Wikipedia: Clapton wanted a more "Beatley" sound, so the sound was 
run through an ADT circuit with "varispeed," with engineer Chris Thomas 
manually 'waggling' the oscillator: "apparently Eric said that he didn't want it to 

                                                        
1 The Beatles Complete Scores, Hal-Leonard 1993. 
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sound like him. So I was just sitting there wobbling the thing, they wanted it 
really extreme, so that's what I did."  
 
"While My Guitar Gently Weeps" was one of three songs on The Beatles where 
Paul McCartney experimented with the Fender Jazz Bass (the others being "Glass 
Onion" and "Yer Blues") instead of his Hofner and Rickenbacker basses. 
According to Walter Everett's book The Beatles as Musicians, John Lennon's 
electric guitar is audible only in the coda with the tremolo switched on. 

 
Ik denk zelf dat Clapton wel degelijk tamelijk heftig aan de 
snaren van zijn Gibson heeft zitten sjorren, maar dat Wikipedia 
hier het typische phase-effect op het geluid bedoelt. Het orgel 
klinkt eigenlijk ook behoorlijk draaierig en waaierig, soms zelfs 
tegen het valse aan, ook dit vermoedelijk afkomstig van allerlei 
effect apparatuur. Mogelijk komt die “zingende zaag” daar ook 

vandaan, of zou dat afkomstig zijn van Lennon’s gitaar in het coda? Het is dus 
allemaal weer veel ingewikkelder dan je uit beschikbare documentatie kunt 
halen. 
 
De akoestische slaggitaar klinkt heel kaal en dun, ik vermoed vanwege een EQ-
effect, waarbij al het warm eruit gehaald is en je vooral nog het plectrum over de 
snaren hoort raspen. Vraag is of je dit effect kunt bereiken met een pick-up in de 
gitaar, of een piezo? Of hebben ze met een pick-up door een versterker gespeeld? 

25 december 2016 
Midi track piano. Tweede couplet, refrein. 

Woensdag 22 maart 2017 
Midi track piano. Laatste maten, coda.  

Dinsdag 25 juli 2017 (22:00 – 23:00) 
Midi track orgel. Voorlopig even Classic Rock 03 gekozen. 

Vrijdag 24 november 2017 
Midi Vocal guide lead vocal. Gekozen voor de celesta uit Orchestral keyboards, 
klinkt heel grappig en dromerig, past wondermooi bij de track, maar 
onbruikbaar als guide. 

Donderdag 28 december 2017 
Orgel. Niet echt ‘recording’, maar even zitten zoeken naar een beter orgel geluid 
in midi. Een belangrijke wijziging is dat ik nu het register twee octaven hoger 
ingeklopt heb. Het A-akkoord was C#3-E3-A3, nu C#5-E5-A5. Dan krijg je al 
sneller dat hoge schurende geluid erin, en dat komt ook beter door de mix! 
Plotseling klinken ook veel meer pre-sets geschikt, nu gekozen voor Classic Blues 
02, maar vele anderen kunnen ook. Nu nog zoeken naar een flanger effect zodat-
ie lekker gaat whirlen. 

Woensdag 3 januari 2018 (15:00 – 17:00) 
Solo guitar. Speurtocht naar het geluid van Clapton. De V-amp lijkt het niet te 
bieden, het klinkt gauw te modern allemaal. Gehoord de klank denk ik dat 
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Clapton alleen met het achterste element van zijn Gibson LP gewerkt heeft, dwz 
schakelaar omlaag. De Superchamp van Fender komt nog een beetje in de buurt 
met preset 5, en dan de gain en EQ naar smaak inregelen. 
Zonder effect inspelen in Logic, en dan via reverse DI naar Superchamp, is niet 
geweldig. Het klinkt gewoon nergens naar, nog afgezien van de gedachte dat je 
tijdens het inspelen het rauwe echt moet kunnen horen om er goed ‘in’ te komen. 
Terwijl, met een amp of insert-effect ertussen, zitten we weer met latency etc.  
Voor de drumsessie met Ronald vrijdag maar even de “isolated take” van Clapton 
in de mix gezet. Dit probleem gaat meer tijd kosten. 

Donderdag 29 maart 2018 (22:00 – 23:00) 
Midi programming guide vocal. De harmony vocal van Paul. Nog wel even 
nalopen waar Paul dat precies doet, de hele track is nogal een beetje rommelig 
wat dat betreft. Ook de rol van Lennon is onduidelijk. 

Vrijdag 6 april 2018 (15:00 – 17:00) 
Slaggitaar. Zag deze week YouTube filmpjes over hoe je While My Guitar Gently 
Weeps moet spelen. Veel over Clapton’s solo natuurlijk, die ik vrijwel zo gedaan 
heb als de meesten, behalve het riffje op het eind van de eerste solo (maten 72-
74). Die staat goed beschreven in CS, namelijk opschuiven op de g-snaar, en dan 
op pos. 17-20 pentatonisch afronden. Zo hoog op de hals van de LP bleek voor 
mij lastig met mijn (te) kleine handen, daarom heb ik dat via de b-snaar op pos. 
15 moeten doen, volgens mij hoor je dat niet.  
 
Maar ik zag ook een filmpje van een juffrouw die de slaggitaar van George 
uitlegde2. Ook niet helemaal foutloos, maar zij had een interessante oplossing 
voor het typische D9/F# akkoord in de dalende akkoorden progressie van de 
opening en elk couplet (Am> Am/G> D9/F#> F). Het filmpje en CS noteren voor 
het laatste akkoord een Fmaj7, maar later viel mij op dat het vingerzetting 
diagram van CS een gewone F liet zien. De verwarring komt van Clapton’s gitaar, 
die daar wel de majeur 7 noot tokkelt, en de piano van Paul die een hoge e 
aanhoudt. Maar nu dat derde akkoord, zie figuren hieronder. Ik speelde diagram 
1 in alle opnames t/m 27 december. Geen idee hoe ik daar ooit bijkwam, ik 
vermoed omdat ik de “D9/F#” in de bovenste balk van de CS notatie zelf op deze 
wijze geïnterpreteerd heb zonder naar het diagram te kijken. In een D9 zou – 
volgens mijn jazz leraar van wleer – ook altijd een dominant 7 zitten (een c), 
naast de toegevoegde 9 (de e). Maar het diagram in CS toont gewoon D (diagram 
2). Dat meisje speelde een veel ingewikkelder akkoord met een F# in de bas 
(diagram 3). Als ik goed luister hoor ik definitief zeker een hoge f# doorklinken, 
dus daarmee vallen 1 en 3 af. De D9-interpretatie van CS komt wellicht door de 
piano van McCartney. Een andere mogelijkheid is dat George hier gewoon D7 
speelde (diagram 4), eventueel met een F# in de bas ipv de “x”. Om hierachter te 
komen heb ik de derde maat uit de opening van de oorspronkelijke track aan de 
7e maat vast gelast zodat het makkelijker vergelijken is. Van die laatste weten we 
namelijk zeker dat het een D (diagram 2) is, en dan kunnen we proberen te 
horen of de dominant c er nog inzit. 

                                                        
2 Jenn from Mahalo: https://www.youtube.com/watch?v=A7nx8vu4I6Q  

https://www.youtube.com/watch?v=A7nx8vu4I6Q


 4 

 
Figure 1 - welk akkoord speelde George in de dalende opening sequentie? 

Hieruit blijkt heel duidelijk dat er een verschil zit tussen het maat 3- en maat 7-
akkoord. Of George de F# in de bas meeneemt kan ik niet horen, maar dat het 
een D7 is staat wat mij betreft vast. Merk op dat alle vier bovenstaande 
akkoorden uit andere noten bestaan en dus allemaal een klein beetje anders 
klinken, hoewel het allemaal D-akkoorden zijn. Het D7/F# akkoord vind ik 
overigens wel vrij authentiek klinken.  
 
Vraag is: slaggitaar overdoen? Dan moet ik het geluid van 27 december opnieuw 
weten te realiseren want die past schitterend bij deze track. Inmiddels heb ik de 
Neumann KM184, wellicht geeft dat zelfs nog een beter resultaat dan de NT55? 
Verder kunnen we ook proberen de ritmiek beter te krijgen, want die wijkt hier 
en daar ook behoorlijk af van wat George doet. Dus inderdaad: overdoen. 
 
Verder blijkt bij het nauwkeuriger beluisteren dat de piano partij een stuk 
gecompliceerder is dan genoteerd in CS! In het refrein krijg ik de indruk dat de 
piano daar het baslijntje, ook gedubbeld door de elektrische gitaar, behoorlijk 
goed volgt, inclusief het typisch klimmende lijntje in het E-akkoord, naar de 
A(m). Zit allemaal heel erg weggedrukt in de mix, vandaar dat men het niet 
genoteerd heeft. 

Zaterdag 14 april 2018 
Bedacht mij ineens dat iemand in deze wereld toch wel een filmpje gemaakt zou 
hebben met de pianopartij van Paul, en die gedachte bleek correct! Weliswaar 
maar twee, de meeste filmpjes zijn ‘stand alone covers’ op de piano, en dat 
zoeken we niet. In ieder geval heb ik nu twee bronnen3 waarmee ik mijn midi 
scores kan perfectioneren. Tevens gaf een van deze filmpjes een verklaring voor 
dat rare klik geluidje. Volgens deze bron zou dit Ringo geweest zijn, die op de 
rand van zijn floortom een patroontje wegtikt. Het zou zo maar kunnen! Dus niet 
‘een raar klikgeluidje’, maar ‘rim click percussion’! Het filmpje van Ably House 
laat trouwens weer wel een verkeerd derde akkoord zien, komt het dan nooit 
goed? 
 
Begeleidende tekst T manni: “This is a guitar song no doubt. On the White Album, 
much of Paul's piano track was mixed down to take a back seat to Clapton's and 
Harrison's guitar work. It wasn't until I heard the piano track that's floating 

                                                        
3 https://www.youtube.com/watch?v=CD_ccaClCZ4 (van Ably House); en 
https://www.youtube.com/watch?v=iQq6zw7fXYQ van T manni. 

https://www.youtube.com/watch?v=CD_ccaClCZ4
https://www.youtube.com/watch?v=iQq6zw7fXYQ
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around out there on YouTube, that I realized that Paul is playing arpeggiated 
chords on the song's bridge.” Dat laatste had ik dus correct gehoord! 
Reactie: “You can see why Paul always pissed off George. Even on one of George's 
best tracks, Paul is stealing it with the piano. And on "Something" too, that bass 
overpowers everything.... But I'm not complaining.” 
 
Er schoot mij nog iets te binnen, en dat is dat ik bij het splitsen van de stereo 
track ook nog eerst een scheiding van mid en sides (via de M/S plug-in) zou 
kunnen doen voor een nog betere isolatie van de verschillende elementen. Dat 
moet via Logic, maar dat werkt niet zoals ik had gedacht, want met Mid-Mute ‘on’  
krijg ik een mono geluid waarin de beide L/R kanalen bij elkaar opgeteld zijn. 
Dat willen we niet. 

Woensdag 18 april 2018 (22:00 – 23:00) 
Midi programming piano Paul. Maten 9-18. Met het filmpje van T manni als 
basis. Het intro was al goed, maat 9 waarin Clapton invalt nog een klein beetje 
aangepast, hoewel niet echt goed te horen. Daarna inderdaad een iets ritmischer 
patroontje; sowieso de drieklanken een octaaf hoger dan wat ik had, dat komt 
inderdaad authentieker door in het geluidsbeeld. De notatie van CS klopt vrij 
goed, alleen pakt T manni er een nog lagere bas bij (dus dubbel, klinkt heel fraai) 
met een grappig ritme effect erin, waarbij de laagste noot op de eerste tel (1-1), 
en de octaaf erboven op de 1-2 wordt aangeslagen. Dat combineert erg leuk met 
de 1-1 en 2-1 van de bovenste drie noten, zie plaatje hieronder (waarin de 
allerlaagste noot een hele tel moet klinken, wat Logic dus niet goed noteert). De 
turn-around was al goed, alleen moest op de laatste tel de onderste van de 
drieklank eruit, zodat er een sterkere suggestie van opklimmen ontstaat. 

 
 

Vrijdag 20 april 2018 (14:00 – 16:00) 
Midi programming piano Paul. Maten 19-41. Nu ook meer naar Ably House 
gekeken, hoewel beide min of meer dezelfde patronen pakken. In principe heb ik 
nu alles om met copy-paste de rest in te vullen. Dat lijkt redelijk te kloppen maar 
er zit variatie in, dus de hele track nog afluisteren voor dit soort momenten. Nu 
heb ik in de A1-B1 coupletten nog een overgang van een vrij rustige beat in A1 
(zoals in CS, met alleen op 1e en 2e tel, diagram boven), naar een wat drukkere 
aanslag in B1-deel met hoge noten op elke tel (diagram onder). Ably House gaat 
vanaf A2-deel ook op de tel spelen, dus niet meer terug naar het 1-2. Zelf vind ik 
weer even gas terugnemen in A2 en A3 wel mooi, maar in de gitaarsolo? Verder 
ook het coda nog even goed beluisteren. 
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Zondag 22 april 2018 (15:00 – 17:00). 
Midi programming piano Paul. Maten 58-73, Gitaarsolo. T manni en Ably 
House verschillen in wat ze spelen tijdens de gitaar solo. Ably House blijft door 
hameren op de tel, met hier en daar een versierinkje, T manni neemt gas terug 
met akkoorden op 1-2 (wel met de bas 1-ne-2-je-3-je-4-re) en gaat pas in de 
laatste 4 maten versnellen. Luister ik naar de linker kanaal van het origineel, dan 
lijkt T manni gelijk te hebben, dus ik heb dit aangehouden, met alleen in de turn-
arounds (E-akkoord) wat versieringen van Ably House. 

Maandag 23 april 2018 (21:30 – 22:30) 
Midi programming pianopart Paul. Maten 106-136, coda. Ook hier verschillen 
tussen T manni en Ably House, vooral in ritmiek. T manni begint eerste 8 maten 
rustig met 1-2 op de hoge akkoorden, dan tweede acht maten 1-2-4, en daarna 1-
2-3-4, met op de dalende baslijn het inmiddels karakteristieke opmaatje.  Ably 
House houdt alles zo’n beetje op de tel, maar doet de bas alleen op 1. Op de 
Beatles’ track is het vrijwel niet te horen door het gitaargeweld van Clapton, 
maar ik meen in ieder geval het typisch syncopisch dalende lijntje op de bas te 
horen, maar toch soms ook de hoge akkoorden op de tel! Een combinatie dus van 
beide interpretaties. Verder weinig improvisaties ook niet in de turn-arounds. 
Dit getracht te simuleren, maar wel veel copy-paste gebruikt, dus dat mogelijk 
later nog een beetje variëren. Vooral het volume kan hier en daar wel wat 
handmatige variatie gebruiken.  

To do list 
Tracks: 
Part  Status 

Piano √ 23-4-2018; Nog variatie aanbrengen?  

Acoustic rhythm guitar √ 27 dec 2017; 6 mei 2018 

Lead vocal George √ 8-4-2018 & 29-4-2018 (coda) 

Double tracked lead vocal √ 27-4-2018;  

Harmony vocal Paul √ 12-4-2018;  

Solo guitar Clapton √ 30-3-2018; 

Organ √  

Drums √ 5-1-2018;  

Tambourine  √ 13-5-2018 

Bass  √ Fender P-Bass 24-12-2017; 
Fender VI 19-6-2018, comp 25-6-2018, re-
amping 29-6-2018 

Percussion (raar klikgeluidje) √ 28-4-2018;  

Electric guitar (doubling bass) √ 26-12-2017; ElGtr1 & ElGtr2 
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Recording sessies 

Zaterdag 9 sep 2017 (17:00 – 18:00) 
Recording acoustic guitar (AcGtr), takes #1-2. Martin D28. Eerste poging nadat 
ik een beetje uitgezocht had welke micro in welke positie etc. Voor het raam, 
schuin, onder basotekt. Nu gekozen voor de Røde NT55, single mic, loodrecht 
voor klankgat, op 30 cm, schuin gericht op fret 12. SPL mic gain 40, laag-af on, 
compressor on -5, make-up gain +5. EQ on (200 Hz -3; 3k4 +1). 

• Take #1 (17:14); try-out. Geeft goed bruikbaar ‘kaal, dun’ geluid. 
• Take #2 (17:20); afgebroken. Nu blijkt dat je zonder verdere gidspunten 

snel kwijt bent waar je precies zit in deze track. Dus eerst een guide vocal 
in midi zetten. 

Vrijdag 8 december 2017 (15:00 – 17:30) 
Recording bass guitar, takes #1-5. Fender Precision-bas, direct naar SPL. 
Besloten om eerst een basis te doen, zonder Macca’s fratsen, dus in feite de 
opening telkens herhalend. Speelwijze: hard plastic plectrum. 

• Take #1 (16:45); Volume try-out. SPL instr gain 24, compressor 8, make-
up gain 8, output gain 0. EQ on, 3k4 +1, 200 Hz -3. 

• Take #2 (16:50); Afgebroken. 
• Take #3 (16:52); valse start. SPL instr gain 26, compressor 8, make-up 

gain 8, output gain 2. EQ on, 3k4 +1, 130 Hz -5. 
• Take #4 (16:57); compleet, met fouten. Toch wel erg harde pieken met 

dat plectrum. 
• Take #5 (17:27); SPL instr gain 24, compressor 8, make-up gain 8, output 

gain 0. EQ on, 3k4 +1, 125 Hz -5. Ook niet perfect gespeeld, maar we 
hebben genoeg om hierop de Macca loopjes in te gaan prikken. Het geluid 
klinkt redelijk authentiek, zij het te modern. Of een Fender Jazz bas hier 
heel anders zou klinken betwijfel ik. 

Zaterdag 9 december 2017 (14:00 – 17:30) 
Recording bass guitar, takes #6-30.  Speelt Macca met plectrum of plukt hij? 
Beluisteren van het midden van het origineel (via MSED) levert weinig 
aanknopingspunten, een duidelijke attack lijkt er niet in te zitten. Wat er aan 
attack inzit lijkt van de elektrische gitaar te komen die de baspartij mee dubbelt. 
Mijn geluid van gisteren vind ik toch te iel en transient klinken. De monosplits 
bieden een betere kijk op het geluid, want de bas zit behoorlijk stevig op rechts 
weggedrukt, zie ook overzicht pag. 1. Dit gaan we nu als leidraad gebruiken voor 
het inprikken van de bas, want CS is niet heel erg betrouwbaar. Fender P-bass, 
plukken met de vingers. 

• Take #6 (14:37); intro + A1. SPL instr gain 24, compressor 8, make-up 
gain 8, output gain 0. EQ on, 3k4 +1, 80 Hz -4. Mooi wollig resultaat, met 
toch wel voldoende aanslag transienten. 

• Takes #7 – 8 (17:48; 17:50). 
• Takes #9-10 (17:04; 17:06); na het beluisteren monosplit-R. Vanaf hier 

dus vintage Macca. 
• Takes #11-13 (15:30 – 15:39); maten 18-27 
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• Takes #14-29 (16:35 – 16:46); maten 27-41, volgens notatie CS, en dat 
lijkt te kloppen met wat Macca hier doet. Takes #17, 25, 27 lijken 
helemaal goed. 

• Take #30 (17:22); idem, nu met hard plectrum. 

Woensdag 13 december 2017 
Recording acoustic guitar_pick up (AcGtr_PU), takes #1-2. Vandaag m’n 
nieuwe pick-up voor akoestische gitaar geprobeerd. De gedachte erachter was 
dat Harrison mogelijk ook z’n Gibson Jumbo via zo’n dingetje had versterkt, want 
het klinkt allemaal nogal kaal ‘elektrisch’. Daarom dus juist voor een 
magnetische humbucking soundhole pickup gekozen, en geen inwendige piezo. 
Veel internetsites beweren dat de laatste mooier klinkt, maar dat zocht ik dus 
juist niet. Op dit moment gaat dan de competitie tussen de Fishman Rare Earth, 
en de L.R.Braggs M1, beide Active Soundhole Pickups, met een klein prijsverschil. 
Het is de eerste geworden, en dan zonder de ‘blend’ optie met inwendige 
microfoon, want die verfraaiing heb ik niet nodig.  

• Take #1 (21:08 – 21:13); complete doorloop. Fishman in het klankgat 
gemonteerd volgens boekje, dus dicht tegen het fretboard. Vervolgens 
aangesloten en direct-in naar de FireFace, channel 1-instrument. Meteen 
geweldig fraai signaal! Met de Fishman voorversterker helemaal open, en 
de Fireface op 12u. Het geluid is prima! Het klinkt eigenlijk helemaal niet 
zo ‘elektrisch’ als ik had verwacht! Klein beetje die typische attack van het 
plectrum op de snaren, die je nu bij slaggitaar niet zo sterk hoort. Verder 
een beetje zwaar in het midden, dus in een volle mix niet echt bruikbaar 
zonder EQ. Maar absoluut duidelijk herkenbaar als akoestische gitaar. 
Allemaal overdreven dus die internet fora. Maar de opname met de NT55 
was bepaald ook niet slecht! 

• Take #2 (21:48); nu met de Fishman omgekeerd in het klankgat 
gemonteerd, dus naar de brug toe. All else being equal. Dat levert 
inderdaad een eigenaardig iel geluid op, dat een stuk minder als een 
akoestische gitaar klinkt, dus dat had men goed opgemerkt bij het 
YouTube filmpje van die knaap die dat ook zo gedaan had. Het klinkt 
vreemd, maar is het onbruikbaar? Visueel, op de EQ, is het verschil klein, 
vooral in het laag rond 100-200 Hz, maar met de oren is het verschil zeker 
aanzienlijk. 

Vrijdag 15 december 2017 (15:30 – 18:00) 
Recording bass guitar, takes #31–35. Eerst de isolated bass track van Paul, 
opgenomen vanaf een YouTube filmpje, goed beluisterd en bekeken. Er zit 
onmiskenbaar een distortion op Paul’s bas, maar gek genoeg alleen in de attack. 
Daarna valt het signaal sterk terug en klinkt het gewoon als . . . nou ja, bas! Hoe 
hebben ze dat gedaan? Heeft daar een compressor tussen gezeten? Zo ja, dan 
vermoedelijk met een vrij trage attack (zodat die ongelimiteerd binnen kan 
komen), en daarna hard gaat werken om het signaal te drukken, door de 
threshold vrij hoog in te stellen!? Besloten om deze theorie eens te benaderen 
m.b.v. outboard gear, die ik gelukkig nog steeds in het rack heb zitten. Om te 
beginnen de DBX 166XL compressor. Dus de output van SPL Channel One 
onbewerkt doorsturen naar DBX. Nu is het even draaien aan de knoppen, maar 
inderdaad, met de Threshold vrij hoog gaat de compressor pas laat werken, en 
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dan zit er ook een beetje distortion in, daarna zakt het signaal weer onder de 
threshold en zakt het helemaal naar nul.  

• Takes #31 – 32 (15:52; 16:02); t/m eerste couplet. Nee hoor, dit wordt ‘m 
toch ook niet! Instelling DBX: expander threshold +13 (luistert heel nauw, 
+12 werkt al niet meer), gate release 11u, ratio ∞:1, attack 12u, release 
14u, output gain 0, limiter +4. Dus dat klopt aardig, maar het klinkt toch 
niet zoals bij Paul, helaas. Die attack blijft anders, en ook de fade-out is 
minder vloeiend. Kan aan de compressor liggen natuurlijk. Besluit: 
gewoon de bas opnemen via de SPL, dan maar geen Macca-sound. 

• Takes #33 – 35 (17:45 – 17:50); direct-in vanuit SPL, compressor uit, 
instr gain +22. Dan kun je ook beter afregelen op de PPM Output van SPL. 
Dat geeft een uitstekend signaal, en toch wel een aardige attack, en daarna 
loopt het signaal toch ook nog wel wat weg. Misschien toch op deze 
manier vergaan, en dan eventueel later kijken of we nog wat met 
compressie en distortion kunnen doen om het allemaal wat dirtier te laten 
klinken zoals Macca’s bas. 

Zondag 17 december 2017 (13:15 – 15:15) 
Recording bass guitar, takes #36-56, maten 2-42. En nu voor eggie! Genoeg 
gelummeld. De SPL minimaal ingeregeld, zonder compressor/EQ. Instr gain moet 
dan naar +20, dan heb ik met een stevige plectrum aanslag net een balkje in het 
rood op de digitale output meter van SPL. 

• Take #36 (13:24); uitstekend signaal. Visueel ziet het er enigszins uit als 
de pieken van Paul’s bas, waarin het signaal na een tel al op 50% van de 
piek ziet. Bij mij is de piek echt een transient en duurt het inzakken naar 
50% twee tellen, bij Paul lijkt er na de eerste transient een dipje, dan 
komt het signaal weer terug op piek niveau, en daarna zakt het snel in.  

• Take #37 (13:32); nu toch weer eerst even goed naar het tempo 
geluisterd, want de Beatles’ track loopt toch iets sneller dan 110 bpm, 
eerder 113-114. Komt denk ik omdat de fade-out niet genoteerd staat in 
CS, dus in werkelijkheid hebben we eerder 136 maten voor 4:45. The 
Beatles starten met 112 en versnellen in maat 20 (B1-deel) iets naar 
113.5. Dat betekent dat alle zelfgemaakte opnamen dus over moeten, 
maar dat was ik toch al van plan. 

• Take #38 (14:01); en vanaf nu dus voor eggie met 113 bpm. 
• Takes #39 – 41 (14:04 – 14:06); punch-ins maten 9-10. Die gekke zachte 

geluidjes van Macca op de hoge E. 
• Takes #42 – 45 (14:08 – 14:11); punch-ins maten 16-18. Idem. 
• Take #46 (14:14); maten 22-23. De dubbele noten power chords, min of 

meer slag gespeeld. Daar krijgen we toch een probleem met clipping.  
• Take #47 (14:21); Dus nu de instr gain teruggedraaid naar +17, dat is het 

niveau waarop ik ook weer een balkje krijg bij de aanslag. Tja, zonder 
compressie moet je die levels zelf een beetje gaan afregelen! Het 
eigenaardige is dat je het visueel nauwelijks ziet, maar de clipping zit er 
niet meer in. 

• Takes #48 – 56 (14:35 – 14:59); maten 24-42, eerste refrein C1, plus de 
twee maten vooraf. Take #50 afgebroken. 
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• Take #53 (14:50); nu begin ik Macca’s spel pas een beetje te benaderen, 
gruizig, en dirty! Met felle aanslag en goed in de maat. Daardoor komt het 
signaal wel weer veel te hard door. 

• Take #54 (14:54); zelfde stijl, felle downstroke aanslag, instr gain +19. 
Toch nog met een clipje, dus vanaf nu +18 aanhouden met deze 
speelwijze. 

• Takes #55 – 56 (14:57 – 14:59); instr gain +18. Het gaat door dat felle 
echt authentieker klinken en ook beter in de maat! Snaren gaan kletteren 
en snerpen tegen de fretten maar dat klinkt eigenlijk helemaal niet lelijk 
hier. Ik kan mij voorstellen dat Macca dat ook zo naar zijn Vox-amp 
gestuurd heeft, met een klein beetje vervorming op de aanslag 
transienten, en wat compressie van de Altec of Fairchild? 

Donderdag 21 december 2017 (21:30 – 22:30) 
Recording bass guitar, takes #57–65, maten 43-50. 

• Take #57 (21:53); maten 43-50. Er lijkt helaas toch iets aan de instelling 
veranderd, waardoor het signaal nu ineens veel harder binnenkomt. Of 
ben ik feller gaan spelen? Lijkt me stug. Volgens mij stond de treble van de 
bas niet helemaal open op bovenstaande takes en nu wel. 

• Take #58 (21:55); instr gain +16. Nog steeds te hard op momenten. 
• Take #59 (22:01); treble 25% terug (schroefje wijst naar elementen). 

Scheelt inderdaad een bak! Terwijl het geluid nagenoeg hetzelfde blijft. 
• Take #60 (22:06); instr gain +18. Te hard. 
• Take #61 (22:08); instr gain +17. Te hard. Dan was take #59 toch goed. 
• Takes #62 – 65 (22:10 – 22:21); er blijft toch een licht verschil bestaan 

met vorige sessie, vermoedelijk had ik de treble knop nog verder dicht 
toen. Zelfs op Eq zie je nu de pieken rond 2 kHz iets hoger komen. Bas 
gaat nu wel lekker knorren, dus de vraag is was over moet. Deze takes of 
de vorige? Lastig te beantwoorden want we hebben de rest van de mix 
nog niet, dus hoe gaat dat uitpakken? Ik denk dat dat knorren wel een 
aardige vervanging is van wat Macca’s sound laat horen, en dat we dus 
het eerste t/m 56 moeten vervangen, mocht dit ook in de mix hoorbaar 
blijven. 

Vrijdag 22 december 2017 (16:15 – 17:30; 23:00 – 0:00) 
Recording bass guitar, takes #66–90, maten 50-74. 

• Takes # 66 – 72 (16:48 – 17:01); maten 50-58. Takes #70-71, valse starts. 
• Takes #73 – 76 (17:50 – 17:53); maten 58 – 62, deel gitaarsolo. 
• Takes #77 – 85 (23:10 – 23:19); maten 63 – 66. 
• Takes #86 – 87 (23:33 – 23:34); maten 67 – 70. 
• Takes #88 – 90 (23:52 – 23:55); maten 71 -74. 

Zondag 24 december 2017 (14:30 – 18:00; 22:30 – 0:00) 
Recording bass guitar, takes #91–148, 73-137. 

• Take 91 (14:57); maten 73–90. 
• Take #92 (15:01); door dat felle slaan met dat plectrum wil dat ding nogal 

eens tussen m’n vingers doorglippen. 
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• Takes #93 – 94 (15:06 – 15:07); hier had ik genoeg om te compen. Toch 
nog meer takes gedaan, want Paul gaat hier wat meer met stopnoten 
doen; geprobeerd dat een beetje na te doen. 

• Takes #95 – 104 (15:29 – 15:48); alleen takes #98, 100, 104 compleet. 
• Takes #105 – 117 (16:28 – 16:42); maten 90 – 98. Takes #105, 106 leeg 

(SPL mute), takes #107, 111 afgebroken, takes #114 – 117 alleen maten 
94-98. 

• Takes #118 – 120 (16:47); maten 99-102. 
• Takes #121 – 123 (17:07 – 17:08); maten 103 – 106. Paul blijft het maar 

steeds weer anders doen! 
• Takes #124 – 125 (17:27 – 17:28); maten 107-114; eindelijk weer eens 

bekend terrein. 
• Takes #126 – 130 (17:49 – 17:53); maten 115 – 122. 
• Takes #131 – 134 (22:39 – 22:42); maten 120 – 122. 
• Takes #135 – 137 (23:07 – 23:08); maten 129 – 127. 
• Takes #138 – 142 (23:34 – 23:42); maten 128 – 137. 
• Takes #143 – 148 (23:57 – 0:00); maten 131 – 134. 

Dinsdag 26 december 2017 (14:00 – 16:00) 
Recording electric guitar, doubling bassline chorus (ElGtr1; ElGtr2), takes 
#1–23. De gitaar die de baspartij in de refreinen dubbelt. Heel lang bezig 
geweest met zoeken naar een ‘sound’. Set up: Gibson Les Paul, naar Radial J48 (-
15 dB geschakeld), XLR-uitgang naar Channel One, en “thru” naar V-amp 
(Behringer). De V-amp ingesteld op “Fuzz Box”, met bas en mid flink 
teruggehaald (=+2, +3.5), treble bijna vol (+8). Gain +3, volume 7. Geen andere 
effecten (opgeslagen onder B5). Line out signaal van de V-amp naar Fireface 9-
10 (stereokanaal), daarna Master volume van de V-amp zodanig ingeregeld dat 
TotalMix hooguit gele/oranje pieken te zien geeft. Dus ElGtr1 is het droge 
monosignaal direct uit J48, ElGtr2 is het stereosignaal uit de V-amp. Gibson 
geschakeld op treble, met alle regelaars vol open. 

• Take #1 (14:34); maten 26 – 42. Channel One mic gain +25, compressor 
on (-5, mug +7). Monosignaal nog aan de lage kant; stereosignaal prima, 
maar het geluid klopt niet. De effecten stonden wel aan, dus veel reverb 
en echo. Mengen met de bas levert wel veel clippings op, dus het temmen 
van het mengresultaat wordt nog een uitdaging. 

• Take #2 (14:44); V-amp master iets lager; Channel One mic gain +28. 
Monosignaal nauwelijks sterker, ik denk door de compressor, die dat 
extra volume gewoon corrigeert; stereosignaal klinkt nog te modern, te 
veel distortion. 

• Take #3 (14:55); V-amp gain +1, treble +9, volume 7.5. Channel One 
compressor -3, mic gain +30. Monosignaal lijkt nu bruikbaar qua volume. 
Stereo zakt de distortion heel snel weg, grappig! Ook volume iets zachter 
tov take 2. 

• Take #4 (15:03); V-amp gain +1.5; volume 8. 
• Take #5 (15:16); V-amp American Blues, mid = 1, bass = 1, gain = 5 (bank 

C5). SPL gain +29. Stereo klinkt wel lekker bluesy/dirty! Maar signaal veel 
te hard, veel clippings. Monosignaal goed. 
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• Take #6 (15:20); V-amp gain 4.5, master iets terug. Signaal nog steeds 
stevig! 

• Take #7 (15:26); V-amp gain 3, master iets terug. Ik vind dit een aardig 
resultaat, qua geluid, hoewel het signaal nog steeds stevig is. Maar heel 
modern klinkt het niet, alleen dat hoge wat je soms bij the Beatles door 
hoort komen krijg ik niet, en soms lijkt het daar ook nauwelijks te 
vervormen. 

• Take #8 (15:31); master V-amp weer verder terug. Ik ben redelijk 
dichtbij, signaal klinkt niet vervormd. Nu nog onder fouten. 

• Take #9 (15:35); nog een foutje. 
• Take #10 (15:36); alles goed, nu de timing nog! 
• Takes #11 – 13 (15:39 – 15:42); maten 26-42. 
• Takes #14 – 19 (15:43 – 15:48); maten 74 – 90.  
• Takes #20 – 21 (15:50 – 15:53); Bij take #20 maar weer eens gestemd, 

met die nieuwe snaren was het toch een beetje verlopen. 
• Takes #22 – 23 (15:55); maten 26-42, eerste refrein. Ibid, toch ook maar 

even over gedaan. 
Nu op de droge monotrack een AmpDsn ertussen gezet, de Boutique Retro 
Distort; met de gain een heel eind terug klinkt het ook al gauw als ElGtr2! 

Woensdag 27 december 2017 (14:30 – 17:30; 21:30 – 23:00) 
Recording acoustic rhythm guitar (AcGtr), takes #3–21. 
Opstelling: Schuin op zolder onder de basotekt, met schuim achter mij en een 
reflectiepaneel aan de zijkant, die daardoor dus direct “on-axis” op de mic staat. 
De Røde NT55 mic, 90° voor klankgat op 27 cm ervan af, wijzend naar fret 12. 
Direct naar SPL, laag af ‘on’, maar verder geen inserts. Martin D28, “oude” 
snaren! Met medium plectrum. George speelt inderdaad een F ipv Fmaj7, dus dat 
is correct geconstateerd op YouTube en staat fout in CS (hoewel het fingerboard 
daar weer wel klopt, d.i. namelijk een gewone F-majeur). 

 
• Take #3 (15:24); SPL mic gain +30; afgebroken, volume try-out. Signaal 

zwak, en qua sound wat aan de iele kant, zoals op 9 sep, maar redelijk 
authentiek en in de mix goed bruikbaar. 

• Take #4 (15:33); SPL +33, mic op 25 cm van de gitaar. Dat schiet nog niet 
echt op. 

• Take #5 (15:37); SPL +38, mic op 20 cm. Juist! Nu hebben we duidelijk 
signaal, met forse transienten maar net niet clippend, ook niet op de 
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harde aanslagen, dus dit lijkt een prima instelling. Heb ook wat meer laag 
in de gitaar door het proximity effect.  

• Take #6 (16:18); SPL +37. Compleet. Het plectrum bepaalt ook voor een 
deel het geluid! Een dik hard plectrum geeft een iets minder rinkelend 
hoog geluid, meer evenwicht, maar je mist wel het raspen over de snaren. 
Het signaal is nu ook weer wat ingezakt.  

• Take #7 (16:25); ibid, nu met medium plectrum. Ook weer afgebroken, 
zelfde punt, waar de gitaarsolo begint. Vind dit toch mooier klinken. 
Signaal kan uitschieten bij forse uithalen, dus mic gain laten we zo. En nu 
voor eggie! 

• Take #8 (16:37); SPL +37.5. Compleet, maar met fouten, ik raak ondanks 
de vocal guide toch de weg kwijt of ik naar de C-E of D-E turn-around 
moet. Daar wat hulpjes voor aangebracht in midi. 

• Take #9 (17:03); valse start. 
• Take #10 (17:06); nu ook geprobeerd George’s gitaarspeelwijze te 

benaderen, mooie volle down-strokes, en rustig weer naar boven. 
Afgebroken, in verband met omgevingsgeluid, en fouten in het tweede 
refrein. 

• Take #11 (17:10 - 17:15); nog steeds met regen op de achtergrond, kleine 
foutjes en onzekere momenten hier en daar, maar wel compleet. 

• Take #12 (17:23 – 17:29); compleet, op het gehoor relatief foutloos, maar 
met mijn artrosehandje krijg ik het wel moeilijk na het instrumentale 
deel, dus dat hoor je hier en daar wel (beetje houterig). 

• Take #13 (21:22); afgebroken. Wil toch nog een paar keer proberen om 
op plaatsen wat te compen te hebben. 

• Take #14 (21:22 – 21:28); compleet; vrij heftig gehakketakt, daardoor 
lijkt het signaal ietsje harder? 

• Take #15 (21:39); afgebroken, tja, dan is het weer even erin komen. 
• Take #16 (21:39 – 21:44); compleet; leek qua akkoorden overal goed te 

gaan, misschien niet overal even goed in de maat? Uitstekende basis voor 
de comp. 

• Take #17 (21:50 – 21:56); compleet. Voor de zekerheid. Nu stop ik ermee, 
krijg pijn in mijn duimgewrichten. 

• Takes #18 – 21 (22:24 – 22:30); punch-ins maten 1-18. Om de opening 
goed te krijgen, waar de slaggitaar het meest duidelijk hoorbaar is. 

Al met al een geslaagde opzet, want ik heb nu een prima gitaargeluid dat zonder 
enige EQ of compressie al direct goed in de mix zit! Get it right at the source! 

Vrijdag 29 december 2017 (15:30 – 17:00) 
Recording Fender VI bass guitar, takes #1-2. Met Jos gezocht naar een 
benadering van de Macca-sound op zijn bas. De documentatie erbij. Jos dacht dat 
het een Squier VI geluid was, in 1968 de Fender Bass VI. Zou kloppen met 
berichten op internet en andere bronnen. Maar hoe deed men dat vleugje 
distortion op de attack, en de snelle decay van de toon? Dempen met de 
handpalm?  
Van alles geprobeerd, met de Little Big Muff ertussen, en het Hartke pedaal, 
zonder veel resultaat. Het meest dichtbij kwam inpluggen op de Markbass, gain 
voluit, master volume terug, en dan wat toonregeling. Dat levert inderdaad 
clippings op bij de attack, en daarna volle bas.  De Squier heeft ook enorm veel 
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toonregeling mogelijkheden, met drie elementen die apart schakelbaar zijn. 
Uiteindelijk gekozen voor de twee elementen het dichtst bij de kam. 
Dit opgenomen met de AKG C414 ~7 cm voor de speaker, naar SPL zonder 
verdere fratsen (behalve laag-af ‘on’). Het bassignaal gesplitst met de J48, en ook 
een DI-signaal opgenomen via FF. Dat laatste klinkt wat eigenaardig, maar dat 
komt dan toch echt door de Squier, want dit signaal zou gortdroog moeten zijn. 
Hierop is in ieder geval geen distortion hoorbaar, dus dit kan makkelijk bij het 
C414 signaal gemengd worden. Het resultaat smaakt naar meer, en is nu al veel 
authentieker dan wat ik op de P-bas bereikte. Als we echt voor authentiek gaan 
zal de hele bas track dus over moeten! 
Twee tracks aangemaakt: Bas-DI (direct-in) en Bas-MB (MarkBass). Twee takes 
gedaan want de eerste take vergat ik de herhaling van de eerste 8 maten. Voor 
we hiermee verder gaan eerst nog even luisteren of die clippings in de mix niet 
heel vervelend hoorbaar blijven. 
In Maart 2018 lees ik op internet dat je ook een heel dirty geluid kunt bereiken 
door de Fender VI in te prikken op een gitaarversterker i.p.v. een basversterker. 
Dit dus nog uitproberen! 

Zondag 31 december 2017 (14:45 – 15:30) 
Recording lead vocal (guide), takes #1 – 5. Geen fratsen, gewoon de SM58 
ingeplugd en zingen maar. Er kan wat vuurwerk tussendoor klinken! 

• Take #1; geen signaal, input verkeerd! 
• Take #2 (15:03 – 15:08); SPL laag-af ‘on’, De-esser -7, compr -4, make-up 

gain +5, EQ: 3kHz +2, 125 Hz -2; output gain +0.5. Signaal goed en 
bruikbaar maar niet tegen plafond, weer compressor effect? 

• Take #4 (15:13 – 15:18); make up gain +9, nauwelijks verschil!? 
• Take #5(15:24 – 15:29); output gain +3.5. Nou is-tie goed! 

Vrijdag 5 januari 2018 (13:00 – 16:30) 
Recording drums, takes #1-9. 
De drumkit die gebruikt werd was een Hayman Vibrasonic kit, met 22 inch 
bassdrum, 12 inch tom en 16 inch floortom, Snaredrum Ludwig Jazzfestival 14 
inch(50-ties). De cymbals: vintage (50-ties) Zildjian sizzle ride 18 inch, Turkish 
17 inch classic crash, Istanbul (green label 1991) 18 inch crash, hihat: 14 inch 
Zildjian New Beat (van de harmonie). Microfoon set-up: 
 
Bron Microfoon Pre-amp FF Mixer 

Channel 

Overhead-L Neumann KM184 FF ch7 7 

Overhead-R Neumann KM184 FF ch8 8 

Overhead-mono AKG C414XLS; Cardioïd, instelling: –40Hz af, –6 dB 
pad 

SPL 1 

Snare-top Sennheiser e904, hoogste stand, gericht midden 
vh vel. 

FF ch9 9 

Snare-bottom Røde NT55; –75 Hz af, –20dB pad FF ch10 10 

Basskick AKG D112; in het gat, gericht op beater FR ch4 16 

Racktom Sennheiser MD451, kijkt halverwege midden en 
rand 

FR ch5 17 

Floortom Shure SM57, kijkt halverwege midden en rand FR ch6 18 

Hihat Shure SM57, 5 cm recht erboven FR ch7 19 

FF = Fireface; FR = Focusrite; SPL = Channel One Sound Performance Lab. 
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Overheads in X-Y configuratie, 1 meter boven de snare/tom, onderlinge hoek van 
90°. OH-L staat links, maar pikt in het stereobeeld dus de rechterkant voor de 
kijker op, dat is links voor de drummer. OH-L dus hard rechts, en OH-R hard links 
gepand. D.w.z. dat de hihat naar dezelfde kant moet worden gepand als OH-L. 
Hihat mic pas mee laten lopen vanaf take #5. Takes #1-6 gebruikt voor sound 
checking en level balancing. 
 

• Takes #1-2 (14:22 – 14:24); Maten 1-18. Basis instelling. 
• Takes #3-4 (14:37): Floortom, tomtom, kick allemaal met verbeterde mic 

opstelling. Take #3 valse start. 
• Take #5 (15:00): Met hihat; Floortom lager gestemd. 
• Take #6 (15:09); Floortom met gaffertape, dus nog meer demping. Nu zijn 

we tevreden, maar begint het net te regenen. Tijd voor thee! 
• Takes #7-9 (15:46 – 16:09); take #8 als basis houden voor een eventuele 

comp. 

 

Dinsdag 30 januari 2018 (21:45 – 23:00) 
Recording solo guitar (ElGtr3), takes #1-2. Eerste verkenning of ik de Clapton-
sound kan benaderen. De Gibson Les Paul ingeprikt op de SPL, zonder enige 
andere channel inserts. Element-schakelaar onder, alle knoppen open. Logic 
channel inserts: 
Amp Dsn – hier moet vaak de treble wat meer open, en de mic op 'dynamic'  of 
‘condenser’ en dan dicht op het midden van de speaker, anders verlies je erg veel 
hoog. Goede startpunten zijn Stadium Stack Distort, Small British Distort, 
Pawnshop Distort. 
Gtr Amp Pro – dito, er zitten aardige presets bij; goede startpunten zijn Hot Dark 
Combo, Vintage Stack. Gek genoeg allemaal met een enorme bak ruis! In zekere 
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zin is dat wel authentiek, want dat krijg je waarschijnlijk ook als je je versterker 
gain op 10 zet, en je master volume open. 

• Takes #1 – 2 (23:02 – 23:06). Maten 9-26. SPL Compressor -3, makeup 
gain +4. Met de Vintage Stack (Fat), en dan met de gain ietsje terug, en een 
beetje tweaken aan de EQ kom ik een heel eind. In ieder geval een 
acceptabel geluid, en een prima basis om de rest zo ook op te nemen. 
Opnemen met input-monitor aan, zodat je deze sound ook direct hoort via 
de stereo output van Logic (dus niet via SPL; het vreemde is dat ik via 
RME headphone uitgang alleen het kale geluid krijg). Ik denk dat ik hier 
wel weer ‘last’ heb van latency, maar dat is in dit specifieke geval geen 
probleem, want dat phase-shifting zit er bij Clapton ook heel zwaar op! Op 
de timing lijkt het vooralsnog geen effect te hebben. We nemen het droge 
geluid op, dus we kunnen later nog alle kanten op. 

Vrijdag 16 maart 2018 (13:30 – 17:30) 
Recording solo guitar (ElGtr3), takes #3-28, comping. 
We gaan eerst het getokkel van Clapton inspelen, als basis. Nog steeds met de 
Gibson Les Paul, alle potmeters open, element schakelaar onder. Met Monster 
kabel direct naar SPL. Niet te hoog inregelen (+12, 11 uur), want piekt snel. 
Compressor ‘on’ -3, make-up gain +4, laag-af ‘on’. Verder geen inserts. 

• Take #3 (13:41); als take #1, try-out om te checken of alles nog hetzelfde 
klinkt. Dat blijkt zo te zijn. Dan gaan we nu bouwen. Eerst een hele 
doorloop om een basis te hebben.  

• Take #4 (14:22 – 14:27); complete doorloop. Eigenlijk op grote delen 
overbodig, maar goed. Nu luisteren naar wat Clapton daar tussendoor 
deed, en proberen dat enigszins te benaderen. Vanaf nu dus punch-ins. 

• Takes #5 – 8 (14:58 – 15:37); maten 10-16. 
• Take #9 (15:42); maten 18-23. 
• Takes #10 – 12 (15:51 – 15:53); maten 27-32. 
• Takes #13 – 15 (15:57 – 16:00); maten 34-41. 
• Takes #16 – 17 (16:08 – 16:09); maten 42-47. 
• Takes #18 – 20 (16:36 – 16:38); maten 90-95. 
• Takes #24 – 28 (17:11 – 17:15); maten 74-88. (Takes #21-23 valse 

starts). 
Comp “Clapton’s Tokkel”. 

Zaterdag 17 maart 2018 (12:00 – 12:40; 15:30 – 17:30) 
Recording solo guitar (ElGtr4), takes #1-49, comping. En nu serieus met de 
soli van Clapton aan de slag. Instellingen als gisteren. Telkens even luisteren naar 
de meester zelf, en dan proberen in te spelen. SPL: laag-af ‘on’; compressor 3, 
make-up gain +4, instr gain 11.5. 

• Takes #1 – 2 (12:11); opening maten 9-10; nou moe! Blijkt invallen 
ineens lastig. De downstroke op de lage E moet precies op de eerste tel.  

• Takes #3 – 9 (12:14 – 12:23); en dan de timing van de noten daarna goed 
zien te krijgen; vooral die opening is even van belang om dat zo 
nauwkeurig mogelijk te doen. 

• Takes #10 – 20 (12:28 – 12:35); maten 16-17. De karakteristieke ‘huil’ 
van Clapton na het eerste zang couplet van Harrison. Dacht dat dit 
eenvoudig zou zijn, want al vaak geoefend. Bij take #14 dacht ik hem te 
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hebben, maar ik vond het geluid te scherp, met te 
veel attack. Ik speel dit op de b-snaar, positie X. Takes 
#15 – 20 op de g-snaar positie 14, en dit klinkt 
inderdaad authentieker! Vollere klank, vetter. Je 
hoeft aan een g-snaar ook niet zo hard te sjorren als 
aan een b-snaar om hetzelfde effect te krijgen, 
daardoor klinkt het ook al snel relaxter, maar je 
schiet ook snel te hoog door. 

• Takes #27 – 32 (16:10 – 16:16); maten 32-34. Hier 
toch de treble knop op de Gibson terug naar 6, dit 
loopje komt ineens wel erg modern helder door. Kan 
natuurlijk later nog teruggedraaid worden, maar 
beter direct goed oppakken. Op het gehoor is het 
verschil in droog gitaargeluid tussen vol open (10) en 
6 niet heel erg groot, maar wellicht wel na invoegen 
van de distortion. 

• Takes #33 – 40 (16:34 – 16:48); maten 40-42. Lastig 
riffje in E, omdat Clapton hier ook maar wat aanrommelt om weer op tijd 
op A uit te komen. Toch redelijk authentiek na kunnen spelen. 

• Takes #41 – 49 (17:06 – 17:25); maten 48-50. Hier ook weer zoeken 
naar de hals-positie waarop Clapton dit speelt. Maar ook bij hem klinkt 
het scheller, dus ik denk toch pentatonisch positie 5, overpakken naar 
positie 10 voor de A en bending naar C. Ook de timing, starten op derde 
tel, soms lastig, zeker als je een tijdje hebt zitten oefenen vergeet je dat 
weer. Maar take #49 loopt vrijwel synchroon met Clapton, dus zit wel 
goed qua riff, maar de timing is nog ietsje houterig. 

Zondag 18 maart 2018 (15:00 – 17:45) 
Recording solo guitar (ElGtr4), takes #50-80, comping. De ‘eerste’ gitaarsolo. 
Instellingen zoals gisteren, Gibson treble knop nog steeds op ~6. 

• Take #50 (15:21); maten 56-74. Complete doorloop, ik heb niet de 
pretentie deze solo in 1x direct te kunnen neerzetten, geheel in stijl met 
Clapton’s huilende lijnen, dus dat wordt inprikken. Maar nu niet tevreden 
met het geluid. Schel en dun. 

• Take #51 (15:33); idem, nu met schakelaar midden. 
• Take #52 (15:37); idem, nu met Gibson treble voluit. Nou, dat helpt dus 

zeker niet. Tweaken aan de GtrAmp wel!  
• Takes #53 – 54 (15:55; 16:02); maten 56 – 60. Proberen in de feel van de 

opening te komen, maar m’n gitaar staat nog steeds op midden 
geschakeld. Onbruikbaar helaas. Alleen met de element schakelaar 
omlaag kom je dicht in de buurt van Clapton qua geluid. 

• Takes #55 – 58 (16:43 – 16:46); Tja, dit gaat heel lastig worden. De noten 
zijn relatief simpel, maar het note bending zoals Clapton dat doet is 
subliem, niet alleen qua intonatie, maar ook qua timing. Het gaat om 
bending, vibrato, timing, en sustain, vrijwel niet na te bootsen door een 
amateur zoals ik. Dat buigen moet wel naar de juiste noot namelijk. Een 
comp van takes #56-58 komt dichtbij, maar blij ben ik nog niet. 

• Takes #59 – 62 (16:51 – 16:58); maten 57-58. Tja, telkens een kleiner 
aantal maten, zo komen we langzaam maar zeker in de buurt. 
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• Takes #63 – 72 (17:05 – 17:20); maten 59 – 62. De twee maten met de 
karakteristieke huilende dalende noot van (opgetrokken) c > a. Zo simpel 
als dit lijkt, ook hier zit weer alles in: bending, vibrato, en een perfecte 
laid-back timing. 

• Takes #73 – 75 (17:28 – 17:30); maten 58 – 62. Toch de vibrato in maat 
58 weer even opnieuw meegenomen. Goed geluisterd naar Clapton, hij 
doet hammer-on g>a, dan bending naar b/c, en dan vibrerend laten dalen. 
Knap hoor! 

• Takes #76 – 80 (17:35 – 17:36); maten 59-60. Dan die twee uithalen 
maar per stuk doen! Het blijft nog IETS te gehaast klinken, maar voorlopig 
maar even klaar. Eventueel later maar met flex-timing corrigeren. OK de 
eerste 6 maten zitten erin, nog 12 te gaan voor deze solo! 

Dinsdag 20 maart 2018 (21:00 – 22:30) 
Recording solo guitar (ElGtr4), takes #81-84, comping. 

• Takes #81-84 (21:50 – 22:09); maten 63-67, take #82 valse start. Ook 
weer enorm sjorren aan die snaren hier, en daar heb ik nog te weinig eelt 
voor op de vingers. Dus na het oefenen, en na drie takes, al zoveel pijn in 
m’n vingertoppen dat er niet meer in zat. Blaren! Ook te weinig kracht in 
m’n handen. Geen enkele take helemaal goed, hoewel take #83 wel prima 
in de eerste maat qua timing en bending. Daarna wordt het lastig met de 
timing, ook bij Clapton is dat rommelig. Hij trekt de b-snaar op pos 15 op 
naar E, en pakt dan op maat 64-2 de hoge G op de e-snaar pos 15 erbij. 
Dat gaat dan lekker scheuren, beetje laten uitgalmen. Daarna wordt het 
ook bij hem rommelig, dan D>C op 4e-1e tel, alvorens de gierende hoge A 
te pakken. Een comp van 83-84 is op zich netjes, maar net niet authentiek, 
en ik mis dat scheurende nog van die opgetrokken E+hoge G. 
Ook even de Waves Reel ADT plug-in ertussen gezet, grappig! De 
Rock’nRoll Stronger preset, stereo. Daardoor wordt de sound wel larger-
than-life, maar dat kan het wel hebben. 

Woensdag 21 maart 2018 (21:30 – 23:00) 
Recording solo guitar (ElGtr4), takes #85-90, comping. 

• Take #85 (21:53); maten 63-67, na goed luisteren hoe de timing hier 
moet gebeuren kwam ik erachter dat de snare slag op de 3e tel de cue is 
voor de D>C-kwartnoten en de opmaat naar de hoge A. Dit werkt 
inderdaad aardig, maar helaas stond m’n Gibson schakelaar nu ineens 
omhoog, dus take onbruikbaar i.v.m. het geluid. 

• Take #86 (22:00); timing goed, maar noten kloppen niet helemaal. Wel 
bruikbaar dus, maar niet authentiek. Bovendien de bending niet helemaal 
lekker. 

• Take #87 (22:03); timing goed! Noten kloppen bijna! Maar wel bruikbaar, 
niemand hoort dat kleine verschil nog met Clapton.  

• Takes #88 – 89 (22:12); take #88 afgebroken; take #89 vrij goede 
opening, daarna de timing en toonvorming minder. Kan wel compen met 
vorige takes. 

• Take #90 (22:46); maten 67-74. Deze in 1x maar proberen omdat dit 
bijna overal in elkaar over vloeit. Best aardige take, maar niet definitief. 
Frappant is dat ik al de hele avond NA de tel zit!? Op tel 68-2 zo’n 27 ms, 
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op tel 69-1 35 ms. Niet hoorbaar storend, behalve bij het overpakken naar 
g-snaar op tel 69-3 (97 ms te laat). Ook het oplopende riffje in maat 73 
gaat niet volgens Clapton, maar klinkt wel prima! Nu weer pijn in de 
vingers. Zaterdag verder. 

Zaterdag 24 maart 2018 (12:15 – 13:30; 22:00 – 23:30) 
Recording solo guitar (ElGtr4), takes #91-107, comping. 

• Take #91 (12:38); maten 67-74. Ook zeer bruikbaar, klein foutje in maat 
71, waarbij de snaar onder m’n vinger wegspringt, maar samen met take 
#90 kan er een prima comp gemaakt worden (comp2). 

• Takes #92 – 94 (12:55 – 12:59); maten 96/3–74. Pogingen tot 
perfectionering, niet echt geslaagd. Wel mooie start take #94. 

• Takes #95 – 97 (13:18 – 13:19); maten 80-81. Eerste eigenlijk al goed, 
tweede uit de maat, derde ook goed. 

• Takes #98 – 100 (22:28 – 22:30); maten 88-90. 
• Takes #101 – 102 (22:50); maten 96-98. Op pos VIII-X, b-snaar. Dit vind 

ik geen mooie klank geven, toonvorming ook niet goed. 
• Takes #103 – 107 (22:56 – 23:10); nu start op g-snaar pos XII, dat levert 

toch fraaiere weeping sound. Take #106 goed in de flow, hoewel alles na 
de tel zit! Voor maat 97-98 toch een comp met #105 en #107. En nu het 
coda! 

Zondag 25 maart 2018 (14:45 – 16:15; 16:45 – 18:00) 
Recording solo guitar (ElGtr4), takes #108-133, comping. Het coda. Veel 
sjorren dus aan de snaren, erg vermoeiend met mijn artrose. 

• Take #108 (15:10); maten 104-137. Weer als basis voor de comp. 
• Takes #109 – 113 (15:24 – 15:34); maten 104-110. Het sjorren met de g-

snaar op pos VII. Lastig goed in de maat te krijgen, op de juiste 
toonhoogte te starten of eindigen, en goed vibrerend te laten dalen. Het 
staat genoteerd op tellen 2 en 4, maar Clapton rommelt ook maar wat. 

• Takes #114 – 118 (15:58 – 16:08); maten 109/4 – 116.  Take #118 is 
zeker bruikbaar, mooie riff in de break, maar niet authentiek helaas. Dat 
komt omdat de overstap naar het sjorren aan de b-snaar op positie 8 ook 
op 2e en 4e tel moet, terwijl ik daar opschuif naar 1e en 3e. Alleen een 
kniesoor hoort dat, maar ja, dat ben ik dan dus ook. 

• Takes #119 – 121 (16:47 – 16:51); in take #121 dan eindelijk de eerste 2 
maten goed op de tel, deze in de comp laten overlopen in take #118. 

• Takes #122 – 124 (16:59 – 17:01). 
• Takes #125 – 127 (17:35 – 17:42); maten 116-122. De overstap naar 

positie 17. Na een paar keer proberen kom ik erachter dat ik de punch-in 
een maat te vroeg ingesteld heb. Onbruikbaar dus. 

• Takes #128 – 133 (17:46 – 17:59); maten 117 – 123. Helemaal perfect 
authentiek krijgen we dit niet, maar dat zou Clapton zelf ook niet meer 
kunnen. Het is gewoon trekken, duwen, en frommelen wat hij doet, maar 
bij hem klinkt het allemaal geweldig natuurlijk. Take #133 is voorlopig 
het beste, ik stop ermee, even de vingers weer laten afkoelen. 

Maandag 26 maart 2018 (21:30 – 23:00) 
Recording solo guitar (ElGtr4), takes #134-144, comping.  
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• Takes #134 – 135 (21:48 – 21:50); maten 123-129. Clapton wordt hier 
hoe langer hoe rommeliger dus precies naspelen is onmogelijk geworden. 
Hooguit nog proberen te benaderen. Dit zijn de maten met het sjorren aan 
de e-snaar op pos 15. Dan heb je na twee takes alweer gloeiende vingers. 

• Take #136 (22:09); maten 126-130. Omdat take #133 iets te laat 
geëindigd was loop ik niet meer synchroon met Clapton, en moet ik een 
halve maat of zo over zien te slaan. Zelf wat geïmproviseerd “in de geest 
van”. Het moet eindigen met de lage A-snaar (open) op tel 130-1. 

• Takes #137 – 144 (22:22 – 22:45); maten 130-137. Beginnen met de 
open A-snaar, maar die moet echt scherp op de tel, want anders sluit het 
niet mooi aan op de vorige takes. Blijkt nog lastig want ik blijf maar te laat 
komen. Dan oplopen naar positie 5, hier weer sjorren aan de g-snaar 
positie 7. Het pentatoniek loopje. Dan uitspelen, maar wel de akkoorden 
wisseling D-E in de gaten houden als laatste twee maten. 

 
In principe zijn we nu dus klaar hiermee, na 9 sessies van samen een slordige 20 
uur! Inmiddels zit de Vocal Rock Stereo preset van ADT erop, met iets hogere LFO 
Range (+8 ipv 2), waardoor het inderdaad behoorlijk “Beatly” gaat klinken. En nu 
moet ik eigenlijk alles goed nalopen en hier en daar nog een klein beetje 
perfectioneren. Want hoewel de hele track nu best aardig de sfeer van Clapton’s 
meesterspel oproept, mis ik hier en daar wel bepaalde effecten, vooral de trillers 
in sommige uitgalmende noten. Maat 73 bevat zelfs een foutje (het oplopende 
rifje springt bij mij naar de hoge E en niet naar de hoge A e-snaar positie 17). Dat 
loopt nu wel mooi vloeiend, en niemand hoort het, maar dat zit mij dan toch 
dwars. Andere dingen zouden misschien verbeterd kunnen worden met flex-
timing en/of autotuning, maar dat zie ik dan toch weer als een persoonlijke 
nederlaag. Hier en daar zou de timing iets beter kunnen aansluiten op de drums 
wellicht; de toonvorming is i.h.a. niet slecht, een blue note mag natuurlijk wat 
wringen en schuren. Ik hoor nu geen rare dingen, maar nadere kritische 
beluistering (solo) kan hier en daar wel wat aan het licht brengen. 

Vrijdag 30 maart 2018 (14:30 – 17:30) 
Recording solo guitar (ElGtr4), takes #145-183, comping. Touching up, om de 
kleine oneffenheden van de laatste comp verbeteren. Nu ik eindelijk een dikke 
laag eelt op m’n vingers heb moet dit wat makkelijker gaan. 

• Takes #145-147 (15:06 – 15:17); maten 48-50. Het riffje met het lastige 
pentatoniek overstapje. 

• Takes #148 – 149 (15:31 – 15:33); maten 59-62. De twee howl maten in 
de eerste solo. Eigenlijk direct goed nu, zonder pijn in de vingers! 

• Takes #150 – 155 (15:40 – 15:47); maten 72-74. De laatste maten eerste 
solo, nu met de hoge A erin. Eerste take bijna goed, maar te veel voor de 
tel, daarna twee missers, en in take #154 eindelijk wat meer rust 
gevonden. Take #155 meer voor de bühne, zelfs alweer iets onrustiger. 
Clapton speelt dit denk ik met het klassieke pentatoniek patroontje op 
positie 17-19, maar ik krijg mijn hand op die plek niet goed 
gepositioneerd, ondanks de ruime cut away van de Les Paul. Ik moet het 
dus op positie 12-15 blijven en dan met de pink overspringen naar de 
hoge A op 17. 
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• Takes #156 – 162 (15:57 – 16:12); maten 96-98. Clapton speelt dit toch 
op de b-snaar, niet op de g-snaar, daarvoor is de toon te scherp. Het blijft 
hier lastig die openingsnoten laid-back op de tel te krijgen. 

• Takes #163 – 164 (16:17); maten 104-105. De openingsmaten coda-solo. 
• Takes #165 – 175 (16:43 – 16:56); maten 106-110. Het herhalende 

gehuil op de g-snaar pos 7. CS schrijft dit op de 2e en 4e tel, maar pas in 
take #171 begin ik die cadens aardig te pakken te krijgen. Verder is dat 
sjorren zo vermoeiend dat het in de laatste maat vaak fout gaat. 

• Takes #176 – 180 (17:08 – 17:10); maten 111-118. 
• Take #181 (17:15); maten 123-125; het sjorren aan de e-snaar op pos 15, 

gaat nu in 1x goed, keurig in de maat en ook qua intonatie en vibrato.  
• Takes #182 – 183 (17:25 – 17:26); maten 130-133, de overstap naar de 

open lage A-snaar. Dan zitten we al in de fade-out, maar ik wilde het toch 
mooi in de maat hebben. 

Zaterdag 31 maart 2018 (16:30 – 17:30) 
Recording lead vocal, takes #6-8.  Met de Golden Age 
Project R1 active Mk3, direct naar SPL. Plopfilter 5 cm 
van de gril, in het erkertje, met achter mij foam blokken. 

• Take #6 (16:43); SPL: Mic gain 36, laag-af ‘on’, S-
reduction -7, compressor -5, make-up gain 5, Eq 
‘on’ 3k -2, 160 +2, airband +2, output gain 0. Te 
dof, geen transparantie, komt niet door de mix 
heen, volume ook te laag. 

• Take #7 (16:54); Mic gain 38, S-reduction -5, 
compressor -3, make-up gain 7, Eq ‘on’ 3k +1, 160 
+1, airband +2, output gain +2. Enorme piek rond 
200 Hz, bonkig. 

• Take #8 (16:58); Mic gain 38, S-reduction -5, compressor -5, make-up 
gain 7, Eq ‘on’ 3kHz +1, 200 Hz -2, airband +2, output gain +2. Dit klinkt 
wel bruikbaar! Er is ook een duidelijk verschil met de guide vocal via de 
SM58, die toch wat ‘opgesloten’ en bonkig klinkt. 

Zondag 1 april 2018 (15:00 – 17:30) 
Recording lead vocal, takes #9-38.  Eerste paasdag! Opstelling als take #8. Dit 
geeft echt een prima signaal, met voldoende bite om door de mix te komen.  

• Takes #9 – 11 (15:06 – 15:14); maten 9-16, de openingsregel. Altijd lastig, 
zo’n binnenkomer, want de sfeer moet gelijk goed zitten. De cadens die 
George volgt is erg losjes, en niet goed genoteerd in CS. 

• Takes #12 – 15 (15:21 – 15:30); maten 17-24. Take #15 een punch-in van 
“still my guitar...” om de uitloop naar de E in “weeps” goed te krijgen. 

• Takes #16 – 19 (15:36 – 15:52); maten 26-32. Eerste refrein. Het “I don’t 
know why” begint dus relaxter dan in CS genoteerd staat. 

• Takes #20 – 21 (15:55); maten 30-32. Het “unfold your love” eindigt met 
opmaten (3-je, 4-re) volgens CS, maar ook hier is George losser, en meer 
bezig met expressie en flow dan timing. Volgens CS vind ik het toch wat 
gehaast klinken. 

• Takes #22 – 25 (16:40 – 16:43); maten 34-40. Take #22 nul, stond SPL 
nog op ‘mute’. 
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• Takes #26 – 31 (16:50 – 16:53); maten 41-48. Tweede couplet, eerste 
regel. 

• Takes #32 – 38 (17:06 – 17:12); maten 49-57. Tweede couplet, tweede 
regel, plus de uitloop met het ijle ‘yeah’ als opmaat naar Clapton’s solo. 

Maandag 2 april 2018 (17:00 – 18:30) 
Recording lead vocal, takes #39-68.   

• Takes #39 – 42 (17:07 – 17:08); maten 74-80. Derde couplet, na de solo. 
• Takes #43 – 47 (17:11 – 17:13); maten 78-80. Punch-in om de timing van 

“you were perverted too” goed te krijgen, maar helemaal blij ben ik niet. 
• Takes #48 – 52 (17:22 – 17:28); maten 82-88. Tweede refrein. Toch doet 

Harrison dat wel fraai, dat ‘how’ laten dalen en wat ijl laten wegzakken. 
• Takes #53 – 56 (17:34 – 17:35); maten 86-88. Punch-ins op vorige, 

wederom om de timing goed te krijgen. 
• Takes #57 – 60 (17:47 – 17:56); maten 89-95. 
• Takes #61 – 64 (18:00 – 18:01); maten 98-99. 
• Takes #65 – 68 (18:06 – 18:09); maten 102-105. 

Nog doen: het oh oh gekreun in het coda. De yeah yeah’s van Paul moeten 
eigenlijk in zijn track. 

Donderdag 12 april 2018 (20:45 – 22:30) 
Recording harmony vocal (vcl2), takes #1-23; comping. 
De zangpartij van Paul. Eigenlijk nergens echt lastig, behalve misschien de laatste 
uithaal in de maat naar het coda, die ook niet genoteerd staat in CS. Hier schakelt 
hij over op falsetto hoge A, en dan nog een stapje erbij naar C. 

• Takes #1 – 4 (21:08 – 21:13); maten 17-21 (B1 couplet) 
• Takes #5 – 7 (21:21 – 21:24); maten 41-45 (A2 couplet) 
• Takes #8 – 10 (21:30 – 21:32); maten 49-53 (B2 couplet) 
• Takes #11 – 14 (21:41 – 21:43); maten 89-93 (A3 couplet) 
• Takes #15 – 17 (21:54); maten 98-99 (B3 couplet) 
• Takes #18 – 23 (21:59 – 22:16); maten 102-106 (coda). Take #18 had de 

lange uithaal nog niet. Take #21 was prima, maar helaas verslikte Logic 
zich hoorbaar. 

 
Al met al klinkt het aardig, maar in principe is vrijwel alles te braaf en te ‘clean’. 
Een echte ‘dirty sound’ wil maar niet lukken. Is dat wat je krijgt als je de 
partijtjes netjes opneemt in het digitale tijdperk, keurig op de tel, en volgens het 
boekje? 

Dinsdag 24 april 2018 (21:30 – 22:30) 
Recording doubled lead vocal (Vcl1DT), takes #1-2. Eerste verkenning hiervan. 
SPL Instellingen als 31 maart: Mic gain 38, S-reduction -5, compressor -5, make-
up gain 7, Eq ‘on’ 3kHz +1, 200 Hz -2, airband 0, output gain +2. Nog steeds de 
Golden Age Project mic. 

• Take #1 (21:58); maten 9-57 (tot gitaarsolo). 
• Take #2 (22:01); maten 74-106 (tot coda). 

Daarna even geluisterd hoe dit klinkt. Ik krijg de twee stemmen niet zo mooi 
‘gescheiden’ zoals bij Harrison. Soms hoor ik toch die typische interferentie. 
Beetje Eq-ing helpt, en de beide kanalen L10/R10 pannen ook, maar hoe heeft 
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George Martin toen die ene dubbel een beetje op de achtergrond gekregen, en 
ook zo duidelijk onderscheidbaar? Ook lijkt het alsof Harrison vaak een beetje na 
de lead zit met z’n dubbel, maar een simpele delay is niet de oplossing. Misschien 
wat lijziger zingen? Of zou het een forse reverb zijn die je hoort naijlen? Toch 
niet want dat geeft snel een badkamer effect op de lead vocal, omdat ik beide 
stemmen niet zo fraai afgebakend heb. Lastig! Wat wel helpt is een stevige low 
cut EQ op de harmony vocal van Paul (<360 Hz, en een lichte boost op 2500 Hz); 
daardoor gaat die iets anders klinken, en komt het wel een beetje los van de lead 
vocal. 

Vrijdag 27 april 2018 (17:00 – 17:30) 
Recording doubled lead vocal (Vcl1DT), takes #3-8. Een paar extra doorlopen 
opgenomen hiervan. Het mag wat rommeliger en sloppier, maar eigenlijk is dat 
best nog lastig, omdat ik de track inmiddels al zo goed ken.  

• Takes #3 – 5 (16:55, 16:59, 17:19); maten 9-57. 
• Takes #6 – 8 (17:23 – 17:26); maten 74-106. 

Nu hier toch maar wat uit compen, wat dat rommelige nog een beetje benaderd; 
vraag is of Autotune nog nodig is, ik denk dat ik dat niet doe, het meeste klinkt 
best aardig, en als het er al een beetje naast zit wordt dat gecompenseerd door 
de hoofd-opname. 

Zaterdag 28 april 2018 (15:00 – 17:30) 
Recording rim-click, takes #1-25. Poging om het geluid te benaderen van dat 
eigenaardige geklik in B1-A2-B2 etc., in een soort paarden-draf ritme. Ik noem 
het maar ‘rim-click’, maar of Ringo echt op de rand van zijn floortom heeft staan 
tikken met zijn sticks blijft natuurlijk de vraag. Zelf vind ik het meer als 
castagnetten klinken, maar die zullen de Beatles wel niet gebruikt hebben.  

• Take #1 (15:13); leeg, want ik had de input niet goed gezet van deze 
nieuwe track! Beginnersfout van het jaar nul! 

• Take #2 (15:14); maten 18-25 (B1). Set-up: Neumann KM184 naar SPL, 
laag-af on, mic-gain 34; output gain +2; verder geen effecten. Capsule op 
50 cm van de stang van een mic-stand, en hierop het ritme getimmerd 
met drumsticks. Resultaat best aardig! Maar ik hoor te veel kamerverb, 
helaas. Zelfs als je het enorm terugbrengt in de mix (-8 dB) blijf je dat 
horen. Het signaal is goed, zij het aan de lage kant, maar dat is omdat de 
transienten wel snel in het rood terecht komen. 

• Take #3 (15:27); als boven, maar nu Neumann op 30 cm, iets andere 
hoek. Misschien iets minder qua roomverb, maar hoor ik nu een veel 
duidelijker verschil in aanslag tussen de twee sticks?! Dan kan ik beter 
met beide sticks aan dezelfde kant van de stang gaan zitten. Maar dat is 
lastiger goed in de maat te krijgen. Met de tip of iets verder naar beneden 
op de stick aanslaan maakt ook uit. 

• Take #4 (15:37); als #3, maar nu mic-gain 36. Klinkt al beter! Dan heb ik 
wel rode transienten in TotalMix, maar daar zie ik niks van terug in Logic. 

• Take #5 (15:44); als #3, mic-gain 37. Maakt niks uit, hangt ook sterk af 
van hoe hard je slaat natuurlijk. Er zal ook behoorlijk wat flex-timing 
nodig zijn om dit goed te krijgen, want ik zit er heel vaak naast (meestal 
20-30 ms te laat). Het patroon is 1-1, 1-3, 1-4, dus per tel 3 tikken, 12 
tikken per maat. Er lijkt geen variatie te zijn, Ringo tikt geduldig het liedje 
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uit. De ‘Room Killer’ preset van Logic in Enveloper kan wel veel van de 
kamerverb eruit halen, dus we gaan op deze wijze even door. Tijd voor 
thee! 

• Take #6 (16:19); maten 42-73. Zoals gezegd, moeilijk om het goed 
swingend in de maat te krijgen! Realiseer mij nu ineens dat een deel van 
de roomverb mogelijk van de zijkanten komt, reflecties van de 
verwarming en muur. Tussen twee gamma matjes L/R geplaatst. Dus 
vanaf #7 nu alles gelijk. 

• Take #7 (16:25); ibid. Scheelt inderdaad wel iets. 
• Take #8 (16:30); ook goed. 
• Take #9 (16:36); maten 90-137. Nu hoor ik ook dat het aandraai 

handeltje van de micstand staat mee te trillen, dit met een elastiekje 
vastgezet. Dus vanaf #10 is alles weer een beetje anders! 

• Take #10 (16:39). Het volume gaat nu weer omhoog, snap niet waarom, 
maar kennelijk zit ik harder te beuken dan vorige takes. In ieder geval zijn 
de tikken op de tel het hardst, de andere twee zijn meer voor de flow en 
feel. Er zit inderdaad een klein verschil in met vorige takes, zeker zonder 
Enveloper is dat trillende handeltje goed hoorbaar, maar niet in de mix. 

• Take #11 (16:49); vooral aan het eind ga ik harder timmeren? Snap niet 
waarom. 

• Takes #12 - 15 (16:53 – 17:00); maten 42-73. Overnieuw, krijg nu de feel 
aardig te pakken, en de opstelling lijkt nu ook redelijk uitgekristalliseerd. 

• Takes #16 – 17 (17:01 – 17:02); maten 18-25 opnieuw. 
 
Comping, nu hoor ik dat takes #2, 3 vrij iel klinken, #4 is beter, en #5 klinkt 
eigenlijk even goed als #17. Voor de comp vooral gebruik maken van takes #10-
17, maar een uitstapje naar #4-9 mag als dat noodzakelijk is. De laatste takes heb 
ik iets meer naar achteren gespeeld op de sticks, en dat klinkt ‘houteriger’. 
Misschien toch niet wat ik zoek, wat metaliger zou denk ik beter zijn. 
Vergelijking met Ringo’s geluid bevestigt dit inderdaad. Dus toch alles weer over! 

• Takes #18 - 19 (17:09 – 17:13); maten 18-25. Nu met de tips van de 
drumsticks gespeeld. Toch fraaier. 

• Takes #20 – 22 (17:15 – 17:19); maten 42-73. 
• Takes #23 – 25 (17:21 – 17:27); maten 90-137. Take #25 afgebroken. 

 
Comping: het valt 
eigenlijk best mee 
met dat te laat zijn, 
als het maar 20 ms is 
hoor je het in de mix 
niet. Wat wel opvalt 
is onregelmatigheid. 
Ringo was een hele 
goede time keeper 
die dat zo in 1x 
neerzette, ik moet het 
dus een beetje bij 
elkaar grabbelen uit 
meerdere takes. De 
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eerste 9 takes kunnen eigenlijk weg, takes #10-17 hebben een iets houtiger 
klank dan takes #18-25, die laatste benaderen Ringo toch het best. 

Zondag 29 april 2018 (15:30 – 17:00) 
Recording lead vocal, takes #69 – 80 (coda). Weer eens geluisterd naar wat 
George nou eigenlijk zingt in het coda. Dat is het best te horen op de monoversie 
van het rechterkanaal. Op links overstemt Clapton alles met zijn gehuil. George 
begint in de eerste ronde van de dalende coupletten lijn (3:42), in maat 108 met 
een vreemde, uit de maat en vals gezongen langgerekt ooohh. In het tweede 
rondje zingt hij, beginnend in maat 114, 7x het karakteristieke oh oh oh (3:54), 
dat in de mix goed doorkomt en zoals ik zelf ook gedaan heb op 31 december. 
Dat herhaalt hij nog eens halfslachtig en iets meer gepijnigd in het derde rondje 
vanaf maat 122 (4:11). In het laatste rondje, als de fade-out al inzet (4:27), komt 
Paul door met zijn yeah yeah yeah. Daarna een paar man die door elkaar ‘wow’, 
‘oeh’ roepen in de laatste druppels van de fade-out, studio vérité. Verder valt op 
dat er vanaf 3:55 een hoge vibrerende noot continue doorklinkt, alsof een 
sopraan de hele tijd een hoge trillende E aan het zingen is. Heb ik eerder 
‘zingende zaag’ genoemd. Of zou het Paul zijn? 

• Take #69 (15:32); maten 108-111. Mic gain 38, S-reduction -5, 
compressor -5, make-up gain 5, Eq ‘on’ 3kHz +1, 200 Hz -2, airband 0, 
output gain +2. Geluid is goed, nu die sfeer en articulatie te pakken zien te 
krijgen. 

• Takes #70 – 72 (15:32 – 15:40); take #72 lijkt bruikbaar. 
• Takes #73 – 77 (15:44 – 15:50); maten 114-118. Tevreden met take #77. 
• Takes #78 – 80 (16:24 – 16:27); maten 122-127. Take #79 OK. 

Daarna uit de SM58 take #5 van 31 december on-the-fly wat dingetjes 
gekopieerd naar wav bestandjes, o.a. het yeah yeah, wat al prima was, maar ook 
George’s oh oh, en de uithaal van de laatste ‘weeps’. Dat coda is ontzettend 
rommelig, het lijkt wel of er twee of drie kerels gewoon door elkaar aan het 
zingen zijn, dus dat kunnen we met deze takes mogelijk een klein beetje 
dichterbij brengen. Alternatief is mengen met ‘afgekeurde’ takes via multing, om 
die studio vérité geluiden te benaderen? 

Vrijdag 4 mei 2018 (14:00 – 17:30) 
Recording tambourine, takes #1-30. De tamboerijn valt in op 2:15, midden in 
de gitaarsolo, na de eerste dalende ronde. Heel raar natuurlijk. Het tempo is 
vergelijkbaar met de rimclick, dus een paardendrafje. Ik neem aan dat Ringo dat 
speelt. Op het eind van de solo, in de turn-around, wordt het heel rommelig 
(maar wel in de maat natuurlijk, het blijft Ringo). In het refrein daarna pakt de 
tamboerijn eerst telkens de 4e tel (2:34), maar in de tweede ronde (2:48) de 2e 
tel! Ook weer eindigend met slagen op de tel. Dan komt-ie nog even terug met 
het paardendrafje na “Look at you all” in het laatste couplet (3:23), valt weer 
weg, en komt weer terug tijdens het “weeeeeeeps” naar de solo. In het coda 
wordt-ie soms gewoon even een maat weggedrukt. Of dat door de mix komt of 
door het spel is onduidelijk. Het is sowieso erg onregelmatig, ik denk dat hij 16-
en blijft zwaaien en zo nu en dan op gevoel kwarten en achtsten slaat voor effect. 
Dit authentiek naspelen wordt lastig, zo niet onmogelijk, maar hier en daar wat 
kenmerkende stukjes moet lukken. 
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Ik gebruik dezelfde set-up als voor “Rain”. De zwarte Meinl tamboerijn met 
driehoekige bellen. AKG C414 onder basotekt, 90 cm van de vloer, cardioid 
geschakeld; -40Hz on; SPL: mic gain 34; laag-af on, verder alles uit (mn de 
compressor). Tamboerijn op ca. 75-80 cm van de mic, gelijke hoogte. 

• Take #1 (14:11); maten 57-90; try-out. Geluid en volume prima! 
• Take #2 (14:18 – 14:21); maten 59-137; volledige doorloop als basis voor 

comp. 
• Takes #3 – 4 (14:36 – 14:38); maten 59-73. 
• Takes #5 - 7 (14:43 – 14:49); mic gain 33, transienten zijn soms toch wel 

behoorlijk hard. Het vloeit toch het best samen als het precies op de tel 
van Logic zit. 

• Takes #8 – 9 (15:16 – 15:18); maten 82-89.  
• Takes #10 – 15 (15:19 – 15:24); maat 89-90. Ja, om Ringo goed na te doen 

moet je het wel precies goed krijgen! 
• Takes #16 – 21 (15:35 – 15:45); maten 98 – 101. Ook weer een klein 

stukkie, maar wel heel kenmerkend voor de track! Take #20 eigenlijk 
helemaal goed. 

• Takes #22 – 23 (15:59 – 16:02); maten 102-108.  
• Take #24 (16:04); maten 104-108. 
• Takes #26 – 30 (16:13; 16:55 – 17:25); maten 109-137. Paar keer 

herhaald voor de comp. Het is onmogelijk hier precies na te spelen wat 
Ringo heeft gedaan. Je hoort het niet goed, en het is ook zeer 
onregelmatig. Beetje met de flow van de gitaar, bas en drums mee tikken, 
dat werkt het best, en . . . vooral op de tel blijven! Zodra je daarvan af 
raakt gaat het scheef trekken allemaal. 

Zondag 6 mei 2018 (14:30 – 17:30) 
Re-recording acoustic guitar, takes #1-22. De slaggitaar opnieuw opgenomen 
om drie redenen. Ten eerste om te horen of dat D7-akkoord inderdaad 
authentieker klinkt, ten tweede om te kijken of ik de prachtige set-up van vorige 
keer kan reproduceren, ten derde om te kijken of dat met de Neumann KM184 
nog fraaier gaat klinken. Opstelling zo goed mogelijk nagebouwd op basis van 
fot’s en documentatie 27 december 2017. Neumann naar SPL; mic gain 34, laag-
af ‘on’, verder niks. Een belangrijk verschil is verder wel dat er nu nieuwe snaren 
van D’addario op de D28 zitten, die echt wel een andere klank hebben dan de 
Martins. Medium plectrum. 

• Take #1 (15:03); nauwelijks signaal?! Maar de klank is prima, veel meer 
warmte en balans dan de NT55 opname (met dezelfde EQ settings). Vraag 
is natuurlijk of we dat zoeken, want ik was daarmee wel heel blij! 

• Take #2 (15:11); mic gain 36. Signaal beter maar nog niet van hetzelfde 
nivo als de NT55. 

• Take #3 (15:19); mic gain 39. Ja, nu vergelijkbaar volume als de NT55. 
Het verschil in geluid blijft opvallend, maar met een boost van +5 dB op 
3500 Hz krijg ik wel een fraai resultaat. Nu nog weinig verschil met 27 
december, alleen iets minder laag, maar dat is nu ook helemaal niet nodig. 
Zou nog iets verder aan de EQ moeten doen om het nog beter te matchen, 
maar dit is prima. 

• Take #4 (15:37); complete doorloop. Zeer goed signaal, beter nog dan de 
NT55-track. Helaas met een foutje in het coda. Het gekke is weer dat ik 
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vaak na de tel lijk te zitten, dat kan ik me haast niet voorstellen, of zit er 
ergens vertraging op de lijn? 

• Take #5 (15:50); vol fouten en ook onderbroken. 
• Take #6 (16:03); ik ga kennelijk steeds harder spelen! Volume zit nu zelfs 

aan de iets te hoge kant? Ook weer veel fouten, moet niet gaan nadenken 
over effecten en dergelijk, gewoon rustig door hakken. Blijf ook vaak de 
maat missen. 

• Take #7 (16:14); mic gain 38. Uitstekend signaal, bij deze speelwijze. 
Toch wel een beetje agressiever hakken, dat past goed. 

• Take #8 (16:27); afgebroken. 
• Take #9 (16:27); compleet, ook behoorlijk goed, zeker het eerste refrein, 

spot on. Met #7 en #9 valt al een goede comp te maken denk ik, opening 
#7 is prima. 

• Take #10 (16:48); voor de bühne, en een beetje naar George geluisterd 
wat hij nou speelt. Moeilijk te horen, hier en daar wel leuke accenten. 
Deze bij de comp betrekken, dus vooral #7-10 nemen. 

• Takes #11 – 22 (17:01 – 17:30); openingsmaten t/m 17. Valt nu ook weer 
op hoe gevoelig de opstelling is voor het spelvolume. Ietsje dichterbij 
zitten, of iets anders gedraaid t.o.v. de mic, of iets harder aanslaan geeft al 
een verschil met de vorige takes. Ik heb nu in ieder geval een paar stevige 
takes want die opening mag niet te aarzelend en lief klinken, duidelijke 
slagen heb ik nodig. En verder moet hij mooi samenvallen met de 1-2 van 
de kick, anders wordt het ook gauw rommelig, en dat is met name in de 
opening cruciaal. Het blijkt erg lastig dat perfect te krijgen, maar ja, 
perfect is ook gewoon lastig! Take #17 is goed begin, maar daar is dat 
raspen niet zo mooi in de eerste drie maten. 

 
Recording whistle, takes #1-2 (21:49; 21:51). Belachelijk natuurlijk, maar ik 
meende bij The Beatles op 3:54 iemand op zijn vingers te horen fluiten op het 
linker kanaal. Dit is sowieso het drukste en rommeligste kanaal van hun mix, en 
er lijken in het coda erg veel achtergrond geluiden te zitten. Die tussen-je-
tanden-fluit heb ik ook bij gezet, voor effect. Gewoon vanachter mijn laptop, 
richting mic gefloten, 3 meter verderop. Grappig! 

Maandag 21 mei 2018, 2e Pinksterdag (15:00 – 17:30) 
Re-recording bass, takes #3-11. Nu eindelijk serieuze zaak maken van Macca’s 
bas. De Fender P-baspartij was prima, maar de rocksound was te zwaar en het 
miste ook die karakteristieke ‘dirty attack’ van Paul’s partij in deze track. Is dat 
te doen met de Squier VI? Toen ik met Jos hieraan heb zitten sleutelen dacht ik 
dat we er bijna waren, maar nu ik zelf een exemplaar van de Squier VI heb begin 
ik weer te twijfelen. Het eerste dat ik gedaan heb toen ik de bas ontving was de 
snaren vervangen door een setje flat wounds. Ik dacht dat McCartney altijd 
daarop speelde, maar als ik nu weer goed luister naar de geïsoleerde track van 
die baspartij kun je het typisch piepend (‘squeaking’) geluid goed horen dat Paul 
maakt als hij zijn vingers over de snaren beweegt. Die metalige attack zou dus 
best wel eens van round wounds afkomstig kunnen zijn? Eerst zitten zoeken naar 
hoe die elementen en schakelaars nou eigenlijk werken.  
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“The pickups are three custom Jaguar single coils with the 
traditional Jag style shielding claws. The middle pickup is 
reverse wound / reverse polarity (RW/RP) which means 
that when you run the middle pickup together with either 
of the other pickups, it's hum-canceling. The Bass VI 
features individual on/off slider switches for each of the 
three pickups. A fourth switch, commonly called a 
"strangle switch" is similar to the one found on Jaguar 
guitars, and rolls off a lot of the lows, giving the instrument 
a thinner, brighter tonality, regardless of which pickups 
are currently activated. Master volume and tone controls 
work with all three pickups, and the tone control's range, 
along with the diverse selection of possible pickup 
combinations and the bass-cutting "strangle switch" 
provide a extensive variety of tonal colors, making this a 
very flexible bass from a sonic standpoint.” 
 
Dus van bovenaf gezien zijn de eerste drie schakelaars, van 
links naar rechts, de aan/uit schakelaars voor de drie 
elementen. De vierde schakelaar is een soort bas filter. Dat 
hum-canceling effect van dat middelste element hoor je 
inderdaad heel duidelijk. Na enig zoeken besloten voor 

deze track de uit-aan-aan-uit combinatie te gebruiken met toon en volume voluit 
open. Dat komt dus overeen met de conclusie waar we in de sessie van 29 
december ook op uitkwamen. 
Wat vervolgens nog belangrijk blijkt, behalve de snaren, is welk plectrum je 
gebruikt, en waar je snaren aanslaat. Ik gebruik nu een heavy pick boy, maar niet 
zo’n hele dikke, en sla redelijk fel aan tussen tweede en derde element, zodat je 
met de handpalm nog kunt muten. Verder de speelstijl zoals ik die ook op de P-
bas gebruikt heb, dus vrij percussief. 
Tenslotte nog de vraag of een DI voldoende is, of dat ik ook nog via een 
versterker/kabinet moet opnemen? Dat laatste kan ook nog later, via reverse-DI, 
misschien wel zo prettig voor de buren. Dus ik ga DI proberen, en eerst maar 
eens kijken of ik daar met wat EQ en parallel processing wat mee kan. 

• Take #3 (15:19); instr gain 17. Maten 2-42 om uit te proberen. Op zich 
goed geluid, maar ik krijg het niet zo mooi met heldere attack zoals Macca. 
Ook niet met parallel processing. Ik zit bovendien bijna overal na de tel? 

• Take #4-5 (15:42); instr gain 15, in low latency mode. Ook prima. Take #4 
valse start. Vergelijking met take #2 levert nauwelijks verschil op. Ik had 
toen iets meer vervorming bij de aanslag, maar het basgeluid is hetzelfde. 

• Take #6 (15:57); instr gain 18. Weinig verschil, iets meer vervorming in 
de attack. 

 
Hoe nu verder? Het komt nog niet in de buurt van Macca. Dan maar eens 
geluisterd naar direct inpluggen in de Super Champ. Daar werd ik wel blijer van, 
want nu hoorde ik op sommige Super Champ pre-sets een gruizig blues geluid, 
terwijl de attack er mooi in blijft zitten. Dus zou dat inderdaad de truc zijn 
geweest toen? Gewoon inpluggen in een gitaarversterker?  
Besluit: De bas-VI op deze wijze DI opnemen, en daarna reverse-DI via de Super 
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Champ, of Twin Reverb, en eventueel naar smaak mixen met droge track. Het 
mogelijke verschil in snaren (flat vs round wound) dan maar laten zitten, perfect 
wordt het toch nooit. 

• Take #7 (16:57); dat vervormde randje uit takes #1,2, zou dat van de 
Radial J48 zijn? Daarom de Squier nu daarop ingeprikt, phantom power, 
mic gain 34. Geen verschil met take #6 qua geluid, ook de vervorming zo 
nu en dan vergelijkbaar. Dus geen idee hoe we dat toen gedaan hebben! 
We gaan verder zoals in take #6, nu eerst proberen de openingsmaten 
goed te krijgen en dan eens reverse-DI doen, alvorens we de hele track 
opnieuw opzetten. 

• Take #8 (17:11); DI op RME FF, instr. gain 17. Zonder low latency mode, 
en ja ja, weer vrijwel alles na de tel! 

• Take #9 (17:13); low latency mode aan, nu bijna alles goed op, of iets voor 
de tel, zo ken ik mezelf weer! Plectrum tussen E1 en E2. 

• Takes #10-11 (17:22); maten 24-42. Plectrum tussen E2 en E3. Take #10 
valse start. Het lijkt wel of ik in dit gedeelte wat zachter ga spelen, in ieder 
geval is de attack veel minder, maar verder qua spel vrijwel helemaal 
goed. Snel een comp gemaakt van #8, #9, #11, voor reverse-DI. 

Vrijdag 25 mei 2018 (15:00 – 16:30) 
Reverse DI Bass VI. Via Radial Reamp en dan naar Super Champ XD. De presets 
(voices) geven heel uiteenlopende resultaten, bij sommigen (zoals 1) verdwijnt 
de attack vrijwel helemaal, bij (4) vrij scherpe attack. Met afregelen van gain 
versus volume 2, kun je inderdaad het effect krijgen dat je op Macca’s bas hoort. 
De attack klinkt vervormd, en zodra de transient voorbij is komt de bas. Voice 7, 
12 hebben een hele moderne sustain en compressor, dus die vallen af. Bruikbaar 
is mogelijk: 

1. Voice 4, gain 8, vol 2, treble 10, bass 10, scherpe attack. 
2. Voice 5, gain 5/6, vol 2/3, treble 10, bass 10, mooie attack, lekker bluesy. 
3. Voice 6, gain 5, als boven. 
4. Voice 8, gain 2, vol 2/3, treble 10, bass 5, maar de distortion houdt iets te 

lang aan, wel aardig attack. En de dubbele noten klinken wel vet. Voice 9 
geeft vergelijkbaar effect met gain 1. 

5. Voice 10, gain 2.5, vol 4, treble 7, bass 10. 
Daarna mee laten lopen met de rest van de mix en vergeleken met Paul. Optie [2] 
komt het meest dichtbij, zeker met de dubbele noten, alleen de distortion in de 
attack klinkt iets anders. Via de oude Super Twin vond ik het resultaat niet 
bevredigend, de vervorming klinkt te snel ook 
door in de hele sustain, en verder weinig 
regelmogelijkheden voor de gain. Het is 
jammer dat we niet meer kunnen achterhalen 
op welke versterker Macca ingeprikt heeft, 
maar dat het op deze manier ongeveer gegaan 
is staat toch wel vast. Er is ook andere 
documentatie (Babiuk) die dat suggereert. 
Wellicht heeft er nog een compressor tussen 
gezeten. Volgende vraag is nu: hoe nemen we 
het Super Champ signaal op? Met Jos toen de 
C414 gebruikt, maar een SM58 kan natuurlijk 
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ook. Of de D112, of de Beta52. Een wat voller, warmer geluid is denk ik wat we 
zoeken, maar die attack moet er wel in blijven.  
 
Later merk ik dat het effect ook sterk bepaald wordt door de compressor die op 
de Bas-DI track zit (FET Electric bass, met Autogain off, + 8dB gain). Hierdoor 
krijg ik sneller vervorming. Ook heb ik een EQ met een boost op 170 Hz erop 
zitten, maar dat heeft niet zo veel invloed. Zonder compressor klinkt optie [2] 
nog tamelijk braaf. Nu klinkt optie [3] wel aardig, met gain 6, treble en bass 10. 

Zaterdag 26 mei 2018 (13:30 – 15:00) 
Recording reamped bass. Track ‘Bas-RA’. Om uit te zoeken met welke mic ik het 
beste resultaat krijg. Dus mic voor de grille, dan naar Channel One. Zonder 
fratsen, dus nergens filters, behalve laag-af. Super Champ XD Optie [3], met gain 
6, vol 3, treble en bass 10, identiek voor alle tracks, alleen wel telkens de mic 
gain afregelen op een vergelijkbaar signaal. Afspelen zonder compressor op de 
DI-track. 

• Take #1 (13:58); Shure SM57, 3 cm voor de grille, midden voor de 
speaker. De transienten worden dan inderdaad minder, precies zoals in 
de track van Paul! Maar een beetje te weinig bas, en de distortion is ook 
niet zo kort als bij Paul. 

• Take #2 (14:09); Shure Beta52. Gek genoeg klinkt dit scheller, ieler en 
dunner?! Dit wordt ‘m niet, hoewel in de mix de attack in het refrein wel 
goed klinkt, en beter doorkomt dan take #1. Opvallend hoeveel hoog (tot 
5 kHz) er nog in het signaal zit! 

• Take #3 (14:26); AKG D112. Signaal komt hiervan harder door dan de 
Beta52. Er zit ook zeker meer dan 10 dB signaal rond de 100 Hz! Dus bas 
komt prima door, en ook de attack blijft goed hoorbaar. Alleen de attack 
in de openingsmaten komt er niet goed uit, maar dat ligt eerder aan optie 
[3]. De dubbele noten wel lekker gruizig. 

• Take #4 (14:44); Sennheiser e906. Tegen verwachting een uitstekend 
resultaat. Misschien 1-2 dB lager op de 100 Hz t.o.v. take #3, maar weer 
iets evenwichtiger in het hoog. 

• Take #5 (14:57); AKG C414. Geen laag-af, cardioïd. Maar op 4 cm van de 
grill moet hij wel -12 dB geschakeld staan. Ook een zeer goed resultaat, 
zelfde signaal rond de 100 Hz, en verder mooi in evenwicht.  

 
Ik denk dat #4 en #5 het 
meest bruikbaar zijn, zeker 
op de tweetonige power 
chords klinkt het wat 
bluesier dan met de D112. 
De Sennheiser klinkt op die 
frasen in de mix iets scheller 
dan de C414 opvallend 
genoeg. Op de single-note 
opening hoor je in de mix 
geen verschil. Maar in het 
oplopende einde van het 
refrein, waar Macca die 
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typerende aanslag laat horen, komt de Sennheiser iets dichterbij. Met een kleine 
EQ lift rond 3500 Hz kan ik dat er op de C414 track wel een beetje uit krijgen. 
Hoe Paul dat fraaie distortion effect op zijn aanslag transient heeft gekregen zal 
voor mij wel een raadsel blijven, maar ik kan hier wel een track mee maken die 
lekker bluesy klinkt, en toch voldoende bas heeft. 

Vrijdag 8 juni 2018 (14:30 – 18:00) 
Re-recording bass, Bas-DI, takes #12 – 58. Setup als 21 mei, take #11.  

• Take #12 (15:06 – 15:11); complete doorloop als basis voor comp. Zonder 
low latency en inderdaad weer vrijwel alles na de tel. 

• Takes #13 – 15 (15:17 – 15:23); maten 2 -23. low latency aan. 
• Takes #16 – 19 (15:29 – 15:32); maat 9, het lastige patroontje op de hoge 

e. Die typische aanslag, en dan ook nog in de maat. 
• Takes #20 – 22 (15:36); maat 17. Dito. 
• Takes #23 – 25 (15:43 – 15:45); maten 24-42. 
• Takes #26 – 29 (16:00 – 16:04); maten 42-50. 
• Takes #30 – 33 (16:16 – 16:18); maten 51-58. 
• Takes #34 – 38 (16:27 – 16:30); maten 56-58. 
• Takes #39 – 41 (16:44 – 16:46); maten 58-66. 
• Takes #42 – 46 (16:54 – 16:56); maten 64-66. 
• Takes #47 – 48 (17:18); maten 66-73. 
• Takes #49 – 52 (17:22 – 17:28); maten 69-73. 
• Takes #53 – 58 (17:40 – 17:44); maten 74-90. 

 

Zaterdag 16 juni 2018 (15:00 – 16:00; 17:00 – 18:00) 
Re-recording bass, Bas-DI, takes #59 – 95. Setup als 21 mei, take #11.  

• Takes #59-60 (15:11); maten 91-98. Zonder low latency mode. Dus 
vrijwel alles weer te laat. Toch wel stukje gebruikt voor de comp! 

• Takes #61 - 63 (15:14 – 15:16); nu wel goed. 
• Takes #64 – 70 (15:33 – 15:38); maten 99 – 106. Piece de resistance is 

hier het loopje in de laatste maten, die oplopend in achtsten gaat en dus 
de neiging heeft te haasten voor de tel uit. 

• Takes #71 – 77 (15:43 – 15:51); maten 104-106. Pogingen om dat beter 
op de tel te krijgen maar het lukt niet. En eerlijk gezegd zat er genoeg in 
de vorige takes voor een goede comp. Had beter een keer zonder latency 
kunnen proberen! De laatste 3 takes bovendien complete missers.  

• Take #78 (15:55); maten 105-106. Echt de laatste poging, maar 
halverwege beginnen is ook lastig, en het gaat gewoon niet. Meer oefenen, 
er zit niks anders op, nog een paar jaartjes en dan lukt me dit 
waarschijnlijk wel. Het grappige is, als je afspeelt met alleen de drums 
klinkt het prima, dus eigenlijk was dit helemaal nergens voor nodig. 

• Takes #79 – 81 (17:18); maten 107-114.  
• Takes #82 – 85 (17:36 – 17:39); maten 115-122. Hier weer hetzelfde 

probleem met de versnelling in het turn-around loopje. 
• Takes #86 – 88 (17:43 – 17:45); maten 120-122. Ook hier weer 

geprobeerd dat beter te krijgen, zelfde resultaat. 
• Takes #89 – 91 (17:51 – 17:53); maten 122 – 130.  
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• Takes #92 – 95 (18:01 – 18:02); maten 131-137. Take #92 valse start. 
De comp klinkt eigenlijk nu al goed, zowel in de mix, als met alleen de drums. 
Nergens uit de maat of met opvallende missers. Ik hoor nu toch wel het squeaken 
van de snaren, door het schuiven met de vingers! Dus wellicht valt het nog wel 
mee met die flatwound snaren. Nog wel nalopen met alleen de drums in de 
feedback. Met de P-bas had ik hier 148 takes voor nodig, dus we gaan vooruit! 
Wat wel erg opvalt is dat het signaal erg wisselt qua volume, vooral in de 
coupletten valt het wat naar achteren in de mix. Wellicht bij het re-ampen eerste 
via een compressor laten lopen? Verder hier en daar nog even goed luisteren 
naar de staccato stukken, of dat wel goed klopt met Macca, en eventueel 
repareren. 

Dinsdag 19 juni 2018 (21:00 – 22:30) 
Re-recording bass, Bas-DI, takes #96 – 120. Setup als 21 mei, take #11.  
Reparaties van kleine oneffenheden, meestal maar 1 of 2 maten. Tja, het moet 
perfect, nietwaar? We zijn al een paar keer tot het gaatje gegaan, dus dan ook 
hier. 

• Takes #96 – 98 (21:29 – 21:32); maten 22-23. 
• Takes #99 – 101 (21:35 – 21:37); maat 47. 
• Take #102 (21:42); maten 58-59. Ook 1-op-1 in de final comp! 
• Takes #103 – 106 (21:51); maten 65-66. Het eerste drukke loopje van 

lage E>hoge E glissando omlaag en dan weer oplopend lage E, en 
eindigend op eerste tel op de Am. Dit keer goed gelukt, mooi vloeiend, 
maar wel via comping. 

• Takes #107 – 114 (21:59 – 22:02); maten 72-74. De turn-around aan het 
eind van de gitaarsolo, met nogal druk achtsten werk van Macca. De 
eerste 5 takes complete mislukking, moet je ook maar langer oefenen! 

• Takes #115 – 117 (22:13 – 22:14); maten 96-98. Het tweede drukke 
loopje van lage E>hoge E>glissando omlaag en dan weer oplopend lage E, 
en eindigend op eerste tel op de Am. Hier ook weer de rust kunnen 
vinden. 

• Takes #118 – 120 (22:20 – 22:21); maat 103. De laatste take in de comp! 
De comp klinkt prima met de drums samen, twijfel alleen nog een heel klein 
beetje aan maat 9, maar dat verdwijnt vermoedelijk wel in de mix of is met flex-
timing wel op te lossen. Nu nog kijken of het re-ampen naar verwachting gaat. 

Vrijdag 29 juni 2018 (12:00 – 13:00; 15:00 – 16:00) 
Re-amping bass VI. Natuurlijk eerst weer even 
geluisterd of de evaluatie van 25-26 mei nog klopt. Na 
beluistering van de droge wav-bestanden van takes 
#1-5 gekozen voor de C414, op 4 cm van de grill 
en -12 dB gevoeligheid, geen laag-af, en standaard 
cardioïd. Foam matjes om de mic geplaatst. 
Uitgestuurd naar SPL, deze ook heel kaal gehouden: 
mic gain 29 (in TotalMix alleen oranje pieken), geen 
laag-af en geen andere filters. De Radial staat ook vol 
open. De DI-track heeft wel een EQ erop, met laag-af 

(34 Hz, 24/Oct) en een boost van 5 dB op 176 Hz (Q=0.67). 
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• Take #6 (12:16 – 12:21); compleet. Bus send DI-track -6 dB. Zit er 
voldoende distortion op? De dubbele noten klinken goed, maar is het 
“dirty enough?” In ieder geval een hele droge track. 

• Take #7 (12:45 – 12:50); compleet. Bus send DI-track -1 dB, EQ laag-af 
(30 Hz, 36/Oct). Dit levert natuurlijk een steviger signaal, hoewel ik het 
effect nog wel mee vind vallen voor 5 dB. Maar dit is zeker bijteriger, en 
dat hoor je nu wel duidelijker door de hele track, niet vooral op de 
dubbele noten. In de mix van The Beatles valt het met de hoorbare 
distortion op Macca’s bas ook wel mee. Ja, het zit er in, maar is vooral 
hoorbaar op de staccato dubbele noten en in de opening op de aanslag. 
Nog een paar edits in de comp, in de openingsmaten om toch zoveel 
mogelijk sustain te hebben, i.p.v. precies op de tel. Dus in het intro een 
klein verschil tussen takes #6-7 en later. 

• Take #8 (15:17 – 15:22); Bus send DI-track -3 dB. 
• Take #9 (15:27 – 15:32); Compressor op DI-track on (FET Electric Bass, 

Thr -12, Gain 6.5, Autogain off, Limitor on 0 dB), Bus send DI-track -9 dB. 
Dit blijkt weinig uit te maken, het verschil met #8 niet hoorbaar, zeker 
niet in de mix, solo klinkt #9 misschien iets wolliger. Ik dacht dat de 
compressor dan met de zachtere refreinen iets beter zou omgaan maar 
dat lijkt dus niet zo. Zowel qua volume als qua distortion is het vrijwel 
identiek, maar dat is eigenlijk op alle andere takes ook het geval. Ook de 
typerende attack van de noten komt er niet duidelijker uit, dat moet deels 
van de Eq op 3500 Hz komen. Ik denk dat we met verder tweaken niet 
veel dichterbij Macca gaan komen dan wat we nu hebben. Call it quits!4  

 
 
 
 
  

                                                        
4 Hoewel, zie opmerking mix sessie 15 juli! 
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Mixing sessies 

Woensdag 31 januari 2018 (21:00 – 22:15) 
Balancing drum tracks. Eerste ruwe mix opgezet voor de drums. Dit keer 
tamelijk consequent en agressief overal high pass of low cut single band filters 
erop, gevolgd door noise gates op de toms en kick. De overheads naar aparte bus, 
en hierop high pass vanaf 1000 Hz, daarmee ben je een flink deel van de kick 
(50-100 Hz) en de snare (100 – 300 Hz) kwijt, gevolgd door een EQ met een 
lichte +3 dB shelving vanaf 10kHz. Nu komen de bekkens mooi door, terwijl de 
kick en snare vooral van de close-miking tracks afkomstig blijven. Op de snare 
tracks een high pass vanaf 160 Hz, en Snare Gate als preset noise gate filter. 
Tomtom een high pass vanaf 85 Hz, gevolgd door een Tomtom Gate. Floortom 
dito met high pass vanaf 48 Hz. Op de kick een Enveloper, “room killer” preset 
met 62% attack gain en 13.5 ms timing, daarmee haal je inderdaad veel ambient 
noise eruit, terwijl er een hele duidelijke kick attack in de mix doorkomt. De 
drums bus ‘solo’ klinkt prima, alleen de floortom een beetje vreemd, plastic-
achtig. In de totale mix klinkt het al heel goed, en ik heb nog nergens boosts of 
reverb toegepast! Nog doen: 1. comp maken; 2. kick bussen maken voor attack 
en diepte, en dan naar smaak mengen; 3. EQ-ing toms; 4. snare tracks in fase 
brengen met overheads. 

Zaterdag 3 maart 2018 (16:30 – 17:30) 
Comping drums. De basis is bijna overal goed, de verschillen tussen de takes 
zitten vooral in de breaks. Compen vanuit takes #7-9. Take #9 is in maten 1-18 
het meest stabiel en op de tel. 

Zondag 4 maart 2018 (13:30 – 16:00) 
Comping drums. Ik merk nu wel dat Ronald spaarzaam is geweest met de 
breaks, Ringo doet dat vrijwel elke keer na 8 maten. Ronald slaat dat over in 
bijvoorbeeld maten 49 en 65. Bovendien eindigt Ronald nogal eens op de crash 
cymbal, en dat deed Ringo meestal niet. De breaks klinken prima, maar zijn niet 
echt een goede imitatie van Ringo. 

Dinsdag 13 maart 2018 (21:00 – 22:30) 
Solo guitar. Nagedacht over hoe je dit nu het beste kunt gaan doen, en wat licks 
geoefend. Clapton tokkelt als hij niet soleert een beetje met de akkoorden mee. 
Wil ik dat ook een beetje authentiek krijgen zal ik dat ook sectie voor sectie 
moeten inspelen. Hier viel me op dat hij in de opening wel de majeur 7 in de F 
speelt, dus mogelijk komt hier de verwarring vandaan in de CS notatie? Plan is 
om van ElGtr3 een complete doorloop te doen zonder fratsen, dan daarop de 
meer authentiekere tokkeltjes van Clapton. Vraag is: moeten we dan 
daarbovenop de solo’s gaan plaatsen zodat we op het eind een enkele track 
Clapton gitaar krijgen na compen? Vermoedelijk niet, want de solo delen krijgen 
bij Clapton ook ineens veel volume, wellicht een mix foefje, maar dat kan ik met 
twee aparte tracks beter doen. 
Tevens wat opruiming gedaan van sommige takes, AcGtr (#1-7), Bass Gtr (#1-
37), AcGtr_PU, ElGtr 1,2 (#1-10). 
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Tenslotte de mix snel in balans gebracht t.o.v. VU meters. Kijken of we dat in de 
mix wat consistenter kunnen doorvoeren. De toms schieten nog steeds in het 
rood, maar op de peakmeters blijft het nu rond de 0 dB hangen, en we hebben 
natuurlijk voorlopig nog geen clippings. 

Zaterdag 31 maart 2018 (13:30 - ) 
Checking comp drums. Haal toch nog een foutje eruit, in de OHL tov OHR comp, 
die gedurende 2 maten niet synchroon loopt. Dat hoorde je wel in de droge drum 
track, maar niet in de mix (door die Clapton gitaar). Lastig punt blijft maat 114, 
daar wissel ik van take #8 naar #9 (figuur), maar de break in beide takes eindigt 
op verschillende bekkens, terwijl de toms tijd nodig hebben om hoorbaar uit te 
galmen. Dus de overheads en kick wisselen op 114-1, en de rest op 114-3. Nu ik 
op de overhead mics een laag-af heb staan waardoor het laag van de kick er 
nauwelijks nog doorheen komt, merk ik dat de kick ook een veel drogere klank 
krijgt in de totale mix. De D112 pakt natuurlijk de ambience van de zolder niet 
op! 

 

Zaterdag 7 april 2018 (15:00 – 16:30) 
Comping acoustic guitar. Een betere comp gemaakt van de track van 27 
december, omdat we dit toch over gaan doen. Deze comp sluit beter aan bij het 
drumwerk van Ronald. Van vrijwel alle takes iets gebruikt, behalve #10, 12 
(compleet), 13, 20. Daarna de takes opgeruimd. (Dit kan kennelijk niet in Logic 
zelf, je moet ze eerst deleten, en dan uit de prullenbak in een backup folder 
zetten.) 

Zondag 8 april 2018 (16:00 – 17:30) 
Comping & Autotuning lead vocal.  

vrijdag 13 april 2018 (22:30 – 23:30) 
Autotuning vocal 2. En ook nog een beetje comping uiteraard om hier en daar 
voor een take te kiezen die iets beter de juiste noten direct goed raakt. Bounce-
in-place. 
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Zondag 22 april 2018 (17:00 – 17:30) 
Parallel processing kick drum. De aux bussen opgezet: Kick-punch en Kick-
Low, daarna mengen in aux-bus KickPar, en die doorsturen naar de drums aux-
bus. Het lijkt de remise van Leiden Centraal wel met al die bussen! De ‘room 
killer’ Enveloper op de punch, gevolgd door een Rock Kick Drum EQ (laag af 
vanaf 200 Hz, en een hele brede boost van 6 dB rond de 2 kHz) en een 
compressor (Type R Kick; auto gain off). Op de ‘low’ bus een EQ (boost 45 Hz, dip 
136 Hz), een vergelijkbare compressor en een high-cut vanaf 520 Hz. Weet nog 
niet of dit nou het geluid is wat ik zoek, maar die hele lage punch ben ik nu wel 
kwijt terwijl ik nu duidelijk het klappen van de beater op het vel hoor. Na 
vergelijking met Ringo’s kick de onderlinge verhouding verder bijregelen, maar 
kom aardig in de buurt van die sound! 

Maandag 30 april 2018 (22:30 – 23:30) 
Comping rimclick, maten 42-72. Uit takes #20-22. Take #20 zit vaak goed, maar 
klinkt net ietsje anders, daarom toch vaak voorrang gegeven aan #21-22. Vrijwel 
alles zit 30 ms na de tel, maar dat hoor je niet in de mix. Misschien toch ook nog 
eens kijken naar takes #12-15 voor een iets andere (‘houtiger’) sound?  

Dinsdag 1 mei 2018 (21:30 – 23:30) 
Comping rimclick, maten 90-137. Uit takes #23-25. Daarna met een EQ het 
geluid iets meer naar The Beatles getrokken met een +7 dB boost op 840 Hz, 
waardoor er iets meer ‘body’ in het geluid komt. Lijkt best goed op het origineel. 
Laat dat hout dus maar zitten. Takes #2-17 allemaal weggegooid. 

Zaterdag 5 mei 2018 (11:00 – 12:00) 
Comping tambourine. 

Zondag 13 mei 2018 (14:30 – 17:30) 
Comping Gtr2 (rhythm guitar). Dit blijkt toch meer nodig dan ik had gedacht. Ik 
heb nu de mogelijkheid om de slaggitaar meer te laten samenvloeien met de 
drums, en dat komt het resultaat wel ten goede. Maar het wordt wel een 
breiwerkje van jewelste! In de opening zitten nu fragmenten van takes #12, en 
#15-21, met name omdat dat eerste rondje vrij goed doorkomt in de mix en dus 
echt goed moet zijn. Daarna toch nog vaak meerdere takes gebruikt, te weten #5 
(alleen maten 49 en 66), #6, #9, #10. Gek genoeg niks van #7, hoewel ik daar 
best tevreden mee was. Het moet gezegd dat de verschillen vaak miniem zijn, 
maar soms valt het gewoon net iets beter samen met de drums, hoewel je dat aan 
de track zelf dan niet ziet. Wel een mooi bewijs dat compen in solo, visueel op de 
tempo bar, niet altijd handig is. 

Maandag 25 juni 2018 (21:00 – 22:30) 
Comping bass VI-DI. Comp 6 afgerond. Was al aardig gedaan tijdens het 
opnemen, maar nu toch wat uitgebreider naar verschillende takes geluisterd, en 
dan met alleen de drums in de mix, dus niet alleen visueel, maar vooral goed 
synchroon met de drums. Soms moet je dan toch voor een take kiezen die iets 
voor de tel zit, omdat Ronald dan met zijn basskick ook net ervoor zit, en dan 
klinkt het toch fraaier samen. Deze is nu klaar voor re-amping, misschien nog 
even goed naar de compressor kijken, die haalt nu al veel van het volume verlies 
in de refreinen eruit. 
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Zaterdag 30 juni 2018 (14:00 – 15:30) 
Nu we alle tracks hebben kunnen we serieus aan de mix beginnen. Er is al veel 
gedaan tijdens de opname sessies, maar nu moet alles mooi in balans komen. De 
eerste vraag is: waar zetten we alles neer? The Beatles mix is weer typisch 1968, 
bas en drums links, sologitaar rechts, etc. Dat lijkt in de huidige tijd een beetje 
vreemd.  
 
Stereo Imaging Beatles: 
Links Midden Rechts 

Drums Lead vocal Piano 
Bass Acoustic guitar Solo guitar 

Electric guitar Harmony vocal Organ 

 Tambourine Rim click 
 
Mijn mix set-up: 

Links Midden Rechts 
Acoustic guitar Lead vocal Tambourine 

 Harmony vocal Piano 

Organ Drums Electric guitar 
Rim click Bass  

 Solo guitar  
 
Eerst de groepen wat overzichtelijker neergezet, bij elkaar en met kleurtjes. 
Alvast een beetje opruimen. Daarna gekeken of we echt helemaal blij zijn met de 
re-amped bass. Take #8 uiteindelijk toch als beste beoordeeld. Heel lichte boost 
op 3.8 kHz (+1 dB, met meer gaat het al te erg klikken met die attack!), en daarna 
een FET Bass compressor, default met de gain op 0 dB voorlopig. Deze heeft een 
korte attack van 3 ms, en lange release van 460 ms. 
De solo gitaar moet nog veel aan gebeuren qua sound, want met die ADT erop 
verdwijnt het wel heel erg naar achteren in de mix. Er is een verschil van zo’n 2 
dB tussen met en zonder ADT qua volume of aanwezigheid in de mix, dus een 
beetje lift helpt ook wel, maar de vraag is of het hele stereobeeld van nu wel 
wenselijk is. Weliswaar staat het in het midden gepand, maar door de ADT 
waaiert het enorm uit. Dus vermoedelijk moeten we droog en processed gaan 
mengen en op die manier misschien iets meer focus aanbrengen in de mix.  

Zondag 1 juli 2018 (15:00 – 16:30) 
Bas VI. Verder met opruimen en voorbereiden. De Bass VI Re-amped track 
opgeruimd, en alleen take #8 teruggeplaatst. Nu kan ik hier ook een beetje 
flextiming op doen. Met name op 14-1 zat de aanslag hoorbaar iets na de kick, en 
in de refreinen mag het soms ook net een klein beetje meer synchroon met de 
drums lopen. Ook met de hand (Sample Editor) het tikken van het plectrum op 
het middelste element verwijderd op veel plaatsen door de hele track heen. 
Vooral in het kenmerkende klimmende turn-around loopje in de refreinen was 
het hoorbaar in de mix. Op de een of andere manier krijg je door dat re-ampen 
van bas naar een gitaar cabinet die typerende attack erin, maar dit soort 
speelstijl dingetjes komen ook veel harder door. Maar nu hebben we een mooi 
synchroon lopende schone bas track! 
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Lead vocal 1 bounce_in_place met Autotune correctie. Verder nog niks mee 
gedaan, de hele stemmenpartij moet nog compressie, EQ, vocal riding. 
De akoestische gitaar klinkt goed, hoewel niet overal precies in sync met de 
drums, maar dat is niet erg. EQ lijkt goed. Compressie? 

Maandag 2 juli 2018 (22:30 – 23:30) 
Pianogeluid. De Yamaha Studio piano was te rond en warm, nu gekozen voor de 
Steinway Piano Room, en dan de EXS24 aangepast, met name de ‘cut off’ 
opengezet op 50%. Dan wordt het geluid wat scheller en bijteriger, wat met een 
EQ nog een beetje kan worden aangescherpt met een 5 dB boost op 1200 Hz. Nu 
nog wel beter in de mix plaatsen. 

Donderdag 5 juli 2018 (21:30 – 22:30) 
Solo gitaar. Op 30 maart had ik al wat automatisering op beide bounce-in-place-
tracks van de sologitaar gezet, zodat er een mooie afwisseling ontstaat tussen het 
getokkel en de soli (figuur). De twee tracks nu apart geprocessed voor distortion 
en ADT. Hiertoe beide tracks (tokkel + solo = ElGtr3 + 4) naar bus 24 met alleen 
de GtrAmpPro erop (bus ‘Gtr Amped’), en deze stuurt naar bus 11 (‘sologuitar’) 
en naar bus 23 met alleen de Reel ADT (bus ‘Gtr ADT’). Bus 23 stuurt ook naar 
bus 11, en bus 11 naar de Stereobus 20. Het is weer een aardig busstation 
geworden! Maar zo heb ik met bus 23/24 nu de mogelijkheid om de gitaar na 
alleen versterking te mengen met ADT, zodat je de juiste balans kunt aanbrengen 
zonder transparantie te verliezen. Het level van deze balans kun je dan met bus 
11 weer variëren in de eindmix. En daar kun je dan wat compressie en EQ 
opzetten als nodig. Vreemd genoeg dan toch weer een beetje tweaken aan de 
GuitarAmpPro om het geluid vergelijkbaar te houden, maar ik heb de indruk dat 
de loopjes en articulaties nu wel beter behouden blijven. Wel de balans nog goed 
zoeken over de KRK. 

 
 
Het drum geluid dreigt soms een beetje weggedrukt te worden, deels omdat er 
nog geen EQ op de toms zit, maar ik mis vooral bekkens. De overhead bus kan 
meer bijdragen omdat er een hipass zit vanaf 270 Hz, waardoor je vrijwel de hele 
kick kwijt bent, en daarmee ook de roominess! Dus nu kan ik de bekkens wat 
meer in beeld brengen zonder dat de drums ‘wet’ van de zolder-verb gaan 
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klinken. Slimme zet geweest! Maar wat ook enorm helpt is een AdLimiter op de 
drums bus. Gewoon de default insert met 3 dB na de FET Live Drums compressor 
die er al op zat. Zonder dat de meters wild uitslaan heb ik nu ineens prachtig 
gearticuleerde drums in beeld! Heeft nog maar een klein beetje EQ nodig om het 
mooiste uit de toms te halen, en misschien ook de snare. 

Zondag 8 juli 2018 (22:00 – 23:00) 
Orgel geluid. Dit weer opnieuw ter discussie. Bij de Beatles klinkt het orgel in 
het eerste refrein vrij hoog en schel, bijna een fluitketel!  Eerder vond ik 
meerdere pre-sets in de buurt komen, maar wat ik 28 december goed vond 
passen mist toch een beetje dat hoge fluitende. Deze komen wel in buurt: Classic 
Hard Rock 02, Classic Jazz 01, Classic Rock 01, Jazz Standard, Percussive Jazz 
Organ, Plain and Simple, Round Reggae. Vooral die Percussive Jazz Organ komt 
dichtbij dat fluitende, maar ook dat draaierige omdat er een Leslie effect op zit 
(Rotor insert). Dat kun je ook nog in sommige van die andere toevoegen 
wanneer dat er niet standaard in zit, maar dan ben ik nog maanden aan het 
zoeken naar de juiste combinatie. Via de limiter-insert zit er ook een stevig 
signaal op, dus dit weer goed in balans brengen via KRK-monitoring. 

Maandag 9 juli 2018 (21:00 – 22:00) 
Orgel 2. Het gewaaier en gefluit in het coda. Lastig goed te krijgen. Hetzelfde 
orgel geluid als Orgel 1, maar nu de Rotor vervangen door een Flanger 
(Resonator Flange), die ook op de Blues Orgel zat. Acceptabel. 
Vocals. Even in solo geluisterd en hier en daar nog wat kraakjes eruit gewist. 
Daarna op de summing bus de PuigChild compressor gezet. De lead vocal heeft 
helemaal geen inserts (wel Autotune), de dubbel een beetje EQ (dip 255 Hz, 
boost 740 Hz), maar geen Autotune. De harmony ook alleen EQ (laag af vanaf 
200 Hz, boost 3 kHz) en Autotune. Door de Puigchild (Vocal Attack) ga je 
inderdaad de attack en de laatste druppels van de frasen beter horen. Gain 
reduction gemiddeld ca -7 dB, maar hele snelle attack zodat het heel snel weer 
op 0 dB zit (Attack: .2 ms; Release: 0.3 seconds). Eigenlijk wel prima zo, wat moet 
je er dan nog meer aan doen? Worden hele boeken over vol geschreven maar ik 
hou het hier bij.  

Donderdag 12 juli 2018 (21:30 – 23:00) 
Drums. Eerst een check of de Squier bas nou overal fraai samenvalt met de kick, 
door beide simultaan te solo-en. Klinkt goed, alleen op 116-1 en op 122-1 een 
heel klein beetje geschoven aan de eerste bas-noot. 
Daarna naar het kickgeluid geluisterd. Ben eigenlijk zeer tevreden over de 
parallel processing van 22 april. Punchkanaal nu op 0 dB gezet, en de ‘low’ op -4 
dB, maar je kunt er behoorlijk mee schuiven zonder dat je veel verschil hoort. 
Vermoedelijk beter op de KRK balanceren in de totale mix. 
Tenslotte de snare, tom, en floor. Behalve high pass filters zit daar eigenlijk nog 
helemaal niets op! Compressie en limiting zit op de summing bussen. De racktom 
klinkt mooi in balans, maar ‘thundering’ zijn ze niet. Is dat nodig? Een EQ erop 
gezet met een 3 dB dip of 60 Hz, een 3 dB boost op 136 Hz, en een 2 dB boost op 
2750 Hz. Dat geeft wel net een lekker bodempje aan het geluid, en dat is wel 
verslavend, want uitzetten van de EQ klinkt echt minder goed. Wel 2 dB minder 
in de mix zetten, want die 136 Hz-boost is spot-on op de piek-energie van de 
aanslag. Het geluid in de totale mix wordt voor het overgrote deel toch bepaald 
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door de overhead mics. Ook de floortom heeft niet veel meer nodig maar klinkt 
toch ietsje mooier door met een 3-dB boost op 100 Hz en een 6-dB dip op 520 
Hz. Rack en Floor gaan naar de Toms summing bus, hier zit ook nog EQ op maar 
dat is nu eigenlijk overbodig geworden, hoewel een 3 dB boost op 114 Hz de 
toms wel net dat beetje meer bodem geeft.  

Vrijdag 13 juli 2018 (13:00 – 17:00) 
Het snare geluid van Ringo op de isolated track is heel dun, met scherp hoog en 
kurkdroog. Ik weet niet of het ook zo in de finale mix heeft gezeten, maar ik heb 
nu een EQ op de summing bus toegevoegd met een 5 dB-dip op 210 Hz, en 2 dB 
boost op 5 kHz. Maar ook geen send to reverb erop gezet. Het is wel typerend 
voor Ringo’s geluid in deze periode van The Beatles, dat hele droge. 
 
Piano. Toch nog een foutje uit de openingsriedel gehaald! Heel subtiel, maar 
ineens viel het me op dat ik het ritmische stukje in maat 3 vlak voor het triolen 
oploopje net een noot te laat (en dus ook tekort) inzet. Makkelijk te corrigeren in 
midi gelukkig! Ook via automatisering heel kort een slapback delay erin laten 
vliegen op die frase, zodat je dat karakteristieke hakkeltje krijgt. Verder alle 
noten harder gezet, dan krijgt het wat meer definitie en overtuiging, en komt ook 
makkelijker door in de mix. Het geluid klinkt nu redelijk in de buurt van Abbey 
Road piano, maar is nog wel iets warmer.  
 
Balanceren. Eerst alles op mute, behalve bas en drums. De bas 3 dB hoger gezet, 
The Beatles hebben ook een zeer prominente heavy sound. Drums iets omlaag 
t.o.v. de bas, maar dan wel met de kick ietsje omhoog, de snare weer iets omlaag, 
want hij snijdt er wel erg scherp doorheen (summing bus van -5 naar -10). De 
hihat van -11 naar -6 dB, want die komt bij Ringo ook vrij hard door, zeker in de 
opening. De drums solo (summing bus -5.2 dB) geven op de VU Meter nu 
nauwelijks nog pieken. Alleen op de racktom slagen gaat-ie in het rood. Met de 
bas erbij gaat het op tel 1 en 2 wel vaak naar +1 +2 op de VU meter. Ik denk 
ultrakorte transienten, op de stereomix bus heb ik dan nog steeds 4 dB 
headroom. Bas nu op -2.8 dB gehouden. 
 
Dan de akoestische gitaar erbij. De EQ weer een beetje aangepast, die lichte 
boost op 2.6 kHz en shelving vanaf 9 k Hz er toch afgehaald, voegt niks toe. Wel 
een laag-af en een dip van 4 dB op 270 Hz, wat het boemerige (het was niet veel) 
er toch een beetje uithaalt. Daarna ook compressie erop, dit keer even 
documentatie erbij gehaald. Dus een VCA, met release time van een beat (530 
ms) en niet al te snelle attack (18 ms). Threshold levert een gain reduction van 2 
tot 4 dB. Gain zodanig ingesteld dat het volume verschil met Bypass nauwelijks 
hoorbaar is. Dat haalt toch de slagen van het plectrum wat meer voren! Precies 
wat ik zoek. 
 
Percussie. Om de tamboerijn op de karakteristieke momenten hoorbaar in de 
mix te krijgen toch een VCA-compressor erop (A 6 ms; R 260 ms; reageert alleen 
op de pieken/slagen met ca 2-4 dB gain reductie). De hicut op 8900 Hz doet niet 
zo heel veel meer, maar maakt het iets authentieker. De send naar de reverb iets 
omlaag zodat het vrij droog blijft allemaal. 
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Orgel. De beide orgelpartijen zoals op 8-9 juli in elkaar gezet kunnen zo erbij 
gezet worden. Klinkt prima. 

Zaterdag 14 juli 2018 (14:00 – 17:00) 
Vocals. Toch lichte FET-compressie (1-2 dB reductie) op elk van de kanalen. 
Daarna automatisering op het yeah yeah voor de gitaar solo. Verder vind ik 
automatisering niet echt nodig, de PuigChild haalt al veel details naar boven! Ook 
een aparte reverb voor de vocals gemaakt (2.6s Vocal Plate), en de double-
tracked, harmony vocal daarnaar toe gestuurd, ipv de default reverb. Ook wat 
automatisering toegevoegd in het lange ‘weeeeeps’ voor het coda, zodat het 
oplopend gaat galmen. 
 

Sologitaar. De GtrAmp iets minder 
schel afgeregeld. Dus presence van 5 
naar 3, treble van 5 naar 3.3 en bas naar 
5.2. De Reel ADT kun je ook mono 
schakelen, maar ik merk dat de balans 
tussen de GtrAmp-bus en ADT-bus nog 
niet goed afgeregeld was. Ik stuur ze nu 
beide door het midden, eerst de GtrAmp 
en dan ADT bijvoegen naar smaak. Ik 
kom nu op -3 dB en -8 dB resp. Daarna 
de summing bus netjes in de totale mix 
zetten. Dan gaat het met de ADT op 
stereo toch best aardig klinken, maar ik 

moet de mono check nog doen. Een alternatief is de ADT en het directe geluid uit 
elkaar te pannen, maar dat lijkt me ook wat vreemd. Het ‘excessive wobbling’ dat 
Chris Thomas toen nog met de hand heeft zitten te doen (‘boring job!’, zie Mark 
Lewisohn’s verslag 18 October 1968) gaat nu automatisch! 
 
Toch nog besloten om nog wat flextiming te doen op de rimclick track. Hier en 
daar liep het net iets te duidelijk uit de pas met de drums en dan gaat-ie ineens te 
veel opvallen. Nu moet je er echt naar luisteren, hij zit erin, duidelijk hoorbaar, 
maar tegelijk ook onopvallend! 
 
Ik heb nog steeds geen hot peaks, head room 1.1! 

Zondag 15 juli 2018 
Vanochtend weer even Recording The Beatles erbij gehaald. En jawel hoor! Mijn 
gok dat Paul dat “zingende zaag” geluid maakt (zie 29 april) blijkt te kloppen! 
Tijdens het dubbel-tracken van George’s vocal deed Paul harmony zang, en 
voegde hij in het coda een falsetto met veel galm en vibratie toe, naast het 
karakteristieke ‘yeah yeah yeah’. Typisch Paul en Beatles anno 1968, we maken 
een hoop random lol en laten dat gewoon in de mix zitten. Verder zit er op het 
orgel, zeker in het coda, inderdaad heel wat flanging, dus dat hebben we ook 
goed gehoord. Wat nu? Alsnog een microfoon opstellen en de falsetto van Paul 
erbij opnemen? Daar heb ik nu niet veel fut meer voor. Ben er een beetje klaar 
mee, misschien volgend jaar. 
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In de zomerwarmte van vandaag, 29° op zolder, knalt de voeding van mijn 
Avantone monitor er ineens uit, maar ik had al gehoord dat de monomix goed 
klinkt. 

Eindmix overview 
 
Track Source (instr, mic, etc.) Panning Processing 

Lead vocal Golden Age Project R1 
active Mk3 

0 Autotune; FET compressor, 
Channel EQ 

Double-tracked 
lead vocal 

Golden Age Project R1 
active Mk3 

-10 Channel EQ; FET compressor 

Harmony vocal Golden Age Project R1 
active Mk3 

+10 Autotune; Channel EQ; FET 
compressor 

“Yeah yeah yeah” Shure SM58 +10  

Harmony vocal Shure SM58 -10 Channel EQ 

Whistle noise Golden Age Project R1 
active Mk3 

0 Low-cut 

Re-amped bass DI’d Squier VI; Radial > 
Super Champ; AKG C414 

0 Channel EQ; FET compressor 

Electric guitar DI’d Gibson Les Paul, 
Radial J48 

+63 Amp Dsn (Boutique Retro Distort); 
Channel EQ 

Acoustic guitar Martin D28; Neumann 
KM184 

-64 Channel EQ; VCA compressor 

Solo guitar DI’d Gibson Les Paul 0 GtrAmpPro; Reel ADT; Serial & 
Parallel processing 

Piano (intro 
only) 

Midi EXS24 – Steinway 
Piano Room 

+30 Channel EQ; Echo (1/16; 
automated) 

Piano +63 Channel EQ; Space Dsn (1.4s Piano 
Reflection) 

Organ 1 (chorus 
only) 

Midi EVB3 – Percussive 
Jazz Organ 

-40 Default settings 

Organ 2 (coda 
only) 

0 Automated panning -25 <>+25 

Drums 0  

OH-L Cymbals: Zildjian sizzle 
ride 18”, Turkish 17” 
classic crash, Istanbul 18” 
crash; Neumann KM184  

+63 Hi-pass; Parallel processing 

OH-R -64 

Snare-top Ludwig Jazzfestival 14”; 
Sennheiser 904 

0 Hi-pass; Noise gate; Parallel 
processing 

Snare-Btm Røde NT55 0 Hi-pass; Noise Gate, Phase 
Inversed; Parallel processing 

Kickdrum Hayman Vibrasonic 
Bassdrum 22”; AKG D112 

0 Parallel processing 

Racktom Hayman Vibrasonic 
Tomtom 12”; Sennheiser 
MD451 

+10 Hi-pass; Noise Gate; Channel EQ; 
Parallel processing 

Floortom Hayman Vibrasonic 
Floortom 16”; Shure SM57 

-15 Hi-pass; Noise Gate; Channel EQ; 
Parallel processing 

Hihat Zildjian New Beat 14”; 
Shure SM57 

+50 Low-cut 

Rimclick Neumann KM184 -64 Enveloper; Channel EQ 

Tambourine Meinl; AKG C414 +40 Low-cut 
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Dus in totaal 25 kanalen input. De vele sends naar parallel processing bussen zijn 
hier niet vermeld. 

Mastering 
Zoals gebruikelijk hier weer vrijwel niets meegedaan. Omdat ik nu een beetje 
haast had (de WK finale begint zo!) direct gekozen voor de final mastering van 
Rain. Met de Final Pop Multipressor, de J37 tape (Mastering Fat Tight and Open 
Stereo), en tenslotte de Adlimtr (4.4 dB gain). Klinkt super! Met vintage tape hiss! 
En dit is pas versie 1, de komende dagen/weken maar eens goed luisteren. 
 

Versie 2 op 21 juli gemaakt, na opruimen 
van alle takes. Minimale verschillen, de 
hihat in de refreinen en het coda 3 dB 
naar beneden gezet, de tamboerijn ook 
een halve dB teruggehaald. Verder nu de 
bounce op 1-4-1-1 begonnen ipv 1-4-4-
1, wat net iets meer tijd geeft voor 
websites om de track op te halen. 
 
Ik heb nog overwogen om de track op 
iets hogere afspeelsnelheid masteren, 
omdat ik met die strakke metronoom 

door de hele track heen ca. 4 sec langer bezig ben dan The Beatles. Uiteindelijk 
toch niet gedaan, ik vind het prima klinken zo, en de hele mix is al behoorlijk 
CPU-intensief (vooral door het ADT-effect). Het zou dan 1.5% sneller moeten 
worden afgespeeld, maar dat verschil hoor ik niet. 
 
 
 


