Column Renzo van Riemsdijk (Masterenzo):
Mooi spul
Natuurlijk kan ik het niet laten om nogmaals een column te wijden aan outboard gear.
Ik ga hier wat dieper in op de -althans volgens menig mastering engineer- noodzaak van dit mooie
spul.
Anno nu is er een groeiende groep masteraars die het ook zonder outboard, dus zonder converters
maar mét plug-ins, redden om een puik klinkende master af te leveren.
Zoals ik in mijn vorige column schreef zal een analoge eq of compressor je vast en zeker naar je doel
leiden, net zoals een plug-in dat kan.
Er is echter nog iets anders aan de hand met deze apparaten. Iets wat plug-ins niet op dezelfde
manier voor elkaar kunnen krijgen. Het lukt ze wel, maar dan langs andere weg.
Het “iets” werkt alleen als je meerdere machines in een keten (chain) gebruikt. Zodra bijvoorbeeld
een eq gevolgd wordt door een compressor vindt het “iets” al plaats.
Maar wat is het dan, dat “iets”?
De uitgangen van de equalizer en de ingangen van de compressor lijken subtiel op elkaar te
reageren. Ik kan er mijn vingers niet 1, 2, 3 tussen krijgen en er zal vast een esoterisch technische
verklaring voor zijn maar op de één of andere manier lijkt het alsof er een interactie plaatsvindt
tussen de output-stages van apparaat A en de input-stages van apparaat B.
De sterkte van het effect hangt af van het type in- en uitgangstrap. Zitten er buizen in? Of trafo’s? Of
beiden? En wat is de in- en uitgangsimpedantie? Allemaal technische zaken waar ik niet zo heel veel
van af weet, behalve dat het wat lijkt te doen voor de sound die uiteindelijk uit de keten komt en
verantwoordelijk is voor een groot gedeelte van de uiteindelijke master.
Hoewel subtiel, de invloed is toch zeker aanwezig. Zie het als The Force uit Star Wars, al gaat die
misschien wat verder dan een subtiele invloed…
Los van de sound van die apparaten zijn fysieke knoppen en schakelaars gewoon leuk om aan te
zitten. En ze zien er ook nog ‘ns stoer uit, met al die lampjes, meters en van die prachtige toggleswitches. Daarnaast is de feel van een stel analoge knoppen toch anders dan die van een
computermuis.
Voor dat laatste is inmiddels een oplossing bedacht!
Als je op Google zoekt op ‘nob control’ kom je uit bij, hoe logisch: nOb control.
nOb is een prachtig klein houten kastje met een even prachtige grote messing knop en doet zijn werk
zonder ook maar iets te hoeven installeren. De werking is even simpel als briljant: zet je muispointer
op de knop/schuif van een plug-in die je wilt bedienen, draai aan de grote knop et voilà: de waarde
verandert met het draaien aan de (k)nob. Een fraai staaltje Duitse techniek waarbij de analoge feel
zijn intrede doet in het digitale domein.
Maar let op! Ook hier geldt wederom:
“It’s the engineer, it’s not the gear!”
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