Column Renzo van Riemsdijk (Masterenzo):
De mental coach
Een dergelijke titel verwacht je niet zo gauw bij een column die doorgaans over mastering gaat. Toch
bestaat een belangrijk gedeelte van ons vak uit coaching. Denk bijvoorbeeld aan een belletje na een
mixcheck of na ontvangst van de masters. Het komt vaker voor dan je zou denken.
Vaak heeft zo’n telefoontje vooral te maken met verwachtingsmanagement. Naast dat het een prima
woord is voor galgje, is verwachtingsmanagement bij mastering nogal van belang. Mastering is de
laatste stap in de productieketen (pats, weer zo’n topwoord!). En juist omdat het ook echt de laatste
stap is waar nog invloed kan worden uitgeoefend op het geluid (de sound), zijn de verwachtingen
qua eindresultaat hooggespannen.
Want, natuurlijk wil je dat je mix top klinkt op alle systemen en tuurlijk wil je daarbij de concurrentie
aangaan met het laatste album van Adele!
Van mastering mag je verwachten dat je mix naar een niveau wordt getild waarmee je met een
gerust hart de strijd aan kunt gaan met de vele miljoenen tracks op streamingdiensten.
Wat je van mastering niet mag verwachten is dat een mix die best oké is maar nog wat
verbeterpuntjes kent, na mastering meteen op gelijke hoogte staat met dat album van die
wereldberoemde Britse zangeres.
“Good mastering elevates mixes”. Het is de Engelse vertaling van exact dat wat mastering (in mijn
ogen/oren) inhoudt. De mix is leidend voor het eindresultaat. Hoe beter de mix, hoe minder ik hoef
te doen en des te beter de master zal gaan klinken. Het klinkt als een open deur maar dit vormt de
basis voor vele van de coachingsgesprekken die ik heb gevoerd.
Veelal moet ik tijdens zo’n gesprek de verwachtingen wat betreft het eindresultaat in perspectief
plaatsen. En dan met name in het perspectief van de luisteraar in plaats van dat van de artiest. De
artiest maakt muziek en het luisterend publiek hoort het aan. Juist daarom is het in perspectief zien
van je muziek een van de belangrijkste (en lastigste) facetten van het afscheid nemen van je songs
om ze de wijde wereld in te sturen.
Daarnaast zijn er de technische hoogstandjes waarvan we dikwijls worden beticht. Tijdens mastering
wordt van ons technici verwacht dat we onze trukendoos opentrekken om welhaast alle
audiodromen uit te laten komen. Tuurlijk doen we dat, maar ook onze trukendoos kent een limiet.
En even zo vaak is het gewoon een kort gesprek met de vraag of er iets meer of minder hoog of air in
de master kan, of juist meer low-end. De klant is koning en goed klantcontact is goud waard.
Mastering is immers de laatste stap voor release en het is beter voor iedereen als ik echt alles uit een
mix haal wat erin zit zodat de artiest met een glimlach van oor tot oor met z’n masters huiswaarts
keert.

Begrijp me niet verkeerd. Ik vind coachingsgesprekken best leuk. Ik mag iets uitleggen over mijn vak
en de toehoorder mag al zijn vragen op me afvuren. Op de meeste van die vragen heb ik een passend
antwoord. Bij vragen van diep-psychologische aard ga ik je toch doorverwijzen naar een specialist.
Voor al uw overige vragen met betrekking tot mastering: tot uw dienst!
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