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In dit boek vind je een selectie uit het basforum dat jarenlang heeft 
gestaan op www.baumgarten.nl. Het staat je vrij om alle informatie in 
dit boek te verspreiden, te kopiëren, of wat je er ook maar mee zou 
willen doen, zolang er geen sprake is van winstoogmerk. Het is mijn 
bedoeling dat deze informatie GRATIS wordt verspreid, zodat zoveel 
mogelijk bassisten hun voordeel doen met dit boek. In de loop der 
jaren zijn er talloze belangrijke tips gedeeld op het forum, informatie 
waar elke bassist wat aan heeft en die, nu dit boek er is, toegankelijk 
blijft – ook omdat die informatie nu overzichtelijk gerangschikt is. Ik 
heb alleen informatie in het boek opgenomen die nu (2017) en de ko
mende jaren actueel blijft. 
Vooralsnog wordt het boek uitsluitend digitaal uitgegeven.  
Actieve links zijn vet en cursief. 
© Philip Baumgarten, 2017 
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1 SLEUTELEN AAN DE CONTRABAS 
 

GEBOGEN TOETS 
N.a.v. een tip van Adriaan Kragten heb ik samen met onze bassist zijn 
toets een betere vorm gegeven. Een goede toets hoort gebogen te zijn 
over de lengte (hol) van de toets. Omdat ik een nieuwe, extreem licht 
spelende EUB in huis heb, heb ik dat gecontroleerd en dat blijkt inder
daad het geval te zijn. Dit hebben we gedaan met gewone ijzervijlen 
voor het grove werk, schuursponsjes voor het fijne werk en Command 
Cleaner voor het polijstwerk. We hebben met een 30 cm lange meetlat 
gekeken of er overal langs de toets netjes licht onderdoor kwam en 
de toets dus overal even hol was. Dit was absoluut niet het geval maar 
na onze behandeling wel. Het resultaat is verbluffend. Voordat we aan 
deze klus zijn begonnen heb ik internet afgezocht en dan blijkt inder
daad dat toetsen gebogen zijn. Er wordt echter maar summier over 
geschreven. Zie ook hier, waar iemand een ongeruste vraag stelt over 
het hol zijn van de toets. 
Waarom ik het hier naar voren breng, is omdat tot tweemaal toe de 
bas naar gerenommeerde basbouwers is gebracht omdat snaren aan
liepen. In beide gevallen is geknoeid (sorry, anders kan ik het niet noe
men) met de afstanden van de snaren op de ‘nut’ en ‘bridge’ met als 
gevolg dat de bassist zijn vingers kapot speelde! De afstand tussen de 
E snaar en de onderkant van de toets was verhoogd tot 15 mm. Ab
surd! De afstand bij mijn EUB was slechts 7 mm en daar liep niets aan. 
Dus heb ik zijn kam weer netjes verlaagd tot slechts 8 mm afstand (dat 
is niet mis, 7 mm eraf!). Hij was niet blij, alles liep aan. Toen de toets 
gecontroleerd. Die was duidelijk niet goed. We hebben samen twee 
middagen besteed aan het vlakken van de toets. Heel voorzichtig, wat 
eraf is krijg je er niet meer bij. Resultaat: zijn snaren lopen nergens 
meer aan en de bas speelt superlicht. Iedereen blij! Maar waarom lees 
je zo weinig over deze problematiek? Het luistert supernauw, kan ik 
wel zeggen. Het wel of niet aanlopen van de snaren komt op fracties 
van 0,1 mm aan! Als de toets niet precies even hol is langs de toets 
en onder elke snaar, kun je het wel schudden. 
Rob van Heelsbergen 

7

https://www.carclean.nl/product/Commandant/Cleaner_nr_4_1000gr_C40_100198
https://www.carclean.nl/product/Commandant/Cleaner_nr_4_1000gr_C40_100198
https://www.carclean.nl/product/Commandant/Cleaner_nr_4_1000gr_C40_100198
https://gollihurmusic.com/fingerboards-for-upright-bass-whats-to-know/


Erg gênant, dat de desbetreffende vioolbouwers geen goede toets 
konden maken. Eigenlijk willen we natuurlijk met zijn allen gewaar
schuwd worden voor deze mensen! Ik heb zelf 2x een nieuwe toets 
laten plaatsen door Ferdinand Rikkers uit Groningen op twee verschil
lende bassen en die liepen helemaal nergens aan, dus het kan wel 
goed gaan. 
Vlakken heb ik andere ervaringen mee: dat is nog helemaal niemand 
echt gelukt als ik problemen had op mijn fretloze basgitaar of contra
bas. Ik hoop dat die problemen nu heel erg lang uitblijven, want ik 
durf het zelf niet, omdat het gaat om honderdste millimeters en ik 
geen enthousiaste en/of roekeloze doehetzelver ben. Blijkbaar is 
vlakken nog moeilijker dan een helemaal nieuwe toets maken... On
begrijpelijk dat hier na eeuwen van vergaarde kennis nog zo vreselijk 
in geknoeid wordt en ook fantastisch dat het jou gelukt is, Rob – daar 
mag je heel trots op zijn! 
Philip Baumgarten 
 
Laten we het op enthousiast houden en niet op roekeloos. Uiteindelijk 
moest ik hem ook overtuigen dat het ergste wat er kon gebeuren een 
nieuwe toets is. En niet geschoten is altijd mis! Uiteraard ga ik toch 
geen namen noemen van degene die het in mijn ogen niet goed op
losten, want het waren echt niet de eerste de besten en je zou toch 
eerst alle andere beweegredenen moeten kennen. Verhalen zijn nooit 
helemaal zwart/wit.  
Rob van Heelsbergen 
 
Goed dat jij weer een keer opnieuw uitlegt hoe belangrijk het is dat 
de toets overal dezelfde holling heeft. Zodra er ergens maar een lichte 
bobbel op de hals zit loopt de snaar daar aan. 
Adriaan Kragten 
 
Gek hè, dat je je nog steeds moet overleveren aan de willekeur van 
de luthier... Luthiers lijken wel magiërs die iets doen met je bas wat 
voor de gewone sterveling niet helemaal vatbaar is. 
Rob, sterk hoor, dat je dat durft, zomaar een toets onder handen 
nemen. Was het ebbenhout? 
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Mijn leraar aan de academie is na jaren spelen op dezelfde bas naar 
een luthier in Nederland gegaan om e.e.a. te laten aanpassen. Deze 
luthier heeft o.a. aan de toets gewerkt. Hij is na al die jaren spelen nu 
pas echt tevreden over zijn bas. Dat is toch verschrikkelijk! Al die tijd 
heeft hij noodgedwongen op een instrument gespeeld dat niet aan 
zijn wensen voldeed omdat de luthier waar hij klant was, niet in staat 
was de bas perfect bespeelbaar te maken. 
De enige bedenking die ik bij dit verhaal heb, is dat naarmate je de 
snaren dichter bij de toets wilt hebben, de vorm van de toets belang
rijker wordt, of zie ik dat fout? Ik merk dat meer en meer spelers een 
hoge actie willen en overstappen op darmsnaren of tenminste ‘soe
pele’ snaren, om die goede oude sound terug te krijgen. Niemand lijkt 
nog die ‘seventiessound’ te willen... Hoe hoger de actie, hoe minder 
belangrijk de vorm van de toets, klopt dat? 
Francis 
 
Zelf ben ik noch bassist noch basbouwer, maar iemand met het nodige 
technische inzicht. Als je slappere snaren gebruikt, zullen die een ho
gere amplitude bereiken en ook eerder aanlopen lijkt mij. Je hebt dan 
een grotere afstand nodig om aanlopen te voorkomen. Dan neem je 
een hogere kam. De problematiek van een juiste vorm lijkt me daar
door niet echt minder te worden. Onder juist wordt in eerste instantie 
verstaan dat er zeker geen verhogingen langs de oppervlakte voorko
men. Dat zie je niet zomaar, omdat het op fracties van 0.1 mm aan
komt. Wat je wel zou kunnen zeggen, is dat je bij een hogere actie een 
rechtere toets kunt gebruiken. Dan mogen daar nog steeds geen ver
hogingen in voorkomen, maar het is eenvoudiger om vast te stellen 
of de hals recht is. Voor handmatig gemaakte toetsen is dat van be
lang. Voor een machinaal gemaakte toets hoeft dat niets uit te maken. 
Of het ebbenhout was durf ik niet te zeggen, houtsoorten heb ik te 
weinig inzicht in. Het bleef redelijk zwart tot heel donkerbruin bij het 
vijlen en wat eraf kwam was allemaal zwart, dus ik neem aan van wel. 
Een ding staat voor mij vast, deze toets is bij de (handmatige?) fabri
cage al ondeugdelijk geweest. Het is ook een toets met een vlakke 
kant onder E snaar. 
Rob van Heelsbergen 
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Een toets is zelden hol als hij uit een fabriek komt en heeft vrijwel altijd 
een vlakbeurt nodig. Bedenkelijk dat bekende luthiers hier moeite 
mee hebben! Dit soort problematiek en nog een heleboel andere zeer 
nuttige info wordt besproken in dit boek van de basgoeroe Chuck Tra
eger. Niet alleen setup en reparaties worden goed beschreven, hij 
geeft ook veel info over de theorie achter een optimaal geluid en ver
telt hoe je dit kunt realiseren. Veel aanpassingen liggen niet voor de 
hand, zoals het inkorten van de endpin of de toets, erg leerzaam! Ik 
doe alle werkzaamheden aan mijn bas zelf en verricht ook de setup 
en reparatie van nieuwe bassen voor een bashandelaar. Het is gewoon 
een kwestie van gezond verstand gebruiken, niet bang zijn en rustig 
blijven. Haast is altijd funest, want wat je er te veel afhaalt kun je er 
niet meer bij plakken! 
Ronald 
 
Over fabrieksbassen kan ik alleen zeggen dat mijn goedkope EUB een 
prachtige holle toets heeft en superlicht speelt. De toetsen van alle 3 
de bassisten met wie ik speel zijn hol. Toetsen worden dus vaak prima 
hol gemaakt, ook voor goedkope bassen. Hoe dat bij los geleverde 
toetsen is, weet ik niet. Als de verwachting is dat een luthier toetsen 
naar eigen smaak bewerkt, kan ik me voorstellen dat ze deze losse 
toetsen vlak leveren. Maar het mooi hol maken van een toets met de 
hand lijkt me een crime. Machinaal is dat supersimpel. Omdat ook die 
losse toetsen machinaal gemaakt worden (althans, ik neem dat ge
woon aan, anders kun je niet concurreren toch?) lijkt het me vrij dom 
als ze niet mooi voorgevormd verkocht worden. De markt voor losse 
toetsen is voornamelijk op luthiers gericht denk ik, dus de vraag zal 
bepalen wat er wordt aangeboden. 
Rob van Heelsbergen 
 
Er zijn allerlei mensuren voor bassen, dus het lijkt me wel dat de toets 
aangepast moet worden aan de specifieke mensuur van de bas waar 
je op speelt.Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor de holling. 
Ik denk niet dat bassisten tegenwoordig overwegend voor darmsnaren 
kiezen, denk maar aan McBride, Spalding, Holland, Clarke en Patitucci 
dan. Eigenlijk is Haden de enige bassist van de toppers die een min of 
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meer darmsnaarachtig geluid heeft! Darmsnaar geeft problemen: 
door de elasticiteit van die snaren wordt snel spelen lastig (luister bij
voorbeeld naar Haden); die dingen vliegen alle kanten op. Daar staat 
natuurlijk tegenover dat de sound vaak erg mooi is: warm en vol en 
toch nog aardig gedefinieerd. 
Philip Baumgarten 
 
Helemaal duidelijk. Ik had nog niet ver genoeg doorgedacht dat losse 
toetsen natuurlijk voor de veel ruimere markt van verschillende men
suren zijn bedoeld. Ben ik even blij dat het goed is gegaan met onze 
aanpassingen en we niet aan een nieuwe toets hoefden te beginnen. 
Uiteindelijk: hoe hoger je de snaren wilt hebben om bij hard trekken 
geen slap te krijgen, hoe zwaarder het speelt. Dat is evident en de 
keuze is aan de bassist. 
Indien we het over de hoogte van de snaren hebben, neem ik aan dat 
men steeds de hoogte aan het einde van de toets bedoelt. Toetsen 
zijn niet allemaal even lang en dus is dat eigenlijk geen goed referen
tiepunt. Een langere toets komt dichterbij de snaar uit dan een kor
tere, terwijl de maximum actie gelijk kan zijn. 
De bas die wij onderhanden hebben genomen, speelt weliswaar veel 
lichter nu, maar bij nader inzien is het nog steeds niet helemaal goed. 
Vanaf de ‘nut’ (brug) loopt de toets duidelijk veel te snel weg, zodat 
hij bovenaan nog te zwaar speelt. Daar doe je dus eigenlijk niets meer 
aan. Ik wil alleen maar zeggen dat het zwaar of licht spelen niet alléén 
afhangt van de afstand tussen snaar en ondereinde van de toets. De 
hele vorm is van belang en als ik dat nu zo zie kan daar heel veel mis 
gaan. Ik denk ook dat een machinaal gemaakte toets voor hele series 
bassen het veel beter doet dan een handmatig gemaakte toets. 
Tevens is mijn bescheiden mening dat er niet zoveel hocus pocus is. 
Die ontstaat juist omdat het handmatig werken tot verschillen kan lei
den die je met het blote oog niet ziet. En ja, je zult dus experts hebben 
en klungelaars in de basbouw. 
Het gaat hier om uiterst kleine verschillen met grote gevolgen. 
Rob van Heelsbergen 
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Eigenlijk denk ik dat uiteindelijk geen twee toetsen even lang zijn, be
halve voor bassen die in serie of de lopende band worden gemaakt, 
zoals die uit China en Tsjechië bijvoorbeeld. Maar echt zeker weten 
doe ik het ook niet. 
Philip Baumgarten 
 
Rob, je hebt gelijk als je stelt dat ‘vlakken’ het vlak/recht maken van 
de toets suggereert. Dat is ook inderdaad niet het geval, een toets 
hoort hol te zijn. Met vlakken wordt – hoe verwarrend ook – bedoeld 
het afvlakken van de heuvels op de toets die het rammelen en aanlo
pen veroorzaken, zodat een toets over de hele lengte dezelfde holling 
heeft. Ik vermoed dat de toets van een fabrieksbas eerder gevlakt zal 
moeten worden dan een handgebouwde, die verlaat het atelier niet 
voordat hij perfect is afgesteld. Dat heeft natuurlijk alles met de prijs 
te maken. Of de los gekochte toetsen allemaal dezelfde lengte hebben 
weet ik niet, maar Chuck Traeger adviseert een te lange toets in te kor
ten tot een hoge C voor Jazz bassisten en een hoge B voor klassieke 
bassisten. Bij allebei moet dan nog wel een kwart inch worden opge
teld voor marge. Hij hangt de theorie aan dat alles wat je niet nodig 
de beweging in de bas beperkt en daarmee het optimale geluid. Die 
operatie heb ik overigens niet uitgevoerd. 
Ronald 
 
Los gekochte toetsen zijn uiteraard niet even lang, dat kun je zien op 
de websites waar je ze kunt kopen. Ze zullen te lang zijn, zodat ze door 
de luthier op de gewenste lengte kunnen worden gebracht. De toets 
van een fabrieksbas wordt eenvoudig door een machine gemaakt, die 
dat veel nauwkeuriger kan dan welke luthier dan ook. Niks navlakken. 
Je moet alleen zorgen dat je de goede houtsoort gebruikt die niet 
meer gaat vervormen onder invloed van tijd en vocht, maar dat geldt 
ook voor een handmatig bewerkte toets. Ik zeg daarmee niet dat alle 
fabrieksbassen een betere toets hebben, want waar tijd en geld een 
rol spelen wordt overal geknoeid; Als je een machine bijvoorbeeld te 
hard laat lopen, maakt hij er een zootje van. Mijn EUB (3/4 bas) toets 
is te mooi om handmatig bewerkt te kunnen zijn! 
Rob van Heelsbergen 
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Wacht even Ronald – welke hoge C bedoelt Chuck? Als het de eerste 
is die je tegenkomt op de G snaar in de duimposities, zou het een rare 
bedoening worden, maar een octaaf hoger is net acceptabel. 
Philip Baumgarten 
 
Hij bedoelt dus de hoogste C die je kunt spelen op de G snaar (17de 
positie, anders moeten we wel erg drastisch de zaag er in zetten. 
Ronald 
 
Op mijn bas kan ik anderhalf octaaf hoger, dat deel zou ik toch niet 
willen missen! Heeft iemand een contrabas die ophoudt na de 17de 
positie? Ik kan het niet geloven. 
Philip Baumgarten 
 
Mijn EUB gaat iets voorbij de 22ste positie! (3de G op de G snaar dus). 
Niet dat het klinkt. Maar ik speel toch bas! 
Rob van Heelsbergen 
 
Hi, ook mijn bas gaat tot ver voorbij de 17de positie hoewel ik daar 
normaal gesproken niet voorbij kom. Chuck gaat kennelijk uit van de 
speelstijlen die hij kent uit zijn eigen carrière in de 40ties en 50ties. 
Ook ik vind het te ver gaan om dat stuk eraf te zagen. Al is het alleen 
maar omdat ik op die plaats mijn preamp achter de toets heb zitten. 
Alles hangt natuurlijk af van je speelstijl en voorkeur. Ik heb verschil
lende keren een bas gezien met een ingekorte toets (ziet er niet uit 
trouwens). Overigens waren dat bassen van rockabilly slappers. Op 
die hoge posities is slappen een zeer lastige zaak, probeer je vingers 
maar eens achter de snaren te krijgen voorbij de 12de positie! 
Ronald 
 
Een van de grappige dingen van een contrabas is dat je de hoge noten 
vaak kunt 'inspelen'. Naarmate je ze vaker speelt, gaan ze beter klin
ken. En dan bedoel ik niet dat je techniek verandert of verbetert, het 
is echt iets van de bas zelf. Als je daar vaak gaat oefenen, zul je merken 
dat de tonen voller worden, dat ze meer sustain krijgen en dat het 
plooink plooinkerige gebied steeds kleiner wordt. Ik dacht eerst dat 
het iets van houten bassen was, maar bij mijn gekke koolstofvezel bas 
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gebeurt precies hetzelfde. Eerst klonk hij al wat plooinkerig op het oc
taaf op de G snaar, nu klinkt hij vol tot en de 17de positie, en hoger 
dan dat gaat hij ook met de maand beter klinken. Ik wil maar zeggen: 
je kunt eigenlijk niet zeggen dat een bas in het hoog niet klinkt, het is 
allemaal een kwestie van 'inspelen'. Overigens: voor het laag van een 
contrabas geldt ook dat het beter klinkt als er regelmatig op die bas 
wordt gespeeld. 
Philip Baumgarten 
 
Helemaal mee eens. Als ik na een vakantie van drie weken voor het 
eerst de bas weer eens pak klinkt het echt voor geen meter en als ik 
dan weer een paar dagen heb gespeeld, slaak ik altijd een zucht van 
verlichting dat de klant weer op het oude niveau is. Dat zal ongetwij
feld ook voor de hoge noten opgaan. Ik weet niet zeker waar het mee 
te maken heeft, wellicht met de houtvezels die na een periode van 
rust weer de ruimte krijgen om te trillen of zo. Je koolstofbas heeft 
toch ook vezels of niet Philip? 
Ronald 
 
Ja, maar of een natuurkundige nu wild enthousiast wordt over je ver
klaring vraag ik me toch een beetje af. Volgende week spreek ik een 
contrabasbouwer en een natuurkundige in een en dezelfde ruimte, 
eens kijken of zij samen iets kunnen verzinnen! 
Philip Baumgarten 
 
Ronald, zou het niet kunnen zijn dat het meer door je eigen perceptie 
en spelen komt dan door de bas? Ik speel piano en als ik na drie weken 
vakantie piano ga spelen, klinkt het totaal anders, zelfs als ik op mijn 
keyboard speel! De belangrijkste oorzaak is dat je de akoestiek van je 
omgeving na 3 weken ontwend bent. Na 4 weken nog meer. Je bent 
gaan wennen aan de vakantie situatie, die meestal anders is (tent, ca
ravan of bungalow en veel buiten, whatever). Kom je thuis, dan klinkt 
alles anders en dat valt met name bij instrumenten op. Afgezien daar
van zul je ook zelf de draad moeten oppakken (nogal letterlijk bij een 
bas). Je zou het eens moeten opnemen voor en na je vakantie, dan zul 
je zien dat het geen hout uitmaakt! Het is alleen maar perceptie! 
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Het is natuurlijk wel zo dat als je lang op een bas speelt, hij steeds 
beter gaat klinken. In die zin: hout is een ‘levend materiaal’ dat onder 
invloed van de tijd en vocht verandert. Maar dat is een proces van 
jaren. 
Rob van Heelsbergen 
 
Het kan toch wel iets sneller gaan, geloof ik. Ik heb nu een paar jaar 
niet op mijn houten contrabas gespeeld (alleen op mijn Cosi) en hij 
klinkt nu alsof ik overnieuw moet beginnen. Toen ik hem kocht, mocht 
ik hem 3 weken op proef houden. De derde week klonk hij 2x zo goed 
als de eerste week. Let wel: ik was niet op vakantie geweest of zoiets 
toen ik hem ging uitproberen. Het verschil was zo groot dat het voor 
mijn vrouw (geen bassiste) ook heel duidelijk was. Rara hoe kan dat. 
Philip Baumgarten 
 
‘Hoezo kiezen bassisten tegenwoordig overwegend voor darmsnaren? 
En McBride, Spalding, Holland, Clarke en Patitucci dan?’ 
Ik ga niet om met die club (McBride, Holland...) en heb zelfs niet ge
zegd dat iedereen op darmsnaren overstapt. Ik bedoelde eigenlijk ook 
niet echt ‘darmsnaren’ maar die hybride dingen zoals Pirastro ze bij
voorbeeld maakt. 
Vrienden bassisten in mijn buurt experimenteren daar wel mee. 
Ziezo, Philip, ook weer rechtgezet! 
Francis 
 
Mijn filosofie: hout wordt voortdurend beïnvloed door temperatuur 
en vochtigheid. Het verschil tussen zomer en winter is in Nederland 
erg groot, omdat we in huis verwarming hebben. Als je veel op je bas 
speelt, creëer je warmte in de bas en zal deze a.h.w. de bas droger 
maken doordat het vocht verdampt. In rust trekt het er weer in. Als 
er meer vocht tussen de vezels zit, zal dit een dempende werking heb
ben. De vochtbalans wordt voortdurend veranderd. Dit is op zich een 
vrij snel proces en ik kan me dus voorstellen dat als je gaat spelen op 
een bas die maanden tot jaren niet bespeeld is geweest, zo'n effect 
als jij beschrijft plaatsvindt in een paar weken. Het voortdurend wer
ken van het hout laat microscopisch kleine scheurtjes ontstaan die je 
niet kunt zien, maar die wel de klankkleur van een bas veranderen. 
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Het is eigenlijk een proces dat nooit stopt en dat bedoelde ik met lang
durig. Naar wat ik ervan gehoord heb van andere bassisten, kun je 
horen dat een bas waar veel op gespeeld wordt in de loop der jaren 
steeds mooier en doorleefder gaat klinken. Dus er zijn allerlei proces
sen gaande die dat best kunnen verklaren. 
Niettemin is het ontwennen van de akoestiek van je standaard leef
omgeving als je 35 weken op vakantie gaat een heel sterk verschijnsel. 
Althans dat geldt voor mij en mijn piano! 
Rob van Heelsbergen 
 

REPAREREN/OPBOUW 
Ik heb een bas gekocht waarvan de hals onder een verkeerde hoek op 
de kast stond. Ik heb de hals van de kast gescheiden. Ik heb wat info 
over de juiste hoek, Snaarhoogte zal ik via de kam af moeten stellen. 
Stapel moet daarna weer geplaatst worden. 
Hoe wordt een hals op een kast gelijmd? Is beenderenlijm alleen vol
doende? Waar kan ik die kopen? Tips voor de afstelling zijn welkom. 
Bats 
 
Voor dat soort reparatieklussen wordt beenderenlijm of huidenlijm 
gebruikt. Je verwarmt dat spul met water en verwerkt het warm. Ik 
heb ooit eens een toets weer op de hals vast moeten lijmen en heb 
daarvoor huidenlijm gebruikt. Het voordeel van het gebruik van deze 
warme lijm is dat je de lijmverbinding ook weer los kunt maken door 
hem te verwarmen. De lijm wordt dan weer zacht en de onderdelen 
kunnen van elkaar worden gescheiden zonder ze te beschadigen, iets 
wat onmogelijk is als je ‘normale’ houtlijm gebruikt. Ik kreeg van Lucas 
Suringar de tip om de te verlijmen delen ook te verwarmen (met een 
föhn bijvoorbeeld), zodat de lijm niet meteen uithardt en je nog wat 
bewegingsvrijheid hebt voor correcties. Ik heb ergens gelezen dat 
beenderenlijm iets minder snel uithardt dan huidenlijm, zodat je flexi
beler bent in de afwerking. Ik heb de huidenlijm gekocht bij een winkel 
voor kunstschilders artikelen, hij wordt namelijk ook gebruikt voor het 
voorlijmen van doeken.  
Ronald 
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Ik begrijp niet goed hoe je de hoek kunt veranderen. Ik heb ooit een 
contrabas gehad waarvan de hals losgekomen was van de kast. Aan 
de hals zat een zwaluwstaart die in een conische sleuf in de kast ge
lijmd zat. Het lijkt me erg moeilijk om bij een dergelijke constructie 
iets aan de hoek tussen de hals en de kast te veranderen, want elke 
verandering aan de zwaluwstaart of aan de sleuf resulteert in meer 
speling. 
Omdat de sleuf in de kast wat dieper was dan de hoogte van de zwa
luwstaart, bleef daar een kier over en daardoor werd de kracht alleen 
overgebracht door de schuine vlakken van de zwaluwstaart. Ik heb 
deze kier opgevuld met een plaatje hout en het geheel aan elkaar ge
lijmd met twee componenten epoxy, zoals in de botenbouw gebruikt 
wordt. Epoxy is veel sterker dan gewone houtlijm of beenderenlijm, 
de verbinding is nooit meer los te krijgen. Een voordeel van epoxy is 
ook dat hij goed spleet vullend is en dat elke lijmdikte uithardt. Ik zou 
niet weten waarom je deze verbinding ooit weer los zou willen krijgen 
als de stand goed is. 
Voor het voor en achterblad kan ik me het voordeel van beenderen
lijm nog wel voorstellen, hoewel je daar de zaak toch ook alleen maar 
opnieuw wilt lijmen als de originele lijm is losgegaan of als een repa
ratie aan één van deze bladen alleen uit te voeren is nadat het blad 
verwijderd is. 
Adriaan Kragten 
 
Ook een hals kan kapot, bijvoorbeeld als je bas omgedonderd is en de 
zaak afbreekt. Om er een nieuwe hals op te kunnen zetten, zul je de 
oude moeten verwijderen, en met epoxylijm heb je dan wel een uit
daging. Luthiers zijn niet voor niets beenderlijm blijven gebruiken, ook 
toen er andere lijmsoorten op de markt kwamen. Overigens zie ik ook 
niet hoe je de hoek van de hals zou kunnen veranderen zonder dras
tische maatregelen. 
Ronald 
 

EEN ANDERE MANIER VAN SNAREN AAN HET STAARTSTUK BEVESTIGEN (RABBATH) 
Ik heb op internet gezocht naar informatie en discussies over Rabbath. 
Ik wist wel dat de eigenzinnige bassist een aparte linkerhandtechniek 
heeft, een eigen rechterhandtechniek voor het strijken hanteert en 
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een gebogen pin gebruikt, maar nu zag ik dat hij ook een aparte ma
nier heeft om snaren op het staartstuk te bevestigen. Ik laat de tekst 
hier volgen. 
Before you install the string, remove the felt piece that's meant to be 
a cushion. It isn't needed. Put the wrapped end of the string through 
the front of the tailpiece instead of the back. Then feed it through the 
hole in the brass ring at the other end and wind it up. The result is a 
lessening of pressure on the tailpiece and, thereby, more resonance. 
The strings feel softer under the bow and they ring more. 
Kort samengevat: je haalt de snaar van voren naar achteren door het 
staartstuk nadat je het vilten rondje van de snaar hebt gehaald. Dan 
haal je de snaar door de kogel aan het uiteinde en dan voer je hem 
naar boven. Pluspunt zou zijn: minder druk op het staartstuk en daar
door een betere resonantie. 
Het lijkt een beetje om de manier van gitaarsnaren bevestigen. 
Ik geloof dat het niet goed is om snaren los te maken en weer opnieuw 
te bevestigen en ik ben nog niet toe aan nieuwe snaren. Ik kan het dus 
zelf nog niet uitproberen. Maar wat denken jullie ervan? Het zal er bij 
het staartstuk wat minder mooi uitzien, maar als het voor de klank en 
behendigheid een verschil oplevert moet dat toch niet het grootste 
bezwaar zijn. 
Ik heb op YouTube gezocht naar filmpjes van Rabbath waarbij je zijn 
manier van bevestigen kunt zien, maar ik kwam geen goed voorbeeld 
tegen. De camera geeft altijd een totaalbeeld of een focus op de han
den en zoomt nooit in op het staartstuk. Irritant. 
Theo 
 
De logica ontgaat me; er wordt toch precies even hard getrokken aan 
het staartstuk om die snaren op stemming te krijgen? Of is het mijn 
gebrekkige natuurkundige inzicht waardoor ik dat denk? 
Philip Baumgarten 
 
Ja, dat dacht ik zelf ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat de kracht 
minder op één punt komt met Rabbaths manier. En: met het spannen 
van voren naar achteren, zou de hoek met de kam dan ook verande
ren? Ik vergeleek het met het bespannen van een gitaar. Maar die 
heeft natuurlijk veel minder druk. Misschien beter om te vergelijken 
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met een basgitaar. Maar heel stom: ik speel zelf geen basgitaar en 
weet niet of een basgitaarsnaar ook een metalen knop heeft, of op de 
'gitaarmanier' geknoopt wordt. Kun je er wel van uit gaan dat de span
ning van een basgitaarsnaar even groot is als van een contrabas? Weet 
ik ook niet. 
Theo 
 
Het lijkt me dat er veel meer spanning op een contrabassnaar zit, 
omdat die veel langer is. Overigens heeft zo'n basgitaarsnaar ook zo'n 
holletje waar je de snaar doorheen zou kunnen halen. Basgitaarsnaren 
worden niet bevestigd zoals bij een akoestische gitaar. Misschien kan 
een forumbezoeker met natuurkundig inzicht zijn licht hierop laten 
schijnen? 
Philip Baumgarten 
 
Ik heb het verhaal nauwkeurig doorgelezen en bij mijn eigen contrabas 
gekeken hoe het zit. Bij mij zit er aan het einde van de snaar een bol 
en dus geen ring waar je de snaar door kunt halen, maar stel nu eens 
dat men snaren gebruikt waar wel een ring aan zit. 
Het lange deel van de snaar dat ligt tussen de vaste en de losse kam 
noem ik deel 1; het korte deel dat ligt tussen de losse kam en het 
staartstuk noem ik deel 2. Hoe je de snaar ook vastmaakt aan het 
staartstuk, de kracht in deel 1 en ook in deel 2 blijft gelijk. Omdat de 
hoek tussen deel 1 en de losse kam wat groter is dan de hoek tussen 
deel 2 de losse kam, zal de kracht in deel 2 wel wat groter zijn dan de 
kracht in deel 1. 
De richting van deel 2 valt altijd samen met de rechte lijn die getrokken 
kan worden tussen de rand van de losse kam en de hoek van het bo
venblad. Als de snaar wegloopt vanaf de bovenkant van het staartstuk, 
zal het staartstuk wat vlakker liggen dan wanneer de snaar wegloopt 
vanaf de onderkant. Als je door de snaar door de ring te trekken een 
lus maakt, zal het staartstuk ongeveer in lijn liggen met de snaar. 
Als je een lus maakt, wordt het stuk van deel 2 tussen de ring en de 
losse kam korter dan bij de normale montage. De toonhoogte van deel 
2 wordt dan bij dezelfde kracht hoger. Maar het gaat primair om de 
toonhoogte en klankkleur van deel 1. Nu zal deel 2 vast ook wel een 
beetje meetrillen maar de toon van deel 2 is veel hoger dan de toon 
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van deel 1, en de energieinhoud van de trilling van deel 2 is daarom 
erg klein ten opzichte van de energieinhoud van de trilling van deel 1. 
Nu is het de vraag of verhoging van de toonhoogte van deel 2 een 
hoorbare invloed heeft op het geluid dat deel 1 en deel 2 samen pro
duceren. Als je alleen naar de energieinhoud van beide tonen kijkt dan 
lijkt dit onwaarschijnlijk. Wat wel zou kunnen, is dat de hogere fre
quentie van deel 2 andere hogere harmonischen van deel 1 stimuleert 
om harder te klinken en dat deel 1 daardoor toch anders gaat klinken. 
Het is zeer lastig om zonder apparatuur te beoordelen of een eventu
eel ander geluid nu van deel 2 of van deel 1 komt. 
Adriaan Kragten 
 
Dank je wel, Adriaan, voor dit mooi doordachte antwoord. Ik geloof 
dat cellisten om wolftonen te voorkomen wel eens klemmetjes op 
‘deel 2´ van de snaar plaatsen. Wat daar bij ‘deel 2’ gebeurt, is dus 
blijkbaar van invloed op de boventonen en daarmee de klank van ‘deel 
1’ van de snaar. Dat zou je argument ondersteunen. Maar het zou ook 
kunnen dat het feitelijke verschil heel klein is. 
Je zou het met een oude snaar die je toch gaat vervangen uit moeten 
proberen. Maar ik heb ook een snaar met een bolletje zonder gaatje, 
dus ik zou het ook niet zomaar kunnen testen. 
Theo 
 
Interessante discussie! Even een gekke theorie die ik baseer op het 
feit dat soms om de snaarspanning te verlagen, een verhoogd zadel 
wordt aangebracht om de hoek tussen snaar en kam te verkleinen. 
Dit houdt dus in dat deze hoek van invloed is op de snaarspanning en 
wellicht ook de toon (hoe kleiner de hoek, hoe lager de spanning). Als 
we de snaar op de klassieke manier bevestigen (achterlangs het staart
stuk steken en vervolgens over de kam naar de nut), wordt de snaar 
onder een hoek getrokken die het staartstuk enigszins omlaag dwingt. 
De kracht is dus niet lineair met het staartstuk. Op de beschreven ma
nier – en ook de Velvet manier – staat de kracht wel lineair op het 
staartstuk. Het zou dus kunnen zijn dat bij de klassieke manier het 
staartstuk een fractie lager staat waardoor de hoek – en daarmee de 
snaarspanning – groter is. 
Ronald 
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Om de krachten op het staartstuk zo klein mogelijk te houden, werkt 
Rabbath met een aparte pin, die hij onder een hoek van 44 graden in 
de bas laat boren. Afgezien van het feit dat volgens Rabbath je met 
zo’n schuine pin staande gemakkelijker kunt spelen, houdt het ook in 
dat er geen krachten, die verbonden zijn aan het staan, op het gewone 
staartstuk inwerken. En dat zou ook de klank ten goede komen. 
Vooronderstelling bij dat alles is: minder spanning op de snaar = betere 
resonantie en meer boventonen. Natuurlijk is het niet zo, dat een los
gedraaide snaar beter resoneert dan een snaar die op spanning staat. 
Maar het zou wel eens kunnen dat bij iedere snaar, afhankelijk van 
dikte, materiaal en toon, een bepaalde ideale spanning hoort en dat 
die ideale spanning verstoord wordt door een te scherpe hoek bij het 
staartstuk of andere factoren. 
Zou dat kunnen kloppen? Adriaan, kun jij daarover met je vereelte vin
gers nog eens in het toetsenbord klimmen? 
Er zit wel een soort natuurlijke logica in, dat een rechtuit gespannen 
snaar een betere resonantie heeft dan een snaar met een knik erin. 
Maar dat dat ook nog zo sterk zou doorwerken in het gedeelte achter 
de kam, dat verbaast me. 
Theo 
 
Ook ik volg deze discussie met interesse. Momenteel ben ik herstel
lende van een blessure, omdat ik de snaarspanning op mijn bas als te 
zwaar heb ervaren – en ook door overmatig contrabas gebruik... 
Ik heb een 3/4 107,5 cm Ebmensuur bas, waarop ik de Spirocore 
Weich 4/4 (!) snaren te strak vond gespannen. Deze zijn vervangen 
door Obligato solo snaren (4/4) en het verschil is aanzienlijk. Maar als 
de theorie van Ronald klopt, is dat wel het proberen waard. Overigens 
gebeurt dit ook vaak: op een 3/4 lange 4/4 snaren bevestigen, zodat 
de spanning niet zo hoog is en er soepeler gespeeld kan worden. 
Op het Amerikaanse forum van talkbass is een interessante discussie 
te vinden over snaarspanning van allerlei verschillende snaren  ook 
met zgn. tension charts. 
Ton Donker 
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Ton, staan je snaren niet te hoog? Speel je wel zo ontspannen moge
lijk? 
Philip Baumgarten 
 
In mijn eerste reactie heb ik al gezegd dat de kracht in deel 2 groter is 
dan in deel 1 en dat dit komt omdat de hoek die deel 1 met (het hart 
van) de kam maakt, groter is dan de hoek die deel 2 met de kam 
maakt. Ik zal eens kijken of ik dit nog wat beter kan uitleggen. Voor de 
uitleg is het gemakkelijker om niet te kijken naar de hoek tussen de 
snaar en de kam, maar naar de hoek tussen de snaar en een lijn die 
haaks op (het hart van) de kam staat. De hoek die deel 1 maakt met 
een lijn die haaks op de kam staat, is nu juist kleiner dan de hoek die 
deel 2 maakt met een lijn die haaks op de kam staat. 
Stel de kracht in deel 1 noem ik F1 en de kracht in deel 2 noem ik F2. 
Stel de hoek tussen deel 1 en een lijn haaks op de kam noem ik alfa 
en de hoek tussen deel 2 en een lijn haaks op de kam noem ik bèta. 
F1 is ter hoogte van de losse kam te ontbinden in een component F1 
*cos alfa die haaks op de kam staat en een component F1 *sin alfa die 
omlaag wijst in de richting van de kam. F2 is te ontbinden in een com
ponent F2 cos bèta die haaks op de kam staat en een component F2 
sin bèta die omlaag wijst in de richting van de kam. 
De componenten F1 * cos alfa en F2 * cos bèta moeten aan elkaar ge
lijk zijn, als je er vanuit gaat dat de kam als een scharnier op het bo
venblad staat en dus geen moment overdraagt. Als bèta groter is dan 
alfa, is cos bèta kleiner dan cos alfa. F2 moet daarom groter zijn dan 
F1 om dit te compenseren. Hoeveel groter hangt af van het verschil 
tussen alfa en bèta. 
De som van F1 *sin alfa en F2 *sin bèta levert de totale omlaag ge
richte kracht van die snaar op het bovenblad van de bas en de som 
van deze krachten van alle vier de snaren levert de totale kracht tussen 
kam en bovenblad. 
Stel nu eens dat je het zadel op de hoek van de kast verhoogt. Aan de 
onderkant van het staartstuk zit een snaar die over dit zadel loopt en 
dan om de prop geslagen wordt waar de pin in zit. Als je dit zadel ver
hoogt, wordt de hoek béta kleiner en daardoor wordt cos bèta groter. 
Daardoor wordt F2 weer kleiner. Maar om een behoorlijke verkleining 
van bèta te verkrijgen zul je dit zadel heel wat moeten ophogen, 
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omdat de afstand tussen de losse kam en het zadel toch behoorlijk 
groot is. Een beperkte ophoging geeft maar een kleine vergroting van 
bèta en daarom zal dit niet veel invloed hebben op de toonhoogte van 
deel 2. Als je het zadel te veel ophoogt, wordt er door het zadel een 
te groot moment op de kast uitgeoefend waardoor het hele zadel kan 
afbreken en wegklappen. 
De richting van de lus die vanaf het zadel naar de prop loopt waar de 
pen in zit, heeft helemaal geen invloed op de hoek bèta en daardoor 
ook geen invloed op F2 en op de toonhoogte van deel 2. Het is wel zo 
dat – omdat de snaar op de hoogte van de prop een eindje van de on
derkant van het zijblad afloopt – er door de kracht in de lus een mo
ment op het zijblad uitgeoefend wordt. Hoe dichter de snaar langs het 
zijblad loopt des te kleiner wordt dit moment, maar door het gat van 
de prop scheef in het zijblad te boren, wordt deze afstand eerder gro
ter dan kleiner en ik zie dan ook niet dat dit enige zin heeft om het zij
blad te ontlasten. 
Adriaan Kragten 
 
Zo, daar ben ik eens even rustig voor gaan zitten, om dit exposé van 
Adriaan te lezen en te doorgronden. Dank voor deze uitleg, die mijn 
oude natuurkundelessen ver te boven gaat en die ik niet zo paraat zou 
hebben. 
Ik heb inderdaad wel eens foto's van zadels gezien die een stuk opge
hoogd waren. Als je een dun bovenblad hebt, ontlast dat de druk op 
de kam, en ik begrijp nu dat dat komt door de geringere hoek. 
Bij de Laborieeindpin is het zo dat de gewone prop, waar het staart
stuk op bevestigd zit, gewoon blijft zitten en dus loodrecht op het zij
blad staat. 
Voor de eindpin wordt en apart gat geboord onder een hoek van 44 
graden. Omdat hier niet de krachten van de snaren en het staartstuk 
op komen, kan een relatief klein gat met een kleine prop en een lichte 
pin (van carbon of licht hout) volstaan. 
Ik heb er zelf overigens geen ervaring mee. 
Theo 
 
Ik heb het college van prof. Kragten eens goed doorgenomen, maar 
kom er niet helemaal uit. Excuses, voor mijn beperkte intelligentie.... 
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De vraag die ik heb is: wordt de snaarspanning minder door deze Rab
bath manier van snaren bevestigen? Dan is dit voor mij persoonlijk 
wel een vondst en wil ik dit wel eens uitproberen. 
@Philip: inderdaad  ik speel niet ontspannen genoeg, ik ga je lessen 
over ontspannen spelen weer eens doornemen. Toch is de contrabas 
een extreem blessure gevoelig instrument. Niet voor niets besteden 
Rufus Reid en Gary Peacock in hun DVD's veel aandacht aan dit on
derwerp. Lang leve de Powerball... 
Ton Donker 
 
De snaarspanning, ofwel de kracht F1 in deel 1, wordt niet beïnvloed 
door het zadel op te hogen. Alleen de kracht F2 in deel 2 wordt minder 
en daardoor wordt ook de kracht waarmee de losse kam op het bo
venblad drukt minder. Maar een contrabas wordt niet voor niets zo 
gebouwd als wij hem kennen. Als de hals onder een andere hoek aan 
de kast gezet zou worden, zouden de hoeken alfa en bèta veel kleiner 
kunnen zijn, waardoor de kracht tussen de kam en het bovenblad ook 
veel kleiner zou zijn. Bij strijken zou je dan met de strijkstok te snel 
tegen de kast komen. Als je een contrabas zou optimaliseren voor ie
mand die alleen maar plukt, zou hij er heel anders uitzien. 
Als je vindt dat de snaren te zwaar spelen, moet je de losse kam ver
lagen of snaren kiezen die bij dezelfde toonhoogte een geringere 
kracht vergen om ze in te drukken. Ik heb pas nog eens gespeeld op 
een contrabas met darmsnaren en die speelde heel licht. 
Adriaan Kragten 
 

APART STAARTSTUK 
Kijk eens naar het volgende Youtube filmpje. De heer Poradowski en 
die sonate ken ik niet. Het gaat mij vooral om het aparte staartstuk 
van de contrabas. Die loopt trapsgewijs bijzonder schuin af, waarbij 
de Gsnaar zeker 30 cm korter is dan de Esnaar. 
Wat zou daar de gedachte achter zijn? Het moet iets met klank en 
snaarspanning te maken hebben, maar wat? En zou zoiets voor jazz 
ook zinvol zijn? Heeft iemand zoiets wel eens meer gezien of er zelf 
ervaring mee? 
Ik heb ook het idee dat het balkje onderaan, waar de draad van het 
staartstuk over loopt (hoe noem je zoiets?) hoger is dan gewoonlijk. 
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Dat zou de hoek verkleinen tussen snaar en kam, waar Adriaan over 
geschreven heeft. 
Theo 
 
Dit is inderdaad een heel ongewoon staartstuk. Ik denk dat daardoor  
van de snaren tussen de losse kam en het staartstuk een grotere res
pons op de klank van het hele instrument uitgaat. Of het er mooier 
van wordt, is nog maar de vraag, want anders zou het vast wel alge
meen toegepast worden. De opgehoogde drempel op de hoek van de 
kast geeft een wat lagere druk van de kam op het bovenblad. 
Die Thierry kan wel spelen. Ongeveer bij 3.48 doet hij iets bijzonders. 
Hij speelt daar een octaaf hoger dan de bijbehorende vingerzetting. 
Op één of andere manier weet hij zo te strijken dat je niet de eerste 
maar de tweede harmonische hoort. De bas klinkt daar bijna als een 
viool. 
Adriaan Kragten 
 
Ik ben er nog niet helemaal achter. Ik vond wel bij een ander filmpje 
van Barbé een verwijzing naar een soortgelijk staartstuk, waarvan ik 
vermoed dat het een doorontwikkelde versie is. Inmiddels ben ik daar
over iets meer te weten gekomen. Het is een Amerikaans ontwerp 
van Kevin Marvin. Marvin redeneert dat het houten staartstuk vroeger 
ontworpen is om de ongelijkwaardigheid van darmsnaren op te van
gen. Die waren zo onvoorspelbaar wat de boventonen betreft, dat je 
met een houten staartstuk maar het beste de trilling van de snaar kon 
afkappen en daarmee de productie van boventonen enigszins regule
ren. In de huidige praktijk, waarin met name metalen snaren wel een 
consistente klank hebben, werkt dat averechts. Het staartstuk dempt 
de trilling van de snaar. Daardoor kan het gedeelte tussen kam en 
staartstuk wolftonen gaan veroorzaken. Het middel is dus erger dan 
de aanvankelijke kwaal. 
Marvins staartstuk is echt revolutionair, in die zin dat het bestaat uit 
vier kabels met een bevestigingsoog voor de bal aan het uiteinde van 
de snaar. Die vier kabels komen samen in één kabel, die via het zadel  
aan de knop van de eindpin bevestigd is. Alleen omdat het oog ook 
wat wil, is er een stukje kunststof om de vier kabels geplakt. 
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Ik krijg met de informatie van de website geen direct antwoord op de 
vraag waarom de bevestiging schuin is, maar ik vermoed dat dat is om 
de grotere kracht van de dikkere snaren op te vangen. 
Marvin claimt met dit systeem: 
* een groter geluid en betere 'sustain'. 
* minder massa die de klank dempt. 
* de enkele kabel naar het staartstuk zorgt ervoor dat het staartstuk 
vrijer mee beweegt. Daardoor een gemakkelijkere vibrato en een be
tere doorgave van de trillingen bij de kam (met name voor de lagere 
snaren). 
* een betere respons met strijken, omdat de klank niet door het staart
stuk wordt afgedempt. 
* wolftonen die ontstaan tussen kam en staartstuk worden volledig 
voorkomen. (Daarnaast zijn er ook nog wolftonen mogelijk die ont
staan tussen kielhout boven aan de toets en de kam; daar kan dit 
staartstuk natuurlijk niets aan veranderen.) 
* de spanningskracht van de snaren wordt er niet anders door, maar 
het voelt wel elastischer aan, waardoor je minder kracht met je lin
kerhand hoeft te zetten. 
Ik wil er zelf nog aan toevoegen dat de bas er ook nog een stukje lich
ter van wordt. Dat is toch ook altijd meegenomen. 
Bij de testimonials op de site zag ik o.a. een reactie van dr. Diana Gar
rett, die docent klassieke contrabas in Michigan is en zelf ook ervaring 
als basbouwer heeft: ‘Mijn bas wordt er speelbaarder door en reso
neert beter. Sommige studenten merken een enorme 'boost' in klank 
en projectie en de meesten merken een betere trilling en resonantie, 
meer respons en meer speelplezier’. Vooral dat laatste hoor je bij klas
sieke spelers niet vaak. 
Voor de jazzbassisten zal het commentaar van Mark Dresser interes
sant zijn: ‘De bas klinkt luider en ik kan hogere flageoletten spelen’. 
Die mooie flageoletten waren Adriaan in het spel van Barbé, in de so
nate waar ik naar verwees, ook al opgevallen. 
En dan staat het op de site voor $90,. Ik wil niet al te TellSellachtig 
overkomen, maar dat is toch wel amazing en een OMGmomentje. 
Het lijkt mij het proberen waard, zeker omdat je je bas er niet voor 
hoeft te veranderen. (Alleen de bas platleggen en goed opletten met 
de stapel, wanneer je de spanning van alle vier de snaren weghaalt.) 
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Voor spelers met verkrampte linkerhandklachten of een zwaar spe
lende bas moet dit een mooie oplossing zijn. 
Tegelijk zit ik met de vraag: op wat voor manieren wordt ons basspel 
nog meer beperkt door traditionele basbouwoplossingen of spelop
vattingen, die ontstaan zijn in de 16de19de eeuw, en ook nog eens 
vaak een afgeleide zijn van viool of cellobouw? We hebben zulke 
prachtige, modern ontwikkelde snaren en materialen tegenwoordig. 
Waarom ontwikkelt de bas zich niet verder? 
Dan denk ik bijv. aan een kleinere klankkast. In het topic over vliegen 
met de bas zijn daar voorbeelden van gegeven. Of aan ander materiaal 
dan hout (de koolstofvezel bas van Philip bijvoorbeeld). Er is volgens 
mij veel mogelijk als basbouwers en basspelers out of the box gaan 
denken. 
Theo 
 
Wat interessant zeg, ik ga dat staartstuk bestellen! Maarruh... Dat ding 
ziet er heel anders uit!? ik heb ze gemaild of ze ook een versie voor 
een 5 snaren bas hebben (waar ik op speel). Ik ben benieuwd! 
Adriaan: lijkt me dat Thierry daar gewoon flageoletten speelt. Ik vind 
hem trouwens ook erg goed, zowel technisch, qua interpretatie als 
wat zijn zuiverheid betreft. Ziet er ook nog eens heerlijk ontspannen 
uit. Applaus! 
Fantastisch punt maak je, Theo! Ik ben ook heel benieuwd wat er nog 
meer aan verbeteringen mogelijk is. 
Philip Baumgarten 
 
Misschien moet ik toch maar even nadenken voordat ik dat ding aan
schaf... Dit zegt luthier Dirk Jacob Hamoen erover: 
Staartstukken met een variabele afstand tussen kam en snaarbevesti-
ging bestonden ook al in de 17de, misschien zelfs in de 16de eeuw. 
Het idee erachter kan werken, maar gaat maar voor één set snaren 
op. Zodra je er andere snaren opzet, zou je het staartstuk opnieuw 
moeten tunen. Bij de lage snaren is de invloed van de stijfheid op de 
frequentie van het stuk tussen kam en staartstuk groot, en die verschilt 
nogal per merk en per dikte (heavy, light of medium). 
Het idee dat meetrillende stukjes snaar, of zelfs hele snaren, het geluid 
versterken, wordt al sinds mensenheugenis aangehangen, maar het is 
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bewijsbaar niet zo. De klank verandert er wel door, maar de klankop-
brengst gaat altijd omlaag. De meetrillende stukjes snaar, sympathi-
sche snaren, zijn namelijk nooit even efficiënt aan het instrument 
gekoppeld als de speelsnaren, maar ze gebruiken wel energie. 
Los daarvan hebben vele waarnemingen en experimenten bij mij de 
indruk gewekt dat het staartstuk zo zwaar mogelijk moet zijn, en zo 
rigide mogelijk met de kast verbonden. Dat is een efficiënte manier om 
wolven te bestrijden. 
Het ophogen van het onderste kielhoutje (zadel is een germanisme), 
overigens, kan een zeer nuttige ingreep zijn voor bassen die duidelijk 
moeite met de snaarspanning hebben (inzakkend bovenblad!). Maar 
meestal resulteert zo'n kleine snaarhoek (= grote druk) uit een foutieve 
setting van de nek, meestal een reset, en uit de foutieve overweging 
dat een bas meer geluid maakt als de snaren flink op de kam drukken. 
Het tegendeel is echter waar. 
Philip Baumgarten 
 
De gedachte is geloof ik dat een bassnaar langer moet zijn dan een 
hoge snaar om beter te klinken, zoals bij een vleugel of een harp. Of 
zoals bij die basgitaar met waaiervormige frets (Dingwall). In dit geval 
is echter niet de klinkende snaarlengte langer maar alleen de snaar 
tussen de kam en het staartstuk. Dit deel van de snaren heeft wel de
gelijk invloed op de klank van de bas. Hier worden niet voor niets wolf
toonklemmen geplaatst als de bas een wolftoon heeft. Vandaar dat 
(zoals al eens in een ander forumitem besproken) die klemmen van 
de Fishman bp100 e.a. daar de toon beïnvloeden. 
De klank van de bas wordt ook bepaald door de klank van het staart
stuk. Vaak is een ebben staartstuk niet voor alle bassen geschikt en is 
lichter hout beter. Deze bas heeft erg weinig staartstuk wat bij de bas 
zou kunnen passen of bij de filosofie van de bouwer. 
Martin 
 
Philip, je zegt dat er gewoon flageoletten gespeeld worden. Nu strijk 
ik nooit op mijn bas en ik krijg met de vingeraanslag alleen een flage
olet als ik de snaar in het midden afdemp. Maar ik zie hem dat niet 
doen. Het moet iets met de manier van strijken hebben waardoor de 
grondtoon van de snaar wegvalt. Hoe krijg je dat voor elkaar? 
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Theo, ik heb me ook wel eens afgevraagd of de klassieke vorm van de 
bas wel zo optimaal is voor de huidige stand van de techniek. Heel de 
ontwikkeling van de staande elektrische bas is natuurlijk alleen maar 
mogelijk geweest doordat er elementen en versterkers ontwikkeld zijn. 
Ik denk dat die ontwikkeling op een gegeven moment zo ver komt dat 
je geen noemenswaardig verschil in geluid meer hoort en dat die grote 
kast niet meer nodig is. Je kunt dan de mensuur verkleinen, waardoor 
je een linkerhandtechniek kunt gebruiken vergelijkbaar met die van 
de basgitaar. Ik doe dat zelf nu al, maar dat lukt alleen goed omdat ik 
een halve bas heb. 
Een ander punt is dat er momenteel veel bassisten zijn die niet strijken. 
De twee uitsparingen in de kast, die voorkomen dat je de kast met je 
strijkstok raakt, zijn dan ook niet nodig. Ik denk dat als je deze uitspa
ringen weglaat, het kastvolume veel kleiner kan zijn bij dezelfde ver
sterkingsfactor ten opzichte van het zuivere snaargeluid. 
Adriaan Kragten 
 
Interessant, dat laatste punt Adriaan! Mogelijk is er voor ons plukkers 
een (akoestisch) betere vorm van de kast denkbaar dan voor strijkers! 
Al zullen we daar wel vreselijk aan moeten wennen; hij ziet er wel zo 
mooi uit zo natuurlijk. 
Wat de flageoletten betreft: ik ben geen strijker, maar ik geloof dus 
dat je flageoletten op deze manier kunt strijken. Ik meen me te herin
neren dat ik dat eens van nabij hen meegemaakt, maar misschien 
speelt mijn geheugen me parten. Kan een strijker hier uitsluitsel over 
geven? 
Philip Baumgarten 
 
Wat betreft de flageoletten: je hebt natuurlijke flageoletten, zoals bij
voorbeeld de G bij het octaaf op de Gsnaar en de D halverwege het 
octaaf. Deze flageoletten krijg je door de snaar half in te drukken. Ge
plukt of gestreken. Daarnaast heb je kunstmatige flageoletten (als dat 
de goede term is in het Nederlands). Die krijg je door de duim hele
maal in de snaar te drukken en dan een andere vinger een terts, kwart 
of kwint hoger te plaatsen en die vinger half in te drukken. Je moet 
met de strijkstok dicht bij de kam strijken en dan krijg je een prachtig 
geluid. In klassieke concerten als van Bottesini of Dragonetti/Nanny 
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wordt het effect veel gebruikt. Het voordeel is dat je, door met de 
hand een positie op te schuiven, alle tonen van een toonladder als fla
geolet kunt spelen. Als je natuurlijke flageoletten gebruikt, moet je 
voortdurend heen en weer springen naar de knooppunten van de 
snaar om dat te bereiken en heel erg goed nadenken waar de flageo
lettonen zitten. 
Op het filmpje waar ik dit topic mee begon, kun je goed zien dat Barbé 
zijn duim gebruikt, en dus kunstmatige flageoletten speelt. 
In klassieke studieboeken als van Simandl kun je meer vinden over de 
flageoletten, welke tonen je ermee kunt spelen op de terts, kwart en 
kwint, de notatie ervan en oefeningen. 
Als ik het filmpje zie, geloof ik dat Barbé daar een houten staartstuk 
heeft met een diagonale vorm. De website met het ontwerp waar ik 
naar verwijs, betreft dan een latere aankoop van hem. 
Ik vraag me nog af er een positieve werking voor wat betreft de tril
lingen uitgaat van de kunststof die Marvin over de kabels plakt. Dat 
zou misschien tegemoet komen aan de kritiek van Hamoen. 
Ik word alleen intuïtief wantrouwig als Hamoen schrijft dat hij wolfto
nen wil oplossen door een staartstuk nóg zwaarder te maken en nóg 
meer te fixeren op de romp (wat kan door geen kabel bij het staartstuk 
te gebruiken). Ik geloof niet zo in oplossingen die iets zwaarder maken 
of beperken. Het zal toch een kwestie van uitproberen zijn. 
Maar goed, ik heb inmiddels Philip met zoveel uitprobeersels voor zijn 
bas opgezadeld, dat hij aan spelen niet meer toekomt, laat staan aan 
het schrijven van zijn honderdste basles... 
Theo 
 
Ik wil toch nog even wat kanttekeningen plaatsen bij het idee om ge
bruik te maken van de snaartrilling van het deel van de snaar tussen 
de losse kam en het staartstuk (deel 2) om de klank van het deel van 
de snaar tussen de losse kam en de vaste kam (deel 1) te beïnvloe
den. 
Deel 1 los wordt gestemd op een bepaalde toon, bijvoorbeeld G voor 
de G snaar. Het deel 2 van die snaar wordt niet gestemd. De toon
hoogte van deel 2 hangt af van de lengte van deel 2. Bij mijn bas is de 
toonhoogte van deel 2 van de G snaar iets lager dan een B maar een 
octaaf hoger dan de B op de vierde positie. Volgens mij heeft de trilling 
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van deel 2 alleen een substantiële invloed op de klank van deel 1 als 
de toonhoogte van deel 2 gelijk is aan een hogere harmonische van 
deel 1. 
De 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e harmonischen van de G snaar zijn respec
tievelijk: G, G1, D1, G2, B2 en D2 (ik gebruik hier de aanduiding voor 
de hogere harmonischen zoals die ook bij een trompet gebruikt wor
den). De B is dus geen hogere harmonische wat inhoudt dat de klank 
van deel 2 geen invloed heeft op de losse G snaar. Als op de G snaar 
een B gespeeld wordt, is de 2e harmonische een B1 en die is dus bijna 
gelijk aan de B van deel 2. Dan zal er dus een zekere versterking van 
de B1 optreden maar erg veel zal het niet zijn, omdat de B van deel 2 
niet precies gelijk is aan de B1 van deel 1. 
Het gevolg van het bovenstaande verhaal is dat er bij sommige tonen 
versterking van een bepaalde hogere harmonische kan optreden en 
bij anderen juist niet. Omdat deel 2 niet gestemd is, kan er zelfs ver
sterking optreden bij valse noten. Ik denk dat beide effecten onge
wenst zijn en dat je er juist naar moet streven dat deel 2 een minimale 
invloed op de klank van deel 1 heeft. 
Adriaan Kragten 
 
Heel overtuigend! Laat maar zitten dat staartstuk. 
Philip Baumgarten 
 
Op het TalkBass forum vond ik een topic over het Marvin staartstuk. 
Daarin o.a. een reactie van een bouwer en speler die een boventoon
analyse van de klank had gemaakt. Hij vond het nieuwe staartstuk er 
beter uitkomen dan een houten. 
In het algemeen vindt met bij het bovenstaande topic de klank hel
derder worden en er zijn dan bassisten die dat juist niet willen voor 
hun bas en met handdoeken gaan werken, doffere snaren of weer 
terug naar hun oude staartstuk. Zo is er altijd wat. 
Theo 
 
Wat Krachten schrijft over de stemming van het deel 2 van de snaar 
lijkt me in grote lijnen juist. Ik ken strijkers – ook bassisten – die het 
deel 2 wilden kunnen stemmen. Bijvoorbeeld met een staartstuk 
waarin het kammetje per snaar individueel verstelbaar is. Ook dat 
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schijnt niet gebracht te hebben wat men ervan verwachtte, anders 
was het echt wel razendsnel populair geworden. 
Het is natuurlijk niet zo dat ik wolven bestrijd met loodzware staart
stukken. Ik bestrijd ze in mijn eigen instrumenten aan de wortel, na
melijk door de bladen net zo lang van dikte (dunner dus) te maken, 
en zulks op hele specifieke plekken, tot de wolf de moeite niet meer 
waard is. 
Het klopt inderdaad dat je wolven kunt verzachten met een wolfdoder 
tussen kam en staartstuk. Twee dingen zijn daarbij belangrijk: 
1. probeer de wolfdoder op alle snaren, al is de A het meest waar
schijnlijk.  
2. schuif met de wolfdoder tussen kam en staartstuk heen en weer tot 
je het gezochte effect zo veel mogelijk hebt bereikt. Meestal gaat het 
maximaal doden van de wolf op deze manier gepaard met klankverlies 
of verandering. 
Je kunt je voorstellen dat als je de A tussen kam en staartstuk zo wilt 
stemmen dat z'n eigen resonans de wolf opheft (zo dat al kan!), dit 
voor iedere wolf verschillend is. Dat wordt dan toch wel een heel spe
ciaal staartstuk... 
In mijn idee wordt de wolf mede mogelijk gemaakt doordat bas en 
snaren één akoestisch systeem zijn, met enorm veel feedback kringen 
en onderling afhankelijke eigen frequenties. Een van die feedback krin
gen is kam, staartstuk, bovenblad. De effectiviteit van die kring kun je 
beïnvloeden door bijvoorbeeld een demper op de snaar, maar ook 
door het staartstuk als vibrator zo veel mogelijk ‘uit te schakelen’. 
Hier zie je een staartstuk van een cello, met 
daarop de inrichting om de stukjes snaar tus
sen kam en staartstuk apart te kunnen ‘stem
men’. Wat mensen niet allemaal bedenken. 
Let op, een wolfdoder zit er ook nog op, dus 
zo enorm heeft dat stemmen nu ook weer niet 
geholpen. 
Een afbeelding van een 17de eeuws staartstuk 
met een schuin uiteinde, zodat de bassnaar
eindjes langer zijn dan de diskanteindjes, ben 
ik nog niet tegengekomen, maar het zit goed 
in mijn geheugen, dus ik heb het echt gezien. 
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Ook nu weer: ken je geschiedenis voor je de moeite neemt het wiel 
opnieuw uit te vinden. 
Luthier Dirk Jacob Hamoen 

 
HALS DUNNER MAKEN 

Ik was gestopt met basspelen vanwege blessures aan mijn linker on
derarm. Ik heb nog er nog steeds last van, maar naar aanleiding hier
van wil ik de hals van mijn bass dunner maken, omdat de grip 
waarschijnlijk te groot is voor mij en daardoor teveel spanning geeft 
in mijn hand en onderarm. Is er iemand die ervaring heeft met een 
hals die dunner is gemaakt en kun je dat doen zonder de hals te bre
ken? Hoeveel kun je er afhalen? 
Hans Baank 
 
Een hals kan dunner worden gemaakt en ook een andere vorm krijgen 
(U of V vorm bijvoorbeeld). Breng je bas eens naar Lucas Suringar, die 
kan je wel adviseren. Hij heeft dat ook eens bij mijn bas gedaan en dat 
was een wereld van verschil. 
Martin 
 
Hoeveel mm of cm heeft hij eraf gehaald? 
Hans Baank 
 
Weet ik niet meer, heb ik niet nagemeten. Maar het kan behoorlijk 
dun. 
Martin 
 
Zou jij voor mij de dikte van je hals eens kunnen meten? Ik ben heel 
benieuwd hoe dik hij is geworden bij jou. 
Hans Baank 
 
Nee, die bas heb ik al jaren niet meer, de bas die ik nu speel heeft een 
dikte (zonder toets) van boven naar beneden:... 1,5 cm... 2... 2,5... 
halsaanzet. (Ongeveer) toets is ca 1 cm, 
Bel Lucas eens...die kan je meer vertellen:) 
Martin 
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Ik heb Lucas gesproken en die zegt dat er in principe niets af kan. Mijn 
hals is 2,7 en 3.4 cm laag. Kan een paar mm schelen maar dit is het 
ongeveer. Maar ik zou hem toch echt wel slanker willen hebben en ik 
vraag mij af wat er gebeurd als ik er een cm van af haal. Zou de hals 
doorbuigen of breken onder de spanning van de snaren? 
Hans Baank 
 
Ik zit op het dunste punt al op meer dan 3 cm. Speelt heerlijk. Ik denk 
dan ook niet dat je blessure iets te maken heeft met de dikte van de 
hals, maar met de mate van ontspanning van je schouder en arm. Je 
spant hoogstwaarschijnlijk meer spieren dan strikt noodzakelijk is en 
forceert ze. Het kan natuurlijk zijn dat je de snaren zo vreselijk hoog 
hebt staan dat je bas onbespeelbaar is geworden, maar als dat niet 
het geval is, is de kans groot dat je onderarm en vermoedelijk ook je 
bovenarm en je schouders te gespannen zijn als je speelt. Als ik gelijk 
heb, heeft het geen zin om je hals dunner te maken en zo te blijven 
spelen. Je ruïneert je bas, terwijl je ook nog eens de kans loopt op een 
chronische blessure. 
Philip Baumgarten 
 
Ik denk dat je wel eens gelijk kan hebben. Ik ben nu weer een week 
aan het bassen en mijn arm schouder en nek spelen behoorlijk op. 
Niet zo verwonderlijk natuurlijk na zo'n lange periode van niet spelen. 
Ik let momenteel heel erg op ontspannen spelen om blessures te voor
komen, maar ik denk dat mijn lijf hier even aan moet wennen. Hopelijk 
een kleine aanpassingsperiode. Ik probeer ook zo min mogelijk druk 
te geven op de snaren. Mijn bas is drie jaar geleden afgesteld door 
Lucas, dus dat moet in orde zijn. Ik moet het er maar mee doen denk 
ik, want ik wil mijn bas niet stuk maken en dan zie ik over een tijd wel 
hoe het gaat. 
Hans Baank 
 
Misschien is het een goed idee om de komende tijd een beetje weg 
te blijven bij de eerste drie posities als de muziek het toelaat, die kos
ten wat extra kracht, vooral de eerste en tweede. Doe dat totdat je je 
schouder en bovenarm wat meer kunt ontspannen. Een hele belang
rijke tip: voel niet alleen hoe hard je drukt, maar ga ook met je volle 
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aandacht naar je schouder. Dus let even niet op wat je speelt, maar 
hoe het spelen in je schouder voelt. Waarschijnlijk voel je daar dan 
spanning, en als je de spanning voelt, en je bent goed geconcentreerd, 
is het ook mogelijk om op die plek bewust te ontspannen terwijl je 
doorspeelt. Als je dat doet, voel je bewust hoe overbodig de spanning 
van je spieren op die plek is. Die schouder moet gewoon ontspannen 
zijn. Doe vervolgens hetzelfde met de spieren in je bovenarm. Ten
slotte kun je hetzelfde doen met de spieren van je onderarm, maar ik 
heb begrepen dat klachten in de onderarm vooral veroorzaakt worden 
door spanning in de schouder (ook onder het schouderblad, hoe gek 
het ook klinkt) en ook door spanning in de bovenarm. Volgens mij is 
het geen luxe om dit zo aan te pakken voor jou, maar bittere noodzaak, 
anders dreig je weer last te krijgen van zo'n rottige blessure. Totdat je 
meer ontspannen kunt spelen, moet je ook niet te lang achter elkaar 
oefenen hoor, anders forceer je de boel. Je zult wel begrepen hebben 
dat je de spanning in je nek op dezelfde manier te lijf kunt gaan. 
Bijkomend voordeel van al dat geconcentreerd en met je volle aan
dacht ontspannen: als het lukt ben je in een keer 2x zo ver wat je tech
niek betreft. Elke ontspanning zorgt voor een grote toename van je 
techniek. Daarom is leren ontspannen een ontzettend leuk avontuur. 
Ik heb trouwens ook aandacht besteed aan ontspannen in het Basles
senboek. Daar staan mogelijk nog een paar tips in waar je iets aan 
hebt. Veel succes! 
Philip Baumgarten 
 
Dit is informatie waar ik wat aan heb. Ik ben inderdaad bewuster aan 
het spelen en het valt nog niet mee om te voelen waar de spanning 
zit en die dan los te laten. Maar dat is ook weer iets wat ik moet leren 
en dat is inderdaad bittere noodzaak, want ik wil niet weer mijn bas 
wegzetten voor een paar jaar. Ik wil nu het boek van Simandl eindelijk 
eens doorwerken en dat begint inderdaad met positiewisselingen ha
haha. Ik ga eerst de septiem akkoorden er maar weer goed inprenten, 
dan ben ik al weer een heel eind op weg om leuke walking basslines 
te kunnen spelen. 
Hans Baank 
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Ik heb een halve contrabas (mensuur 100 cm). Ik heb de dikte van de 
hals inclusief de toets opgemeten en vind 35 mm bij de eerste positie 
en 40 mm bij de kast. Dit lijkt dikker dan wat ik tot nu toe gehoord 
heb, ondanks dat mijn gehele bas wat kleiner is dan de gebruikelijke 
3/4 bas. Toch ervaar ik mijn hals helemaal niet als dik. Ik denk dat dat 
komt door de manier waarop ik hem vasthoud. Ik plaats het eerste 
kootje van mijn duim tegen de onderkant van de hals waardoor mijn 
hand zeer flexibel blijft. Met één vaste stand van de duim kan ik hier
door met mijn vingers de eerste tot en met de vijfde positie bestrijken. 
Ik gebruik ook alle vier de vingers, net als op een basgitaar. 
Het dunner maken van de hals heeft een aantal nadelen. Doordat de 
vier snaren aangrijpen uit het midden van de neutrale lijn van de hals, 
wordt er op de hals een buigend moment uitgeoefend. Dit buigend 
moment geeft een buigspanning in de hals en een zekere doorbuiging. 
De buigspanning is omgekeerd evenredig met het weerstandsmoment 
van de hals en de doorbuiging is omgekeerd evenredig met het traag
heidsmoment. Het weerstandsmoment is evenredig met het kwadraat 
van de dikte van de hals en het traagheidsmoment is evenredig met 
de derde macht van de dikte. Als je de hals wat dunner maakt, neemt 
de buigspanning hierdoor snel toe, maar daar zal de hals nog wel 
tegen kunnen. Wat erger is, is dat de doorbuiging nog veel sneller toe
neemt. 
Een voorbeeld. Als je de dikte laat afnemen van 35 mm naar 25 mm, 
neemt de buigspanning toe met een factor (35/25)^2 = 1,96. De door
buiging neemt dan toe met een factor (35/25)^3 = 2,74. Door deze 
grotere doorbuiging zullen de snaren flink verder van de hals komen 
te staan. Ook wordt de kromming van de hals hierdoor voor het deel 
van de toets tot aan de kast groter dan voor het vrije deel van de toets 
boven de kast. Kortom, ik zou heel voorzichtig zijn met het dunner 
maken van de hals, zeker als hij nu al aan de dunne kant is. 
Adriaan Kragten 
 
Bedankt voor je reactie. Wat een verhaal zeg, maar je kunt wel eens 
helemaal gelijk hebben. Ik laat alles zoals het is. Het gaat nu redelijk, 
maar ik moet gewoon heel erg leren ontspannen en dat valt niet mee. 
Ik probeer vooral niet te veel in een keer te oefenen, maar verdeeld 
over de dag een paar keer. Ik heb wel vaak een ontzettend moe en 
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zwaar gevoel als ik speel in mijn schouderkop. Dan kan ik mijn arm 
bijna niet meer omhoog houden. Maar dat zal ook wel een kwestie 
van wennen zijn. 
Hans Baank 
 
Oei, dat betekent toch dat er een paar spieren zo overbelast zijn dat 
ze er (bijna?) de brui aan geven. Aangezien andere spieren nu dubbel 
werk moeten doen, bestaat er de kans dat die spieren binnenkort 
(ook) de medewerking opzeggen. Dat vermoeide gevoel krijg je name
lijk omdat spieren overbelast zijn en andere spieren nu hun (dubbele) 
werk moeten doen. Het is echt zaak om hulp in te roepen hoor! Bij
voorbeeld van een goede manueel therapeut, ik noem maar wat. Ik 
heb zelf veel baat bij de Praktijk voor Nek, Schouder en Armklach
ten in Groningen. Hoe dan ook, ik blijf zelf altijd voorzichtig doorgaan 
met bassen als er iets mis is, maar dan extra bewust. Pijn en een ver
moeid gevoel kunnen je namelijk helpen om op te sporen wat je fout 
doet, want het zijn precies de spieren die overbelast zijn die je ver
keerd gebruikt. Richt je op die spieren als je oefent, dat mag echt ab
solute prioriteit hebben! 
Philip Baumgarten 
 
Misschien is het toch de afstelling van de bas. Ben je bij Lucas geweest 
of heb je hem alleen gesproken? Een wat lagere snaarspanning zou 
ook helpen. Zittend spelen neemt veel spanning weg in de linkerhand 
omdat je de bas niet hoeft te ondersteunen. 
Martin 
 
De bas is bij Lucas geweest en die heeft hem onderhanden genomen 
toen. Maar zittend spelen heb ik nog niet geprobeerd. 
Hans Baank 
 

ZWAAR SPELENDE CONTRABAS 
Ik realiseer me dat ik dit waardevol forum lang niet heb bezocht. Ge
lukkig ben ik wel blijven spelen, maar hoe meer ik dat doe, hoe meer 
ik ontdek dat mijn bas relatief zwaar speelt. Ik moet daardoor extra 
kracht gebruiken om de snaren op de toets te krijgen. Ik krijg dat ook 
te horen van zeer ervaren spelers. Ik heb Thomastik snaren, maar daar 

37

https://praktijknsa.nl/?gclid=EAIaIQobChMIhNnsm6bj9QIVUOh3Ch0wkArbEAAYASAAEgKhfPD_BwE
https://praktijknsa.nl/?gclid=EAIaIQobChMIhNnsm6bj9QIVUOh3Ch0wkArbEAAYASAAEgKhfPD_BwE


kan het toch niet aan liggen? Wat kan ik (behalve andere snaren ge
bruiken) doen om lichter te kunnen spelen? 
Melvin Zalmijn 
 
Het kan aan een aantal dingen liggen: 
1. te dikke hals. Hoe dik is je hals? 
2. de snaren staan te hoog van de hals. 
3. de snaarspanning oftewel tension. Dit heeft o.a. met type snaar te 
maken en met de mensuur. Op het Amerikaanse Talkbass Forum is 
daar veel informatie over te vinden. 
Thomastik (Spirocore) zijn best pittige snaren voor je vingers. Obliga
to's en Velvets zijn wat vriendelijker. Voor een lage spanning kun je 
solo snaren nemen. 
Ton Donker 
 
Bij Thomastik heb je ook nog eens 'weich' en 'medium'. Ik heb op mijn 
houten bas weich en op mijn koolstofbas medium. Die weichs spelen 
een stuk lichter, de mediums klinken strakker. 
Philip Baumgarten 
 
Goede vragen en tips! De dikte van de hals (inclusief toets) bij de eer
ste positie is 40 mm. De halsdikte bij het begin van de kast is 50 mm. 
Lijkt mij wat aan de dikke kant. Heb een halve afspraak met Lucas. De 
snaren lijken ook te hoog te staan. Al met al klinkt de bas ontzettend 
vol en warm, maar als spelen teveel kracht kost, is er iets niet goed. 
Melvin Zalmijn 
 
Ik zou als ik jou was lekker op een vrije middag de auto in springen en 
inderdaad ff naar Lucas in Almere kachelen. Die kan on the spot be
oordelen hoe je bas ervoor staat en met welke ingrepen de boel een 
stuk lichter wordt. Ik heb ook vaak op andere bassen gespeeld die veel 
lichter stonden afgesteld, bijvoorbeeld door minder actie – lees snaren 
veel dichter tegen de toets. Dat speelt een stuk lichter, maar heeft ook 
als nadeel dat als je eens wat harder aanslaat (en dat doe ik nogal 
vaak, omdat ik veelal onversterkt speel) de boel wel gaat ratelen. Ie
dere bassist vindt daarin zijn/haar eigen balans, jij vast ook. Beetje 
hulp van een deskundige basbouwer is dan wel gewenst! 
Melvin1 
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40 mm halsdikte voor een bas van 105 mensuur is volgens mij zo'n 
beetje de standaard.... 
Ton Donker  
 
Wat je snel kunt controleren is de topkam. Een bankpasje zou precies 
tussen de toetst en snaar moeten passen. Als dit te ruim is, kun je de 
topkam iets invijlen. Overigens is dat een basgitaar regel, ik zie op con
trabassen dat de snaar nog iets lager staat, maar het is wel een mak
kelijke controle. Ik heb zelf een Stagg EUB waarbij ik het zwaar spelen 
voor een deel heb kunnen verhelpen door het vijlen van de topkam. 
Ik gebruik zelf ook Corelli 370 TX snaren, die zijn een stuk soepeler 
dan Spirocore's. 
Eric Damstra 
 
De snaarafstand bij de topkam heeft vooral invloed op het al of niet 
zwaar spelen van de tonen in de eerste en tweede positie. Voor de 
overige tonen is vooral de snaarafstand die veroorzaakt wordt door 
de losse kam van belang. Omdat de toets in de lengte hol is, is de 
snaarafstand maximaal op de plek van het octaaf. De snaarhoogte 
moet toenemen naarmate je een lagere snaar neemt; de ruimte onder 
de E snaar moet aanzienlijk groter zijn dan onder de A snaar, anders 
klappert de E snaar snel. Als je de losse kam gaat verlagen, wees dan 
vooral voorzichtig bij de E snaar. Hoe groot de afstanden voor jou moe
ten zijn hangt van veel zaken af. 
Adriaan Kragten 
 
Vandaag eindelijk naar Lucas geweest. Binnen 1½ uur was mijn zwaar 
spelende bas veranderd in een heerlijk soepel spelende bas, nadat er 
flink aan de toets was geschaafd. En als je er eenmaal bent, waarom 
dan niet de snerpende Fishman bp100 niet meteen laten vervangen 
door de warm klinkende Realist. Kortom: mijn bas is vandaag herbo
ren. Het heeft uiteraard wat gekost, maar het is een noodzakelijke in
vestering geweest, waar ik keer op keer van zal genieten! 
Melvin Zalmijn 
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TOPKAM OPVULLEN 
ik wil graag contrabas leren spelen en heb een tweedehands aange
schaft. Nu is de topkam diep ingesleten waardoor de A snaar vanaf de 
D# begint aan te lopen. Kan ik deze kam met vloeibaar hout opvullen? 
Andy 
 
Jazeker, zo doen basspecialisten dat ook. Je kunt lekker thuis prutsen 
aan je bas, maar vaak is het verstandiger naar een goede basbouwer 
te gaan, zoals Suringar of Dieges, en de bas een goede check te geven. 
Voor dit soort kleine reparaties ben je helemaal niet duur uit, maar 
met een betere afstelling (en dat is echt vakwerk) speelt je bas 5x zo 
lekker en klinkt hij 5x zo goed. Misschien ben je dus een paar tientjes 
kwijt, maar ik verzeker je dat je daar ontzettend veel lol van hebt. 
Melvin 
 

EINDPIN 
Ik heb een bas die steunt op een oude tafelpoot. Kan hem dus niet 
verstellen. Nu wil ik dat wel, want ik buk me een hernia. Heeft iemand 
een tekening hoe een eindpin in de bas wordt geplaatst? Ik heb de 
hele bas al zelf verbouwd dus geen luthier advies, ik doe het toch zelf! 
Waar koop ik een eindpin? Internet? 
Bats 
 
Ik lees dit erover op een ander forum: 
When I had the one on my King replaced, the luthier used a tool like a 
dent puller to remove the old endpin sleeve. Then he used a big reamer 
to enlarge the hole and then he gently thumped the new sleeve into 
place with a rubber mallet. It didn't take very long and the labor cost 
was shared with installing adjusters on my bridge. I think just getting 
the right tools would have cost a LOT more than the labor did. 
Philip Baumgarten 
 
Maar dat gat zit er al. Past daar dan altijd een eindpin in? Kan het me 
eigenlijk niet vorstellen. Hoe zit de pin vast in de kast? Foto? 
Bats 
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Het formaat van die eindpinnen verschilt nogal. Daarom kun je er 
beter een kopen en dan opmeten hoe je je bas moet aanpassen vol
gens mij. 
Philip Baumgarten 
 
Toevallig heb ik net deze week uit nieuwsgierigheid een houten eind
pin voor mijn bas gemaakt. Er wordt veel over geschreven maar ik had 
er nog nooit een gezien/gehoord/uitgeprobeerd. Mijn normale pin is 
van 12 mm staal met uitsparingen voor de schroef in de kraag. Ik heb 
een oude wandelstok met dezelfde diameter als de kraag afgezaagd 
op de voor mij prettige 22 cm, met een speedboor een gat geboord 
en er een 12 mm beuken deuvel in gelijmd. Misschien is het wishfull 
thinking, maar volgens mij klinkt mijn bas (massief bovenblad, ebben 
onderdelen) wat dieper, voller, breder. Fase twee wordt dus een com
pleet massief houten eindpin, gedraaid uit een hardhouten tafelpoot.  
Jan Dijkstra 
 

JOHN CLAYTON INSTRUCTIE VIDEO’S 
Geweldige instructie video van John Clayton, vers van de pers. 
Ton Donker 
 
Leuk, en precies op tijd voor de kerstdagen om de hele serie eens rus
tig te bekijken. Dank! 
Theo 
 
Het werkt ook nog, de bas wat schuiner zetten voor de duimposities, 
zodat de je recht kunt blijven staan. Alleen wel ff wennen in de 'ge
wone' posities! Ik ben vast van plan om zo te gaan spelen. 
Philip Baumgarten 
 
Ondertussen speel ik nu een tijdje zo en het wende heel snel, eigenlijk 
al na een dag, terwijl het meteen minder inspanning was voor de spie
ren. Ideaal! Ik heb die andere lessen ook bekeken, maar daar haalde 
ik voor mezelf niets uit. Dat zal waarschijnlijk heel anders zijn als je 
een beginnende bassist bent. Ik ben hem in elk geval erg dankbaar 
voor deze tip. 
Philip Baumgarten 
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MAAK VAN EEN GOEDKOPE EUB EEN DIJK VAN EEN BAS 
Samen met Adriaan Kragten heb ik wat opnames gemaakt van een 
basriedel in verschillende situaties. Pogingen om verbeteringen te rea
liseren in het opnemen van basgeluid met verschillende pickup tech
nieken. 
Er zijn nu drie pagina's met de nodige links naar plaatjes, websites en 
geluidsfragmenten. Dit laatste is nog incompleet, maar er is genoeg 
om al iets over te kunnen zeggen. Ga naar eub.vanheelsbergen.com 
en lees/ luister en vergelijk. 
Rob 
 
Zo, daar heb je veel tijd ingestoken! Bedankt voor de moeite. Ik ben 
zelf helemaal niet technisch wat betreft elektronica en bouw, dus petje 
af. Wat me wel interessant lijkt is een vergelijk van de EUB voor en na 
modificaties. Of staat dat al ergens op je site? 
Huub 
 
Jammer genoeg ben ik rechtstreeks begonnen met de EUB aan te pak
ken, zonder daar eerst referentie opnames mee te maken op dezelfde 
manier. Er zijn wel andere referenties, die soms ook al verbeteringen 
hebben aangebracht, te horen op youtube, zoals deze, deze, deze en 
deze. Het grootste probleem bij dit soort opnames is dat ze in een 
ruimte met basversterkers via microfoons worden opgenomen. Deze 
bas kwam goed over, dus toen hij te koop stond voor €397, kon ik me 
geen buil vallen. Ik was ook niet zo geïnteresseerd in hoe slecht de 
basis was, maar meer hoe dicht je bij een echte bas kunt komen met 
een EUB. De opnames die we nu doen, zijn om vast te stellen hoeveel 
hij nog verschilt van een echte bas en om van de resultaten te leren 
om eventueel wat verbeteringen te realiseren. Het resultaat is al fe
nomenaal, tenminste voor een EUB. Het tweede wat mij interesseert 
is hoe je überhaupt een versterkte bas zo realistisch mogelijk kunt 
laten klinken met pickups. 
Echte vergelijkingen maken is sowieso een crime, zeker omdat ikzelf 
geen bassist ben. De bassist zelf is een grote factor en dus heb je een 
goede ‘referentie bassist’ nodig. Eentje die er wat tijd in wil steken en 
ook een behoorlijke kwaliteit heeft. Maar het begin is er! 
Rob 
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De resultaten van de metingen worden door Rob op een unieke ma
nier gepresenteerd. Elk opgenomen geluidsfragment wordt grafisch 
weergegeven en kan ook worden beluisterd. De verschillen worden 
door Rob goed geanalyseerd en deze proeven geven veel inzicht in 
deze lastige materie. Je kunt wel horen dat ik geen echt ervaren bassist 
ben en dat ik een riedel gekozen heb die eigenlijk net wat te moeilijk 
was, maar dat doet niets af aan de kwaliteit van Robs onderzoek en 
rapportage. 
Als ik de metingen die uitgevoerd zijn met mijn eigen Shadow SH950 
element vergelijk met de metingen die uitgevoerd zijn met de elemen
ten onder de kamvoeten, ben ik met de klank van de Shadow SH950 
best tevreden. Het is natuurlijk wel zo dat de geluidskwaliteit niet al
leen bepaald wordt door het element maar ook door de bas en de 
snaren. Op een andere bas kun je met dit element dus heel wat anders 
te horen krijgen. 
Adriaan Kragten 
 

KLANKVERBETERING 
Een vraagje: heeft er iemand ervaring met klankverbetering van 
zijn/haar contrabas? Ik ben op zich erg tevreden over de klank van 
mijn bas (iets meer volume zou fijn zijn, maar dat zit misschien ook in 
mijn vingers, of juist niet), maar ik las erover en ik vraag me af of zoiets 
kan of dat het gewoon een fabeltje is waar instrumentenmakers hun 
hypotheek van betalen... Wat ook prima is, maar dan hoef ik er niet 
meer over na te denken. 
Martijn 
 
Er is een lijst van 7 dingen die je kunt veranderen om een betere (an
dere) toon te krijgen uit je instrument. 
1 Plaats en bouw van de kam. 
2 Plaats en constructie van de stapel. 
3 Plaats van het staartstuk ten opzichte van de kam en de plaatsing 
van het staartstuk koord. 
4 Type snaren. 
5 Vorm en radius van de toets over de gehele lengte. 
6 Afstand tussen de snaren bij kam en topkam. 
7 Massa van de nek/toets ten opzichte van de massa van het staatstuk  
en hoe dit in verhouding staat tot de vibratie van het instrument. 
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Dit zijn de mogelijkheden die er zijn zonder de bas te openen. Uiter
aard zijn er nog meer, zoals bijvoorbeeld: 
* het verdunnen van het bovenblad van binnen uit. 
* een andere zangbalk/basbalk. 
* het halsblok of de zijbladen verstevigen of juist verslappen... etc. 
De eerste 7 punten zijn de eerste optie. Al doe je er maar eentje. De 
enige basbouwer die ik ken die volgens deze 7 punten werkt is Rogier 
Dieges in Rotterdam. Natuurlijk doen alle basbouwers/vioolbouwers 
aan klankverbetering maar meer uit ervaring. Voor Jazz kan ik zeker 
ook Lucas Suringar (Almere) aanraden. Meester in het afstellen. 
Martin 
 
Martin, ik begrijp punt 6 niet; ik dacht dat de afstand tussen snaren 
onderling alleen scheelde voor het speelgemak? 
Philip Baumgarten 
 
Hoe verder de snaren uit elkaar staan op de kam hoe minder deze kan 
vibreren en dus minder volume geeft. Het beste is ca 25 mm. 
‘... the closer the strings are together the bigger the sound will be, be-
cause the E and G strings will act less like stays exerting static pressure 
in a lateral or sideways direction on the bridge, preventing it from vi-
brating as well as it should. 
This is the principal reason why a 5 string Bass never sounds as good 
as a 4 string Bass of the same Quality...’ 
Chuck Traeger 
De afstand tussen de snaren bij de topkam heeft effect op het volume 
en bespeelbaarheid van de bas. De beste afstand is ca 9 mm. Dit is ge
woon natuurkunde. Hoe meer druk, hoe minder vibratie. Daarnaast 
dempt een bredere hals en toets ook nog eens de kast. En een vijfde 
mechaniek dempt de krul nog eens extra. En al heb je de best klin
kende vijfsnaar ter wereld, haal er een snaar af en ze klinkt nog beter. 
Martin 
 
Tja... Heb je die bas van Renaud GarciaFons gehoord? Is een vijfsna
rige en wat klinkt hij supermooi! Ik had mijn houten contrabas omge
bouwd van een viersnarige bas naar een vijfsnarige. Recentelijk heb 
ik hem weer in zijn oude toestand laten herstellen, omdat ik de snaren 
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te dicht op elkaar vond zitten. Volgens jouw theorie zou de bas nu dus 
beter moeten klinken, wat ik heel fijn had gevonden natuurlijk. Alleen: 
het is niet zo, hij klinkt nog precies hetzelfde. Blijkbaar gaat het hier 
om zulke kleine verschillen, dat ze met het blote oor niet waarneem
baar zijn. In elk geval hoor ik geen verschil. 
Philip Baumgarten 
 
Hoezo natuurkunde? Ik denk dat de bewering, dat een vijfde snaar de 
trillingsvrijheid van de kam verhindert, geheel uit de lucht gegrepen 
is. Een vijfde snaar geeft een extra kracht op de kam en daardoor in
derdaad een grotere statische kracht tussen de kam en het bovenblad. 
Hierdoor is de buigspanning in het (hetzelfde) blad groter voor vijf dan 
voor vier snaren. Maar dat wil nog niet zeggen dat het blad daardoor 
minder goed kan trillen. De krachtvariaties die optreden ten gevolge 
van de trilling worden gesuperponeerd bovenop de statische kracht. 
Een grotere statische kracht leidt daardoor alleen tot een wat hogere 
maximale spanning in het blad, maar dat is niet erg als het blad hier 
tegen kan. 
Ik zie niet waarom een hogere statische kracht een grotere demping 
van het blad zou veroorzaken. De demping wordt volgens mij voor het 
grootste deel veroorzaakt door de luchtverplaatsingen, die het gevolg 
zijn van de trilling van de snaar en van het blad. Misschien is er ook 
nog wat demping door het langs elkaar schuiven van de houtvezels, 
maar die vezels schuiven alleen langs elkaar als gevolg van de trilling 
en niet als gevolg van de statische kracht. 
Adriaan Kragten 
 
Dank Adriaan! Dit zegt Dirk Jacob Hamoen, contrabasbouwer, over dit 
onderwerp: 
Of er aan de klank van een bas iets te verbeteren of veranderen valt, 
is alleen vast te stellen door het te proberen. Als je hiervoor de hulp 
van een bouwer inroept, is het logisch dat hij een vergoeding krijgt. 
Alleen, in dit soort gevallen kan de bouwer van te voren geen enkele 
garantie geven. Als de bas in kwestie geheel naar behoren is opge-
tuigd, valt er niets te verbeteren. Is er daarentegen met kam, stapel 
en snaren van alles niet in orde (kamvoeten niet pas, verkeerde voet-
breedte, staat voorover, plaats niet goed, niet goed gesneden, stapel 
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niet goed pas, staat op rare plek, snaren afgespeeld), dan leidt ingrij-
pen door een bouwer vrijwel altijd tot verbetering. Maar niet gratis. 
Philip Baumgarten 
 

BOUW JE EIGEN PIEZO FOLIE OPNEMER (REALIST) 
Omdat ik reeds enige ervaring heb in het bouwen van mijn eigen piezo 
folie opnemers, feitelijk zoals de Realist er een is, heb ik e.e.a. opge
schreven en op mijn website geplakt. Mocht iemand interesse hebben 
dan kan hij dat lezen met wat foto's erbij. 
Rob van Heelsbergen 
 
Rob, ik heb je instructieles op deze site geplaatst in het Baslessen
boek. Zeer bedankt! 
Philip Baumgarten 
 
Intussen zijn wat goede resultaten bereikt met het SDT1 element, dus 
er staat weer een en ander op de website. Het is een stuk eenvoudiger 
en goedkoper dan ze helemaal zelf te bouwen. Er zitten wel een paar 
‘maren’ aan als gevolg van de eigenlijk te kleine afmetingen. 
Rob van Heelsbergen 
 
Wat ik ook wel interessant vind, is of dit een beter resultaat geeft dan 
de Realist? Ik merk dat het vooral moeilijk is bij versterking van de con
trabas om de attack precies weer te geven. Je kunt wel zorgen voor 
punch in je geluid, maar dat is toch niet hetzelfde. Ik heb een speelstijl 
waarbij ik veel snelle noten speel en eigenlijk heb ik daar een bijzonder 
natuurlijke weergave van mijn attack voor nodig. Voor opnames is dat 
minder een probleem, dan zorg ik voor een opname van mijn akoes
tische geluid met een fijne microfoon. Maar hoe is de weergave van 
de attack bij het 'realistsysteem'? Omdat het element onder de kam 
zit, vraag ik me sterk af of dat überhaupt wel redelijk zou kunnen. Ik 
ben trouwens ook niet echt enthousiast over de weergave daarvan 
door mijn elementen hoor, terwijl er toch vlak onder elke snaar een 
element zit. Alhoewel er veel vooruitgang is geboekt wat de verster
king van de contrabas betreft, is het tegelijk ook nog een groot ge
stumper. Ik hoop dat ik nog meemaak dat het écht in orde komt. 
Philip Baumgarten 
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De resultaten kun je alleen maar 1 op 1 vergelijken door een Realist 
en dit eigen brouwsel naast elkaar te leggen. Opvallend zijn eigenlijk 
sowieso de grote verschillen tussen de beide kamvoeten en of de kam
voet nergens de kast meer raakt en alleen het element. Ik heb zelf 
nooit een Realist in handen gehad. Zit die onder de hele kamvoet? Zit 
er koperfolie of nog meer omheen? Hoe dik is dit element? Veel vra
gen. Daarbij komt ook de weergave van de luidsprekerbox om de hoek 
kijken en hoe die staat opgesteld. En dan de smaak en speelwijze van 
de bassist. Teveel om daar zonder uitgebreide vergelijkingen en be
schouwingen uitspraken over te gaan te doen lijkt me! Als je het over 
vooruitgang hebt, wat vergelijken we dan met elkaar? Als je over ge
stumper hebt, wat is er dan nog fout? 
Rob van Heelsbergen 
 
Nou ja, waar ik en vele andere bassisten met mij naar verlangen, is 
een accurate weergave van het akoestische geluid. Dat lukt dus niet. 
Wat de vooruitgang betreft: vroeger had je zowat alleen een element 
dat Barcus Berry heette. Vreselijk! Underwood was al een hele verbe
tering. 
Philip Baumgarten 
 
Toch moet me iets van het hart. Je moet een onderscheid maken tus
sen wat je zelf ‘wenst’ te horen en wat een toehoorder ‘wenst’ te 
horen (ook als je dat zelf bent). Als je zelf bovenop je instrument zit 
en dat gesommeerd krijgt met het geluid van een box die ergens ach
ter je staat, klinkt dat totaal anders dan als je op afstand vrijwel alleen 
het geluid van diezelfde box hoort. Nog los van de situatie dat er nog 
eens een PA mee gaat doen. Eigenlijk wil je dat je eigen bas gewoon 
harder gaat klinken als je aan de volumeknop draait, waarbij je ook 
nog eens zou willen dat het versterkte geluid uit je eigen bas kwam. 
Dat is enigszins een utopie. Een bas kan ontzettend natuurlijk klinken, 
heb ik zelf ervaren als toehoorder, indien b.v. de bas wordt opgenomen 
met een goede richtmicrofoon op afstand op een groot podium en die 
daarna versterkt wordt door een goede PA in een grote zaal (schouw
burg), waarbij de speakers zo ver weg staan dat rondzingen geen pro
bleem is. Maar of de bassist dat zelf ook zo beleeft als hij speelt, is de 
vraag. Waarschijnlijk meer als hij een koptelefoon opzet.  
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Dus hebben we het over de natuurlijke klank voor de bassist zelf of 
voor de toehoorder in zaal of thuis luisterend naar een CD? Het zijn 3 
verschillende situaties. Het is ook noodzakelijk om de doelstelling goed 
vast te leggen. Mensen hebben een verbazingwekkend adaptatie ver
mogen. Ze hebben een verschillend idee over hoe het instrument 
moet klinken als zij het bespelen, hoe het moet klinken in de zaal en 
hoe het moet klinken thuis op de geluidsinstallatie. Dat zijn dus 3 ver
schillende zaken! Ze schakelen daarbij zo snel dat ze zich niet bewust 
meer kunnen zijn van die verschillen. Op de details zal ik niet ingaan, 
want daar zijn hele boeken over geschreven. 
Ik ga er even vanuit dat jouw doel is om als bespeler van je instrument 
op het podium een zo ‘natuurlijk’ mogelijk geluid te horen. 
Rob van Heelsbergen 
 
Dank voor deze mooie uiteenzetting! Je hebt gelijk. In klassieke en
sembles speelt iedereen akoestisch. Natuurlijk, er zijn allerlei factoren 
die hun geluid beïnvloeden; de zaal, de grootte van het ensemble en 
de afstand tot de individuele toehoorder verschilt ook steeds. Maar 
toch: de instrumenten klinken altijd allemaal zonder uitzondering 
mooi akoestisch. Dat wil ik versterkt ook!!! 
Philip Baumgarten 
 

KAM VERLAGEN 
ik ben Nele Verlinden en speel contrabas. Ik heb een contrabas ge
kocht, maar de kam staat veel te hoog. Ik weet ongeveer hoe ik de 
kam ga verlagen, maar ik heb nog een vraagje: kan ik ergens zien hoe
veel ik van mijn kam kan afdoen? 
Nele Verlinden 
 
Ik ben een aantal keren van hoogte veranderd. Dat was een kwestie 
van uitproberen. Wat voelt goed en wat niet, wat klinkt goed en wat 
niet? Dit deed ik dan in samenwerking met Ferdinand Rikkers, con
trabasreparateur waar ik woon (Groningen). Elke bas is anders, voor 
iedereen voelt iets anders lekker en iedereen vindt een andere klank 
van de bas mooi (de hoogte van de snaren heeft invloed op de klank). 
Dus ik denk niet dat hier algemene regels voor te geven zijn. Voorzich
tig verder slijpen dus. Als je te ver bent gegaan, hoeft er trouwens geen 
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nieuwe kam op; een reparateur plakt er gewoon een nieuw stukje 
hout op, dat kunnen ze. 
Philip Baumgarten 
 
De hoogte van de kam is sterk afhankelijk van je manier van spelen; 
strijken, plukken of slappen. Voor strijken en plukken geldt doorgaans 
een lagere actie dan voor slappen. (hoewel ik zelf slap op een akelig 
lage actie) Verder geeft een lage actie doorgaans meer knor en geldt: 
hoger geeft meer volume en speelt zwaarder, en lager geeft minder 
volume en meer comfort. Keuze genoeg dus en dat maakt het niet 
makkelijker. Het mooist om mee te experimenteren is eigenlijk een 
verstelbare kam, zodat je kunt uitproberen wat voor jou het beste is. 
Ronald 
 
Als de onderkant van de kam goed past op het bovenblad, kun je de 
hoogte van de snaren t.o.v. de hals het gemakkelijkst veranderen door 
de sleuven dieper in te vijlen met een klein rond vijltje en dan later 
iets van de bovenrand af te halen. De sleufdiepte moet ongeveer gelijk 
zijn aan de helft van de snaardikte. Je moet de sleuf aan beide zijden 
goed afronden om te voorkomen dat de snaar sterk geknikt wordt. Je 
moet er wel rekening mee houden dat de afstand tussen de snaar en 
de hals van de hoge naar de lage snaren moet toenemen, omdat de 
lage snaren gevoeliger zijn voor klapperen. 
Bij mij was de afstand voor de Esnaar te klein. Ik heb hem vergroot 
door een blokje in de losse kam te lijmen, maar het spreekt vanzelf 
dat je zo'n operatie moet zien te voorkomen. Ik heb de afstand geme
ten op het octaaf met boortjes van een bepaalde diameter en voeler
maatjes. Je kunt de afstand ook meten aan het losse einde van de hals, 
maar daar moet de afstand weer kleiner zijn omdat de hals in de leng
terichting hol is. 
De holling moet over de gehele lengte ongeveer gelijk zijn. Dit is te 
controleren met een liniaal van 30 cm. Als je die van boven tot onde
ren in de lengterichting over de hals laat glijden, moet de grootste af
stand in het midden van de liniaal zitten en moet het patroon van de 
spleet symmetrisch zijn. Bij mijn bas zat er bij de laagste snaar een 
bult in de hals tussen het octaaf en het einde van de hals. De snaar 
klappert dan voor hoge tonen tegen de hals. Ik heb de bult weggevijld 
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tot de segmentvormige spleet tussen liniaal en hals overal dezelfde 
vorm had en toen speelde hij – ook voor de laagste snaar – perfect. 
Modificatie van de hals kan alleen uitgevoerd worden door iemand 
die nauwkeurig kan vijlen, maar meten kan altijd en als het er niet 
goed uitziet, kun je de verandering door een specialist laten uitvoe
ren. 
Een ander belangrijk punt is dat de afstand tussen de snaar en de hals 
direct naast de vaste kam ongeveer 0,2 mm moet zijn. Als de afstand 
daar kleiner is, klappert de snaar en als de afstand nul is, is de snaar 
niet meer zuiver te stemmen omdat de losse snaarlengte ongedefini
eerd is. Bij mij was deze afstand voor de laagste snaar nul en het heeft 
dagen geduurd voor ik erachter kwam waarom deze snaar een onpret
tig bijgeluid had. Hier een heel klein laagje van de hals wegvijlen 
maakte een einde aan het probleem. 
Adriaan Kragten 
 
Ik heb mijn snaren ook naar beneden gedaan. De G snaar stond op 17 
mm bij het einde van de toets, nu op 10 mm. Ik heb een vijltje van 3.5 
mm gekocht en snaar voor snaar behandeld. Vijlen, stemmen en weer 
vijlen en stemmen, net zo lang dat het met de linkerhand goed voelde. 
Ik laat het nu een tijdje zo want het kan zijn dat de snaren nog iets in 
de kam vreten. De bas speelt een stuk lichter en klinkt ook warmer. 
Sjoerd Hart 
 
Ik ben een linkshandige speler en moet derhalve altijd mijn instrumen
ten (gitaren) ombouwen, dus ik ben niet zo bang om te klungelen aan 
instrumenten. Van mijn contrabas stonden mijn snaren ook te hoog. 
Ik heb vanmiddag de kam er afgehaald en ben gaan zagen!!! Er kon 
wel 7 mm af. Het speelt veel lichter. Maar ook de aanslag verandert. 
Het is maar wat je prettig vindt. Als er teveel vanaf is, kun je ook nog 
iets tussen de snaren en de kam leggen. Op de gitaar gaat dat heel 
goed met een opgevouwen vloeitje. 
Henny Peeters 
 
Wat moet de hoogte van de snaren bij het einde van de hals dan on
geveer zijn voor een redelijke afstelling? bij mijn (gehuurde) bas is dat 
14 mm (snaren t.o.v. toets). Is dat te hoog of valt dat wel mee? 
Huub 
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Dat is een steeds terugkerend onderwerp. We hebben al eens een 
thread gehad waarbij heel wat bassisten met een meetlat de hoogte 
hebben gemeten. Er valt in zijn algemeenheid weinig over te zeggen. 
Niet alleen omdat de mensuur vaak verschilt; het heeft heel veel met 
persoonlijke voorkeur te maken, ook omdat elke verandering invloed 
heeft op de sound van de bas. Het liefst zouden we natuurlijk allemaal 
nauwelijks willen drukken, maar ik houd niet meer zo van de sound 
van hele lage snaren, en velen met mij, om een voorbeeld te geven. 
Philip Baumgarten 
 
Ik vroeg het eigenlijk om te kijken of de snaren niet te hoog staan 
waardoor ik mijn linkerhand zou kunnen forceren/blesseren. 
Ze lijken me wat aan de hoge kant, maar dat kan ook komen omdat 
dit nieuw is voor mij. 
Vooral de duimpositie doet erg zeer, maar dat is denk ik ook normaal 
in het begin. Hier waag ik mij pas weer aan als ik les heb, ik ben anders 
bang dat ik ga forceren of iets fout ga aanleren. 
Huub 
 
Forceren kan inderdaad nare gevolgen hebben. Dus ontspannen maar, 
ontspannen en nog eens ontspannen. Maar in het begin is dat een in
gewikkelde zaak; je moet namelijk ook spierkracht ontwikkelen; con
trabas spelen vergt nogal wat kracht. Dus helemaal ontspannen kun 
je in het begin nu ook weer niet. Een soort spagaat is dat. Wat de tech
niek betreft, zijn de meeste bassisten het over een paar dingen wel 
eens: bijvoorbeeld dat het zaak is om de bewegingen zo klein mogelijk 
te houden, te sluipen over je hals en je aanslagvingers zo ontspannen 
mogelijk te laten wapperen. Ook over de manieren van strijken (al heb 
je een Duitse en een Franse manier van strijken) heerst min of meer 
overeenstemming. Maar verder... Het lijkt wel alsof er zoveel menin
gen zijn als bassisten, als het op techniek aankomt. En terecht, zou ik 
bijna zeggen: geen twee virtuozen spelen met precies dezelfde tech
niek. Het is voor een groot deel zaak om te ontdekken wat voor jou 
persoonlijk handig is en goed voelt. 
Philip Baumgarten 
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Ja dat klopt inderdaad, Ik ben vandaag bezig geweest met de eerste 
20 minuten van de lesvideo 'Jazz upright bass' van Ed Friedland. Hij 
heeft wel zeer goede tips. Bijvoorbeeld drie manieren van aanslaan: 
the hook, locomotive en chicken wing (leuke namen ook). En dat je 
door je linkerhand vingers platter op de snaren te zetten, de snaren 
meer kunt laten zingen/buzzen. Zeker een aanrader. 
Ik vind het tot nu toe erg leuk en de omschakeling van elektrische bas 
naar contrabas valt me ook erg mee (niet dat het makkelijk is, begrijp 
me niet verkeerd). 
Huub 
 
Ik ben op een gegeven moment ook overgestapt van basgitaar naar 
contrabas. Na 7 maanden fanatiek oefenen kon ik optreden met de 
contrabas. Ach, contrabas spelen is niet zo moeilijk hoor. Al spelen 
sommige bassisten wel vreselijk vals trouwens. 
Philip Baumgarten 
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2 WETENSWAARDIGHEDEN 

 
EB BAS 

Wie kan mij iets vertellen over een Eb bas? Schijnt uit Oost Europa te 
komen. En hij wordt afgeraden, meer weet ik niet. Op marktplaats 
staat een kleine bas met een ‘Eb hals’. Toen ik daarnaar informeerde 
kwam dit antwoord: dat betekent dat op de hals een Eb zit waar de 
hals bij de klankkast komt. Als je de duim in de oksel van de hals legt 
zit daar op de Gsnaar een Eb. D en E komen ook voor. 
Verder vond ik een quote op een andere website:  
‘Let er bij aanschaf op dat je geen Eb bas koopt, want wanneer je dat 
niet gewend bent, speelt het niet lekker, komt veel voor bij Oost Euro-
pese bouwers, dan is de noot op de G snaar waar de klankkast begint 
een Eb, geen D wat wel hoort’. 
Ik vroeg me af of anderen hier ervaring mee hebben, Of het enkel de 
G snaar betreft en of dat speeltechnisch een probleem is. (Ik neem 
toch aan dat de bas gewoon E A D G gestemd is.) 
Jeroen 
 
Er zijn halzen met D mensuur en Eb mensuur. De curve van de nek 
start bij de noot D of Eb op de Gsnaar. Bassen met Eb mensuur zijn 
veelal ouder, halzen met D mensuur komen vaker voor. De Eb hals bas
sen hebben vaak een langere mensuur, vanaf 107 cm en D hals bassen 
een minder lange mensuur. Voordeel van de Eb hals is dat je F en F# 
makkelijker met je pink kunt pakken. Voordeel van D hals bassen is 
dat je makkelijk van bas kunt verwisselen, omdat de D hals vaker voor
komt. Kortom het is maar wat je gewend bent. Zelf speel ik al jaren op 
een ouden Boheemse bas met Eb hals en een mensuur van 107,5 cm. 
Er valt ook genoeg hierover te vinden op www. talkbass.com. 
Ton Donker 
 
Ah, zo zit het, bedankt Ton! Ik heb ook jarenlang op beide mensuren 
gespeeld. Maakte mij niet uit eigenlijk. 
Philip Baumgarten 
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CONTRABAS 
Vraag van Roel Ritzema: waarom heet een contrabas eigenlijk een 
CONTRAbas? 
Philip Baumgarten 
 
Dat komt omdat de laagst noot van de bas in het zogenaamde contra
octaaf ligt. Als je een piano neemt, zijn de toetsen van C tot B, die on
geveer in het midden liggen, de noten van het zogenaamde 
eengestreept octaaf, weergegeven als c'b'. Het octaaf daaronder, van 
c tot b, heet klein octaaf, weergegeven als cb. Het octaaf daaronder 
heet 'groot octaaf', weergegeven als CB. De E uit dit octaaf is de E 
met één hulplijntje onder de notenbalk, die de laagste geschreven 
noot is van de contrabas. Het octaaf onder het groot octaaf heet con
traoctaaf, weergegeven met C'B'. Een contrabas klinkt een octaaf 
lager dan geschreven staat. De laagste E van de contrabas klinkt dus 
als E'. De toetsen van een piano gaan zelfs nog een eindje verder en 
eindigen in het Subcontraoctaaf (C''B''). 
'Contra' betekent 'tegen' in het Latijn. Het contraoctaaf is dus de serie 
noten die zich tegen het groot octaaf aan bevinden. En daar ontleent 
de contrabas zijn naam aan. 
Theo 
 
He, interessant! Roel had ondertussen een ander antwoord gekregen: 
Laagste (strijk)instrument. Ontleend aan Italiaans contrabasso [1566], 
van contra ‘tegen’ (→ contra) en basso ‘bas(stem)’, oorspr. bn. ‘laag, 
diep’ < Laat latijn bassus, zie → bas. In het Italiaans wordt contra- in 
muziektermen gebruikt om aan te geven dat een instrument of stem 
als tegenstem dient voor een tweede; zo staat de partij voor de con-
trabasso onder of boven de partij voor de basso op dezelfde notenbalk 
genoteerd, die van de contratenore onder of boven de tenoren. 
In het geval van contrabas is de betekenis ‘laagste instrument’ gewor-
den, een contratenor (Engels countertenor) zingt daarentegen hoger 
dan een tenor. 
Onder een contrabas wordt meestal een contrabasviool verstaan, 
maar er bestaan bijv. ook een contrabasgamba en een contrabasblok-
fluit, ‘grootste, laagste gamba resp. blokfluit’. 
Philip Baumgarten 
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Ja, klinkt aannemelijk, en historisch onderbouwd. Je kunt er ook de 
Engelse naam 'double bass' mee verklaren: een verdubbeling van de 
bas, een tweede stem onder de bas. 
Theo 
 
Ik had het ook aan Ferdinand Rikkers gevraagd, die op vakantie was. 
Gisteren kreeg ik dit bericht: 
De volgorde van de stemmen in een koor is, van hoog naar laag: so-
praan, alt, tenor en bas. 
Een altviool klinkt dus lager dan een gewone viool, en een tenorsaxo-
foon klinkt lager dan een saxofoon. Maar het kan nog lager. Dan 
komen b.v. de contrabas en de contrafagot in beeld. Iets met ‘alt’ klinkt 
dus nog wat hoger dan een instrument met ‘contra’ of tenor in het 
woord. Lager dan contra kan eigenlijk niet. 
In de muziekinstrumentenleer wordt het woord contra niet zo vaak ge-
bruikt. Eigenlijk alleen bij contrafagot en contrabas. In tuba en basgi-
taar zit het woord contra niet. 
Contra betekent iets als ‘tegen’. Denk aan contradictie, (tegenstrijdig-
heid), contramine (tegenstand) en contrast. We kennen het woord con-
trapunt in de muziekleer ook. Dat is de leer van de meerstemmigheid. 
We spreken wel van tegenstemmen, bij meerstemmigheid. Dan begrijp 
je ook waarom het contrapunt heet. 
Contrafagot en contrabas klinken zo laag, dat het echte tegenhangers 
zijn. Daarom het woord contra. 
Philip Baumgarten 

 
VLAKKE KANT OP TOETS 

Heeft iemand enig idee waarom de Ekant van de toets vaak is afge
vlakt? Ik heb ooit ergens een vage verwijzing gelezen naar oude soor
ten snaren (darm denk ik) en dat het voor de nieuwe soorten niet 
nodig zou zijn. Kent iemand het verschil in spelen tussen een toets 
met vlakke kant en een volledig ronde toets? 
Ronald 
 
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij had het ermee te maken dat 
de E snaar dan meer bewegingsvrijheid heeft en minder snel tegen de 
toets slaat. Zelf vind ik het minder fijn spelen met zo'n afgevlakte toets. 
Huub 
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Ik ook. Je kunt er natuurlijk zelf een nieuwe toets op (laten) zetten die 
dat niet heeft. 
Philip Baumgarten 
 
Maakt qua bespeelbaarheid niets uit, de E heeft een grotere curve op 
de helft en zal minder snel aanlopen bij een vlakke Ekant. Ik heb eens 
een 5 snarige Franse bas gehad waarvan de toets onder de B en de E 
snaar vlak was. Bij een cello zie je ze ook. 
Martin 
 
Ik vond het toch wel degelijk een verschil maken in bespeelbaarheid 
voor de rechterhand. Ik vond het niet fijn. 
Huub 
 
Ik heb nu thuis een bas met Ekant en een bas met een ronde toets. 
Ik heb op beide bassen dezelfde oefeningen gespeeld en ik voel echt 
geen verschil. Misschien heb je op een bas met Ekant gespeeld die 
slecht was afgesteld? 
Al zou je een bas hebben met een EKant een Akant, Dkant en G
kant, een toets met 4 knikken dus, dan nog blijft het hetzelfde verhaal. 
je duwt de snaar in tot ze de toets raakt, je hebt geen last van de knik 
want die zit naast de snaren. Afstand snaar  toets, mits goed afgesteld, 
blijft hetzelfde. Waarom gaan bijvoorbeeld orkestbassisten, die be
hoorlijk zware partijen moeten spelen, dan niet massaal naar de bas
bouwer voor een ronde toets? En Renaud Garcia Fons? Die heeft een 
bas van Jean Auray en die heeft een dubbele knik E en A snaar, op zijn 
5snaar. Zou hij heus niet doen als dat zwaarder zou spelen. Kan dus 
hooguit aan de afstelling liggen. De kans is groter dat een vlakke E
kant zelfs lichter speelt als zoveel bassisten ervoor kiezen. 
Martin 
 
Allemaal ontzettend bedankt voor de reacties! Als ik allemaal zo bekijk 
maakt het niet uit qua bespeelbaarheid. Als het wel verschil maakte 
had ik er wel een andere toets opgezet (kan ik gelukkig zelf doen, dus 
voor de kosten hoef ik het niet te laten). Ik laat de vlakke toets er lek
ker opzitten. Zoals Murphy ooit zei: ‘If it ain't broken, don't fix it!’ 
Ronald 
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Bij die bas die ik (ooit) had, kreeg de toets daar een 'extra' knik, dus 
vergeleken met spelen op de andere snaren moest je je hand echt dui
delijk extra kantelen. Dat vond ik ingewikkeld spelen. Maar als ik dit 
zo lees, is dat dus eigenlijk niet de bedoeling en was de basbouwer bij 
die bas een beetje doorgeschoten in zijn enthousiasme. Weer wat ge
leerd! Of komt dit vaker voor? 
Philip Baumgarten 
 
Bij een ronde toets zou je eigenlijk ook je hand moeten draaien. Als je 
in de spiegel kijkt, zie je hoe je elleboog omhoog gaat naarmate je een 
lagere (dikkere) snaar speelt. Als je duim in het midden onder de hals 
blijft, blijft de druk naar het centrum gelijk. Een soort waaiervorm. 
Laat je je elleboog hangen, ook als je op de E snaar speelt, dan is alles 
zwaar. Dus: elleboog omhoog en hals naar je hals: lage noten makkie! 
E kant of niet. 
Martin 
 
Bij toeval speelde ik dit weekend op een bas zonder vlakke kant op de 
toets. Ik had een Van Zalinge voor reparatie. Als een klus klaar is speel 
je er natuurlijk even op om te kijken en te horen of alles klopt. Doordat 
de werkzaamheden niet aan de hals plaatsvonden had ik die niet echt 
bekeken. Al spelende voort dacht ik ineens: barst! Er zit geen vlakke 
kant aan! Ik had dus in eerste instantie aan het spelen geen echt ver
schil gemerkt. Voor mij maakt het blijkbaar te weinig verschil om een 
andere toets te plaatsen. Dank voor alle reacties! 
Ronald 
 

LOSSE SNAREN GEBRUIKEN OF NIET 
Momenteel ben ik walking bass aan het oefenen en ik krijg van diverse 
kanten te horen: ‘Daar waar je een losse snaar kunt spelen, doen!’ Een 
ander zegt: ‘Zoveel mogelijk de losse snaren vermijden’. Kan iemand 
mij hier meer over vertellen? 
Herman 
 
Hier zijn de meningen inderdaad behoorlijk verdeeld over! Het spelen 
van losse snaren heeft natuurlijk een paar voordelen. 
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1. Je bent altijd zuiver. 
2. Je hoeft geen snaar in te drukken, wat soms heel prettig is, bijvoor
beeld als je al uren contrabas hebt gespeeld en een lamme arm hebt. 
3. Een losse snaar heeft ook qua klank charme. Ook kun je er leuke ef
fectjes mee uithalen. 
Er zijn ook nadelen verbonden aan het spelen van losse snaren: 
1. Je kunt niets met de toon doen, tremolo is bijvoorbeeld niet moge
lijk. 
2. Met name als je heel snel speelt, is het spelen van losse snaren 
moeilijk. Het is veel makkelijker om snaren te blijven indrukken dan je 
linkerhand opeens van de snaar af te moeten halen en er vervolgens 
weer op te moeten zetten. 
Het is dus niet zo dat het spelen van een losse snaar 'goed' of 'fout' is, 
het hangt er gewoon van af wat je zelf wilt horen. You're the boss. 
Philip Baumgarten 
 
Ik zou hier het volgende aan willen toevoegen. 
* In klassieke muziek wordt in ieder geval altijd het strijken van de G 
snaar vermeden (snelle passages daar gelaten), die klinkt gestreken 
niet zo best. 
* Een in kwarten gestemd snaarinstrument betekent een hoge mate 
van symmetrie in te spelen patronen: toonladders, intervallen, akkoor
den... etc hebben allemaal dezelfde vorm, waar je ze ook op de hals 
speelt (zie basgitaar en gitaar). Dus: als je open snaren speelt, is de 
symmetrie weg en hebben veel toonladders ineens een andere vorm 
(probeer maar eens de toonladder van Bb maj en die van B maj). 
Als je dus je symmetrie wilt behouden (minder studeren en naden
ken), speel je net als op de basgitaar op de A snaar alles in dezelfde 
vorm omhoog. 
Is het eigenlijk LOSSE snaren of OPEN snaren?? Mijn snaren zitten 
goed vast, niet los...en dicht zijn ze ook... 
Oh ja: en dan is daar nog de Traditie! Luister eens naar Ray Brown of 
Milt Hinton, of ander fijn swingende bassisten en je zult veel open sna
ren horen. 
Er bestaat zoiets als ‘The Instrumental Trap’. Deze valkuil is dat iets 
veel gespeeld wordt omdat het bij het instrument hoort en makkelijk 
ligt op de bas. 
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Walk jij maar eens op de E snaar: 
FF#G (vaste) A naar Bb op de A snaar of hetzelfde maar dan via de 
losseopen A naar Bb... (op tempo 200 bijvoorbeeld)...I rest my case! 
‘Beware of the Instrumental Trap!’ D. Liebman 
Martin 
 
Ik gebruik beide methodes door elkaar en ik gebruik de basgitaarme
thode ook op mijn (halve) contrabas. 
Als ik gebruik maak van losse snaren, is bij mij de wijsvinger voor de 
1e positie, de middelvinger voor de 2e, de ringvinger voor de 3e en 
de pink voor 4e positie. Een C op de A snaar speel ik dan met de ring
vinger en een D is dan de losse D snaar. Bij het spelen van een chro
matische toonladder vanuit de lage E omhoog, verplaats ik mijn duim 
niet. 
Als ik geen gebruik maak van losse snaren, speel ik een C op de A snaar 
met de middelvinger en een D op de A snaar met de pink. 
Ik snap eigenlijk niet waarom er bij de normale contrabasmethode 
geen gebruik gemaakt wordt van de ringvinger van de linkerhand. 
Deze vinger is van nature zeker zo sterk als de pink en als je alle vier je 
vingers gebruikt, neemt de gemiddelde belasting per vinger af waar
door je minder snel vermoeid raakt. 
Adriaan Kragten 
 
Eigenlijk wordt de ringvinger van de linkerhand wél gebruikt, namelijk 
om samen met de pink de snaar in te drukken. Het is (zeker in het 
begin) prettig om daar twee vingers voor te gebruiken, want de pink 
gebruik je normaal niet zo vaak, dus veel kracht heeft die vinger niet. 
En in de duimposities gebruik je de ringvinger natuurlijk sowieso de 
hele tijd. 
Volgens mij maakt het voor het speelgemak niet zoveel uit welke vin
ger je waarvoor gebruikt. Het enige wat belangrijk is, is dat je spieren 
zoveel mogelijk ontspannen zijn. Het verplaatsen van de hand kan heel 
ontspannen, dus daar is in principe niets op tegen. Het spelen van een 
toonladder op één snaar, waarbij je na elke twee tonen je hand ver
plaatst, kan razendsnel en zonder veel inspanning, om maar eens een 
voorbeeld te geven. Bij het strekken van vingers span je spieren en 
hoe meer je strekt, hoe krampachtiger je hand wordt. Daarom vind ik 
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strekken niet verstandig, al zijn er bassisten die er fantastische resul
taten mee behalen. Dat is eigenlijk altijd zo: er zijn altijd muzikanten 
die met een onlogische techniek fantastische resultaten behalen. 
Zodat alles wat we erover zeggen enigszins relatief is en dus ook wat 
ik zeg. Toch durf ik te stellen dat het altijd beter is om op een zo ont
spannen mogelijke manier te spelen: zo vermijd je blessures, staan je 
oren verder open en komt er meer ruimte in je hoofd om muzikaal te 
spelen. Meestal is er namelijk een direct verband tussen gespannen 
spieren en een gespannen psyche. Muzikaal spelen is daardoor veel 
lastiger als je gespannen bent dan als je ontspannen bent. Laat ik het 
nog eens anders formuleren: het is heel moeilijk om ontspannen te 
blijven in je hoofd als je lichaam (ergens) gespannen is. Andersom is 
trouwens ook waar, denk maar eens aan de verkramping in je spieren 
als je zenuwachtig bent. 
Philip Baumgarten 
 

GEMAKKELIJK SNAARHOOGTE BEPALEN 
Ik heb een manier bedacht om de snaarhoogte eenvoudig te bepalen. 
Wat je nodig hebt is: 
* een voelermaat. 
* een pakje met Tipjes; dunne strookjes karton, verkrijgbaar in tabaks
zaken. 
Schuif de strookjes tussen toets en snaar, totdat de juiste hoogte is 
gevonden. Vervolgens meet je de strookjes op met de voelermaat. 
Grote voordeel is dat de toets niet beschadigt en omdat de strookjes 
zo dun zijn, kun je zeer nauwkeurig de juiste hoogte bepalen. 
Marco Gallo 
 
Ik doe dat zelf al een hele tijd met een setje boren van 110 mm met 
stapjes van 0,5 mm in combinatie met een schuifmaat. Ik gebruik de 
boorschachten om de hoogte te meten aan het einde van de toets. 
Dat gaat prima. Wel de boortjes daadwerkelijk opmeten, een boor van 
6 mm is in de praktijk dunner! 
Erik 

VERWISSELEN BASSNAREN 
Heeft iemand tips over het verwisselen van bassnaren? Is er ergens 
een goede beschrijving te vinden? 
Jacques van der Jagt 
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Ik verwissel ze in elk geval één per één. En ik houd de kam tegen als ik 
ze opspan (anders zou die wel eens kunnen omknallen). Voor de rest 
wijst het zichzelf, zou ik denken... 
Sam 
 
In het begin, als ik ze net door het gaatje heb gehaald in de kop, wikkel 
ik ze een eind om elkaar heen. Dat scheelt een boel gedraai! 
Philip Baumgarten 
 
Op de website van Bob Gollihur staan ook wat tips over snaren ver
wisselen. Wat ik handig vind: koop bij een basbouwer of muziekzaak 
een snarenwinder voor contrabas. Dat scheelt een hoop frustratie bij 
het opspannen van de snaren. Ik kocht hem ooit voor een paar euro 
bij Suringar, maar ik neem aan dat elke basbouwer zoiets kan leveren 
of bestellen. Voor gitaar heb je ze ook. Het is een plastic hendeltje, 
dat je op de stemschroef zet, waardoor je die makkelijker kunt rond
draaien. In de wormschroef zit zoveel vertraging, dat je je anders he
lemaal lam draait. 
Op de site van Gollihur staat, meen ik, zelfs een snarenwinder die je 
op een elektrische schroefboormachine kan zetten. Helemaal uit de 
kunst. 
Theo 
 

STRIJKSTOK REINIGING 
Mijn strijkstok spreekt de laatste tijd slecht aan. Met harsen wordt dat 
niet beter en variëren in boogspanning levert ook niet veel op. Ik heb 
de snaren al gereinigd met alcohol, maar denk nu dat er misschien vet 
op de haren van de stok zit. Is er een manier om die haren te reinigen? 
Nog een schoonmaak vraag: wie weet er een goed stuk gereedschap 
voor het verwijderen van vet op de toets? 
Tom 
 
Misschien is het tijd om de haren van je strijkstok te vervangen? Na 
verloop van tijd slijten ze, verliezen ze grip plus het vermogen om hars 
vast te houden. Bij regelmatig gebruik moet je de haren na ongeveer 
een jaar gebruik vervangen. Kost ongeveer €65,. 
Willard 
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Daar had ik nog niet aan gedacht. Zal vanavond met een schaar in de 
zak even bij die lieve blonde merrie van de kinderboerderij op bezoek 
gaan. Bedankt voor je antwoord. Mijn vraag over het reinigen van de 
haren blijft echter staan. 
Tom 
 
Je kunt het eens proberen met ‘poesjeszeep’ oftewel Lactacyd Fe
mina – zeepvrije wasgel voor intieme hygiëne... Opletten dat er geen 
water op de tip komt, want dan lost het spietje waarmee de beharing 
word vastgezet. Bij het drogen ook de stelschroef losdraaien, anders 
knapt de beharing doordat de haren krimpen tijdens het drogen. Als 
de schubben beschadigd zijn, zit er niets anders op dan opnieuw te 
laten beharen. 
Betreft het reinigen van de toets: ik doe dit gewoon met een stuk van 
een juten zak. Een sisal tapijt is ook goed, maar nogal onpraktisch. 
Erwin Deumens 
 
Poesjeszeep, ik ren al naar Kruidvat, haha. Bedankt voor de tips! 
Tom 
 
Je kunt ook verhuizen naar Vlaanderen. In Gent is er een betrouwbare 
luthier, Luc Deneys. Toen ik ging, vroeg hij of hij er ook zwarte haren 
mocht opzetten. 'Tuurlijk' zei ik en hij vertelde erbij, dat zwarte haren 
eigenlijk steviger zijn dan witte, het oogt natuurlijk ook anders. Ik vind 
het persoonlijk wel cool ogen. 
Dieter 
 
Ga morgen aan de slag met de poesjeszeep en zal berichten over de 
resultaten. Naar Vlaanderen verhuizen voor een winst van €15 vind ik 
een mindere optie, maar toch dank voor de tip van de haarkleur. Bij 
de kinderboerderij staat ook een zwarte hengst, een hautain type, 
maar met een zwak voor suikerklontjes. 
Tom 
 
Heb inmiddels de strijkstok gereinigd met Lactacyd Femina, goed na
gespoeld met water en de haren drie dagen laten drogen. Nu spreekt 
de stok inderdaad weer beter aan en hij ruikt ook lekkerder. Tijdens 
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het naspoelen kruipt het water ook richting tip, maar dat heb ik droog
gedept met een doek. Er werd gezegd dat er in de tip een spietje zit 
dat zou kunnen lossen, maar dat is niet gebeurd. 
Tom 
 
Ik las op een basforum een discussie over kleuren haar voor de bas
strijkstok. Behalve wit en zwart had men het ook nog over een derde 
soort 'peper en zout', een wat onbestemde kleur dus. Kort samengevat 
komen de reacties hier op neer: zwart haar is grover. Het lijkt daardoor 
iets steviger te pakken op de snaar, maar volgens een stokkenmaker 
is dat schijn en is het geluid op afstand niet sterker. Het is wel 4x zo 
goedkoop als wit haar, de fijnste soort (P&Z zit er tussenin.) Het witte 
haar is beter voor allerlei stokeffecten (zoals spiccato), klinkt beter bij 
de duimposities en geeft uiteindelijk een wat subtielere toon. Met als 
nadeel dat je daardoor je foutjes ook beter hoort, merkte de schrijver 
op, die tussen de regels door liet weten dat hij naast jazz spelen net 
bezig was om het eerste contrabasconcert van Bottesini te spelen, en 
dat hij bij het uit het hoofd leren van de cello suites van Bach van zwart 
naar wit was gewisseld. Ik bedoel maar. 
Het is dus eigenlijk net zo als met alle andere producten: of het is 
goedkoop, maar dan wat grover, of het is duur en wat verfijnder. Wat 
zit het leven (ook van een bassist) toch eenvoudig in elkaar! 
Ik lees in een van de reacties over 'beschadigde schubben'. Die be
schadiging kun je voorkomen, door bij het harsen steeds één kant op 
te strijken, namelijk door met een afstreek over het blokje hars heen 
gaan. De basbouwer zal, als het goed is, de haren zo in de stok hebben 
gezet, dat je dan met de schubben mee strijkt. Dat zegt die merrie van 
de kinderboerderij er natuurlijk niet bij als ze geknipt wordt. 
Het lijkt een raar verhaal, omdat je met het strijken op de snaar na
tuurlijk ook niet alleen maar afstreken maakt. Maar ik kan me voor
stellen dat het inharsen van de stok anders op de haarschubben 
inwerkt dan de beweging over de snaar. Ik heb het verhaal van ver
schillende kanten gehoord, ook van andere strijkers. Omdat ik niet de 
luxe bezit van twee stokken, kan ik geen proefondervindelijk onder
zoek doen, dus houd ik me maar gewoon aan de afstreek regel. 
En dan nog dit: als het strijken met een beharste stok niet meer lekker 
gaat, kan dat ook liggen aan het uitdrogen van de hars, die daardoor 
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zijn zachtheid verliest. Een nieuw blokje hars kan dus ook helpen. Of 
een wat zachtere harssoort (zoals Carlsson i.p.v. Pops). Of gewoon 
plukken! 
Theo 
 
Als er erg veel hars op je toets zit, betekent dit waarschijnlijk dat je 
net iets te kort bij de toets strijkt. De snaren spreken hier makkelijker 
aan maar je levert wel in op toon. Tenzij je geen ‘volume effecten’ (ppp 
of fff...) wil gebruiken, kun je de boog het best in het midden tussen 
de kam en de toets op de snaren plaatsen. 
Francis 
 

MUZIEK MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE 
Mijn vrouw en ik maken elke zomer een lange fietstocht van drie tot 
vier weken en overnachten dan in een tentje. Zelfs een Spaanse gitaar 
is nog te groot en te zwaar om mee te nemen. Tot nu toe nam ik een 
tenorblokfluit mee, maar ik speel toch liever op een snaarinstrument, 
ook omdat je dan eelt op je vingers houdt. 
Na een paar dagen zoeken op het Internet kwam ik uit op een Yamaha 
GL1 Guitalele. Dit is een kruising tussen een gitaar en een ukelele. 
Het instrument heeft zes nylon snaren die een kwart hoger staan dan 
die van een normale gitaar. Het hele ding weegt maar 760 gram en 
heeft een mensuur van 434 mm. De stemming is zeer goed en het ge
luid is heel helder. Ik heb er €69, voor betaald inclusief een mooie 
hoes, wat geen geld is voor een instrument met een kwaliteit die je 
van Yamaha mag verwachten. 
De zeer geringe afstand tussen de posities is even wennen als je een 
basgitaar of contrabas gewend bent, maar na een paar dagen oefenen 
is er goed op te spelen. Ik had nog een waterdichte hoes van Ortlieb 
waar hij precies in past. Op youtube staan diverse filmpjes waar je 
kunt horen hoe hij klinkt. 
Adriaan Kragten 
 
Heb zelf ook zo'n Guitalele. Een paar jaar geleden gekocht met het
zelfde idee. Leuk voor in de auto en klinkt inderdaad heel goed, beetje 
als een Django gitaar, wel jammer dattie een kwart hoger staat ge
stemd. Om contrabas onderweg te oefenen heb ik een oude toets 
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voorzien van klemmen en afgeknipte snaren, zodat ik mijn vingerzet
tingen bij kan houden. Tonaal heb je daar helaas niks aan. 
Martin 
 

LAND HERKOMST CONTRABAS 
De laatste tijd zie je steeds meer Aziatische merken opduiken met 
Duitse, Engelse en natuurlijk Italiaanse namen. Voor wie niet weet 
waar een bepaald merk vandaan komt zijn hier wat bekende namen. 
Dit zijn fabrieksbassen, de bassen van bouwers staan er wegens erg 
veel niet bij. 
 
CHINA 
Christopher 
R. Schneider 
Palantino 
Thomann 
Stentor 
Collins 
Dimavery 
Leonardo 
Stagg 
Boston 
Roth & Junius 
Andrew  Schroeter 
 
USA 
Kay 
American Standard 
Engelhardt 
King Mortone 
 

CONTRABAS DEMPEN? 
In mijn pogingen om mijn basuren te verhogen wil ik 's avonds laat 
nog wel eens achter mijn bas kruipen. Het enige dat nu nog in de weg 
staat is de geluidsoverlast voor de buren. 
Zijn er slimme trucs om de contrabas te dempen zodat er nog wel ge
noeg geluid over blijft om een beetje mee te repeteren? PUR of watten 
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DUITSLAND 
Musima 
Pawlowski 
Juzek 
Paesold 
GeWa (georg walther) 
benedikt lang 
Hoyer 
Höfner 
Kessler 
Jozef Sandner 

NEDERLAND 
Kingma 
 
ROEMENIE 
Reghin 
Gliga 
Artia 
 

TSJECHIË 
David Gage 
Pagannini 
Strunal 
 
CANADA 
Eastman 



in de kast kan natuurlijk ook; maar dan ben ik de volgende ochtend 
zo aan het peuteren en dat is ook zonde van mijn bastijd... Of kan ik 
maar beter in een villa gaan wonen? 
Matthijs 
 
In een villa gaan wonen lijkt me überhaupt geen slechte keuze, onge
acht of je daardoor later kunt oefenen op je bas. Hoewel ik het zelf 
niet geprobeerd heb, kan ik me voorstellen dat het kan schelen wan
neer je je snaren dempt door er bijvoorbeeld net boven de kam 
schuimrubber tussen te vlechten. Je kunt dan natuurlijk geen lange 
tonen meer spelen, maar wellicht is het om te oefenen voldoende. 
Een harde aanslag blijft op die manier overigens waarschijnlijk wel 
goed hoorbaar. 
Sander 
 
Roger Cook zag ik altijd spelen met schuimrubber in de vioolgaten. 
Dat deed hij tegen het rondzingen, maar het moet ook flink schelen 
in het volume lijkt me. Rare gewoonte trouwens! 
Philip Baumgarten 
 
Ik gebruik een Sordino. Violisten gebruiken dit regelmatig – terecht 
trouwens want hun gekras is meestal niet te harden... Het in feite een 
gewone rubberen klem die je op je kam drukt, waardoor je volume 
pakweg halveert. Je kunt die vinden bij bijvoorbeeld Lemur Music 
(zoek op ‘mute’) , maar je luthier heeft zoiets normaal gezien ook wel 
op voorraad liggen. Met zijn €10 een stuk goedkoper dan een villa. 
Erwin Deumens 
 
Kijk, dat scheelt weer een hoop verhuisdozen en schilderwerk. Inder
daad een goede aanpak: bij de bron dempen in plaats van de kast. 
Matthijs 
 
Ik wil er wel nog bij vermelden dat de klankkleur enorm verandert als 
je een Sordino gebruikt. Het hoog is bijna helemaal weg, en alles gaat 
nasaal klinken. Some love it, some hate it... Misschien moet je hem 
eerst uitproberen voor aanschaf. 
Erwin Deumens 
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Dat zou inderdaad verstandig zijn; heb nu met wat schuimrubber ge
bast, dat was inderdaad niet om aan te horen (maar je kunt nog wel 
je conditie op peil houden). 
Matthijs 
 

VLIEGEN MET DE BAS 
ik las je stukje over de kosten van het vliegen met je bas. Volgens mij 
heeft dit niet zoveel met de vliegmaatschappij te maken, maar meer 
met de algemene regels. Ik heb nu een aantal keer gevlogen met mijn 
bas van New York naar Nederland en vice versa. Nu is het wel zo dat 
mijn kist niet zoveel weegt, dus hij kan als tweede koffer worden be
schouwd. De eerste twee keer dat ik vloog waren de standaard kosten 
daarvoor €150,. Het maakte niet uit met welke maatschappij ik vloog. 
Toen kwam de regeling dat je gratis twee koffers mocht inchecken, dus 
toen kon ik ineens gratis met mijn bas vliegen. Die regeling is ook weer 
afgeschaft helaas. Misschien dat het voor jou anders is als je een 
zwaardere kist hebt? Mijn kist met de bas erin weegt in totaal maar 
20 kilo, dus dat scheelt. Het is zo'n kist gemaakt van piepschuim. Ik 
heb het meest met Air Berlin gevlogen met mijn bas en ik moet zeggen 
dat ze er elke keer heel zorgvuldig mee omgaan voor zover ik het kan 
zien, het is in ieder geval altijd goed gegaan tot nu toe... 
Tobias Nijboer 
 
Tja... Ik heb een 7/8 bas en die past alleen in een monsterachtige grote 
koffer. De grens ligt bij 20 kilo, daarboven kom je ineens in een speciaal 
tarief (en daar zit ik dus in). Ik ben wel jaloers op je goedkope over
tochten! Voor zover mijn informatie reikt, heeft elke vliegtuigmaat
schappij toch echt zijn eigen tarieven. De vorige keer dat ik vloog zat 
er een fors gat en een deuk in de sterke koolstofvezel koffer.  
Philip Baumgarten 
 
Ja, het is altijd duimen in het vliegtuig inderdaad. Tot nu toe heb ik 
dus met Air Berlin gevlogen en dat is altijd goed gegaan; geen deuken 
in de kist en dat gaat best makkelijk met piepschuim. Ik denk dat het 
tarief voor de tweede koffer gelijk is voor alle maatschappijen, maar 
zodra je daar buiten valt, zoals ik jouw geval, zal het inderdaad per 
maatschappij verschillen. 
Tobias Nijboer 
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Zo, ik ben weer terug. Vliegen met de bas was een catastrofe. Bij aan
komst op Schiphol bleek dat Continental Airlines de bas niet mee wilde 
nemen. Ze hadden nieuwe regels en mijn bas werd nu te groot bevon
den. Dit terwijl Expedia mij verzekerd had dat het geen enkel probleem 
zou zijn. Lichte paniek natuurlijk. A raison van €600, nog wat heb ik 
hem door een vrachtbedrijf over laten vliegen. Dat was een boel 
gedoe: de volgende ochtend moest ik hem zo snel mogelijk door de 
douane zien te krijgen, want die dag zouden we de eerste CD opne
men. Een boel gestress en talloze formulieren later had ik hem einde
lijk. Het duurde nog wel even voordat ik normaal kon spelen na deze 
bureaucratische hel. Voor de terugreis moest ik weer zo'n soort bedrijf 
vinden. Heeft me anderhalve dag gekost: Continental Airlines mocht 
geen bedrijf noemen, want dat gaf maar oneerlijke concurrentie en 
talloze bedrijven wilden geen kleine vrachten vervoeren of bleken fail
liet toen ik ze belde. Uiteindelijk is het toch gelukt, maar het heeft me 
dus wel anderhalve dag gedoe gekost en ruim €1000. Zo doe ik het 
dus nooit meer, al weet ik nu bij wie ik moet zijn. 
Philip Baumgarten 
 
Wat een dramatisch verhaal zeg! Ik heb geloof ik al wel eens eerder 
slechte verhalen over Continental en vliegen met de bas gehoord. Ik 
kan me voorstellen dat je er nu wel even klaar mee bent. 
Ik vlieg zelf maandag weer met mijn bas, dus ik houd mijn hart vast. 
Maar ik vlieg wel met Air Berlin; dat is nooit een probleem geweest 
en erg goede service. Ik heb ze ook al opgebeld om zeker te weten dat 
het kan en het zou geen probleem moeten zijn. 
Door welk bedrijf heb jij je bas laten verschepen? Ik ben zelf een hele 
tijd op zoek geweest naar een bedrijf om o.a. mijn versterker en mijn 
gig bag te verschepen en nog wat persoonlijke bezittingen, maar dat 
was inderdaad geen doen. Bijna alle bedrijven verschepen alleen grote 
ladingen en dat is heel duur. 
Uiteindelijk is het voor mij het goedkoopst om de zaak mee te nemen 
in het vliegtuig. Ik rol mijn versterker in mijn gigbag en die stop ik weer 
in een hele grote tas en die kan ik als derde koffer inchecken voor 
$150, daar zou ik het nooit voor kunnen laten verschepen voor zover 
ik weet.  
Tobias Nijboer 
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Ze heetten Transcontainer Transport Inc. Was inderdaad een gedoe 
om ze te vinden. De eerste 10 adressen uit de yellow pages waren of 
failliet of namen alleen grotere vrachten aan. Maar dit waren aardige 
jongens en vergeleken met de heenreis niet erg duur.  
Volgende keer maar met Air Berlin dus. 
Philip Baumgarten 
 
On topic.  
Melvin 
 
Grappig he. Waar hij over zingt, is dus precies wat mij is overkomen – 
alleen hielpen bezweringen bij mij niet. Ik las dat (ook) Esperanza Spal
ding tegenwoordig haar bas thuislaat als ze met het vliegtuig moet en 
de gok neemt dat er ter plekke een redelijke bas aanwezig is, wat zij 
zelf ook geen fijn idee vindt, omdat bassen zo enorm van elkaar kun
nen verschillen (niet alleen in kwaliteit, maar ook wat de afstanden 
betreft en valsspelen dan een groot gevaar wordt). 
Philip Baumgarten 
 
Prachtig lied van Jay Leonhart over het vliegen met de bas. Op YouTube 
staat ook een heel leuk lied van hem dat heet: It's Impossible To Sing 
and Play The Bass. 
Melvin 
 
Ja, daar heb ook van genoten! Het blijft trouwens een interessant on
derwerp, hoe je wel kunt vliegen met een bas. Steeds meer bassisten 
spelen op zo'n bas die half afgesneden lijkt, zoals Dave Holland. 
Cosi, die mijn koolstof vezel bas heeft gemaakt, heeft ook iets bedacht, 
de 99in. De bas zou 23 kilo wegen en dat is geloof ik nog net niet te
veel. De hals haal je er dus zo eraf en erop. 
Philip Baumgarten 
 
Zit er dan geen stapel in zo'n demontabele bas? Anders zou die toch 
losschieten als de druk van de kam gehaald wordt? 
Zo'n halve body als bij het filmpje van Dave Holland ziet er niet uit. 
Dan maar liever een volwaardige EUB, vaak ook nog met demontabele 
hals. Dan moet je met koffer erbij toch met een 11 kg klaar zijn? 
Theo 
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Zonder stapel lukt het niet, dus ze zullen er wel iets op gevonden heb
ben dat hij blijft zitten als de druk wegvalt. Ik vind zo'n halve bas ook 
geen gezicht, maar het begint toch te wennen, ik heb er onderhand 
al aardig wat bassisten mee gezien en dat waren ook nog eens uitste
kende bassisten.  
Ik ken zelf nog geen EUB die klinkt als een contrabas... 
Philip Baumgarten 
 

STEMMEN OP 440 OF 442 HZ 
Ik speel sinds 10 jaar basgitaar bij een Big Band, maar wil nu overstap
pen op contrabas. Bij de Big Band worden de instrumenten gestemd 
op 442 Hz. Dit zou iets te maken hebben met het gemakkelijker blazen 
op het instrument, of iets dergelijks. Ik vraag mij af of het niet slecht 
is voor mijn bas om hem te stemmen op 442 Hz en vervolgens wan
neer ik met anderen speel op 440 Hz te stemmen. 
Antoine Van Muylem 
 
Er wordt tegenwoordig vaak hoger gestemd dan op 440, voor zover ik 
weet. Vreemd genoeg gaan de Hz steeds een beetje omhoog met het 
voorbij gaan van de jaren; onze oren willen blijkbaar steeds een beetje 
hoger. Waarom dat zo is, weet ik niet. 444 wordt ook gebruikt. Kan 
geen kwaad om te schipperen hoor, je knoppen zijn gewillig (tenzij er 
iets mis mee is natuurlijk). 
In het volgende citaat kun je lezen dat de toonhoogte die we prefere
ren flink omhoog is gegaan. 
'The A used by most symphony and opera orchestras today for uniform 
tuning ranges between 440 hertz, or cycles per second, to 444 hertz. 
By comparison, in 1740, Handel favored an A pitched at 422 hertz. Mo-
zart, in 1780, tuned to an A at 421.6 hertz. The French standardized 
their A at 435 hertz in 1858. A little more than 20 years later, Verdi 
succeeded in getting a bill passed by the Italian Parliament to tune at 
A 432 hertz.' 
'In 1938, an international standard for A was set at 440 hertz, but the 
pitch continued to rise. The New York Philharmonic, under Zubin 
Mehta, tunes to an A at 442 hertz, as does the Chicago under Georg 
Solti and the Boston Symphony under Seiji Ozawa. In Berlin, orchestras 
tune to an A around 448 hertz. In Moscow, the symphony's pitch is 
even higher, near 450 hertz.' 
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Ik lees overigens nergens een bevredigende verklaring voor dit 
vreemde fenomeen. Het orkest zou 'helderder' gaan klinken... 
Een interessant verhaal over dit onderwerp van ene Tim Tye: 
‘Standard tuning’ for musical instruments has been A=440 Hz since the 
1900’s so almost all the music you hear on TV, Videos, Movies, in chur-
ches, schools and opera houses is usually in standard tuning. I was in 
a heavy metal band in the early 90’s that experimented with what the 
guitar player termed ‘detuning’ by tuning down to 430 instead of 440. 
Other than that I have been a standard tuning musician all my life until 
I heard Len Horowitz (Live H2O) speak about the frequency of the cen-
ter of the universe being 528Hz which anyone can easily obtain by tu-
ning to A=444HZ instead of A=440.By doing that your middle C is 
528Hz. 
528 Hz is both the center of the rainbow color spectrum as well as the 
audible sound spectrum. 
Fascinated by this I looked into the parameters of my digital keyboard 
and sure enough there were tuning options both up and down from a 
440 just waiting for me to get educated enough to utilize. So I held 
down a middle c in A=440 with an organ sound and started slowly 
bumping up the tuning towards 444Hz. As I approached the 444 mark 
I could hear the sound tones opening up and the sound became both 
deeper and wider.’ 
Philip Baumgarten 
 
Ik heb het bovenstaande verhaal eens gecontroleerd op mijn GEM key
board. Een verhoging van 440 naar 444 Hz is een verhoging van onge
veer 15 % van een halve toonafstand. Op mijn keyboard moet ik om 
de master tune een halve toon te verhogen 63 punten omhoog wat 
inhoudt dat 15 % van een halve toon ongeveer 10 punten is. Ik heb 
dit ingesteld, het keyboard op orgel gezet en geluisterd of er iets bij
zonders gebeurde als ik een C aansloeg of een C akkoord. Ik hoor niets 
bijzonders ook niet als ik telkens wissel tussen de standaard stemming 
en de verhoogde stemming. Volgens mij is het bovenstaande verhaal 
gewoon onzin, maar je kunt je van alles verbeelden als je erin gelooft. 
Adriaan Kragten 
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Een paar opmerkingen. Mijn achtergrond: natuurkundige (professio
neel) en bassist (amateur met ervaring op basgitaar (jazz w.o. bigband) 
en contrabas (dat laatste ook klassiek). 
* 440 Hz, moet je lezen als 440 Hz (trillingen per seconde, cycles per 
second). 
* In de baroktijd had men een standaardA1 van plm. een halve toon 
lager dan nu. Hedendaagse orkesten die zgn. authentieke barok spe
len, hanteren nog steeds deze oude standaard. 
* Ik heb altijd begrepen dat zo rond de negentiende eeuw componis
ten/dirigenten een fellere klank uit hun orkest wilden horen en dat 
daarom de standaard geleidelijk naar 435 opgehoogd is. In de 20ste 
eeuw tot zelfs boven de 440 Hz. Dat had niet zozeer te maken met de 
toonhoogte, als wel met het feit dat snaarinstrumenten met een ho
gere snaarspanning feller klinken. 
* Met % hoger per halve toonafstand moet je voorzichtig zijn: immers 
het gehoor werkt logaritmisch. Vanuit 440 is 880 een octaaf hoger. 
Nog een octaaf hoger is 1760 Hz. 
* 528 Hz als middelpunt van zowel het audio als licht spectrum is een 
broodje aap, alleen al omdat licht frequenties heeft in de orde van 
10^15 Hz. 
* Hoeveel punten een halve toon omhoog is, kan ik even niet terug 
vinden. Mij staat bij dat 50 cents een halve toon omhoog is (volgens 
mijn stemapparaat). 
Terug naar de praktijk: kan hoger of lager stemmen van je bas kwaad? 
Als je dat binnen een bereik van een halve toon hoger of lager doet 
denk ik niet. Je bas zal wel even moeten ‘wennen’ aan die hogere of 
lagere stemming, in die zin dat je in het begin regelmatiger zult moe
ten bijstemmen. Met mijn barok sessies speelde ik ook een halve toon 
lager. Geen extra problemen. 
Contrabassen en basgitaren stem ik altijd een halve toon lager, als ik 
ze langere tijd (> 1 maand, vakantie) niet gebruik. Schijnt beter te zijn 
voor het instrument. 
Contrabassisten die (klassiek) solo spelen, stemmen hun bas altijd een 
halve toon hoger. Geeft een iets fellere, solistische klank. 
De keren dat ik in de jazz hoger dan standaard 440 speelde: 
* Stemapparaat was niet goed geijkt/ingesteld. 
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* Blazers konden hun instrumenten niet goed op 440 Hz stemmen 
(m.n. saxen; mondstuk moest te ver uitgeschoven). 
* De toetsenist (keyboard) had per ongeluk op zijn ‘alleseen halve
toonhogerknopje’ gedrukt, en kwam daar pas na één set achter. 
Maarten 
 
Volgens mij heeft de logaritmische werking van het oor betrekking op 
het geluidsvolume en niet op de frequentie. Ik ben bij mijn berekening 
uitgegaan van de gelijkzwevende stemming. Dit houdt in dat als de A 
440 Hz is, de A# dan een factor 2 tot de macht 1/12 hoger is en dus 
1,05946 * 440 = 466,16 Hz. De frequentie van een A# is dus 26,16 Hz 
hoger dan de A. 
Een frequentie die 4 Hz hoger is dan een A van 440 Hz is dus 4 / 26,16 
= 0,153 ofte wel ongeveer 15 % van de halve toonafstand die ligt tus
sen een A van 440 Hz en een Ais van 466,16 Hz. 
Als je kijkt hoe het bij een A van 880 Hz zit dan wordt een verhoogde 
A, 888 Hz maar je houdt dezelfde verhouding van ongeveer 15 % van 
een halve toonafstand. 
Adriaan Kragten 
 

AANKOOPTIPS BEGINNENDE CONTRABAS SPELER 
Sinds een tijdje ben ik zeer geboeid geraakt door de contrabas. Al lan
ger speel ik gitaar en ik hoop mijn weg snel te vinden op de contrabas. 
Heeft iemand goede tips waar ik het beste mee kan beginnen? Speci
fieker, ik vraag me af of goedkope bassen de moeite waard zijn om 
kennis te maken met het instrument. 
Jack 
 
Tja, of een bepaalde goedkope contrabas acceptabel is, kan alleen ie
mand vertellen die er een heeft. Dan nog moet je er eigenlijk pas een 
gaan kopen als je vergezeld wordt door een ervaren contrabassist. 
Want ook al zijn deze prijzen relatief laag, het is natuurlijk toch heel 
fijn als je voorlopig op de gekochte contrabas vooruit kunt. Er is na
melijk nogal wat onbespeelbare bagger in omloop in de laagste prijs
klasse. Niet dat deze opmerking voor alle goedkope bassen geldt hoor. 
Philip Baumgarten 
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Je hebt helemaal gelijk dat ik voorlopig op het instrument vooruit 
moet kunnen, anders schiet het helemaal niet op. Zijn er bassen die 
jij kan aanraden voor beginners? Ik zie dat je ook een hoop lessen on
line hebt staan. 
Jack 
 
Het werkt wat anders dan met basgitaren, waar je op een bepaald 
merk kunt afgaan. Het is echt het beste om bij een verkoper langs te 
gaan met een ervaren contrabassist, bijvoorbeeld een leraar bij jou in 
de buurt. 
Philip Baumgarten 
 
Of bezoek eens een vioolbouwer in de buurt. Die verkopen vaak ook 
bassen in opdracht of aan muziekscholen. Lucas Suringar in Almere 
schijnt ook redelijk wat goedkopere bassen te hebben, maar die zijn 
dan wel goed afgesteld. 
Eric Damstra 
 
Ik kreeg van mijn basleraar ook de tip om bij Lucas langs te gaan. Ge
beld, afspraak gemaakt (voor een avond!) en drie uur zitten praten, 
koffie drinken en 'voelen'. Lucas neemt ruim de tijd, luistert naar je 
plannen, brengt ze terug tot realistische ideeën, legt uit en laat je ver
volgens rustig voelen, spelen, luisteren... Ik heb een 3/4 gekocht voor 
iets meer dan €600, waar ik nog steeds heel veel plezier aan beleef! 
Mijn basleraar was aangenaam verrast, die wilde bijna zijn eigen bas 
ruilen tegen die van mij. Dus ik wil Lucas aanbevelen. 
Nico 
 

MASSIEF OF GELAMINEERD? 
Ik heb een vraagje: hoe kun je zien of een contrabas massief of gela
mineerd is bij aankoop?? Ik heb helaas nog niet de ervaring om het te 
horen namelijk.. Graag wat tips & tricks! 
Annelieke 
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Ik heb een massieve bas en bij mij kun je in ieder geval aan het voor 
en het achterblad zien dat het massief is. Het voor en het achterblad 
steekt ongeveer 5 mm buiten het zijblad uit en als ik aan de zijkant 
tegen het voor en het achterblad kijk, kan ik – door de transparante 
lak heen – zien dat deze bladen niet gelamineerd zijn, want anders 
zou ik een wisselende nerfrichting zien. Toen ik mijn bas kocht was de 
lak er op de rand afgesleten waardoor nog duidelijker te zien was dat 
de bladen massief waren. 
Ik heb vroeger een triplex bas gehad. Er zat om de rand van het voor 
en achterblad een houten strook gelijmd, waardoor je niet tegen de 
rand van het blad kon kijken. Je kon dus niet zien of de bladen massief 
of gelamineerd waren. Het kan zijn dat een blad bij een opgelijmde 
strip altijd gelamineerd is, omdat een gelamineerd blad zonder strip 
gevoelig is voor het afbreken van stukjes blad als de laklaag afgesleten 
is. Als er een strook om de rand gelijmd zit, zou je bij de Fgaten toch 
moeten kunnen zien of het voorblad gelamineerd of massief is. 
Of het zijblad gelamineerd of massief is, kun je niet zien, maar ik denk 
dat dit blad massief zal zijn als ook het voor en het achterblad massief 
zijn. 
Adriaan Kragten 
 
Bedankt voor deze duidelijke tips! Ik ga het geleerde morgen meteen 
in praktijk brengen. 
Annelieke 
 
Quote Adriaan Kragten: 
Of het zijblad gelamineer of massief is dat kun je niet zien maar ik denk 
dat dit blad massief zal zijn als ook het voor- en het achterblad massief 
zijn. 
Er zijn wel degelijk bassen met massief voor en achterblad en triplex 
zijkanten. Bij mijn bas is het zelfs nog wat vager: daar is het namelijk 
andersom! Ik had hem eens meegenomen naar een luthier en volgens 
hem is dat een vrij zeldzame combi, maar wel te verklaren omdat soms 
simpelweg gebouwd wordt met wat er voorhanden is in het atelier. 
Sander 
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Een veel voorkomende combinatie is ook, dat het bovenblad massief 
is en de zijkant en de achterkant triplex/gelamineerd. Als je de zijkant 
controleert om te kijken of het massief hout is, moet je dat dus bij het 
bovenblad en bij de onderkant doen, want daar kan dus verschil in zit
ten. 
Bij massief hout lopen de nerven allemaal dezelfde kant op. Dat werkt 
het beste voor de verspreiding van de trillingen in de klankkast. Het 
bovenblad is het belangrijkste voor die verspreiding, omdat de kam, 
die de trillingen van de snaren doorgeeft, daarop rust. 
Een volledig massieve bas klinkt (meestal) het mooiste. Maar uit kos
tenbesparing kan een bas met een massief bovenblad en verder triplex 
ook best interessant zijn. 
Theo 
 
Ik zie niet goed hoe je het zijblad kunt controleren. De lange kopse 
kant van het zijblad wordt immers door het boven en het onderblad 
afgeschermd. Je kunt alleen maar op deze kopse kant kijken als je het 
voor of achterblad verwijdert, maar dat lijkt me nu weer wat te ver 
gaan. Je kunt wel een korte kopse kant zien ter hoogte van de uitspa
ringen voor de strijkstok, maar je ziet alleen wat als de delen daar niet 
in verstek maar koud op elkaar gelijmd zijn. Bij mijn bas is het laatste 
het geval, maar de lak is daar erg donker van kleur waardoor ik er 
haast niet meer doorheen kan kijken. Toch denk ik dat de zijkant van 
mijn bas ook massief is. 
Wel vreemd dat er bassen zijn met een massief boven en onderblad 
en een gelamineerd zijblad. Op de keper beschouwd zou je zo’n bas 
niet als een massieve bas mogen verkopen, hoewel het voor de klank 
waarschijnlijk weinig uit zal maken omdat het zijblad erg stijf is. 
Adriaan Kragten 
 
Ja, dat was een beetje slordig geformuleerd van mij. `Als je de zijkant 
controleert...' Daarmee bedoel ik de kopse kant van het hout van het 
bovenblad en het achterblad. (en zelfs dan blijft het lastig om te zien 
in veel gevallen.) 
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Het zijblad kun je niet controleren op de nerf, al kan ik me voorstellen 
dat een geoefend oor uit het geklop op het hout een verschil zal kun
nen opmaken tussen massief en gelamineerd. 
Theo 
 
Je kunt de kopse kant van het hout, dat voor de zijkanten gebruikt is, 
soms zien waar de hals begint. 
Sander 
 
Heb vandaag een contrabas aangeschaft (mijn eerste dus...) met mas
sief bovenblad en gelamineerd achterblad en zijkanten. Dit heb ik nu 
dus kunnen controleren ;). Verschillende bassen op diverse locaties 
geluisterd en deze klonk het mooist! Nu maar eens aan de slag. 
Annelieke 
 
De bas is al gekocht, maar toch nog even voor de volledigheid het com
mentaar van contrabasbouwer Dirk Jacob Hamoen: 
Dat is heel eenvoudig: kijk op de kopse randen van onder- en boven-
blad. Als die, of een van beide – dat komt ook voor – gelamineerd zijn, 
is dat niet te verbergen. Tenzij het instrument bijvoorbeeld ondoorzich-
tig glimmend zwart gelakt is. Maar dat is een serieus instrument ei-
genlijk nooit. 
Vooral voor plukwerk, kunnen gelamineerde bassen uitstekend vol-
doen. Dus let niet zozeer op het maaksel, alswel op de speelaard en 
de klank. Wel is een gelamineerd instrument in principe van een an-
dere prijsklasse, laten we zeggen tussen de €500,- en €1200,-. 
Let er bij een gelamineerd instrument op dat de randen gaaf zijn, en 
niet al beginnen te delamineren, want dat is heel lastig te repareren 
en een teken dat het lamineerwerk niet erg goed gelijmd is. En als een 
gelamineerd instrument open moet (ongeluk of zo), geeft dat extra 
problemen bovenop de gebruikelijke. Let er ook op of een gelamineerd 
instrument niet al te zeer vervormd is onder de druk van de snaren 
(doorgezakte zangbalk en zo). Om een of andere reden hebben gela-
mineerde bassen daar meer last van dan volhouten. 
Philip Baumgarten 
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ACUPUNCTUUR BIJ BLESSURE...? 
Ik ben geen professioneel bassist, maar heb helaas wel sinds 3 a 4 
maanden een professionele blessure, genaamd periostitis, ofwel bot
vliesonsteking. Broeierig gevoel in linkerschouderblad en pijnlijke el
leboog/ringvinger/pink, veroorzaakt door overbelasting. Flink balen 
dus, ik durf de bas bijna niet meer aan te raken. Heeft iemand ervaring 
met acupunctuur? 
Ton 
 
ik heb een keer acupunctuur gehad n.a.v. een blessure. Dat was een 
golf elleboog. Die is (min of meer) overgegaan, maar tegelijkertijd 
kreeg ik lasertherapie en deed ik spierversterkende oefeningen voor 
rug en buik. Geen idee dus waaraan mijn genezing precies lag, maar 
ik vermoed dat het hoofdzakelijk de buik en rugspieren versterkende 
oefeningen waren die me geholpen hebben. 
Van de week zag ik een herhaling van een show van Lebbis, waarin hij 
zei dat de energiebanen van de acupunctuur niet door de wetenschap 
konden worden waargenomen. Dat komt, zeggen acupuncturisten, 
omdat die banen zo vreselijk fijn zijn. Maar hoe kan het dan, zei Lebbis 
terecht, dat acupuncturisten die banen (die dus ragfijn zijn), uit de 
losse pols met een superdunne naald precies weten te vinden? 
Philip Baumgarten 
 
Bedankt voor je reactie. Ik snap je punt: het is niet wetenschappelijk 
aangetoond dat acupunctuur werkt en wordt als alternatieve genees
wijze dikwijls als placebo gezien. Ondanks de vele positieve recensies 
die op internet te vinden zijn... 
Ondertussen doe ik braaf dagelijks mijn rugen buikoefeningen, zwem 
ik 2x per week het eczeem in mijn tenen, jog ik 3x per week de zolen 
van mijn Nike's en oefen ik elke dag met powerball, meridiaan ballen 
en therapie kneed klei. De pijn blijft.... Kortom: ik ben ontvankelijk 
voor het placebo effect van acupunctuur Misschien is het een combi
natie van acupunctuur en de diverse rugen buikoefeningen? 
Ton 
 
Wie weet! Maarruh... Die overbelasting komt natuurlijk ook niet uit 
de lucht vallen. Het is heel erg nodig dat je grondig onderzoekt van 
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welke spieren in dat gebied je te veel vraagt en om die vervolgens be
wust te gaan ontspannen terwijl je speelt! 
Philip Baumgarten 
 
Zekers! Ik denk dat mijn pink te onrustig is. Hij blijft niet ontspannen 
bij de snaar, maar gaat naar boven als hij niet wordt gebruikt als te
genreactie. Je schrijft er over in Het Baslessenboek. De pink van je lin
kerhand is misschien wel de zwakste vinger van de 10 die je hebt, en 
wordt daardoor snel overbelast. Maar ook bij de toppers zie ik dit nog 
wel. Kijk maar eens naar de pink van Steve Laspina. Nu nog naar een 
manier zoeken om deze pink te 'temmen'... 
Ton 
 
Dat is inderdaad geen efficiënt gebruik van spieren en vingers van 
Steve. Maar ja, hij heeft er blijkbaar geen last van, dus het zal wel goed 
zijn (voor hem dan). Sommige mensen spelen de sterren van de hemel 
met een op het eerste gezicht hopeloos slechte techniek en hebben 
bovendien nooit last van blessures – om jaloers op te worden! 
Het zou trouwens kunnen dat het niet alleen je pink is die jouw ellende 
veroorzaakt. Weet je zeker dat er niet (veel) meer spanning op je 
schouder staat dan nodig is? 
Philip Baumgarten 
 
Bij blessures lees ik vaak (ook op Talkbass) goede verhalen over de 
Alexandertechniek, een vorm van fysiotherapie en bewegingsleer die 
veel bij musici wordt gebruikt. Zou je daar wat aan hebben? Ik heb er 
zelf overigens geen ervaring mee. Ik zag in ieder geval dat er een web
site is van Nederlandse leraren Alexandertechniek, die in elke provin
cie wel mensen heeft. 
Zelfs als acupunctuur zou helpen om je pijn te verlichten, is daarmee 
nog niet de oorzaak van het overbelasten weggenomen. Dat zal toch 
moeten komen uit een goede houding. Sterkte! 
Theo 
 
Goede tip Theo, bedankt. Die site kende ik niet, van de Alexander Tech
niek had ik al eens wat gelezen op talkbass.com. Nu eens uitzoeken 
of dit door mijn zorgverzekeraar vergoed wordt... 
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Er staan ook goede filmpjes op YouTube over de Alexander Techniek. 
Ook interessant zijn de filmpjes van Michael Klinghoffer. 
In mijn gevecht tegen blessures heb ik een Massage Hammer aange
schaft, een geweldig ding waarmee je pijnlijke spieren kunt masseren. 
Enne; nee, ik heb geen aandelen in het bedrijf... 
Ton 
 
Het zou ook een myofasciaal triggerpoint kunnen zijn. Ik behandel veel 
musici, waaronder contrabassisten en dit is een van de meest voor
komende oorzaken van (uitstralende) pijnklachten, stijfheid en func
tieverlies. Spieren op en rond het schouderblad geven vaak 
uitstralende pijnklachten de schouder en arm in. Een contrabassist ge
bruikt deze spieren voornamelijk statisch, de overbelasting kan hier
door ontstaan zijn. Een therapeut die gespecialiseerd is in de 
diagnostiek en behandeling van myofasciale pijn, kan je goed helpen, 
en ook met de ergonomie, zodat 't niet terugkomt. Veel succes! 
Ida Wakely 
 

KAM VERHOGEN, SLAPPEN, FISHMAN FULL CIRCLE 
Ik speel al een aantal jaren contrabas en dan vrijwel alleen jazz. Daar
naast speel ik nog veel langer in een pop/rockband basgitaar. Nu gaan 
we binnenkort met die rockband zonder drummer wat unplugged spe
len. Het leek mij aardig om de contrabas te pakken en wat (proberen) 
te slappen. Mijn snaren staan daar volgens mij te laag voor. Nu heb ik 
een Fishman Full Circle element in mijn kam en die kun je tot op ze
kere hoogte omhoog draaien (denk ik). Vraag: wie heeft daar ervaring 
mee, hoeveel hoger kun je de kam dan krijgen. Als iemand tips heeft 
voor snaren hoor ik het ook graag. 
Piet Kruithof 
 
Hoeveel hoger je de kam kunt krijgen, hangt er volgens mij vanaf hoe 
ver je de kam kunt opschroeven. Ik weet niet of dat kan met de Full
circle, maar daar is vast makkelijk achter te komen. 
Het is wel handig om de spanning even wat te minderen, dus de bas 
even wat lager stemmen als je de kam wilt opschroeven, dan gaat het 
wat makkelijker. 
Tobias Nijboer 
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Als je snaren erg laag liggen kan het moeilijker zijn om ze snel 'te pak
ken' te krijgen tijdens het slappen, maar hoe hoger ze liggen, hoe 
agressiever de slap klinkt. Je moet dan immers harder aan de snaar 
trekken alvorens deze bij het loslaten weer tegen de toets klettert. Dat 
kost dus ook meer moeite. 
Met het verhogen van de kam heb ik geen ervaring. 
Op Youtube zijn wel wat aardige slapfilmpjes te vinden, zoals deze en 
deze. Of met 2 handen. 
Sander 
 
Bij de Full Circle is het gewoon een kwestie van de wieltjes omhoog 
draaien, net als bij een verstelbare kam. Dat stelt niet veel voor. Als je 
onthoudt hoe het stond, kun je altijd nog terug. 
Huub 
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Renaud Garcia-Fons



 
3 SNAREN 

 
SNAREN 

Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vind Thomastik de laatste jaren 
vreselijk achteruit gegaan. Zozeer dat ik er schoon genoeg van heb en 
enige tijd geleden ben overgestapt op Pirastro Jazzer. Ik weet niet hoe 
die snaren het doen als je strijkt (dat doe ik niet), maar ik vind ze voor 
plukken geweldig! Strijkt er iemand met die snaren? 
Philip Baumgarten 
 
Jazzers zijn in eerste instantie pluksnaren. Erop strijken levert een schel 
geluid op, ze zijn echt ultra bright. Nu kun je natuurlijk een hoop com
penseren: van die rubberen ringetjes op de kam, zwarte strijkstok 
haren en Kolstein soft rosin maar het belangrijkste: een goede strijk 
techniek. 
Maar je blijft strijken op pluksnaren. Als je snaren zoekt uit de Pirastro 
familie die zowel voor plukken als strijken beide zijn ontwikkeld: 
* Evah Pirazzi 
* FlatChromesteels 
* Permanent 
Ton Donker 
 
Na jaren stoeien met allerlei merken en typen ben ik tot de conclusie 
gekomen dat de Velvet Blue's echt de beste snaren zijn voor mij. Niet 
te dik, wel wat darm sound, speelbaarheid van staal, gaan alleen maar 
beter klinken etc. Wat een topsnaren zijn dit. De snaren lenen zich niet 
zo goed om te strijken maar zijn echte plukkers. 
Daniel 
 
Ik was op zoek naar snaren die plukbaar (pizzicato), slapbaar en strijk
baar zijn. Met darmsnaren is dit te doen maar die lijken niet zo gang
baar. De enkelen die ik ermee zie spelen moeten veel bijstemmen. De 
meeste contrabassisten spelen op stalen (nickelwound) snaren maar 
die vernielen je toets bij het slappen. Nylonwound snaren hebben dit 
probleem drastisch minderen en zijn vriendelijker voor je vingers. Ik 
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heb Weedwackers gekocht, dat leek me voor €42,95 wel een leuk ex
perimentje. 
Deze snaren zijn extreem dik; de lage E is 4,5mm dik en de G snaar 
2,3mm, dus bijna 2x keer zo dik als normale stalen snaren. Het zijn low 
tension snaren, dus ze staan minder strak gespannen maar produce
ren dezelfde toonhoogte. Ze wapperen behoorlijk en door deze lage 
spanning heb je ook minder volume. Het articulatie vermogen van 
deze snaren is erg beperkt en van de lage E snaar is nauwelijks een 
toon te horen. In tegenstelling tot wat de verkoper mij verteld heeft, 
zijn ze wel goed strijkbaar. Maar waar het meer om gaat is de duide
lijke harde tik die je hoort als je de snaar omhoog trekt en weer los 
laat en wanneer je met de vlakke hand de snaren tegen te toets tikt. 
Met deze snaren kon ik niet uit de voeten, dus ik ben op zoek gegaan 
naar iets anders. 
Ik heb nu andere nylonwound snaren die veel meer in de richting 
komen van wat ik wil. Het merk is Presto. De snaren hebben een stalen 
kern en zijn ook behoorlijk dik. De lage E is 3,8mm en de G is 1,9mm. 
De definitie en sustain vind ik best goed, maar de klankkleur is toch 
beduidend anders dan bij stalen snaren, bij versterking moet er erg 
veel hoog uit gedraaid worden. Op YT is hier ook wel een indruk van 
te krijgen. Dus deze snaren lenen zich beter voor het plukken, strijken 
en slappen. 
Jos Noordhoff 
 
Aanvankelijk had ik Thomastik Dominant omdat deze zo duidelijk 
'door de mix' zouden prikken. Met mijn bas klinken ze echter te don
ker. Vind ik niet mooi en het intoneren is ook bijna niet te doen. 
Mijn docent gebruikte LaBella snaren, die soepeler spelen en spran
kelender klinken. Meer mid en midhoog, duidelijker harmonischen 
bij flageoletten enz. 
Zo ben ik uitgekomen op de LaBella Orchestral Series, Prettig om te 
plukken en te strijken. 
Wiro Jacobs  
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DUUR SNAREN 
Ben benieuwd hoe lang collega's doen met hun contrabassnaren. Ik 
doe zelf maar wat. Soms zitten ze er anderhalf jaar of langer op, soms 
vervang ik ze na een jaar of eerder. Hoe is dat met jullie? 
Philip Baumgarten 
 
Zelf heb ik er een set Velvet Garbo's op zitten (zijn helaas uit productie 
genomen). Wel is er een A snaar gesneuveld twee maanden geleden; 
afgescheurd op de plaats van de aanhechting van de lus op de snaar. 
Ik hanteer geen vaste gebruiksperiode, als ik het gevoel krijg dat het 
geluid achteruit gaat, vervang ik. Helaas gaat dat zo geleidelijk dat je 
dat bijna nooit op tijd merkt. Hiervoor had ik er een set LaBella op zit
ten, maar ik heb voor de Garbo's gekozen omdat het geluid veel meer 
vintage is en het slapt oneindig veel comfortabeler. Wel is het even 
wennen aan de dikte. 
Ronald 
 
Oké, dan zal ik er een zet nieuwe op zetten om dan het verschil te 
horen. Ik heb er nu D’Addario Prelude Medium op. Zijn er bassisten 
onder ons die daar ervaring mee hebben? Of heeft iemand een goede 
suggestie van een bepaald merk? Al is daar al veel over geschreven 
natuurlijk en is het persoonsgebonden. 
Sjoerd Hart 
 
Vreemd genoeg kun je er niet veel over zeggen welke snaren het beste 
klinken op jouw instrument. Ik heb nu drie contrabassen gehad, en bij 
elke nieuwe contrabas klonk het merk dat ik op de oude draaide ner
gens naar op de nieuwe. 
Philip Baumgarten 
 
In één van de baslessen wordt het uitkoken van snaren beschreven. 
Je zou dit ik altijd nog een keer kunnen proberen voordat je nieuwe 
koopt. 
Adriaan Kragten 
 
Opgelet: het koken geldt enkel voor staalstaalsnaren, dus snaren met 
een stalen kern en met staal omwonden. Ben op dit moment content 
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met mijn Thomastik Bass Orchestra 42 medium rope core, die ik niet 
zal kunnen uitkoken, omdat ze geen stalen kern hebben. 
Dieter 
 
Het uitkoken van snaren is mij wel bekend, en zal ik zeker ook doen. 
In een van de baslessen las ik dat een bassist twee of meerdere sets 
had en ze om en om gebruikte en uitkookte. Ik zal dus zeker een 
nieuwe set kopen. Als ik de baslessen goed begrijp, spelen veel men
sen op Thomastik snaren, dus het lijkt me goed om die eens te probe
ren in plaats van d'Addario. 
Sjoerd Hart 
 
 
Nachtje in de spiritus en ze zijn als nieuw. Uitkoken geeft toch roest. 
Ik raad Obligato aan bij staal spelen en voor darmachtig: Velvet. 
Daniel Gueli 
 
Ik heb zojuist snaren besteld, na 1,5 jaar spelen vind ik dat ze wel aan 
vervanging toe zijn. Ben erg benieuwd hoe het uitpakt.. Best span
nend! Het is een aardige investering en het is maar de vraag hoe het 
klinkt. Er zit nu een Helicore set op, best oké, maar de E snaar gromt 
heel erg als ik strijk. Ook klinkt de bas snel wat wollig. Ik heb nu voor 
de Velvet Anima (worden op dit moment niet geleverd)gekozen. Als 
ik het zo lees, zou dat goed moeten uitpakken. 
Paul 
 
Het blijft inderdaad gokken met nieuwe snaren, je weet nooit echt hoe 
dat uitpakt. De prijs weerhoud je van experimenten. Ik had mijn Velvet 
Garbo’s gehoord op een site en daar was het geluid precies wat ik 
zocht. De snaren zaten natuurlijk wel op een andere bas wat een groot 
verschil kan maken. En inderdaad, op mijn bas klonken ze toch anders. 
Overigens ben ik heel tevreden. Hoe ben je tot de keuze voor de Ani
ma's gekomen en wat heeft je doen besluiten je snaren te vervangen? 
Was dat alleen omdat ze er al 1,5 jaar op zaten of begon je kwaliteits
verlies te merken? 
Ronald 
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Op mijn D snaar kwam een aardige slijtage plek van het strijken, dus 
leek het mij verstandig om het setje te vervangen. Van kwaliteitsverlies 
heb ik niet zo heel veel gemerkt, waarschijnlijk omdat dat zo langzaam 
gaat. 
De darm benadering van Velvet in de omschrijving sprak me erg aan. 
De Anima zou geschikter moeten zijn voor het strijkwerk. De snaren 
zouden helder en dun zijn, maar in vergelijking met mijn vorige snaren 
zijn ze dikker en doffer. Dat valt ergens een beetje tegen. Het strijkge
luid is heser; de strijkstok 'pakt' minder goed, al merk ik dat dit steeds 
beter gaat. Waarschijnlijk raken de snaren een tikkeltje ingesleten 
waardoor ze ruwer worden en beter pakken. 
Het plukken is super cool op deze snaren. Ze zijn veeeel flexibeler, heb
ben een fijne sustain en je kunt er harder aan plukken (zonder last van 
je vingers te krijgen). Dat is dus helemaal top! 
Nog 'n (simpel) vraagje over snaren. Aan het (boven)uiteinde van een 
snaar zit altijd een flexibel stukje zodat de snaar er makkelijker op ge
draaid kan worden. Althans, ik neem aan dat het daar voor is. Kan het 
kwaad dat de snaar zelf ook mee gewikkeld wordt? Met de loop der 
tijd is dit redelijk gangbaar denk ik, maar nieuwe snaren moeten denk 
ik een fractie langer dan het mensuur zijn? 
Ik vraag mij dit af omdat bas snaren nogal dik zijn, en wellicht niet 
tegen het buigen rondom het stemmechaniek kunnen. 
Paul 
 
Die vraag heb ik doorgespeeld naar de deskundigen. Antwoord van 
Jacco van Rikkers gitaarbouw: alleen de kans op knappen is groter bij 
de mechanieken omdat de snaren daar vaak dikker zijn.  
Philip Baumgarten 
 
Het mensuur van  mijn EUB is 103cm, die van  mijn gewone bas 106. 
De Velvets had ik eigenlijk voor  mijn EUB gekocht, maar de flexibele 
onderkantjes van de snaren waren dermate lang dat ze over  mijn brug 
kwamen. Daarnaast waren ze zo lang dat ze een aardig eind rond het 
stem mechaniek gewikkeld zouden moeten worden. 
Op  mijn gewone bas passen ze wel prima, maar de E snaar gaat nu 
een halve wikkel rondom het stemmechaniek. Gezien de mate waarin 
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ik moet bijstemmen, vermoed ik dat de andere snaren ook wel 
rondom het stemmechaniek gewikkeld worden. 
Voor  mijn EUB wil ik alsnog een nieuw setje snaren kopen en over
weeg nu de Thomastik Belcanto. Ik heb goede dingen gelezen over 
het strijken met die snaar. Die heeft als het goed is zo'n standaard bol
letje die achter de staart blijft hangen. Dan valt hij sowieso goed over  
mijn brug heen. (de Velvets werken met een lusje). Wel kans dat ze 
iets te lang zullen zijn en rondom het stemmechaniek gewikkeld raken. 
Paul 
 

SNAREN NYLON/STAAL 
Ik heb een linkshandige Strunal bij Ferdinand Rikkers besteld, maar 
die zijn ze nog aan 't maken. Ik ga voor een rockabilly model en hij zet 
er dan nylon snaren op die het best schijnen te zijn voor slappen. Dus 
ik heb alle 10 baslessen over snaren gelezen, maar helaas niks over 
nylon snaren. Kan iemand mij vertellen waarom deze zo geschikt zijn 
voor rockabilly (zullen sowieso wel wat fijner voor de vingers aanvoe
len tijdens het slappen) en wat de voor en nadelen zijn van nylon sna
ren ten opzichte van de stalen/darm snaren. 
Fabian Warrink 
 
Heb zelf enkel ervaring met stalen snaren, maar toch even een po
ging... Stalen snaren zorgen sneller voor blaren. Met name bij slappen 
kun je binnen 1 nummer een bloedblaar oplopen, die vervolgens 
kapot gaat, met alle vieze gevolgen van dien. Langzaam eelt opbouwen 
scheelt natuurlijk aanzienlijk ; ) 
Het kost met stalen snaren meer kracht om te slappen, waardoor eer
der verzuring in je onderarm optreedt. Ook hier geldt natuurlijk dat 
training helpt. 
Stalen snaren geven een wat agressievere slap. Nylon snaren zouden 
dichter bij het 'thumb' geluid van darmsnaren zitten, dat kenmerkend 
is voor oude rockabilly. 
Wat je nog weleens ziet is dat enkel de D en G snaar van nylon zijn. 
Elektromagnetische pickups, zoals die van Schaller, werken enkel met 
stalen snaren (of i.i.g. snaren die voldoende staal bevatten). 
Sander Aarts 
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Haha, mooi omschreven ; ) Maar slappen met stalen snaren gebeurd 
dus wel? Zeker in de psychobilly. Weet iemand nog iets over de levens
duur en de temperatuurs gevoeligheid? 
Fabian Warrink 
 
Sander is correct met zijn opmerking over blaren met stalen snaren. 
Slappen op staal kost veel energie en je moet veel energie steken in 
de opbouw van eelt. De nylon Weedwackers worden veel in de rock
abilly gebruikt. Als je uitsluitend slap bass speelt, is kunststof een 
prima keuze. Als je meer muziekstijlen speelt, krijg je te maken met  
een erg korte sustain. In dat geval zul je moeten omkijken naar andere 
snaren. Zelf slap ik ook veel, maar daarnaast speel ik ook heel veel an
dere stijlen en in dat geval is nylon niet geschikt. Ik heb er Velvet Gar
bo's op zitten (niet meer beschikbaar). Die hebben een kunstzijden 
kern met koper omwikkeld, ze hebben een vrij lage spanning waardoor 
slappen heel comfortabel is met een prima sustain voor de andere stij
len. Goedkoop zijn ze helaas niet...  
De levensduur van Weedwackers  is minder belangrijk, die zijn name
lijk spotgoedkoop (ergens tussen de $25 en $40). Ze hebben weinig 
last van temperatuur en vochtigheid. Eenmaal de rek eruit (dat duurt 
even met nylon) en op spanning ontstemmen ze niet veel. 
Ronald 

 
‘DARM’ SNAREN 

Ik heb een nieuwe contrabas gekocht en nu wilde ik eens wat met sna
ren experimenteren op  mijn oude Musima contrabas. Nu lees ik op 
TalkBass veel over darmsnaren of synthetische darmsnaren, dus ik wil 
snaren proberen die geen metalen kern hebben. Ik heb laatst op zoiets 
gespeeld en dat speelde best prettig, maar de eigenaar van die bas 
had geen idee wat voor snaren het waren. 
Heeft iemand ervaring met zulke snaren? Darmsnaren zijn nogal prij
zig, dus is er een winkel waar je zoiets zou kunnen proberen? 
Eric Damstra 
 
Ha, dat zouden we allemaal wel willen! Helaas, die is er niet. Elk ex
periment heeft me tot dusver een smak geld gekost... 
Philip Baumgarten 
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Darmsnaren zijn erg prijzig – te prijzig om mee te gaan experimente
ren. Je hebt echter ook een goedkoper alternatief: Presto Nylonwound 
snaren. Ga meer eens googelen, misschien is dat wat. Klinken als darm 
en spelen erg licht. 
Ton 
 
Kijk eens hier. Volgens mij is dit de plek waar je het goedkoopst snaren 
kunnen kopen.  
Ton 
 

VERSNELLEN EN VERTRAGEN 
Mijn ganse carrière als muzikant maken collega muzikanten er zich 
druk over of de muziek werd versneld en/of vertraagd in de uitvoering. 
Dat soort opmerkingen heeft weinig indruk op me gemaakt. Ik vind 
het minder interessant of de boel versnelt of vertraagt. Het enige wat 
wat mij betreft interessant is, is of een stuk of passage muzikaal wordt 
uitgevoerd. Het kan voor een muzikale uitvoering namelijk een fan
tastisch idee zijn om op een gegeven moment te versnellen of te ver
tragen. Het probleem ontstaat pas als er versneld of vertraagd wordt 
zonder dat daar een muzikale reden voor is. Vreemd genoeg gaat het 
daar nooit over, maar altijd over de vraag of er aan het eind van een 
nummer evenveel beats per minute zijn gespeeld als in het begin.  
Philip Baumgarten 
 
Helemaal mee eens. Nu komt dat misschien ook doordat ik nogal de 
nijging heb om te versnellen... Maar als de muziek opwindend genoeg 
is kan een beetje versnellen geen kwaad. Soms komt het voor de zang 
ook mooier uit om een bepaalde regel even te vertragen. Ik zie het 
probleem ook niet. 
Ik begrijp wel waar het vandaan komt; in de studio is het handig wan
neer het tempo constant is, want dan kun je een foutje in deel C ver
vangen door het juist gespeelde stukje in deel B. Veel populaire 
nummers zijn heel constant van tempo, dus dan wordt dat de norm. 
Eric Damstra 
 
Ik hoorde laatst weer een nummer waar ik zelf ooit aan had meege
werkt en dat met een click track was opgenomen. Niet normaal hoe 
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amuzikaal die manier van spelen was! Met name in de overgangen: 
elke overgang was metrisch perfect, maar amuzikaal. 
Philip Baumgarten 
 
Als een stuk in een tempo begonnen wordt dat zo hoog ligt dat de bla
zers het thema nog maar net foutloos kunnen spelen, is het heel ver
velend als het tempo tijdens de improvisaties nog eens flink 
opgeschroefd wordt. Als je dan aan het einde van het stuk het thema 
opnieuw moet spelen, rammelt het vaak aan alle kanten. Versnellen 
is dus alleen toelaatbaar als de blazers nog flink wat reserve hebben. 
Adriaan Kragten 
 
Met voorbedachte rade het tempo versnellen of vertragen kan heel 
leuk zijn, maar als dat gebeurt wegens incompetentie of gebrek aan 
concentratie is het gewoon vreselijk irritant. Een drummer die de boel 
vertraagt of een bassist die het geheel loopt vooruit te duwen moet 
je asap en zonder pardon uit je adresboekje schrappen!!! 
Tenzij je Schubert of Brahms gaat spelen:^)) 
Martin 
 

SNAARMANAGEMENT CONTRABAS 
Ik ben ruim zeven jaar in het bezit van mijn contrabas. De laatste twee 
jaar speel ik (voor mijn doen) relatief vaak: 1 keer in de week 4 uur. Ik 
behandel de snaren niet en maak ze ook niet schoon. Twee weken ge
leden raakte de Esnaar beschadigd toen de bas (tijdens een repeti
tiepauze) op zijn zijkant lag te ‘rusten’ en tegen de high hat kwam. Het 
gevolg: een duidelijk zichtbare en voelbare inkeping op de Esnaar. 
1) Hoe vaak worden snaren vernieuwd? 
2) Wat doet die beschadiging met de (klank van de) snaar? 
3) Is het handig om enkel de Esnaar te vervangen? 
4) Indien ik alle snaren vervang, wat zijn de kosten? Ik ben geen pro
fessional en de nieuwwaarde van de bas is €2300. Dure snaren lijken 
mij dus niet nodig. 
5) En dan, niet onbelangrijk: welke snaren? 
Tips? 
Melvin2 
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Ik heb begrepen dat de meeste bassisten hun snaren er ongeveer één 
jaar op laten zitten. 
Eén snaar vervangen is niet zo'n goed idee: oude snaren klinken heel 
anders dan nieuwe snaren. En behalve het klankverschil is er ook een 
volume verschil: nieuwe snaren klinken harder. 
Je kunt wel een goedkope bas hebben, maar als je er goedkope snaren 
op draait, klinkt hij beroerder dan als je er goede snaren op zet. Ik zou 
dus zeggen dat het echt een veel beter idee is om er goede snaren op 
te zetten! 
Tja, welke snaren? Dat is toch vooral een kwestie van smaak en helaas 
kost het veel geld om ermee te experimenteren. Ik ben op dit moment 
verliefd op de Pirastro Jazzer en ben na een vreselijk ervaring met een 
misbaksel van een set van mijn Thomastik geloof afgevallen. 
Ik heb een keer een setje goedkope snaren gekocht omdat die me wer
den aangeraden. Oh my God, wat klonken die beroerd! Niet doen dus. 
Philip Baumgarten 
 
Wow! Ik had geen idee dat de kwaliteit van de snaren zo snel achteruit 
gaat. Dat is dus wel iets om rekening mee te houden. Ik weet nu niet 
meer hoe de bas klonk toen ik die kocht. Je raakt gewend aan de ach
teruitgang. Wel iets om dus rekening mee te houden. De beschadiging 
op de E is dus een extra reden om alle snaren te vervangen. Ik neem 
aan dat je snaren wel kunt uitproberen, alvorens ze definitief te be
vestigen? 
Melvin2 
 
Helaas kun je niets uitproberen, dat is nu juist de ellende! Echt een 
ramp, elk snarenexperiment kost je bakken met geld. Vreselijke toe
stand. En dan kan het dus ook nog zijn dat je denkt dat je het gevon
den hebt, krijg je opeens een volledig mislukte set, zoals ik laatst had 
met Thomastik. Die koop ik dus van mijn leven niet meer. 
Philip Baumgarten 
 
Ik denk wel dat je van alles uit kunt proberen. Begin eerste maar eens 
met een Gsnaar en onderzoek de klank daarvan. Als die je niet zint, 
heeft het geen zin om een hele set aan te schaffen. Zet de Gsnaar op 
marktplaats en vervolg je zoektocht. 
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Thomastik snaren gaan lang mee. Dat is een van de redenen dat ze zo 
populair zijn. Twee jaar moet makkelijk kunnen, natuurlijk afhankelijk 
van hoe vaak ze worden bespeeld. Maar let wel: ze worden na verloop 
van tijd alleen maar beter. 
Juiste snaarkeuze? Dat is een persoonlijke vraag die eigenlijk niet is te 
beantwoorden. Speel je jazz, pluk je alleen? Of vind je een goed geluid 
met strijken belangrijk? Zoek je darmgeluid – of meer metalig? 
Zelf ben ik ruim 2 jaar bezig geweest met de zoektocht naar de ultieme 
snaar. Ik speel ongeveer 50% pluk en 50% strijkwerk en ben uiteindelijk 
beland bij Velvet Classico. Na geprobeerd te hebben: Thomastik Spi
rocore Weich, Obligato, Velvet Blues, Pirastro Flatchromesteel, Pirastro 
Permanent, Presto Orchestra en Hybrid (een aanrader!) en Velvet 
Compas 180. Natuurlijk heeft me dat geld gekost, maar ik heb al mijn 
snaren kunnen doorverkopen. Het is ook zinvol met ander bassisten 
ervaringen uit te wisselen en natuurlijk de string matrix van Hervé te 
beluisteren. 
Ton Donker 
 
Slim idee Ton! Ik speel jazz (alleen plukken). Ik houd van een volle 
warme klank (darmgeluid). Een metalige klank vind ik persoonlijk niet 
mooi. Het is zeker een idee om de eerst met de Gsnaar te beginnen, 
maar dan zou ik in één keer verschillende G's moeten proberen om ze 
te kunnen vergelijken. Prima link trouwens. De klankverschillen zijn 
goed hoorbaar. Goed om meteen al een aantal uit te sluiten. 
Melvin2 
 
Zijn de Presto snaren iets voor je? Je hebt de Nylonwounds. Heb ik 
een tijdje gehad, klinken erg darmachtig en zijn niet duur. En heerlijk 
soepel bespeelbaar. Deze snaren kun je echter niet afzonderlijk be
stellen. 
Zelf wacht ik nu een op tweedehands Thomastik Belcanto G. Altijd al 
benieuwd geweest naar de arco sound van deze snaar. Besteld vanuit 
USA via www.talkbass.com.  
Ton Donker 
 
Op de site van Hervé vond ik juist Velvet (Garbo) (niet meer beschik
baar) en Pirastro (Obligato) heel goed klinken. Pirastro heeft een open 
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sound, terwijl Velvet iets ingetogen klinkt. Beiden echter warm. Presto 
vond ik wat aan de blikkerige kant. Heb enkel nog op de snaarwijzer 
gekeken. 
Melvin2 
 
En dan te bedenken dat de Sonores Corax zo'n €500 kosten! De maker 
van deze snaren is Gerold Genssler, die voorheen bij Velvet heeft ge
werkt. Hij ontwikkelt nu custom made Genssler snaren, waar alle 
grootheden: Rabbath, Frank Proto, Szymon Marciniak, Sean Fasciani 
en Joel Quarrington op spelen. Voorbeeld. 
Adriaan Kragten 
 
Ik begrijp eigenlijk niet waardoor de klankkwaliteit van een gladde 
roestvrijstalen snaar achteruit zou kunnen gaan. Bij een gitaarsnaar 
wordt de windingen van de snaar op den duur beschadigd door de 
fretten, maar het wil er bij mij niet in dat de houten toets van een con
trabas merkbare slijtage aan de roestvrijstalen windingen van een con
trabassnaar zou kunnen veroorzaken. Nu heb je nog de invloed van 
zweet maar mijn snaren glimmen na vijf jaar nog net zo als in het begin 
en roestvrij staal kan daar dus blijkbaar tegen. Ik vind ook dat ze nog 
prima klinken. De windingen van mijn gladde snaren liggen zo dicht 
tegen elkaar dat daar ook niet veel troep tussen kan komen maar an
ders is een keer uitkoken misschien net zo goed als nieuwe snaren 
kopen (zie het stuk van Peter Krijnen in het Baslessenboek). 
Ton Donker 
 
Waarom het is weet ik niet, maar het is toch echt zo dat snaren op 
een gegeven moment zo dood zijn als een pier. Uitkoken helpt wel 
even, maar je moet wel erg vaak bijstemmen als je dat doet. 
Philip Baumgarten 
 
Maar waar moet je op letten om vast te kunnen stellen dat je snaren 
zo dood zijn als een pier? Het is ongetwijfeld onervarenheid van mij, 
maar ik hoorde het niet. Wat ik wel heb gemerkt is dat: 
1) de klank minder vol is dan lang geleden. 
2) de klank eerder afsterft. 
3) de snaren stug zijn. 
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4) ik vaker moest stemmen dan voorheen. 
... maar ik bleef maar doorspelen! 
Melvin2 
 
Ik vind zelf het grootste probleem dat het moeilijker wordt om zuiver 
te intoneren omdat de boventonen steeds meer gaan ontbreken, maar 
verder heb je het heel goed en volledig opgesomd Melvin. Tja, door
spelen kan altijd natuurlijk, maar ik vind het toch lekkerder om de boel 
te vervangen op zo'n moment. Ik wil altijd op mijn mooist klinken. Wij 
allemaal toch? 
Philip Baumgarten 
PS: het volume wordt ook substantieel kleiner van de bas, was ik nog 
vergeten. 
 
Bij oudere snaren vind ik vooral het bezwaar dat de toonhoogte niet 
meer stabiel is. Als ik een stemapparaatje aflees, zie ik de wijzer tussen 
begin van de aanslag en einde van de toon te veel veranderen. Maar 
het blijft een duur grapje, die snaren vervangen, dus in de praktijk ga 
ik ook langer met een setje door dan goed is.  
Theo 
 

EVAH PIRAZZI ORCHESTRA WEICH 
Heeft er iemand ervaring met Evah Pirazzi Orchestra Weich snaren? 
Momenteel speel ik op Spirocores van Thomastik (bijna uitsluitend 
pizzicato), maar die zijn aan vervanging toe. Niet dat ik ontevreden 
ben over deze snaren, maar ik wil wel eens iets anders proberen. 
Tim 
 
Ze staan bij de klankvergelijking van snaren op deze site. 
Philip Baumgarten 
 
Bedankt voor de interessante link. Die Evah's zijn toch niet wat ik ervan 
verwacht had, maar de snaren van Velvet daarentegen klinken wel 
echt goed. 
Tim 
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Ik heb op mijn vorige bas ook Velvet gehad, ik vond het heerlijke sna
ren. Er staat inderdaad wat minder spanning op, daar houd ik erg van 
(speel nu dan ook darmsnaren voor de D en de G). Ik had geen hele 
lage actie, maar ook niet echt hoog en dat ging prima met de Velvets. 
Dus ook met een middelmatig hoge actie werkt het prima met die sna
ren. 
Tobias Nijboer 
 
Waarom ben je op andere snaren overgegaan? 
Philip Baumgarten 
 
Ik ben niet zozeer geswitched omdat ik de Velvets niet mooi vond, 
maar ik kocht een andere contrabas en ik wilde eigenlijk allang darm
snaren proberen. Nu kon ik deze bas uitproberen met darmsnaren (de 
D en de G dan, de E en de A zijn stalen snaren van Thomastik. 
Ik vind de darmsnaren ook heel mooi klinken, dus ik ben daar op over
gestapt bij de aanschaf van de bas die ik nu heb (Boheemse bas, circa 
130 jaar oud). 
Tobias Nijboer 
 
Ondertussen liggen er al bijna 2 weken Garbo's op en ze beginnen wat 
ingespeeld te raken. Tijd voor een korte evaluatie. Wat meteen opvalt, 
is de dikte van de snaren, de la, re en solsnaar zijn ongeveer even dik 
en dit is toch even wennen. Voor een goede plaatsing van de snaren 
heb ik ook  mijn kam en topkam wat moeten bijvijlen. 
Wat de klank betreft zijn de Garbo's sterk verschillend van de Spiro's. 
De Garbo's geven een vollere, diepere, donkere klank. Positief is ook 
dat mijn bas wat meer volume heeft. De Spiro's daarentegen hebben 
een grotere ‘mwhaahfactor’, zijn meer gefocust en meer helder. 
Een nadeel van de Garbo's is wel dat op de solsnaar niet valt te strij
ken vanwege een soort nylon wikkeling. Op termijn ga ik zeker eens 
een Velvet Anima Sol snaar uittesten. 
Tim 
 
Ik heb de Garbo's er nu een klein jaar op zitten. Net de A vervangen 
die bij de aanhechting van het weefselachtige uiteinde (kopzijde) was 
losgekomen. Tot nu toe de beste snaren die ik heb gehad. Zoals eerder 
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in dit draadje opgemerkt, een diepe warme klank met behoorlijk vo
lume. Echt een vintage sound. De snaarspanning is laag waardoor ik 
de brug iets hoger heb moeten zetten om rammelen te voorkomen. 
Voordeel is dat ze geweldig relaxed slappen. Ik heb wel even moeten 
wennen aan de dikte. maar dat duurde niet lang. Na aanslaan is het 
volume niet meteen aanwezig. Nadat ze er ‘vers’ op gezet zijn duurt 
het wel even voordat je alle spanning eruit hebt gedraaid en ze goed 
op stemming blijven, maar daarna blijven ze mooi op stemming. De 
volgende keer worden het zeer waarschijnlijk weer Garbo's. 
Tim 
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4 VERSTERKING, PODIUMGELUID, 
ELEMENTEN & MICS 

 VOORVERSTERKER 
Ik heb mijzelf deze zomer op een mooie Acoustic Image Ten2 verster
ker getrakteerd, wat een beul! En ook leuk als zangversterker voor 
erbij. Helemaal top, ik ben weer klaar voor een lawaaierige winter ;) 
Ook heb ik mezelf getrakteerd op een Dunlop Wah Wah bass pedal, 
een mooi pedaal waar je Santanaachtige solo's mee kan spelen. Op 
mijn basgitaar werkt ie goed, op de contrabas niet. Dat komt denk ik 
omdat er in mijn basgitaar een element met batterij zit (die een ver
sterkt signaal uitgeeft), terwijl ik op mijn contrabas een Realist element 
heb (onversterkt). Klopt dat? 
En als ik dat wah wah pedaal aan de praat zou willen krijgen, moet ik 
dan een klein voorversterkertje plaatsen of een ander element? 
Ik snak naar een eenvoudig en betaalbaar antwoord, liever geen uit
voerig technisch exposé. 
Melvin 
 
Inderdaad, je effectbox heeft geen voldoende hoogohmige ingang 
voor het realist element. Op je Ten2 zit echter een send en return aan
sluiting. Je kunt de effectbox daartussen aansluiten denk ik. Het send 
signaal gaat naar de ingang van je effectbox en de uitgang van je effect
box naar de return. Het niveau van het bijgevoegde effect kun je 
daarop ook regelen. Het oorspronkelijke signaal blijft er wel bij gemixt. 
Met je volumeknoppen kun je echter de verhouding zo instellen dat 
het effect overheerst. 
Er is nog een tweede optie. Er zitten twee kanalen op het systeem en 
je kunt dus de uitgang van je effectbox naar de return van het tweede 
kanaal sturen en die gebruiken. Op die manier kun de mix ook omzei
len. Ergo, je hebt helemaal geen voorversterker nodig. 
Rob van Heelsbergen 
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Ik heb wel eens met een Octaver en een Delay zitten klooien op mijn 
contrabas. Dat ging goed zonder voorversterker of effect loop. 
Mijn element is een Full Circle. Ik denk dat het per effect verschilt. 
Huub 
 
Hieruit blijkt maar weer hoe bassisten totaal niet weten wat ze doen 
en hoe fabrikanten daarop inspelen door systematisch de belangrijkste 
specificaties achterwege te laten. Je kunt geen laagohmige ingang han
gen aan een hoogohmige bron zonder dat het resultaat totaal verziekt 
wordt. Als je dus een pickup element aanbiedt zou je minstens moeten 
vermelden met welke minimale impedantie het nog goed werkt. Full 
Circle?? Geen hond die het weet. Ingangsimpedantie van je effect
box?? Ooit naar gekeken? Is het wel vermeldt in de specs? Dus men 
doet maar wat en ziet wel, en soms gaat het goed en vaak gaat het 
fout. 
Rob van Heelsbergen 
 
Ik heb ook een voorversterker, een Fishman Platinum Pro. Impedantie 
10 ohm, geschikt voor iedere pickup. Als ik mijn effecten niet in de 
send return wil gebruiken, wat is dan de beste volgorde? Ik denk zelf: 
Basvoorversterkereffectenversterker (of evt. via een DI rechtstreeks 
naar PA). 
Huub 
 
Een voorversterker met dergelijk hoge ingangsimpedantie is in prin
cipe geschikt voor elk element. Is ook bedoeld om aan het element te 
hangen en ja dus, zoals je het voorstelt lijkt me prima! 
Dus: bas voorversterkereffectenversterker. Je bas element wil graag 
een hoge impedantie zien. Tevens een goede ruisarme voorversterker. 
Een effecten unit heeft deze zaken niet altijd aan boord en gaat 
meestal uit van lijn niveaus. Je zult dus de DI achter de effecten unit 
moeten zetten. 
Overigens: een DI gebruik je meestal voor het aansluiten op een PA 
en heb je niet nodig voor je eigen versterker. 
Rob van Heelsbergen 
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ja, weet ik. Maar omdat de Platinum zowel als voorversterker als DI 
kan fungeren, weet ik niet wat de beste oplossing is; vóór of na de ef
fecten. Als je hem als voorversterker gebruikt voor de effecten, en als 
je hem als DI gebruikt na de effecten, lijkt mij. Als ik hem als voorver
sterker gebruik moet ik dus nog een andere DI gebruiken om naar te 
PA te gaan. 
Huub 
 
Huub, de Full Circle is een piezo. Afhankelijk van de capaciteit (de bron 
gedraagt zich als een condensator) vormt dat ding samen met de in
gangsimpedantie een filter dat in het laag afvalt met 6dB per octaaf. 
Liefst houd je dat kantelpunt beneden je laagste bastoon, dus ca 40Hz. 
Voor de meeste piezo's heb je daar een ingangsimpedantie van veel 
meer dan 1 Mega ohm voor nodig. Met 10M zit je aan de veilige kant. 
Fishman heeft niet voor niets zelf 10M gekozen. De effect units hou
den daar over het algemeen totaal geen rekening mee. Dus het hangt 
van de ingangsimpedantie van je effect unit af waar het kantelpunt 
komt te liggen. Is die bijvoorbeeld 500k, dan ligt dat midden in je bas
gebied. Je hebt wel weer een EQ om wat te compenseren, maar daar 
liggen de kantelpunten geheid niet gelijk met waar je element gaat af
vallen. Daarom wordt het eindresultaat ongewis. Als de ingangsimpe
dantie van de effect unit 1M of hoger is dan is er geen probleem. Ruis 
kan dan nog een probleem zijn, maar dat hoor je dan vanzelf. Dus ja, 
in sommige gevallen kan het werken, in de meeste gevallen denk ik 
niet. Zoek dus eerst in de specs van de effectunit op wat de ingangs
impedantie is. Overigens vind ik het tamelijk stom van Fishman dat er 
geen send/return voor een effect in zit. Het zijn slechts twee extra 
stekkertjes op de kast, zelfs één stereo jack gaat ook, meer niet. Ik 
bouwde het ding gelijk om als hij van mij was. Het kan vlak voor de 
DI, die per definitie passief is. 
Rob van Heelsbergen 
 
Dank voor alle tips, je eerste antwoord was mij het meest helder en 
heeft ook goed geholpen. Ik had in eerste instantie de stekkers omge
keerd, toen werkte het effect niet. Na wat trial and error, hoera, via 
de effect send en return doet ie het goed. Leuk man zo'n wah op je 
contrabas, dat geeft groovy solo's! 
Melvin1 
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CONTRABAS VERSTERKER (WANHOOP) 
Ik kom op dit interessante forum veel tegen over  de versterking van 
de contrabas. Meestal gaat het dan over de soort pickup's die worden 
gebruikt. En natuurlijk begint de goede basversterking aan de bron, 
dat zal ik niet ontkennen. Maar waar ik al jaren naar zoek, is de 'one
andonly' basversterkercombo die eindelijk eens het ECHTE warme 
volle diepe Contrabas geluid doorgeeft. Ik heb er al twee geprobeerd 
en nog in bezit, die wel aardig zijn als je tenminste niet te veel eisen 
stelt. Maar als ik eerlijk tegen mezelf ben, is het eigenlijk meer een 
elektrische bas die ik hoor; zeg maar een Fendergeluid. Wanneer ik in 
onze oefenruimte speel – aangesloten op een geweldige joekel van 
een bascombinatie, met vier 10 inch speakers in een niet te tillen kast! 
– klinkt mijn heerlijke bas met z'n simpele (en op deze site vaak mis
prezen) maar m.i. best effectieve Underwood in de kam, ineens ge
weldig zuiver en echt!! Vol warm ContraBASgeluid; weg 
Fendersound. Fantastisch gewoon. 
En nog daargelaten dat je je bij elke gig rot sjouwt aan het gewicht, 
want 30 kg vinden versterkerbouwers kennelijk heel gewoon, terwijl 
de eerste beste bouwvakker al niet meer dan 20 kg tillen mag. Nou 
heb ik net  mijn 67e kerstboompje opgeruimd, dus die rug is ook niet 
meer de nieuwste. Zo'n kistje met neodymium speakers zou qua ge
wicht natuurlijk wel een uitkomst zijn. Maar ja... welke? 
Nu ben ik al allerlei sites al diverse keren het welbekende merk Gallien 
& Krueger als 'beste' contrabasgeluiddoorgever (leuk scrabblewoord 
met 2x woordwaarde) tegengekomen. Maar wie van u heeft daar er
varing mee? En dan welk type speaker, 10, 12, 15 inch? Of zijn er an
dere, betere versterkers? Wie oh wie wijst de weg naar DE 
contrabasversterker? Of bestaat die niet? 
Guy 
 
Dat zou ergens wel makkelijk zijn, als er een versterking bestond die 
iedereen het beste zou vinden, maar ook wel een beetje saai. Dan zou 
iedereen waarschijnlijk hetzelfde geluid hebben, dat iedereen dan 
mooi zou vinden. Zo werkt het niet! 
Hoe je klinkt als contrabassist is van ik weet niet hoeveel factoren af
hankelijk: bijvoorbeeld van je aanslag, je contrabas, je element, je ver
sterker en bovenal je smaak. Er zit dus niets anders op voor jou dan je 
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eigen smaak te volgen. Een hulpmiddel kan zijn dat je naar bassisten 
kijkt die ongeveer klinken zoals jij dat wilt en nagaat welke spullen zij 
gebruiken. Meer dan een indicatie zal dat niet zijn: ook zij hebben 
weer een andere contrabas, slaan op een andere manier aan, enz. 
Je gaat op geen enkel forum en van geen enkele collega horen welke 
spullen je het beste kunt kopen, dat kun jij alleen bepalen. Daar komt 
nog bij dat je smaak ook nog een verandert in de loop van de tijd, de 
mijne in elk geval wel. Ik wil nu anders klinken dan 10 jaar geleden. Zo 
gaat het nu eenmaal, helaas pindakaas. 
Philip Baumgarten 
 
Een wijs antwoord alvast, waarvoor dank. Inderdaad, niets persoon
lijker dan 'smaak'. Maar toch denk ik dat er collega's zouden moeten 
zijn met ervaring met bascombo's waarvan zij vinden dat ze een goede 
contrabas sound geven. Met hun ervaring ga ik dan graag weer verder 
aan de slag, rekening houdend met alle medebepalende factoren die 
je terecht aangeeft. 
Zeker ben ik ook geïnteresseerd in de combinatie met het soort pickup 
etc. die gebruikt wordt, die ook medebepalend is. 
Een ding is voor mij zeker; mijn onversterkte bassound klinkt voor mij 
prima, zelfs met  mijn Thomastik Spirocore's , en dat zou ik graag zo
veel mogelijk behouden als het de speaker uitkomt. En niet dat hij dan 
ineens veel meer als een elektrische basgitaar klinkt. 
Guy 
 
Misschien kun je het merk en type van de versterker en speaker in de 
oefenruimte laten weten, dan hebben we een indruk. Daarnaast ben 
ik ook wel benieuwd naar wat voor muziek je speelt. 
Ik hou zelf helemaal niet van het geluid van een element en gebruik 
alleen een microfoon (over een basversterker), maar dat is niet de 
meest makkelijke en praktische oplossing. 
Uiteindelijk moet je zelf ontdekken wat voor jou werkt en dat is dan 
ook nog een compromis tussen geld/volume/klank en gewicht. Kleine 
goed klinkende versterkers zijn meestal duur. 
De bekendere merken in de contrabas wereld zijn toch wel Euphonic 
Audio, Hevos, Acoustic Image, AER e.d. Daar kun je eens naar kijken. 
Ik speel zelf over een oude SWR Baby blue – dat werkt voor mij. 
Eric Damstra  
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Ik kan hier één ding over zeggen: ik ben onlangs overgestapt op zo'n 
oerlelijk Markbass mini CMD 121P bakkie en ik ben om. Natuurlijk 
gaat er niets boven onversterkt geluid – hier spreekt iemand die de 
hoop op zelfs aanvaardbaar geluid uit een versterker al had opgege
ven. Hij is licht, ontzettend makkelijk bestuurbaar, en het geluid is 
prima – in alle diverse omstandigheden die ik er tot nu toe mee ben 
tegengekomen. Ik ben er blij mee en ik heb heel wat versterkers ver
sleten, of uit ontevredenheid juist amper gebruikt: Roland cube 100, 
het beroemde G&K combo, zelfs Hevos (fantastisch geluid, maar te 
groot en te zwaar naar mijn zin). Dat wilde ik maar even meegeven. 
Het blijft smaak. 
Martijn 
 
Dat klopt wel, wat je zegt over de Hevos... Een enorm gesjouw. Maar 
het ding klinkt zo mooi, dat ik hem toch weer meesleep naar optre
dens. Voor de repetities gebruik ik dan de veel handzamere Acoustic 
Image. Geen idee hoe lang ik dat nog volhoud. 
Philip Baumgarten 
 
ik speel op een Strunal contrabas met Rikkers elementen op een Ga
lien & Kreuger type MB 112 (200w) bas combo met een 12 inch spea
ker. We spelen met ons groepje (Dûbel Twa) Ierse en Amerikaanse 
Folk. Ik ben na het proberen van allerlei versterkers bij de G & K uitge
komen en vind hem zelf goed klinken bij de muziek die wij maken. Een 
mooi, warm, vol en zuivergeluid, waarbij ik alle parameters (toon re
geling) gewoon op nul heb staan. 
Sjoerd Hart 
 
Na jarenlang AER wilde ik ook lichtgewicht en kwam uiteindelijk bij 
Acoustic Image uit. 't Kost een paar centen maar dan heb je ook wat. 
Wiro Jacobs 
 

MARKBASS 
Heeft iemand ervaring met de Micromark of de Minimark combover
sterker van Markbass? Ik zoek iets in de categorie klein en licht (en 
ook nog betaalbaar). (Dus, Philip, je hoeft niet met een lofrede op de 
Hevos te komen, want die ís geweldig, maar te duur en te zwaar.) 
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Theo 
Zal ik niet doen. Toevallig heb ik voor de Hevos een voorloper van deze 
Markbasses gehad. Best goed, maar wel een zeer gekleurd Markbass 
geluid, waar ik op een gegeven moment moe van werd. Geen idee of 
dit is opgelost onderhand – misschien vinden ze dat juist heel mooi 
daar... 
Philip Baumgarten 
 
Philip, wat bedoel je dan met 'gekleurd'? 
Theo 
 
Ik bedoel dat de Markbass die ik had het geluid van mijn bas niet neu
traal weergaf (dus niet mijn akoestische sound benaderde), maar er 
een sound aan toevoegde, wat ik als het Markbass geluid ging be
schouwen. Dat deed hij behoorlijk rigoureus. Daarvoor had ik een 
Trace Elliot, die voegde er ook een soundje aan toe (de Trace Elliot 
sound), al was die sound minder uitgesproken dan bij de Markbass. 
Die versterker was loodzwaar, dus die moest ook weg (ik heb een 
zwakke rug). Ik denk dat de meeste versterkers een specifiek geluid 
aan de bas meegeven, daarom heb je ook van die pedalen waarmee 
je het geluid van een bepaalde basinstallatie kunt benaderen. Heel 
veel mensen vinden dat prachtig. Ikzelf wil dat niet, die inkleuring, 
maar daar wordt dus heel verschillend over gedacht. 
Philip Baumgarten 
 
En de vermaarde Gallien & Krueger, vind je die ook zo'n 'gekleurd' ge
luid geven? 
Theo 
 
Veel minder. Maar die heeft weer als serieus nadeel dat hij al snel ver
vormt bij dubbeltonen of meer. Ik werd daar gek van, toen ik eens zo'n 
ding leende. Mij niet gezien. Maar ja, hij is vreselijk populair hè. 
Uh... Ik kan het niet laten: Hevos verkoopt ook hele kleine, vederlichte 
basinstallaties. Geen idee hoe die klinken trouwens. 
Philip Baumgarten 
 
Hoewel ik tevreden ben met mijn SWR versterker (uit productie ge
nomen) en contrabasbox kijk ik altijd belangstellend om me heen naar 
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de onmogelijke combi van een groots geluid in een compacte behui
zing. Meestal is dat duur of tamelijk kleurloos (inderdaad Hevos). 
Kwam ik onlangs toch een prachtig hightech kastje tegen: De AER amp 
one. Een groots geluid uit een 10 inch combootje. Het combo kost wel 
wat, namelijk €1495, maar vergeleken met Hevos valt dat reuze mee. 
Ik heb er nog niet op gespeeld in de band. In een muziekzaak klinkt 
het kaal altijd fantastisch, maar wat blijft er in een band van over? Ik 
zou het kastje dan als monitor inzetten. Eerst maar even sparen... 
Frans Gabler 
 
Sta ik alleen in mijn idee dat je contrabas en je manier van spelen erop 
voor de kleur van het geluid dient te zorgen? Ik oefen altijd akoestisch 
en probeer dan zo goed mogelijk te klinken. Is het dan niet een 
vreemde move om, als je versterkt gaat spelen, opeens voor een heel 
andere kleur te kiezen? 
Philip Baumgarten 
 
Daar sta je absoluut niet alleen in Philip! Zeker bij contrabas kan een 
versterker irritant veel 'bijwerkingen' geven... Zelf zweer ik bij Gloc
kenklang, maar ik heb nog nooit over een Hevos gespeeld. 
Martijn 
 
Alle technieken van de linker en rechterhand zorgen samen met de 
klankkleur van het instrument en de combi elementversterkerspea
ker voor het eindresultaat. 
Frans Gabler 
 
Prachtig lichte versterkers die Markbass, maar voor elektrische bas. 
Onmogelijk voor contrabas, tenzij je een PA EQ meeneemt. Er zit te 
veel sublaag in en dat maakt het intoneren bijna onmogelijk. 
ik gebruik al jaren een Behringer Ultrabass bx 1200. Ik heb weinig be
tere versterkers gehoord, zeker voor de prijs van €240! Belangrijkst 
zijn de bas, de pickup en je vingers. 
Daniel Gueli 
 
Beste Theo, je krijgt ook het commentaar van een huidig Markbass 
gebruiker. Na een operatie vorig jaar besloot ik mijn Behringer spul via 
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Marktplaats te verkopen. Zo'n zware 300watter met een 1x15 en een 
2x12 speakercabinet. Alles goed voor 60 kilootjes. 1 dag alles verkocht. 
Op dus naar Nijmegen!! Na een ochtend geëxperimenteer bij ‘Paul's 
basaangelegenheden’ (wat een service!!) viel de keuze op een Mark
bass Little Mark II met een Aguilar 1x12 box. Een tilbare combinatie. 
Met de little Mark in een laptoptas om de schouder en de box in de 
hand, heb ik het een stuk lichter dan ooit. Ik gebruik de combi op drie 
manieren. 
1. Contrabas met Shadow piezo's: resultaat soms wat ongedefinieerd 
maar soms ook verassend goed (o.a. weer die zaal hè!) 
2. StudB electrobas: veel power, strak en veel druk. 
3. 5snarig Fender basgitaar: laag heel lekker, transparant en veel 
power. 
Vaak heb ik de Markbass gekoppeld aan een klein eigenbouw cabinet
je met 2 x 8’ (jaja) basspeakers van totaal 500 Watt RMS. Afm: hoog 
45, breed 25 en diep 50 cm. Gaat uitstekend en heel diep en hard. 
Ben nu eigenlijk heel tevreden over sound en tilbaarheid. Het optimale 
bereik je waarschijnlijk nooit. Mijn motto: jongens ga door met expe
rimenteren; basversterking blijft een weerbarstige materie. 
Dit weekend was ik nog even bij Edwin van Huik (Bassconnection) in 
Hilversum. Daar werd de nieuwste Glockenklang versterker met een 
2 x 12 box gedemonstreerd i.c.m. een contrabas voorzien van een  
Realist. Een ware akoestische droom. Toch maar weer eens proberen 
om wat handel te gaan doen; maar ja... dat sjouwen hè!!! 
Anton van der Leij 
 
Ik had geen keus meer, door lichamelijke klachten (artrose) kon ik niet 
of nauwelijks meer tillen. Ik heb een AER amp one (moeten) kopen. 
Financieel een straf, maar de vele lusten kwamen daarna. Heerlijk 
kastje van 13 kilo met alle gewenste aansluitingen. Ik heb de AER – 
voor de aanschaf – vergeleken met de Markbass 12 p incher op con
trabas en de laatste werd gewoon weggeblazen. De Markbass kost ook 
nog €920 , maar ik legde die €335 er graag bij. De AER is veel kleiner 
(10 inch) maar heeft een veel voller en – dat is veruit het belangrijkst 
bij contrabas – gedefinieerder geluid. Ik gebruik de AER alleen als mo
nitor en dan staat ie al gauw te hard ten opzichte van de PA. 
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Super kastje, zoveel geluid uit zo`n klein stoeptegeltje. De eerste serie 
AER had nog een koelplaat achterop maar de tweede serie is voorzien 
van een reguliere koelvin. Dat voelt toch beter bij het slappen. Dat ge
nereert heel veel piekbelasting en daarmee warmte. 
Frans Gabler 
 
Was er geen Basscube 2? Die lijkt me geschikter voor de contrabas... 
Is wel flink aan de prijs... Ben erg benieuwd hoe dat klinkt, dat AER 
spul:) 
Paul 
 
Die AER Basscube 2 kost dan wel zo'n €2500. Is vast mooi voor de con
trabas, maar niet voor deze contrabassist en zijn portemonnee. 
Theo 
 
AER levert drie goede setups voor o.a. contrabas. De AER amp one 
blijkt voor de contrabas in ieder geval zeer geschikt te zijn. Met alle 
knoppen in het midden geeft het combo een supergeluid in volume 
en definitie. 
Mijn portemonnee, heupen en knieën kunnen de amp one verdragen. 
Daarna wordt het niet alleen veel duurder (x2) maar ook veel zwaarder 
(x2). Dat is bij mij niet meer aan de orde. 
Bij Strings and Things te Kaatsheuvel is de amp one goed uit te pro
beren en zelfs te proberen bij een repetitie. 
Frans Gabler 
 
Ik heb al een tijdje niets van me laten horen op het basforum. Dat 
komt o.a. doordat ik een heerlijke versterker heb gekocht. Het is uit
eindelijk de AER amp one geworden. Een prachtige versterker en pre
cies wat ik zocht (licht, hanteerbaar, natuurlijke klank). 
Ben, van Casa Benelly, een goede gitarenzaak in Den Haag en AER
dealer, was zo vriendelijk hem voor mij op zicht te vragen, ook al doet 
hij normaal alleen gitaarversterkers. Hij had er eigenlijk geen vertrou
wen in, vanwege de 10 inch luidspreker. Maar ook hij was helemaal 
om toen hij de versterker eenmaal gehoord had. 
AER is gespecialiseerd in het versterken van akoestische instrumenten 
en dat hoor je. De prijs blijft helaas slikken, maar ik vind hem uitein
delijk het geld dubbel en dwars waard. 
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Het klopt wat Frans schrijft: met alle knoppen in het midden klinkt hij 
gewoon goed bij een contrabas. En dat is eigenlijk het enige wat jam
mer is. Betaal je er zoveel geld voor, en dan hoef je er niets aan in te 
stellen. Gewoon spelen dus, en dat is wat ik op het moment doe. 
Theo 
 

LIVE SOUND 
Och, vanavond zo'n vreselijk optreden gehad – geen eigen backline, 
vóór ons een monsterlijke rockband en de 'professionele geluidsmen
sen' bleken snotapen die nog nooit een contrabas hadden gezien. Hun 
gehoor was duidelijk al naar de knoppen, of die monsterlijke rockband 
moest in de hele regio gehoord worden. 
Nu heb ik een elementje op mijn bas, voor nood – maar dat geluid is 
al vreselijk, en al helemaal door zo'n enorme Ampeg koelkast. Maar 
de mic kregen ze niet aan de praat (ach en wee) dus het moest maar. 
Helaas zetten ze hem halverwege een nummer snoeihard, waardoor 
ik niet eens meer naar mijn snaren kon ademen zonder te klinken als 
een laag overvliegende straaljager. 
Wat is zoiets toch vreselijk. Wat een hel. 
Is dit iets wat iedere bassist eens moet meemaken? Of kun je er iets 
tegen doen? Bestaat er een pil? Achteraf had ik gewoon elektrisch 
moeten spelen. Of helemaal niet. Hier was niets aanwezig van alle fac
toren die me zo van muziek en muziek maken doen houden. 
Enfin, zou Ray Brown ook ooit zoiets meegemaakt hebben? 
Martijn 
 
En dan heb je het nog niet eens over rondzingen gehad, dat kan de 
boel nog erger maken, want dan is er helemaal niemand meer te 
horen van de band. Maar goed, de hel die jij beschrijft heb ik ook mee
gemaakt. Gelukkig kan het ook anders; er zijn ook geluidsmensen die 
kundig zijn, goed luisteren naar wat je wilt en binnen een paar minu
ten een prachtig geluid neerzetten. Die heb ik ongeveer even vaak 
meegemaakt. Hetgeen een bedroevend percentage is natuurlijk... 
Philip Baumgarten 
 
Ik had laatst ook zo'n optreden. Nu gebruik ik alleen een microfoon 
en stuur die door een Headway EDB1 voorversterker. Die heeft een 
instelbaar laag filter. Normaal staat die op bas, maar in dit soort ge
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vallen zet ik hem op gitaar, dan krijgen ze in de PA bijna geen sublaag 
meer en klinkt het ineens weer meer als een contrabas i.p.v. een house 
party. 
Eric Damstra 
 
Ook meegemaakt en om dan maar weer een plank ter hand te nemen 
zou toch jammer zijn. Is ook niet nodig. De oplossing zit 'm in hetgeen 
Eric hierboven beschrijft. Dit kan ook met element. Enige tekst en uit
leg, zodat je weet waar je op moet letten: de meeste elementen voor 
contrabas geven een hoogohmig signaal af. 1  10 Megaohm is heel 
normaal. Hiervoor zijn speciale voorversterkers in de handel die dit 
signaal omvormen naar een bruikbaar signaal voor een 'normale' ver
sterker en voor een mengtafel. 
Wat nu misgaat als je dergelijk spul zelf niet meeneemt, is het vol
gende: een technicus heeft DI boxen bij zich, die naar zijn zeggen een 
hoogohmig signaal omzetten naar laagohmig. Maar zij hebben het 
over 50 kiloohm als hoogohmig signaal! Dit wordt een factor 10: 1 
tot 20: 1 omgezet naar 500 tot 250 ohm, hetgeen geschikt is voor de 
doorsnee versterker en mengtafel. Als je op zo'n standaard DI een con
trabas element van 10 Mohm aansluit, wordt dit omgezet naar 
1.000.000 ohm tot 500.000 ohm. Niet geschikt dus. Dit vreet het laag 
uit je geluid met als resultaat enkel wat jammerlijk gekletter. 
Kortom: Neem een preamp met ingangsimpedantie van 10 M en ge
balanceerde DIoutaansluiting mee naar elk optreden en je zult nooit 
meer problemen hebben. 
Alhoewel: nu klinkt ie als een heftige bas over de PA en als je de pech 
hebt op een houten podium te staan, waar zowel de bassboxen als
ook je contrabas op rust, gaat ie heel snel rondzingen. Neem hiervoor 
een stukje flexibel schuim mee dat voldoende steun geeft en tevens 
voldoende trillingen absorbeert om onder de eindpin te leggen. 
Wiro 
 
Dag Wiro (en anderen!) dank voor je reactie. Hoewel ik het technisch 
niet helemaal kan volgen – daarin schiet ik echt tekort – staat dit idee 
mij wel heel erg aan! Natuurlijk – een overlevingspakket waarmee je 
elke situatie de baas kunt. Maar zou je mij misschien nog verder op 
weg kunnen helpen: wat is een goede preamp? Mijn element is een 
Fishman bp100. Twee van die zwarte plaatjes die je met klemmetjes 
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op de kam monteert, ach, je zult ze wel kennen. Ik heb het nooit er
gens naar vinden klinken, het ene plaatje klinkt ook veel harder dan 
de andere. Ik wilde al eens naar iets anders gaan zoeken, maar mis
schien met zo'n preamp, of in combinatie? Alle tips zijn welkom.  
Martijn 
 
De album is zeker niet de beste, maar het kan voldoende zijn. De bij
geleverde klemmetjes kun je snel verbeteren. Bij de kantoorartikelen 
vind je clips om papieren bij elkaar te houden. Deze klemmen je ele
menten steviger op de kam en die zullen daardoor de trillingen beter 
overbrengen. Zie hier. 
Hier wordt het impedantie verhaal nog eens uitgelegd. 
Wat preamps betreft heb je veel keuze, waarbij je al snel door de 
bomen het bos niet ziet. Als je niet veel wil experimenteren zou je kun
nen gaan voor één van de Fishman's: Platinum Stage Analog of Pla
tinum Pro EQ Analog. De laatste heeft meer opties, zoals tuner en 
uitgebreide toonregeling. (Ik heb zelf de voorganger van deze laatste 
gehad). 
Wiro 
 
Ik gebruik de voorloper van deze. Ik vind hem echt ideaal. Ik speel al
leen met een microfoon over een basversterker en heb hem aan mijn 
muziekstandaard met een beugeltje. Heeft als voordeel dat ik het vo
lume kan regelen zonder dat ik naar  mijn versterker hoef te draaien, 
want dat gaat meteen rondzingen. Instelbaar laag filter, erg goede 
toonregeling en instelbare ingangsimpedantie. 
Eric Damstra 
 

MONITOR OP HET PODIUM 
ik heb een vraag van misschien wel fundamentele aard. Na een jaar 
van flink optreden, wil ik hem graag stellen. Ik gebruik als bassist mijn 
versterker als monitor. Ik zet hem dan uiteraard op een bepaald vo
lume om boven andere muzikanten uit te komen en mezelf goed te 
kunnen horen. 
Nu heb ik gehoord dat je versterker puur dient om de geluidsman zijn 
werk te kunnen laten doen. Hij prikt er een DI in en dan moet je ver
sterker vervolgens zo zacht staan dat je er eigenlijk geen geluid uit 
hoort komen. 
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De monitor voor je (waar ook je zang uit komt) dient vervolgens als 
basmonitor (waar een vreselijk schel geluid uit komt, waardoor ik on
zeker wordt en me afvraag of mijn bas net zo rot in de zaal klinkt, met 
al die attacks en bijgeluiden). Wat ik nu de meest gebruikelijke manier? 
Ik heb verschillende optredens mijn basversterker als monitor ge
bruikt. Ik moet hem dan wel eens harder zetten als ik mezelf niet goed 
hoor. (Gisteren was de situatie trouwens zo dat ik over mijn amp 
speelde, met een DI erin, maar zonder microfoon ervoor. Voor me had 
ik dus een monitor voor alleen de zang.) 
Joris. 
 
Hmmmm, misschien heb je je in het verleden een beetje laten inpak
ken door een wat al te assertieve geluidsman, dat je genoegen nam 
met een vreselijk podium geluid? Het is de bedoeling dat als je op het 
podium staat, je geluid helemaal naar jouw wens is, zodat je maximaal 
geïnspireerd raakt. Hoe kun je nu goed bassen als je geluid vreselijk 
is? Ik neem er geen genoegen mee. Hier past wat meer macho gedrag 
tegenover de geluidsman. Natuurlijk moet je versterker mee het po
dium op, natuurlijk moet je geluid op het podium zoveel mogelijk uit 
je eigen versterker komen en natuurlijk moet je jezelf optimaal kunnen 
horen. De geluidsman dient zich met zijn PA geluid gewoon hieraan 
aan te passen en als jij niet oerendhard gaat staan op het podium, kan 
dat echt prima. 
Philip Baumgarten 
 
Ik ben het volmondig eens met Philip dat je geen genoegen moet 
nemen met een belabberd podiumgeluid. Spijtig genoeg is een goed 
podiumgeluid niet altijd te realiseren door de PA technieker, mede af
hankelijk van de grote van het podium/zaal. In het ideale geval is het 
podium geluid totaal gescheiden van het zaalgeluid. 
1) Zaal: het zaalgeluid komt uit de 2 grote luidsprekerstacks links en 
rechts van het podium. De zaal hoort alleen deze luidsprekers. De ge
luidsman doet zijn werk door een goede balans tussen de instrumen
ten in te stellen en door ervoor te zorgen dat elk instrument 
individueel goed klinkt. Als het effe kan, wordt ook de zaal akoestiek 
gecompenseerd. Als muzikant zelf – op het podium – hoor je hier idea
liter niks van! 
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2) Podium: het podiumgeluid komt door een sidewall, monitors, in
dividuele versterkers. Op een groot concert heb je een monitormixer, 
met een grote monitorengtafel, die zich enkel en alleen bezighoudt 
met het podiumgeluid. Deze persoon is jouw aanspreekpunt als je je
zelf niet behoorlijk kunt horen. Niet zozeer klankkwaliteit is van be
lang, dan wel balans. Voorbeeld: de zang hoort graag gitaar, maar geen 
drums en jij wilt alleen bas en drum. In het ideale geval heeft dus elke 
muzikant zijn eigen monitor en zijn eigen voorkeursgeluid. Het is jouw 
verantwoordelijkheid om je eigen versterker ook nog te gebruiken. Als 
het podiumgeluid goed is afgeregeld, is dit feitelijk nergens voor nodig. 
Tot zover de theorie... De praktijk is meestal anders, omdat je meestal 
geen perfecte akoestische scheiding hebt tussen zaal en podiumge
luid. Op een klein podium lopen de geluiden bijvoorbeeld in elkaar 
over. De drummer hoort iedereen slecht, maar is zelf goed hoorbaar 
op het hele podium, de snoeiharde gitaarversterker hoor je tot ver in 
de zaal... Meestal is er dan ook geen plaats/geld voor een aparte mo
nitormix en gebeurt alles vanaf de FOH (zaal mengtafel). Een typisch 
zaalmengpaneel heeft 6 aux aansluitingen, waarvan je er snel 2 kwijt 
bent voor effecten. Blijven dus nog 4 ‘aux’ over voor de monitors. Een 
ietwat grotere band met slechts 4 monitors is dus altijd een compro
mis... De drum, zang en keyboard krijgen elk hun eigen monitor en het 
overblijvende kanaal is voor gitaar, bas en de rest. Een typisch zaal
mengpaneel heeft ook geen gescheiden toonregeling voor zaal/mo
nitor. Het blijft dus altijd een beetje behelpen.  
Nog rampzaliger wordt het indien niet alle instrumenten in het meng
paneel geprikt worden. In een kleine pub heb je bijvoorbeeld geen 
versterking voor de drums, waardoor niemand een houthakker nog 
zachter/luider krijgt. Als de bas ook niet via het mengpaneel gaat, 
maar alleen via jouw basversterker de zaal ingaat, valt er al helemaal 
niets meer af te regelen voor de PA technieker. Hoe harder het podi
umgeluid, hoe problematischer alles wordt! Je microfoon voor je con
trabas gaat ook de drums oppikken, enz.... 
Samenvattend: hoe kleiner het podium, hoe slechter de akoestische 
scheiding, en dus ook hoe moeilijker (lees: onmogelijk) het wordt om 
een goed podiumgeluid te krijgen. 
Erwin Deumens 
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Zeker een interessant onderwerp. Ik denk dat het juiste antwoord een 
beetje afhangt van het instrument, de band, de muziek en het podium. 
Maar laat ik het niet te ingewikkeld maken. In z'n algemeenheid is het 
zaak dat je een lekker geluid hebt voor jezelf. Dat hoeft niet perse hard 
te zijn of harder dan de rest. Het is in de eerste plaats belangrijk dat 
je je eigen geluid kunt onderscheiden en herkennen. 
Een hoog volume heeft vooral het nadeel dat de PAman in de zaal 
weinig mogelijkheid heeft om nog iets aan jouw geluid te doen qua 
kleur en balans in het geheel. Daarnaast; als je een opname maakt via 
de mengtafel zul je ontdekken dat je er zelf bijna niet opstaat. 
Ik heb veel gespeeld met 15’combo's, waar je met je achterwerk zo 
ongeveer tegenaan staat als je op een klein podium staat. Mijn erva
ring is dat het geluid teveel onder je door gaat en dat het geluid pas 
goed wordt gevormd op pakkumbeet anderhalve meter voor het 
combo. Maar die ruimte heb je vaak niet. Je hoort jezelf beroerd en 
de rest van de familie klaagt over je volume. Het achterover leggen 
van de kast geeft wat verbetering. 
Het gebruik van een 4x10’ kast maakt het al wat hanteerbaarder, even
tueel met een 15’ subkast eronder. Het beste resultaat heb ik gekregen 
met een goede losse top (Hartke) waarop ik als speaker een floormo
nitor (Laney) aansluit, waarin ik een 300W 15’ speaker (Trace Elliot) 
heb geschroefd. De oorspronkelijke hoorn heb ik laten zitten. Ik ge
bruik de monitor als echte floor (naast de aparte zangmonitor), die 
ik zelf helemaal naar behoefte kan instellen en die ik niet hoef te delen 
met andere geluiden (zang en wat ik er verder nog op wil hebben). Hij 
is goed te onderscheiden en goed van klank. Hij straalt in mijn richting 
en niet de zaal in, wat ik een enorm voordeel vind. 
Als ik deze setup in bescheidener bands wil gebruiken, waar geen 
grote PA wordt gebruikt, kan ik de floor ook achter me leggen, waar
door hij ook een beetje meer naar de zaal gericht is, of helemaal 
rechtop zetten, waardoor hij recht op de zaal is gericht. Ik zet 'm dan 
meestal op een statief, om hem zelf goed te kunnen horen. Kortom, 
een heel flexibel systeem, dat ik zelf geheel in de hand heb. 
De laatste jaren speel ik echter voornamelijk in een bigband. Naar mijn 
overtuiging is het hier zaak om zoveel geluid van jezelf te maken, dat 
een versterker alleen een steuntje in de rug geeft. Mijn top/monitor 
oplossing is dan een overkill en bovendien een heel gesjouw. 
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Ik gebruik nu voornamelijk een Roland CB100. Dat is erg veel verster
ker voor een bescheiden investering en erg compact. Je zet hem ge
makkelijk op elke plaats waar nog een beetje plek is en je maakt het 
eigen basgeluid lekker af. Alle gadgets als chorus, reverb, wah en zo 
staan op nul, de toonregeling ook en de gain en volume staan in de 
laagste versnelling. 
Wat betreft de PA: ik heb afgeleerd om te proberen een oordeel te 
vormen over het geluid in de zaal. Dat is een verloren strijd. Ik laat de 
PA man zijn gang gaan. Wil hij met een microfoon werken voor de bas 
of voor de speaker, prima. Wil hij met een DI werken, ook goed. Hij 
kan ook een line out krijgen van mijn Cube, waar hij volgens mij het 
meeste aan heeft, maar hij ziet maar. Ik gebruik voor de piezo's wel 
een los voorversterkertje. Als hij met een DI wil werken, dan toch niet 
rechtsreeks op de piezo's. 
Het is afhankelijk van jouw situatie. Mijn huidige setup gaat in een 
hardrockband en met een basgitaar natuurlijk niet werken. 
Hansmiv 
 
Ik treed nu 40 jaar op (inderdaad, ik ben onderhand zo oud als Me
thusalem) en in die tijd heb ik maar een beperkt aantal keren met een 
PA en geluidsmensen hoeven werken. Meestal treed ik op in wat klei
nere zalen en wordt er jazz gespeeld op een bescheiden volume, zodat 
er alleen een kleinere zanginstallatie wordt gebruikt voor een zangeres 
of soms voor een blazer. Maar ja, ook als speel ik dan gemiddeld maar 
een keer of vijf per jaar met een PA, 5 maal 30 is 150, dus ik heb nog 
heel wat meegemaakt op dat gebied. Veel ellende ook, vooral in het 
begin, toen ik me veel minder assertief opstelde dan nu. 
Ik vind dat elke muzikant de verantwoordelijkheid heeft om zijn podi
umgeluid perfect in orde te krijgen, zodat hij lekker speelt, en zijn zaal
geluid ook, want hij wil toch aan het publiek laten horen hoe hij wil 
klinken. We leveren als muzikant allemaal een unieke bijdrage, we klin
ken zoals we willen klinken en we spelen zoals we willen spelen. Dan 
moeten we dat ook laten horen en net zolang blijven werken met de 
geluidsman totdat we (zoveel mogelijk) onze zin hebben gekregen. 
De praktijk is weerbarstig. Vaak zijn geluidsmensen al zo over hun toe
ren van al die kabels die ze moeten aansluiten dat ze het maar net 
voor elkaar kunnen krijgen en er weinig tijd (en geduld) meer over is 
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voor een zeurende bassist. Dan moet ik soms even door een muur 
heen. Nou ja, dat is dan maar zo. Het moet goed of in elk geval zo goed 
mogelijk en voor minder doe ik het niet. 
Waarom zou je met een PA spelen? Dat is niet alleen een volume 
kwestie. Een zaal van het middenformaat kun je desnoods best aan 
zonder PA, maar een PA zorgt niet alleen voor meer volume, maar kan 
het geluid ook heel mooi 'breed' maken in zo'n zaal. Een PA kan echt 
een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van het geluid. Ik heb vaak 
genoeg meegemaakt dat de PA en de geluidsmensen een geweldige 
bijdrage leverden, dat het geluid in de zaal subliem was en dat het po
diumgeluid ook erg goed was. Het kan dus wel, hier past geen fata
lisme. 
Zoals ik al zei, ik herken alle argumenten van Erwin en Hans helemaal. 
Maar ik hoop ook dat baumgarten.nl een bijdrage kan leveren aan de 
mondigheid van de bassist. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar de 
meeste bassisten die ik ken zijn aardige, maar ook wat bescheiden 
mensen, niet echt haantje de voorste. Dat is de bas ook niet, dus de 
keuze voor dit instrument past bij ons karakter. Maar er zijn nu een
maal een aantal situaties waarin we assertief en doortastend MOETEN 
zijn om muzikaal aan onze trekken te komen en dus ook het publiek 
optimaal van ons te laten genieten. Dit is er zo een. Dit is geen oproep 
om met elke geluidsman ruzie te maken, maar eerder om net zolang 
(zoveel mogelijk) in eendrachtige samenwerking met hem door te 
gaan totdat jij tevreden bent over je podiumgeluid en het publiek in 
de zaal je te horen krijgt zoals jij vindt dat je hoort te klinken. Het lijkt 
misschien makkelijker om je over te geven aan de grillen van een ge
luidsman, maar dat is het volgens mij dus helemaal niet. Ik word er 
tenminste behoorlijk depressief van om de hele avond te klinken als 
een andere bassist met een lelijk geluid. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. 
Philip Baumgarten 
 
Philip, ik ben het volledig eens met je stelling dat je geen genoegen 
moet nemen met een slecht podiumgeluid! Met een beetje goede wil 
van zowel bassist als PA technieker kan er al heel wat bereikt worden. 
Blijft wel een feit dat je bijzonder weinig kunt doen aan het zaalgeluid 
vanuit je positie op het podium. Zelf al vaak meegemaakt dat ik op 
een klein optreden een leuk geluid regel voor mezelf, en als ik dan met 
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een lange kabel het podium afstap en nog eens luister klinkt het toch 
niet zo geweldig meer. Wat mij betreft zijn dit 2 gescheiden werelden. 
Erwin Deumens 
 
Klopt Erwin. Ik loop ook altijd met zo'n lange kabel de zaal in. En als ik 
dan niet tevreden ben, ga ik gewoon nog een potje zeuren. Ik zal wel 
niet erg geliefd zijn bij die mensen, hahaha. 
Philip Baumgarten 
 
Zelf heb ik wel heel veel met PA gewerkt. Maar daarbij moet ik wel 
zeggen, dat de man achter de knoppen wel vaak dezelfde is. Hij weet 
wat jij wilt en je weet wat hij maakt. Natuurlijk ben ik tijdens de sound
check ook wel het podium afgestapt, maar een lege zaal klinkt anders 
dan een volle, dus een absolute maat is het niet. Maar misschien ben 
ik toch te weinig assertief en te goed van vertrouwen en moet ik me 
je opmerkingen aantrekken. 
Ik ben intussen wel nieuwsgierig geworden naar de reactie van Joris. 
Kun je wat met deze wijsheden? En misschien zijn er nog anderen die 
creatieve oplossingen hebben gevonden. 
Hansmiv 
 
Tja, wat is mijn reactie na het lezen van jullie reacties? Aan de vaktaal 
die in elk stuk doorschemert, merk ik dat ik te maken heb met de er
varen lichting in de muziek. Ik begrijp lang niet alles en bepaalde uit
stapjes zijn voor mij op dit moment nog niet goed te begrijpen of te 
snappen, wie weet over 5 jaar wel. Ik ben 24, heb afgelopen week mijn  
19e optreden gehad en kwam dus met die hele fundamentele vraag. 
Ik merk iets op het podium en ga daar op reflecteren... De reacties van 
jullie zijn zeker interessant en hebben me in ieder geval op het pad 
gebracht waar ik wilde komen: ga uit van hoe je jezelf wilt horen op 
het podium, pin je niet vast op hoe het in de zaal zou klinken en speel 
gerust over je eigen versterker. Dat was mijn eigenlijke vraag. 
Ik kan dus gewoon op mijn eigen versterker spelen, zonder dat ik ge
bruik maak van mijn monitor voor me? Mijn medemuzikanten waren 
verbaasd afgelopen zaterdag toen ik zei dat ik altijd over mijn eigen 
versterker speelde en niet op een monitor. Uiterst raar eigenlijk, want 
de gitarist naast me heeft al die optredens toch moeten zien dat er 
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GEEN monitor voor me stond en heeft toch moeten horen dat er dui
delijk basgeluid uit mijn eigen versterker kwam. 
Joris 
 
Als je jezelf al door je box hoort, is het inderdaad niet nodig om ook 
nog eens door de monitor te komen. Er zijn van die PA's waarbij je bij 
de geluidsman kunt bestellen wat je door de monitor wilt horen. 
Meestal is dat bijvoorbeeld niet de drummer (die hoor je toch wel) , 
maar bijvoorbeeld de zangeres/zanger of een dwarsfluit. Dat zijn echt 
heel prettige PA's! 
Philip Baumgarten 
 
Monitoren worden – als anderen hier anders over denken dan hoor 
ik het graag  – gebruikt zodat je je medemuzikanten kunt horen. Op 
grote podia bestaat de kans dat je niet goed kunt horen wat je mede
muzikanten spelen. Een geluidsman zal daarom proberen een mix te 
maken over de monitoren, zodat je ze beter kunt horen. In principe 
zit daar dus je eigen instrument niet bij. Volgens mij is de keuze die jij 
maakte vrij normaal. Geluidsmannen hebben er inderdaad vaak een 
hekel aan als je versterker te horen is boven de PA uit. Hierdoor zijn 
ze gebonden aan jouw geluid, tenzij ze het volume opvoeren om over 
je versterker heen te komen. Je hebt er dus het meeste aan om met 
een redelijk laag volume te spelen. Mijn persoonlijk ervaring is dat 
zacht spelen sowieso wat prettiger is en tot betere resultaten leidt. 
Martijn 
 
Iedereen mag natuurlijk denken wat hij wil, dus ik ook. Een opmerking 
over iets wat Philip schreef: ik ben het niet met je eens, Philip, dat je 
verantwoordelijk bent voor het podium en het zaalgeluid. Het podi
umgeluid wel enigszins, als je voor je zelf niet lekker klinkt kun je niet 
optimaal spelen. Als er monitoren op het podium gebruikt worden 
ben je nog maar deels verantwoordelijk voor jouw geluid in de oren 
van de andere muzikanten. Als zij jouw geluid veranderen in hun mo
nitor kun jij daar niets aan doen. Het geluid in de zaal vind ik helemaal 
voor de rekening van de geluidsman. Ik heb daar geen controle over. 
Ik probeer ook al lang niet meer daar invloed op uit te oefenen, uit 
eigen ervaring heb ik geleerd dat dit zelden helpt. 
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Overigens speel ik zelf altijd zonder monitor en als het kan zonder po
diumversterking. Nu weet ik ook wel dat het afhankelijk is van de mu
ziek die je maakt en je eigen speelstijl, maar ik geloof wel dat het een 
kwestie van wennen en ‘opvoeding’ is; je kunt echt met veel minder 
monitor toe dan veel mensen denken. Leer het geluid daar vandaan 
te halen waar het vandaan komt, in plaats van het naar je toe te halen 
d.m.v. monitoren. 
Dit onderwerp is wel een stokpaardje van me, maar ik erger me vaak 
aan het volume van monitoren aan de andere kant van het podium. 
Het zou zo veel mooier kunnen zijn op een podium als iedereen ge
woon in balans speelde. 
Erwin Deumens schreef:  
Besluit: hoe kleiner het podium, hoe slechter de akoestische scheiding, 
en dus ook hoe moeilijker (lees: onmogelijk) het wordt om een goed 
podiumgeluid te krijgen. 
Je kunt het ook andersom zien, hoe kleiner het podium, hoe makke
lijker het is om zonder monitor te spelen. 
BartT 
 
Leuk dat dit topic boven komt drijven. Het blijft een interessante dis
cussie. Mijn voorkeur gaat toch uit naar de visie van BartT. Ik blijf han
gen op de opmerking van Joris: ‘Maar ik heb ook meegemaakt dat ik 
niet iedereen hoor, en dan kan ik de weg kwijt raken....’ 
Ik kom er niet uit. Is dat nou wel zo? In een klein jazzcombo misschien, 
of een begeleidingstrio? Ik heb heel wat uurtjes doorgebracht in di
verse rock, pop, dans en weetikwatvoorbands en ik kan niet zeg
gen, dat ik altijd iedereen even goed heb kunnen horen. Ook in de 
Bigbands waarin ik speel en speelde is dit niet bijzonder optimaal. Met 
name de saxafdeling ligt wel erg ver buiten mijn bereik. Wij leggen 
met de ritmesectie een zo strak en stevig mogelijke basis. Is het echt 
een nadeel, een beperking, als je niet alle anderen teruggekoppeld 
krijgt? Pieker, pieker, pieker.... 
Hansmiv 
 
Mijns inziens ligt dat aan je partijen en de stijl die je speelt. Als alles 
van tevoren vastligt, kan ik me voorstellen dat je het niet zo heel erg 
vindt als je niet alles perfect hoort: je doet je best om je eigen partij 
zo goed mogelijk te spelen en dat moet dan maar genoeg zijn. 
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Maar: zodra je partij niet vastligt en die partij veel meer afhankelijk is 
van wat er spontaan gebeurt tussen muzikanten – omdat er wordt 
geïmproviseerd – wordt het onontbeerlijk om elkaar perfect te horen. 
Ik zou niet weten hoe ik echt lekker kon spelen als ik niet kon horen 
wat de akkoordenman en de solist deden. Natuurlijk, ik kan wel braaf 
(uitsluitend) het akkoorden schema volgen, maar er is méér mogelijk 
dan dat – namelijk de solist en de akkoordenman volgen en inspireren, 
en samen iets maken wat de individuele inbreng (verre) overstijgt!!! 
Philip Baumgarten 
 
Dat klopt Philip, maar dat werkt ook twee kanten op. Als de solist en 
de andere muzikanten jou niet kunnen horen moeten die zich dan ook 
niet afvragen of ze misschien te hard spelen? Ik heb het al eens eerder 
vermeld op dit forum, maar ik repeteer akoestisch met 2 bigbands. Ik 
wordt daardoor gedwongen hard te spelen en meer toon te ontwik
kelen, en de rest van de band wordt gedwongen zachter te spelen en 
beter te luisteren. Alleen maar voordelen dus. 
BartT 
 
Ik heb er zelf nogal een hekel aan om onder dat soort omstandigheden 
onversterkt te spelen, want eigenlijk sta je dat de hele tijd zo te spelen 
dat je zoveel mogelijk volume uit je bas krijgt. Dat is natuurlijk waar
devol als training, maar laten we wel wezen; spelen mag best iets meer 
zijn dan alleen op je allerhardst spelen. Ik wil altijd graag volume/dy
namiek verschillen in mijn spel leggen. Het liefst zou ik het ene mo
ment donderen als een orkaan, en het volgende moment – 
bijvoorbeeld als begeleiding bij een subtiele ballade – fluisterzacht 
spelen. Dat lijkt me onmogelijk als je onversterkt een bigband bege
leidt – toch? 
Natuurlijk is het de bedoeling dat de solist goed oplet en luistert naar 
wat jij doet! Hoog tijd dat je de desbetreffende solisten daar ernstig 
over onderhoudt, als je dat niet al hebt gedaan. Muziek maken, en 
zeker improviseren, is iets wat je samen doet. Pas dan ontstaan die 
prachtige momenten waar ik het allemaal voor doe – dat je een soort 
telepathisch contact hebt en samen tot iets komt dat veel meer is dan 
de som der delen! 
Philip Baumgarten 
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Je zou er versteld van staan hoe goed je te horen bent in een ballad 
als iedereen zacht speelt. Je hebt natuurlijk gelijk dat muziek maken 
alleen kan als je ook gebruik maakt van dynamiek. Het ‘probleem’ zit 
hem echter niet in hoe zacht je kunt spelen maar hoe hard. En het is 
een keuze die je maakt om in harde passages wel (versterkt) of nau
welijks (akoestisch) gehoord te worden. Zoals de geluidsman van Bran
ford Marsalis het zegt: ‘It's the nature of the beast’. Als de beat maar 
gevoeld blijft. Overigens speel ik concerten met de bigbands wel ver
sterkt, zo weinig mogelijk weliswaar en alleen met een microfoon. 
Maar ik vind het probleem altijd dat als je je versterker afstelt op het 
hoogste volumeniveau van welke band dan ook, je nooit meer zacht 
genoeg kunt spelen zonder de versterker aan te passen (volumepedaal 
of zo, en dat heb ik niet). Ik heb overigens de laatste weken een paar 
keer zonder versterker moeten spelen (in een kerk bij de begrafenis 
van voetbalmakelaar en jazzfanaat Ton van Dalen, en in New York) en 
omdat iedereen rekening hield met de omstandigheden en superzacht 
speelde, klonk de band fantastisch. Dus het helpt echt. 
Maar zoals al meer mensen gezegd hebben, het is allemaal een kwes
tie van smaak. Ik ben ook begonnen met versterkers, en ben ze lang
zaam steeds minder gaan gebruiken. Ongetwijfeld zijn er ook bassisten 
die het precies andersom gedaan hebben. 
BartT 
 
Ik bezoek deze website regelmatig, maar ik heb vrijwel nooit in het 
forum gepost. Dit onderwerp kwam ik tegen, en wilde jullie eigenlijk 
mijn twee centen niet onthouden. 
Ik speel zelf contrabas in een rockabilly (cover)band, maar ben daar
naast ook actief als (amateur)geluidsman bij het lokale poppodium. 
Mijn ervaring met versterkers op een klein podium is dat je altijd een 
compromis moet sluiten tussen wat de muzikant wil en wat de ge
luidsman wil. 
Veel te vaak maak ik mee dat de meegebrachte versterkers veel te 
groot zijn (zowel qua vermogen als qua afmeting). Vervolgens worden 
ze zo geplaatst dat ze frontaal naar het publiek gericht staan. Ik begrijp 
dat je als muzikant trots bent op je spullen, maar het esthetische ver
haal qua instrumentarium is wat mij betreft niet zo heel belangrijk 
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t.o.v een goed geluid. Vervolgens gaat de bassist bijna tegen zijn ver
sterker staan, want door zijn opstelling blijft er meestal weinig loop
ruimte over. De bassist ‘vergeet’ dat de geluidsgolven met lage 
frequentie (zijn eigen basgeluid dus) lange golflengtes hebben en zo
doende hoort hij zichzelf bijna niet. Gevolg: versterker wordt harder 
gezet, waardoor hij zichzelf zal horen. Vervolgens worden de mensen 
die in de zaal staan weggeblazen, omdat daar de basgolven ‘voluit’ 
aankomen. Ik als geluidsman kan dan niets meer aan de totale mix 
doen. Dit is ook min of meer het geval met gitaarversterkers, al wordt 
hier meestal aangedragen dat hij pas klinkt op vol volume (is inder
daad ook het geval bij buizenversterkers). 
Mijn oplossing: zet de versterkers zover mogelijk naar achteren en 
richt ze 45 tot 90 graden richting het midden van het podium. Zo
doende krijgen de andere muzikanten ook veel beter jouw geluid mee, 
en staan de speakers ervan niet meer op het publiek gericht. De ver
sterkers hoeven dan ook niet meer te hard gezet te worden zodat de 
geluidsman in de zaal maximale controle heeft en de perfecte mix kan 
neerzetten. Muzikanten tevreden, geluidsman tevreden, publiek ook. 
Mocht de muzikant dit absoluut niet willen, kun je de versterkers nog 
op verhogingen zetten, waardoor de speaker op ongeveer oorhoogte 
komt te staan. Meestal gaat het geluid ervan dan net over de hoofden 
van de mensen in de zaal heen. 
Een veel gemaakte fout wat betreft monitors, die ook opgelost kan 
worden: monitors zijn (zeker in een kleine zaal) met name bedoeld 
om de onversterkte instrumenten (toetsen en zang) weer te geven (de 
drums komen er akoestisch wel bovenuit). Meestal wil iedereen alles 
van de ander ook horen (mijn ervaring met de wat minder ervaren 
muzikant). Je krijgt dan een brei op het podium, waardoor de muzikant 
niet meer hoort wat hij wil en zich hieraan gaat ergeren. 
Ik laat de band daarom altijd eerst zonder monitors soundchecken en 
laat ze desgewenst de versterkers op elkaar afstemmen. Vervolgens 
komen de zang en toetsen erbij op de monitor. Meestal hoeven er 
geen andere instrumenten bij gezet te worden in de monitormix. Daar
naast krijg je ook tijdens je optreden het e.e.a. aan geluid terug uit de 
zaal, waardoor het nog voller zal klinken. Ik gebruik deze methodes 
sinds een aantal jaren en ik heb nog geen muzikant horen klagen. Ik 
heb zo zelf wel totale controle over het zaalgeluid. Less is more…. 
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Overigens gebruik ik voor mijn contrabas een Line6 Lowdown verster
ker, die ik schuin linksachter me neerzet. Deze heeft een zogenaamde 
tiltback, waarmee de speaker schuin naar boven gericht kan worden. 
Werkt voor mij ideaal; daarnaast pompt de FOH het basvolume dus
danig op, waardoor ik deze door de zaal en de trilling van de vloer toch 
wel terug krijg. Hmmm….. het moest een kort berichtje worden…. 
Roel Verkoelen 
 
Het antwoord op je vraag heb je al; zorg dat je met je basversterker 
jouw podium geluid maakt. Zoals je al ondervonden hebt, zijn monitor 
boxen hier niet op uit gerust. 
Even buiten jouw vraag om, maar wat wel op het onderwerp slaat; ik 
vind het doorgaans een crime om met monitoren te spelen. Er is niet 
altijd ruimte op het podium voor een backline en dus ben ik nog wel
eens genoodzaakt om op monitor geluid te bassen. Als de monitor te 
hard staat, trilt het voorblad en klinkt het geluid als een brei. Je merkt 
dat ook bij het spelen; het is dan net alsof de bas onder spanning staat. 
Te weinig volume op de monitor is ook weer niet goed, want als ik me
zelf niet kan horen, is de kans op vals spelen erg groot en vooral strij
ken is dan risicovol. 
Het liefste speel ik op een klein bas versterkertje, ik heb een lief Crate 
buizenbakje van 30 watt, die meer dan genoeg geluid geeft. Versterker 
staat meestal schuin achter me en ook deze wil ik niet te hard zetten 
i.v.m resoneren / feedback. Maar dat gebeurd aanzienlijk minder snel 
dan een monitor die op het voorblad staat te blazen. 
Paul 
 
Voorheen liet ik ook wel eens over me heen lopen en stond dan met 
een stampende bas door te harde monitoring alleen maar allerlei ge
luiden te dempen i.p.v te produceren. Dat speelt niet fijn... Ik speel nu 
met 2 monitoren, die worden aangestuurd door een SWR basverster
ker. De DI vanuit de SWR gaat naar de PA. Ik kan dan alles met mijn 
versterker doen, zonder dat het de PA beïnvloedt. De monitoren geven 
niet het precieze zaalgeluid en daar gaat het me ook niet om. Het pre
cieze basgeluid in de zaal is aan de PA en de geluidsman, dat is een 
kwestie van vertrouwen. Ik maak wel mijn eigen mix op het podium 
middels twee boxjes die voor me staan. Alle andere monitoren – in 
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een achtmansband gaat het om vier monitoren – staan niet op mij ge
richt. Daar komt inderdaad geen inspirerend basgeluid uit dat vertrou
wen geeft om lekker te spelen. Dat is ook niet zo gek, daar zijn 
monitoren niet voor ontworpen. 
Bij monitoring gaat het erom een goede intonatie en timing tot stand 
te brengen. Let er dan wel op dat de monitor geen 15 inch speaker 
heeft. Die bouwt zijn geluid op en heeft daar weer een meter of 4 a 5 
voor nodig. 
Ik gebruik twee mooie 12 inch cabinetjes zoals Lucas Suringar die 
bouwt. Die voldoen prima, de zaal noch andere bandleden hebben er 
veel overspraak van en ik heb mijn eigen mix op het podium.  
Frans Gabler 
 

HOORBAARHEID CONTRABAS IN SPELERS POSITIE 
Is er een manier om de contrabas duidelijker te horen als bespeler? 
Als ik drie meter van mijn bas afsta, heeft hij het geluid dat ik zou wil
len horen in de band. Alleen zijn  mijn armen dan te kort ;) 
Zijn er mogelijkheden om een bas beter hoorbaar te laten zijn voor de 
bespeler? Het liefst zou ik  mijn versterker thuislaten en akoestisch 
spelen. Nu heb ik een triplex Musima, prima bas maar ook niets bij
zonders. Misschien dat een betere/massieve bas ook meer geluid naar 
de speler toe geeft? 
Eric Damstra 
 
Of een bas veel volume heeft, tart elke logica. Onooglijk kleine bassen 
hebben soms een gigantisch volume, terwijl de grote exemplaren 
soms heel zacht zijn, en andersom is ook waar. Het is wel zo dat je wat 
meer volume krijgt door een hogere actie. 
Dit is overigens het dilemma van de meeste contrabassisten: we zijn 
op dat instrument gaan spelen omdat we dol zijn op het akoestische 
geluid en niet omdat we enthousiast zijn over het geluid zoals het door 
de versterker klinkt. Waarom is dit probleem nog niet opgelost? Zet 
een willekeurig praatprogramma aan op tv en elke stem die je hoort 
wordt perfect weergegeven. Zo'n stem klinkt dus niet elektrisch, daar 
wordt geen piezo element voor gebruikt en het klinkt perfect, ondanks 
vaak onooglijk kleine mics die op het revers geprikt worden. Dan moet 
zoiets toch ook mogelijk zijn voor de contrabas, potverdorie?!?! 
Philip Baumgarten 
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Zorg dat je als eerste op het podium staat en zoek een plaats waar het 
podium je geluid het beste versterkt (door de constructie van het po
dium zelf). Zal op kleine houten podia waarschijnlijk beter werken dan 
grote podia in grote zalen. Zoek een hoek op het podium en kijk of je 
gebruik kunt maken van de reflectie van je geluid in die hoek. 
@Philip: volgens mij klinken stemmen akoestisch ook behoorlijk an
ders dan versterkt hoor. Al is het alleen al vanwege de andere ruimte
lijkheid ervan. We zijn versterkte stemmen echter zo gewend dat ze 
heel 'normaal' lijken te klinken. 
Sander 
 
Vanwege de hoorbaarheid overweeg ik om een versterker te nemen 
met een gekantelde cabinet, net als een monitor. Voordeel is dat je je 
bas veel directer hoort. Je moet het volume dan niet te hard zetten, 
want dan werkt het versterkte geluid op je bovenblad en wordt je bas 
heel zompig. Als je met een mic zou spelen, zou ook dat geluid mee 
de zaal in gaan, dus ook dat is een aandachtspunt. 
Ik heb weleens een inear systeem overwogen, maar na feedback op 
dit forum, heb ik dat idee laten varen. 
Als het hele versterkingverhaal niet aan de orde is en je akoestisch 
kunt spelen, kun je inderdaad het beste het podium benutten zoals 
Sander hierboven beschrijft. Mits je geen vaste plek hebt in de podium 
opstelling. 
Het volume per bas is inderdaad bijzonder divers. Ik heb eens een af
getrapt triplex basje gezien, die mijn massieve bas compleet weg blies.  
Let wel op dat je met een hogere actie ook meer moet werken.. 
Eric Damstra 
 
Net even mijn bas weggebracht en het even nagevraagd bij Pot en van 
Dalen. Een contrabas is gebouwd om vooruit te projecteren en dat 
schijnt al een hele kunst te zijn. De zijkanten zijn te stijf om de trillingen 
door te geven. Je zou een klankgat in de zijkant kunnen maken, maar 
aanbevelenswaardig lijkt me dat niet. Dus als speler sta je op de ver
keerde plek. Helaas, zonder versterking wordt het niets. 
We hadden het nog even over microfoons. Hij zei dat het bovenblad 
van een contrabas niet uniform trilt, dus als je een microfoon heel 
dicht op het bovenblad plaatst krijg je maar een deel van het totaal
geluid. De plaatsing van de microfoon vlak boven het bovenblad is dus 
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heel erg lastig, omdat iedere plaats dus toch anders klinkt. Dat is weer 
jammer want als je de microfoon verder wegzet, is het gevaar van 
feedback weer groter. Verder sprak hij nog de wijze woorden: ‘Als je 
in een kroeg speelt, zal het die jongen aan de bar niet veel uitmaken 
of je bas goed klinkt, die vindt het belangrijker dat het swingt’. 
Adriaan Kragten 
 
Ik denk dat de hoorbaarheid voor de bassist ook bepaald wordt door 
de manier waarop je de bas vasthoudt. Als je achter de bas staat, zul 
je de klank minder goed kunnen horen dan wanneer je de zijkant van 
de bas tegen je aan laat leunen. Ik speel de laatste tijd meestal zittend 
op de rand van een tafel en klem het achter en het voorblad tussen 
mijn linker en rechter knie. De bas staat hierdoor zeer stevig. Dit geeft 
veel vrijheid voor mijn linkerhand en heeft als bijkomend voordeel dat 
ik ook het geluid dat van voren uit de bas komt, beter kan horen. Deze 
houding is alleen geschikt voor aanslag met de vingers en dus niet voor 
een gestreken bas. 
Eric Damstra 
 

(VOLGORDE) INSTELLEN BASVERSTERKER 
Ik moet bekennen dat ik op technisch gebied een leek ben. Van een 
auto vind ik dat hij gewoon moet rijden en als hij kapot is moet de ga
rage hem maken. Op een contrabas zit gelukkig niet veel mechaniek 
en geen elektronica, dus met een beetje onderhoud kun je gewoon 
lekker spelen. Met die houding ben ik ook lange tijd met mijn verster
ker omgegaan. Je steekt er een instrumentkabel in, zet hem aan en 
dan komt er geluid uit. 
Eigenlijk doe ik met die houding geen recht aan het vernuft dat ont
werpers en ingenieurs in een versterker hebben gelegd. Om recht te 
doen aan hun inzet en aan de mogelijkheden van mijn versterker, wil 
ik me wat gaan verdiepen in het instellen van mijn versterker. Aan en 
uitknop hebben inmiddels geen geheimen meer voor mij, de mute
knop weet ik ook te vinden en met de gain en masterknop weet ik in
middels ook om te gaan. Maar dan zijn er verder een aantal 
instelknoppen. Daarvan heb ik het idee dat je ze het beste door uit
proberen kunt verkennen. Hoe kun je dat het beste kunt doen? 
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Mijn versterker is een AER Amp One. Naast gain en master heb ik als 
knoppen: 
1) een rijtje equalizerinstellingen: 
a) Bass, 
b) Middle (onderverdeeld in: middle, frequency en bandwidth 
c) Treble. 
2) Een rijtje Tone Balance instellingen: 
a) Balance 
b) Intensity 
3) Een rijtje Compressorinstellingen: 
a) Threshold 
b) Ratio 
Concreet is mijn vraag: als jij je versterker instelt, waar begin je dan 
mee? Werk je het rijtje af in deze volgorde: Equalizer, balance, com
pressor? Of doe je dat in een andere volgorde? Moet je bijvoorbeeld 
eerst de toonbalans op orde hebben voordat je de equalizer of de 
compressor instelt? En als je met de equalizer instellingen bezig bent, 
wat stel jij dan het eerste in: hoog, midden of laag en wat daarna? 
Of maakt het (jou) niets uit? 
Theo 
 
Eerst de gain instellen, zit vast een piek lampje op en die mag niet aan 
gaan. Zet je de gain te laag dan krijg je meestal teveel ruis. Daarna de 
toonregeling. Ik begin altijd met de toonregeling neutraal, meestal dus 
alles op 0. Dan luisteren hoe je geluid is en naar smaak aanpassen. Ik 
probeer altijd een zo natuurlijk geluid te krijgen, dus meestal wat boe
merig laag eruit te filteren, afhankelijk van de ruimte. 
Meestal is er een frequentie die te hard is, meestal in het mid of laag. 
Die kun je maar het beste onderdrukken. Jij hebt een variabele mid, 
dus in principe stel je de bandwidth zo smal mogelijk in en de middle 
(volume) draai je dan helemaal dicht. Door te draaien aan de fre
quency kun je precies het gebied opzoeken waar de rare piek zit. Dan 
het volume omhoog, zodat de boel zo gelijkmatig mogelijk klinkt. 
Eventueel de bandwidth wat breder zetten. 
Als je bas goed klinkt zonder toonregeling, moet je er vooral niet aan 
gaan draaien! Alles wat je elektronisch regelt, zorgt ervoor dat de bas 
minder natuurlijk gaat klinken – tenminste dat is mijn ervaring. 
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Meestal kun je niet anders omdat de ruimte waarin je speelt niet op
timaal is. Bij mij komt het er meestal op neer dat ik er wat laag uit 
haal. 
Dan heb je nog de toon balance, die ken ik niet maar misschien zijn 
die wel handig om bepaalde problemen op te lossen. Kwestie van pro
beren lijkt me. 
Dan kun je eventueel de compressor inregelen, maar ik zou hem lekker 
uitlaten, tenzij je volume tekort komt. Als je harder wilt gaan, kan de 
compressor uitkomst bieden, maar echt natuurlijk zal het niet klinken, 
de attack wordt minder duidelijk. 
Tenslotte dan nog het volume instellen, meestal tijdens de eerste num
mers omdat je in balans met je mede muzikanten moet staan natuur
lijk. 
Eric Damstra 
 

DROGE KLANK INSTELLEN 
Als contrabassist in een rockabilly trio streef ik naar een droog geluid. 
Tot nu toe probeer ik dat te bereiken door alle middentonen via de 
equalizer weg te filteren. Een groot bijkomend nadeel is dat ik daar
mee een groot deel van mijn volume verlies. Ik heb van alles en nog 
wat geprobeerd; andere pickups, speaker diameters, andere verster
kers, maar de uitkomst blijft gelijk, mijn versterker vermogen dondert 
in elkaar als ik de middentonen wegfilter. Nu gebruik ik een Hartke 
HA5500 versterker en een Hartke pro 2200 basbox plus een Hartke 
2.5XL Basbox. Hebben alle transistor versterkers (solid state) dit pro
bleem of zou een buizen basversterker beter zijn? 
Abel Evertz 
 
Ik weet niet of ik hetzelfde (klank)beeld voor me heb bij een droog ge
luid, maar ik zou dan juist de mid wat meer open zetten en de bass 
wat terug. En wat meer treble natuurlijk. Met buizen krijg je een vetter, 
wolliger geluid. Transistor lijkt me bij uitstek geschikt voor een droog 
geluid. Ik ga voor sommigen hele enge dingen zeggen waarschijnlijk, 
maar heb je al eens een compressor geprobeerd? Of een equalizer 
(pedaal)? Ik denk dat jij daar een heel eind mee zou kunnen komen in 
de zoektocht naar een prettig geluid. 
Paul 
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Bedankt voor je snelle reactie. Mijn versterker equalizer staat zo on
geveer in een Vvorm op dit moment, waarbij de laagste frequentie 
band net boven de 0db staat. Vooral zo rond de 400 tot 600 hertz heb 
ik alles weggefilterd. Daarna loopt het geleidelijk weer op tot boven 
de 0db.  
Een equalizer pedaal heb ik nooit gebruikt. Dat zou ik eens kunnen 
proberen. Een compressor zit wel in mijn versterker, maar heb ik nooit 
gebruikt.  
Nu mis ik gewoon teveel vermogen en dat zou zeker geen probleem 
moeten zijn met een 500 watt versterker. Ik zoek een gortdroge klank, 
weinig sustain en de tik van het slapbass spelen. 
Abel Evertz 
 
Wat aanvullende informatie: vanmiddag heb ik een Boss bass equali
zer gekocht. Die komt dus voor de versterker. De versterker equalizer 
heb ik nu uitgeschakeld. De klank is iets verbeterd, maar bij een iets 
te hoog volume treed er feedback op, waarbij de lage tonen het pro
bleem zijn. Het is een flinke puzzel om een droog geluid en een be
hoorlijk volume te krijgen. Tips blijven zeker welkom. 
Abel Evertz 
 
Ah, dat is goed om te horen. Bijkomend voordeel van zo'n EQ pedaal 
is dat die aanpassingen ook meegenomen worden door de PA als je 
via een DI in prikt (wat meestal het geval is). 
Paul 
 
Het oor is gevoelig voor frequenties rond 1.5kHz a 2kHz (zoek naar au
diogram op wikipedia/google). Als je juist dit wegfiltert, is het volume 
uiteraard minder. Is weinig tot niks aan te doen. Je kunt met een com
pressor proberen het verschil tussen laagste en hoogste volume (= dy
namiek) te beperken – daar dient een compressor namelijk voor. Het 
resultaat is dat het gemiddelde signaal hoger komt te liggen, en je dus 
luider klinkt. Of dit nou zou mooi klinkt, laat ik in het midden. 
Erwin Deumens 
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BUIZEN VERSTERKERS 
Ik had deze vraag al eerder aan Philip gesteld. Volgens Philip was een 
opmerking over buizenversterkers afkomstig van Edwin Deumens. 
Ik ben momenteel veel aan het experimenteren met allerlei soorten 
pickups maar heb de ware nog niet gevonden. Wat me inmiddels (als 
beginnende bassist) wel is opgevallen, is dat DE setup niet bestaat. 
Alles hangt af van smaak. Zo ook de keuze van de versterker. Ik werd 
dan ook ‘getriggerd’ door de opmerking: 
‘Zo goed als alles in dit hoofdstuk geldt ook voor buizenversterkers, al-
hoewel ik daarover eigenlijk alleen onaardige dingen over kwijt wil.’ 
Zoals ik al aangaf, zeer persoonlijk en afhankelijk van smaak. Ik ben 
toch zeer benieuwd naar de ‘onaardige’ dingen die je hebt te zeggen 
over buizenversterkers. Ik bezit zelf een (vrij oude, 
maar nog zeer goede) Fender Bassman 100. Een 
losse top met een los kabinet met twee 15 Inch 
speakers. Persoonlijk ben ik zeer te spreken over 
het geluid, maar, nogmaals, allemaal een kwestie 
van smaak. Toch verneem ik graag de bezwaren die 
je hebt tegen buizenbakken (afgezien van een 
beetje brom en af en toe nieuwe buizen erin). 
Ronald 
 
Speel je met een basgitaar of met een contrabas? In het eerste geval 
is een Bassman helemaal geen verkeerde versterker. Zelf houd ik ook 
wel van een beetje buis. Er zijn uiteraard in de jaren veel meer, andere, 
compactere versterkers op de markt gekomen, waar je je minder aan 
vertilt, maar daar gaat het hier niet over. 
Als het om contrabas gaat ben ik van mening dat een versterker voor
namelijk een ondersteuning geeft van je akoestische geluid. Dan zijn 
er hele andere versterkers in beeld. Ik gebruik zelf een Roland CB100, 
een eenvoudige, compacte en niet zo zware combo, die naar mijn me
ning prima doet wat hij moet doen. Zonder buizen, dat wel. 
Het enige nadeel van een buizenbak vind ik dat die doorgaans nogal 
wat weegt en wat kwetsbaarder is, voor de rest houd ik er wel van. 
... of had ik niet mogen antwoorden? 
Hansmiv 
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Ik heb n.a.v. dit onderwerp een vraag. Een richtwaarde is 250 Watt 
voor een typische band met 2 gitaren en drums. Meer is beter, maar 
niet altijd zo leuk om te transporteren omwille van het gewicht. Voor 
contrabas kom je wel toe met 150 Watt. 
Waarom heb je voor contrabas een versterker met minder vermogen 
nodig dan voor een basgitaar? 
Sander 
 
Eerst effe Sanders vraag beantwoorden: De reden dat je voor contra
bas meestal toekomt met een versterker met minder vermogen is om 
2 redenen. 
1) Een contrabas heeft een klankkast en maakt zelf ook geluid. Als er 
zacht gespeeld wordt door de muzikanten, kom je er zelfs al zonder 
versterking. Een elektrische bas is stil zonder versterker. Als je echt je 
best doet hoor je misschien 2 meter verder nog het rammelen van je 
snaren... 
2) De muziekstijl. Dit antwoord is natuurlijk niet helemaal correct. Als 
je op contrabas en elektrische bas exact dezelfde nummers speelt, 
maakt het niet uit. De gedachte is dat je versterker zo universeel mo
gelijk inzetbaar moet zijn. Het is dus beter om meer vermogen te heb
ben dan te weinig. Dan kun je ook elektrische bas spelen in een 
rock/reggae/metal band bijvoorbeeld. Dit ga je met contrabas niet 
doen. (Ik weet het, sommige doen het wel...) 
Eerst en vooral wil ik stellen dat mijn antwoord persoonlijk is. Ik heb 
geenszins de waarheid in pacht... 
Wat is er verkeerd met buizen: 
1) levensduur: buizen werken met een gloeidraad, die net zoals een 
normale gloeilamp een beperkte levensduur heeft. Een voorverster
kerbuis is hier minder gevoelig voor. Een eindversterkerbuis moet 
soms na een half jaar vervangen worden. 
2) opwarmen: niet zo belangrijk, maar toch... Een lampenversterker 
moet enkele minuten opwarmen voor een stabiel werkpunt bereikt 
is. Een transistor versterker heeft dit niet nodig. Hier volstaan onge
veer 5 netspanningscycli (= 1/10 seconde). 
3) mechanische stevigheid: een warme buis is extreem kwetsbaar voor 
trillingen en schokken. Als je je buizenbak (als hij aanstaat) wat ruw 
neerzet is de gloeidraad stuk. De remedie is heel eenvoudig: laat je 
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amp een 10tal minuten afkoelen voor je hem verplaatst. Er zitten ook 
zwaardere componenten in, die niet altijd even goed bevestigd zijn. 
Een transistor versterker is behoorlijk schokbestendig. 
4) betrouwbaarheid: kwestie van statistiek. Buizenversterkers zijn ge
woonweg minder betrouwbaar (loszittende buisvoetjes, kapotte bui
zen...) dan transistorversterkers. Op wat elektromigratieissues na 
verslijt een transistor niet. 
5) gewicht: vooral de uitgangstransfo is hier de boosdoener. Een door
snee buizenamp weegt al gauw het dubbele van een transistoramp. 
6) geluidskwaliteit: dit valt uiteen in 2 delen: 

voorversterker: een typische buizenklank is best mooi en het 
is dus perfect te verantwoorden om buizen te gebruiken in een voor
versterker. Hier niks dan lof over buizen... 

eindversterker: een eindversterker moet enkel vermogen le
veren en mag het geluid NIET kleuren of beïnvloeden. Er is echt geen 
enkele reden om buizen te gebruiken. Een fatsoenlijk ontwerp met 
transistors (Mosfets) is niet te kloppen. Voor pakweg €200, heb je een 
150 Watt 4 ohm transistor eindversterker die veel betere ruis, ver
vorming, enz. specificaties heeft dan de beste buizenversterker. Vooral 
de uitgangstrafo is hier de boosdoener. De slechtere demping (grote 
uitgangsweerstand) komt de basweergave ook niet ten goede. 
7) Prijs: buizenversterkers kosten een pak meer dan vergelijkbare 
transistorvarianten. 
Effe samengevat, een buizenversterker is leuk als je je beperkt tot de 
voorversterker met buizen. Laat het vermogen gedeelte maar over aan 
transistors. 
Erwin Deumens 
 
Allereerst even een antwoord op de vraag van Hans: Ik speel contra
bas. Nooit een basgitaar in mijn handen gehad. De Bassman had ik 
nog staan vanuit mijn ‘gewone’ gitaarperiode. Na veel vergelijken 
bleek deze destijds, in combinatie met mijn Gretsch Country Gentle
man, veruit het mooiste geluid te geven (zoals gezegd: allemaal een 
kwestie van smaak en muzieksoort). De Bassman heeft twee kanalen, 
eentje voor Bas en eentje voor overige instrumenten zodat je er met 
de gitaar prima op uit de voeten kan. 
Ik wil ook reageren op de overige argumenten. 
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Gewicht: ben ik het helemaal mee eens. Alleen al aan de losse top 
sjouw je je een breuk en het speakerkabinet is ronduit onhandelbaar. 
Gelukkig heb ik een pickup truck met een grote laadbak dus het hele 
zaakje is inclusief bas wel goed te vervoeren. 
Kwetsbaarheid: ook helemaal mee eens. De top is al eens van het 
speakerkabinet gelazerd en alle buizen waren overleden en de trafo 
(een joekel) lag los. Gelukkig was e.e.a. wel te repareren. Overigens is 
mijn ervaring wel dat de buizen langer meegaan dan Edwin aangeeft, 
een kwestie van kwaliteit denk ik. 
Geluid: ik heb van een kenner begrepen dat de Bassman hier op een
zame hoogte staat, doordat in de voorversterking het geluid wordt ge
maakt voordat het zaakje de eindtrap ingaat. Iets wat lang niet voor 
alle versterkers geldt. Hier heeft Edwin wel een punt. Het zal voor de 
eindtrap dan niet zoveel uitmaken of hier transistors worden gebruikt 
(overigens ben ik niet weg van het geluid van Mosfets). Het maakt de 
zaak dan wel minder kwetsbaar. 
De Bassman heeft wel het nadeel dat je die niet kunt oversturen voor 
een lekker rauw gitaargeluid, hiervoor gebruikte ik dan vaak een Dy
nacord Halljazz uit 1962 (maar ja, dit is een bassisten forum). 
Prijs: tsja, voor een geluid dat bij je past moet je willen betalen. Ik ge
loof dat ik ongeveer 25 jaar geleden zo'n 900 gulden heb betaald en 
toen was hij allang niet nieuw meer. 
Vermogen: ik heb geen idee. Ik heb alleen podiumervaring met de gi
taar en nog niet met de contrabas. Mijn ervaring is overigens wel dat 
hier een wezenlijk verschil is tussen buizen en transistors. Een buizen
bak van 100 watt lijkt het vermogen van een 150 watt transistorbak 
te geven, maar dat kan ook aan mij liggen (ik heb het overigens wel 
vaker gehoord). 
Om kort te gaan, ik heb wel gevoel bij de argumenten van Edwin. Ze 
zijn wat mij betreft van praktische aard en hebben minder betrekking 
op het geluid. Toegegeven: een Bassman is een onpraktisch geval. 
Als ik ooit afscheid van de Bassman neem, zal dat omwille van de han
teerbaarheid zijn en zeker niet vanwege het geluid. Ik ben er gewoon 
gek op! 
Zijn er nog mensen die wat tips kunnen geven over pickups? Ik heb er 
al een paar geprobeerd (Fischman, L&L, Een magnetische Schaller en 
een heel oud geval zonder merk), maar heb nog niet het juiste geluid 
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gevonden. Deze week laat ik een Highlander inbouwen, eens horen 
hoe dat klinkt. 
Ronald 
 
Het is absoluut onzin dat een 100 Watt buizenamp even hard gaat als 
een 150 Watt transistoramp. Dat verhaal doet al heel lang de ronde 
en dat komt omdat heel veel manieren zijn om vermogen te meten. 
Je hebt peakvermogen, PMPOvermogen, RMSvermogen, sinusver
mogen... Voor mijn part is enkel het sinusvermogen op 1 kHz met ver
vorming beneden 1% met een 4 ohm belasting belangrijk. Daar wringt 
het schoentje, want een buizenversterker begint langzaam te vervor
men bij oversturing, terwijl dit bij een transistor veel plotselinger gaat. 
Dit verklaart trouwens de scherpe distortion van een transistor en het 
warme distortion geluid van een buizenamp. In het normale werkge
bied haal je dus 100W met lage vervormingscijfers (kleiner dan pak
weg 0.1%) voor beide versterkers. Die buizenversterker kun je dan wat 
overbelasten tot 150 Watt zonder brokken te maken, maar dan heb 
je nog altijd een voor gitaar aanvaardbaar geluid (voor hifi is dit niet 
waar). Als je datzelfde bij die transistor probeert is je signaal direct 
aan het klippen. 
Nog één ding en dan houd ik erover op. Ik betwijfel sterk of je veel 
verschil in geluidssterkte hoort tussen 100 Watt en 120 Watt. Vermo
gen (alleszins een interpretatie van geluidssterkte) is logaritmisch. Wil 
je een beetje harder dan 100 Watt heb je 200 Watt of zelfs 1000 Watt 
nodig. Probeer maar uit als je wilt: 2 identiek dezelfde radio's klinken 
niet dubbel zo luid als 1. Als je dubbel zo luid wil heb je er tien nodig. 
Dit moet je echt eens uitproberen in een elektrowinkel! Nu weet je 
ook waarom er zoveel violisten in een symfonie orkest zitten... 
Erwin Deumens 
 
De opmerking ‘zelf houd ik ook wel van een beetje buis’ geeft me de 
koude rillingen! Het statement dat ‘150W voldoende is om een con
trabas te versterken in vergelijking met 250W voor een elektrische bas 
omwille van het AKOESTISCHE geluid van een contrabas’??? Ik wil die 
contrabas wel eens zien, of beter nog: horen! En dan dit nog: ‘Een ty
pische buizenklank is best mooi, en het is dus perfect te verantwoor
den buizen te gebruiken in een voorversterker. Hier niks dan lof over 
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buizen... ‘ Ik lees in jullie prachtige uiteenzettingen nooit wat over de 
kleuring door de speakers. Een niet te onderschatten onderdeel van 
je setup dacht ik zo... Basversterkers zijn niet met elkaar te vergelijken 
om de doodeenvoudige reden dat ELK merk op een of andere manier 
de typische ‘sound’ verkrijgt. Hieronder enkele factoren. 
* Preshaping (begint al in de input van je versterker d.m.v. filtering), 
in de voorversterkersectie (nee, niet met een knopje te bedienen). Be
kijk het als het bijkruiden van een sausje. 
* De manier waarop de EQ ingrijpt op het signaal is zeer merk gebon
den. 
* Opnieuw filtering (koppeling) van voorversterker naar eindverster
ker. Hier zal bij fabrikanten een verschillende aanpak zijn. 
* De speaker(s)!!! Sluit je felbegeerde Ampeg SVT buizentop maar 
eens op een SWR 4X10’ Goliath kast aan. 
Francis 
 
Buizen gebruiken geen gloeidraad, dus die kan ook niet breken. Buizen 
worden wel warm en koelen weer af, wat problemen met het buizen
voetje kan geven en natuurlijk slijten buizen sneller dan een transistor. 
Voordeel van buizen is de kleuring, echter met een goede buizenvoor
versterker heb je de kleuring al en hoef je geen buizen eindtrap te ge
bruiken. Bijna alle provoorversterkers gebruiken buizen. 
Het voordeel van een buizen eindversterker is de dynamiek, dus de 
attack van de bas komt beter door. Daardoor lijkt het of een buizen 
versterker van 100 Watt harder klinkt dan een transistor versterker 
van 100 Watt. Ikzelf zweer bij een goede buizen bas voorversterker en 
een normale PA eindtrap. Goede luidsprekers maken natuurlijk ook 
een groot verschil. Let maar eens op het rendement van duurdere 
speakers t.o.v. goedkopere. Het rendement bepaalt het uiteindelijke 
volume van de versterker. 
Eric Damstra 
 
Volledig eens met Eric! Raar toch dat het rendement nergens vermeld 
wordt in de ‘marketing brochures’. Persoonlijk vind ik dit minstens 
even belangrijk als het vermogen. Een luidspreker met 90dB (aan 
1W/m) rendement klinkt dubbel zo hard als een 83db exemplaar – 
zelfs als de versterker identiek is. Elke 6db rendementswinst betekent 
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in de praktijk ‘klinkt dubbel zo luid’. Hier vindt ook het verhaaltje dat 
buizenversterkers luider zouden klinken zijn oorsprong. Aangezien het 
(zeker 20 jaar geleden) moeilijk was om een buizenversterker met veel 
vermogen te maken, werden er gewoon (duurdere) luidsprekers met 
hoger rendement gebruikt. Ter info: het rendement van een luidspre
ker zegt niets (nee, helemaal niets) over de kwaliteit ervan. 
Om met meer ‘vermogen’ dubbel zo luid te klinken, moet je 10 x zo
veel hebben. 100 Watt klinkt dubbel zo luid dan 10 Watt. Je 120 Watt 
versterker inruilen tegen een 150 Watt exemplaar omwille van ‘klinkt 
luider’ is dus volstrekt nutteloos. Een 2e luidspreker toevoegen, ver
dubbeld het vermogen (=3db winst). Dit verhoogd echter maar be
perkt de ‘luidheid’. 
Erwin Deumens 
 

RONDZINGEN 
Hebben jullie ook ervaring met richtmicrofoons? Zelf heb ik op mijn 
contrabas van die Fishman elementjes zitten en daar ben ik geenszins 
tevreden over. Het is een noodoplossing, maar het speelplezier komt 
het niet ten goede. Enkele weken geleden heb ik in een theater ge
speeld. Daar gebruikten ze een richtmicrofoon en dat klonk erg goed. 
Ik vraag me alleen af wat er gebeurt als je wat minder ruimte hebt...? 
Ook heb ik wel eens overwogen een kleinere versterker te nemen, 
vanwege het rondzingen (ik heb een 150 watt Trace combo). Is dat 
onzin? 
Martijn 
 
De enige reden dat zwaardere versterkers met meer vermogen sneller 
rondzingen, is dat ze luider gaan. Een lichtere versterker kopen om 
rondzingen tegen te gaan is zoiets als je Ferrari voor een Lada in te rui
len omdat ie te snel gaat. Je kunt ook gewoon minder gas geven... 
Rondzingen is positieve terugkoppeling (feedback). Wat er eigenlijk 
gebeurt, is dat er geluid van je luidsprekers opgepikt wordt door je mi
crofoontje en dit wordt dan op zijn beurt versterkt (want dit doet een 
versterker namelijk – versterken!). Dit wordt dan weer opgepikt door 
je microfoon... enz., steeds luider, totdat uiteindelijk een schelle fluit
toon overblijft. Die fluittoon is die frequentie die toevallig (afhankelijk 
van het weer, de zaal, de mic...) het makkelijkst opgepikt wordt. Je 
kunt dit tegengaan door: 
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1) minder volume, dan kan er ook minder teruggekoppeld worden, en 
heb je er vanzelf geen last van. 
2) gewoon je microfoon wegdraaien is meestal ook al voldoende. 
3) je luidsprekers verplaatsen, weg van de microfoon. Dit is niet zo ide
aal, want dan hoor je jezelf meestal niet meer. 
4) een richtingsgevoelige microfoon te gebruiken. Je richt die mic enkel 
en alleen naar je bas en ver weg van je luidsprekers. Dit is exact de 
reden waarom een zangmicrofoon (hyper)cardoïde is van richtingska
rakteristiek. Zo'n ding is alleen gevoelig voor geluid van de voorkant. 
Probeer maar eens om aan de zijkant te zingen en draai je microfoon 
wat in het rond, dan hoor je vanzelf wel de richting dat hij gevoelig is. 
5) met een equalizer heel scherp die frequentie van feedback elimi
neren (pakweg 10db). Een beetje onpraktisch voor de doorsnee con
trabassist, maar het werkt echt wel heel goed. Dit is exact wat de PA 
technieker doet, met die equalizers met zoveel schuifjes (vaak 30 ban
den). Bij een serieus optreden, word de zangmic op die manier feed
backvrij voor de monitors gemaakt. 
Erwin Deumens 
 
Bij gebruik van een pickup (piezo of magnetisch), zingt de boel ook 
rond. Dat komt doordat de snaren en de klankkast samen het geluid 
van de versterker oppikken, wat weer door de pickup wordt doorge
geven aan de versterker, etc. In mijn gitaartijd maakten we daar dank
baar gebruik van door de gitaar voor de box te houden. Een extra 
slinger aan de tremolo bracht dat proces gemakkelijker op gang. Bij 
de bas willen we dat natuurlijk niet. Een microfoon werkt dubbelop; 
die pikt het geluid van zowel de klankkast/snaren op als het geluid van 
de versterker. Microfoons zijn daardoor extra gevoelig voor rondzin
gen. Ik heb gemerkt dat een groot deel van het rondzingen ontstaat 
in het deel van de snaren tussen het staartstuk en de kam. Het snaar
deel boven de kam wordt meestal wel afgedempt doordat je erop 
speelt en het rondzingen dan moeilijker op gang komt. Een opgerold 
handdoekje tussen het staartstuk en de kast maakt de zaak al een stuk 
minder gevoelig. Ook maken veel pickups (Fishman bijvoorbeeld) ge
bruik van een klemmetje, waarbij de contraplug op de snaren wordt 
geklemd. Dat vermindert de gevoeligheid ook aanzienlijk. 
Ronald 
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Om nog heel effe terug te komen op remedies/oorzaken voor feed
back: gebruik zo weinig mogelijk reverb! Als je teruggekoppelde sig
naal in tegenfase is met je origineel gebeurt er niks. Je hebt alleen 
feedback als die in fase zijn, wat met reverb veel sneller gebeurt. Re
verb voegt namelijk zaalakoestiek toe aan je signaal waardoor je een 
veel grotere fasespreiding (kleinere amplitude en fasemarge) krijgt. 
Met een wortelijnendiagram, transferfunctie en een hoop wiskunde 
kun je dit netjes bewijzen. 
Erwin Deumens 
 
Ik begrijp dat rondzingen eerder optreedt bij een hoger volume, maar 
is er verschil tussen een versterker met veel vermogen en een met be
duidend minder vermogen, bij gelijk volume? Dat is namelijk wat ik 
ooit gehoord heb: versterkers met een groot vermogen zouden juist 
minder snel gaan rondzingen. Dit zou eerder gebeuren wanneer een 
versterker op de top van zijn vermogen presteert. Iemand die daar iets 
over weet? 
Sander 
 
Dit is een fabeltje volgens mij. Ik kan geen reden bedenken waarom 
dit zo zou zijn. Het vermogen van de versterker heeft niets te maken 
met gemakkelijk/moeilijk rondzingen. Duurder danwel goedkoper, 
meer of minder vermogen, geel of rood... bij gelijk volume feedbacken 
alle vermogenversterkers even snel. Voor diegene die graag spijkers 
op laag water zoeken, de voorversterker kan er wel iets mee te maken 
hebben, met dan vooral de toonregeling (frequentie afhankelijke over
drachtskarakteristiek) als boosdoener. 
Erwin Deumens 
 

BASS TUBE PREAMP 
Heeft iemand ervaring met een bass tube preamp? En dan bedoel ik 
een preamp waarvan de buizen ook echt de hoge anodespanning ge
bruiken. Veel ingebouwde tube preamps in basversterkers worden 
volgens mij ten onrechte zo verkocht, want ze werken met een hele 
lage spanning, 18 volt of zo. Volgens mij is het dan niet veel meer dan 
een tube simulatie. Nog maar enkele versterkers, zoals bijvoorbeeld 
een Ampeg svt classic, hebben wel een goede tube preamp aan boord 
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maar die zijn stervens duur. Is er iemand van jullie die info heeft over 
merken, types, prijzen enz. van een echte bass tube preamp? En hoe 
bevallen die in combinatie met de contrabas? 
Abel Evertz 
 
Heb je een bepaalde reden om voor een buizenpreamp te kiezen? 
Heeft het wat te maken met de droge sound die je zoekt? 
Hier zijn er enkele maar goedkoop zijn ze niet. Wel hebben ze, als ik 
me niet vergis, een hoogspanningsvoeding. 
BBE BMAXT 
DEMETER HBP1 H 
AGUILAR DB680 
Buizen zou ik alleen kiezen omwille van de nostalgie of zo. SVT's klin
ken inderdaad geweldig, maar ik zie me er als contrabassist niet mee 
rondzeulen, die tops zijn loodzwaar! Een vriend van me doet dat wel 
en hij heeft een monstersound. 
Misschien moet je op zoek naar een versterker die anders gevoiced is 
om je droomsound te vinden. 
Francis 
 
Bedankt voor je bijdrage. Ik zoek inderdaad een buizen voorversterker 
met een hoge anodespanning op de buis. Rond de 300 volt. Het voor
versterker buisje in mijn Hartke HA5500 heeft dat niet en het is me 
een raadsel wat voor effect die buis heeft. Het komt bij mij allemaal 
erg nep over. Het dekt de lading niet. Ook bij andere versterkers kom 
je hetzelfde tegen. En wij bassisten trappen er nog in ook, hè. De tijd 
dat ik op mijn Fender Bassman speelde ligt alweer 20 jaar achter me. 
Maar wat een geweldige sound kwam eruit en daar zat wel een echte 
buizen voorversterker in. 
Als ik het betalen kon, ging ik zeker voor de Ampeg SVT CL, het gewicht 
dan graag voor lief nemend. Ook de prijzen van de door jou genoemde 
voorversterkers onderschat ik niet, want die zijn ook niet voor niks. 
Abel Evertz 
 
Tijdens het opnemen van een demo heb ik over de Ampeg SVTMP 
preamp gespeeld. Een pracht apparaat, maar behoorlijk prijzig. Ik heb 
er ook over een Ridge FarmGas Cooker gespeeld, dat was nog 
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mooier. Deze is nóg prijziger. Philip's favoriete bouwer Hevos bouwt 
hybride tops; buis én transistor. Prachtig spul, maar ook hier hangt een 
prijskaartje aan. Voorzover ik weet heeft Hevos geen losse preamps. 
Tip: loop eens binnen bij Paul's bassmatters, die heeft diverse pre
amps. Zo kun je ze uitproberen en kijken welke het best bij jou past. 
Ik ben eens wezen shoppen voor een goede preamp, maar ben terug 
gedeinsd voor de verschrikkelijk hoge prijzen. Het verschil tussen 'vol
doet' en 'prachtig' vertaalt zich in knetterharde eypo's en dat was het 
mij (nog) niet waard. 
Paul 
 

VERSTERKER MET EXTRA BOX 
Ik vind het laag van mijn huidige geluidsset (een G&K MB150) niet 
laag genoeg. (Deze set is uit de verkoop gehaald. red.) Ik heb al een 
extra box van G&K gekocht maar ben nog niet echt tevreden. Heeft er 
iemand ervaring met de combinatie Gallien & Kreuger MB150 en een 
Glockenklang Uno 115/8? Ik speel contrabas en elektriek (Gibson 
Grabber en fretloze Kramer). 
Dick Bouterse 
 
Ik heb, in combinatie met een G&K 150, prima ervaringen met een Su
ringar 300W box. 
Jaap 
 
Dick, Ik zag je vraag over het verkrijgen van extra laag basgeluid. Ik 
vond mijn basgeluid in het laag wat te weinig diepgang hebben en te 
weinig decibels opbrengen. Daarom heb ik mijn Hartke 115XL (1 X 15 
inch) vervangen door een 215XL (2 X 15 inch). Deze basbox vind ik een 
grote verbetering in wat ik zocht. Levert 2 keer zoveel vermogen (nu 
400 watt), gaat dieper in het laag en heeft meer geluidsdruk. Nadeel 
is het gewicht. Daar wordt een Arbodienst niet blij van. 
Abel Evertz 
 
1) niet genoeg laag: dit kun je oplossen door een 18’ speaker te ge
bruiken i.p.v. 15’. Op elke luidsprekerkast staat het frequentiebereik. 
De frequentie van een lage Esnaar (4snarig) is ongeveer 42hz, van 
een lage Bsnaar (5snarig) is dit 34hz. Je moet er dus voor zorgen dat 
je luidsprekerkast op zijn minst dit bereik aan kan. Sowieso heeft de 
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versterker hier niets mee te maken, vermits deze typisch door loopt 
tot 20Hz (@ 3dB). Voor luidsprekers is dit anders. Per definitie is een 
18’ speaker hier beter in. 
2) Vermogen: het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen 
luidspreker vermogen en versterker vermogen. Luidspreker vermogen 
betekent: ‘gaat niet stuk bij xxx Watt’. Versterker vermogen betekent: 
kan maximaal xxx vermogen leveren aan belasting xxx. Dit bepaalt hoe 
luid iets klinkt. 
Bijvoorbeeld: een versterker van 400 Watt aan 4 ohm kan nog slechts 
200 Watt leveren aan 8 ohm (en dus ook 800 Watt aan 2 ohm). Als je 
hier nu een 8 ohm luidspreker van 1000 Watt of van 200 Watt op aan
sluit, maakt dat geen enkel verschil, aangezien de versterker toch maar 
200 Watt kan leveren. Beiden klinken even luid! Wil je luider gaan, 
moet je 2 boxen aansluiten, zodat de weerstand halveert. 2 luidspre
kers van 8 ohm geeft samen 4 ohm. Diezelfde versterker levert dan 
weer wel 400 Watt. 
3) Rendement en geluidsdruk: rendement en max. geluidsdruk (SPL) 
is een eigenschap van een luidspreker die zegt hoe hard hij klinkt per 
1 Watt, gemeten op 1 meter afstand. Je hebt er alle belang bij om een 
luidspreker te kiezen met het grootste rendement. 
Dubbel zo hard wil zeggen 3 dB erbij. 10x will zeggen 10dB. 100x = 
20dB, 1000x = 30dB. 
Een 5 (!) watt versterker aangesloten op een cabinet 4 x 12 inch luid
sprekers die elk een rendement hebben van 110 dB, gaat vele malen 
harder dan een 100 watt versterker die aangesloten is op een cabinet 
met luidspreker van 80 dB per stuk. `Om het geluid van 5 watt in 4 x 
12 inch luidsprekers van 110 dB te evenaren, zul je een versterker 
moeten aansluiten op de 80 dB rendement luidsprekers die dan 1000 
x zoveel vermogen heeft. 
Kortom: zorg gewoon dat je let op de kwaliteit en dbm rendement van 
je luidsprekers. Het vermogen dat je daaraan toevoegt via een verster
ker is dus (theoretisch gezien onder ideale omstandigheden) minder 
van belang. 
Erwin Deumens 
 
Dick, Je bent wel een beetje karig met je informatie hoor... Waarvoor 
moet de set dienen, welke stijl speel je? Dat er uit een G&K MB150 
weinig laag komt is geen verrassing. Een 12’ speakertje heeft zo zijn 
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beperkingen... Welke extra kast heb je gekocht, ook een 12’? Ik heb 
Dave Holland al een paar keer zien spelen met een G&K MB150, maar 
hij combineerde dat met een 4x10’ kast van G&K. Ik kan me niet voor
stellen dat daar geen laag uitkomt. Heb je je contrabas al eens op een 
andere versterker geprobeerd? 
Smaak is iets heel persoonlijks, maar hoeveel laag wil je eigenlijk? 
Meer laag betekent vaak ook minder definitie. Vooral een contrabas 
kan dan wollig gaan klinken. Kun je niet naar een winkel met je con
trabas en de G&K MB150 om daar een aantal kasten aan de tand te 
voelen? 
Francis 
 
Voor meer laag gebruik je je equalizer, niet per definitie een grotere 
basbox. 15 Inch is in 9 van de 10 gevallen veel te groot voor contrabas, 
kun je beter 10 keer 5 Inch gebruiken. Met een grote speaker blijf je 
onduidelijk klinken. Een goede monitor is vaak veel fijner. 
Als ik op het podium weinig laag hoor, horen mensen een paar meter 
verder vaak al twee keer zoveel bas en zijn daar niet zo blij mee. Als ik 
naar mijn smaak net iets te schel klink, is het een paar meter verderop 
juist heel bassig. Misschien is een extra box (12 of 2x10 inch) een paar 
meter van je af, naast het podium naar jezelf gericht, ook een goede 
oplossing. 
Martin 
 
Inderdaad, je kunt ook je equalizer gebruiken om het gebrek van je 
luidspreker te verhelpen, maar als je luidspreker gewoonweg die lage 
Bsnaar niet kan weergeven, helpt een equalizer ook niet meer na
tuurlijk... Heel kort door de bocht is het ongeveer als volgt: 
* 18’ luidspreker: perfect voor lage tonen, slecht voor midden en hoog. 
* 15’ luidspreker: perfect voor lage tonen, goed voor midden, slecht 
voor hoog. 
* 10’ luidspreker: aanvaardbaar voor lage tonen, perfect voor midden 
en ook voor hoog. 
Niet voor niets wordt meestal een 15’ of 18’ gecombineerd met een 
klein tweetertje voor het hoog. dit tweetertje zie je wel zitten, maar 
wordt niet altijd vermeld op de box zelf. 
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Of er 4 luidsprekers danwel 2 luidsprekers in je box zitten, verandert 
hier niet zo veel aan eigenlijk. Dit verhoogd gewoon het volume. 
Erwin Deumens 
 
Volgens mij klopt er iets niet in de uitleg van Erwin. Het menselijk oor 
werkt logaritmisch. Daardoor ervaren we een geluid als 2 maal zo sterk 
wanneer de energieinhoud van het geluid 10 maal zo hoog is. Wan
neer de energieinhoud 10 maal zo hoog is, is de geluidssterkte 1 bel 
ofte wel 10 decibel hoger. Als wij het geluid als vier maal zo sterk er
varen, is de energieinhoud 100 maal hoger en de geluidssterkte 20 
decibel hoger. Als wij het geluid als acht maal zo sterk ervaren, is de 
energieinhoud 1000 maal hoger en de geluidssterkte 30 decibel 
hoger. Ondanks dat ik het niet eens ben met zijn bewering op dit punt, 
kan de rest van zijn verhaal kloppen. 
Ik heb nog eens op Wikipedia gekeken hoe het nu ook weer zit met 
die decibel. Vertienvoudiging van het vermogen resulteert in toename 
van het geluid met 1 bel ofte wel 10 decibel. Uit de gegeven formules 
valt af te leiden dat verdubbeling van het vermogen leidt tot toename 
met 3,01 decibel. Nu is het alleen de vraag wat met 2x zo hard bedoeld 
wordt. Als je bedoelt twee keer zoveel vermogen, is een toename met 
3 decibel juist. Alleen is het volgens mij zo dat verdubbeling van het 
vermogen door het menselijk oor niet als twee keer zo hard ervaren 
wordt.  
Ik kan me nog herinneren dat toen dit onderwerp op school behan
deld werd, ze het voorbeeld gaven van een violist die een bepaald stuk 
op een bepaalde sterkte speelt. Wanneer je er nog een naast zet die 
even hard speelt, ervaar je het gezamenlijk resultaat maar als een 
beetje harder. Om het echt twee keer zo hard te laten klinken heb je 
tien violisten nodig. 
Adriaan Kragten 
 

DRAADLOOS 
Ik zoek een draadloos systeem voor mijn basgitaar. Heeft iemand hier 
ervaring mee? De flexibiliteit heb ik echt nodig, maar ik heb geen zin 
in baggergeluid. Ik heb echt geen idee welk systeem ik moet hebben! 
Martijn 
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Ik heb sinds kort een draadloos systeem van Gatt GWR81. Voordeel 
is dat de zender vrij klein is. Het wordt gevoed door een AAA batterijtje 
dat vrij lang meegaat, ik doe er zeker drie repetitieavonden mee (on
geveer 9 uur). Je verliest wel wat vermogen maar dat vind ik niet zo 
belangrijk – zodra dat een rol gaat spelen, zit je op een niveau dat je 
over een PA speelt. Ik merk geen nadelige invloed m.b.t. de klankkleur. 
De prijs is €119,, wat aanzienlijk goedkoper is dan bijv. Sennheiser. Ik 
heb ze ook wel goedkoper gezien maar nooit uitgeprobeerd. Ik ben 
vooral overgestapt op draadloos omdat na een paar slingers aan de 
contrabas de kabel om de poot zat gewonden. 
Ronald 
 
Wat bedoel je exact met ‘je verliest wel wat vermogen’? Technisch ge
sproken is dit klinkklare onzin. Voor je versterker – die het vermogen 
levert aan je luidsprekers – maakt het niet uit of het signaal draadloos 
danwel via een kabel komt. Uiteraard moet je je gain van je versterker 
bijregelen tot je ingangstrap net niet gaat oversturen (0dB). 
Martijn, ik denk dat de prijs een eerste criterium is, aangezien er heel 
weinig verschil in geluidskwaliteit is (tenzij je een systeem koopt in de 
Albert Heijn of zo). Een tweede punt is verbruik en vermogen, en daar
mee samenhangend de levensduur van de batterijen. Groot vermogen 
betekend korte gebruiksduur, maar een lange afstand die je kunt over
bruggen en vice versa. 
Het belangrijkste voor je geluid (behalve uiteraard je contrabas en je 
speeltechniek), is hoe je het akoestische signaal (= geluid) omzet in 
iets elektrisch. Dit is al in verschillend topics uitvoerig besproken: losse 
microfoon, mic in de kam, piezo microfoon.... In principe kun je elk 
van deze microfoons aansluiten op je draadloze systeem. 
Erwin Deumens 
 
@Erwin: je weerlegt de ‘klinkklare onzin’ zelf al in je laatste opmerking 
dat je de gain moet bijregelen. Met het draadloze systeem moet de 
gain een stuk terug. Heb je zelf wel eens met zoiets geëxperimen
teerd? Blijkbaar niet, het zal gerust afhangen van het systeem maar 
met de GATT is daar wel degelijk sprake van. 
Wel heb je gelijk met je opmerking dat de prijs bepalend is mits de 
kwaliteit hetzelfde is (storing, brom, ruis, gevoeligheid voor andere 
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signalen zoals mobiele telefoons etc.), maar kom daar maar eens ach
ter zonder ze allemaal uit te proberen. Daar ligt nu net het probleem 
dat Martijn probeert te omzeilen met zijn vraag naar ervaringen. 
Ronald 
 
Ik heb inmiddels een draadloos systeem aangeschaft van Line6, na
melijk de G30 Relay  (niet meer in productie) – en het bevalt goed. Ik 
speel niet voor niets contrabas, ik heb echt geen flauw benul van tech
niek & knopjes, maar ik heb mij laten vertellen dat je met dit systeem 
ook geen last hebt van schaarse frequenties en zo. Misschien weten 
jullie daar meer van. 
Anyway, vooralsnog kan ik het iedereen aanraden. Het voelt wel even 
raar om zonder snoeren te spelen – maar zeker als je, zoals ik, veel 
voor kinderen speelt en (dus) flexibel wilt zijn (ik geef ook veel work
shops) is dit ideaal. Dit systeem werkt en klinkt prima! 
Martijn 
 
Gaaf Martijn! Bevestig je de Line6 aan of rond je kam of clip je dat op 
je broekriem? Wel gedoe met batterijen lijkt me, maar wel leuk om 
over podium te rennen met je bas. Heb je al Chuck Berry loopjes ge
oefend? Zelf speel ik wel eens het basloopje van ‘Billie Jean’ (Michael 
Jackson) en tegelijkertijd de moonwalk doen. Met eenvoudige drum 
(plof tak) is dat erg grappig. Is effe oefenen, maar lachers altijd op de 
hand... 
Melvin 1 
 
Hi Martijn, mooi dat je een systeem naar tevredenheid hebt gevon
den! Vraagje aan je; speel je ook via een voorversterker? Ik heb sinds 
kort een K&K Dual channel pro. Met draad werkt dit perfect, maar 
zodra ik de zender erop aansluit is het geluid bagger. Ik had al gemerkt 
dat de GATT enigszins voorversterkt, waardoor de gain een stuk terug 
moet, maar kennelijk is dat in combinatie met de voorversterker een 
beetje teveel van het goede. Het signaal lijkt te oversturen of zo. Ik ex
perimenteer nog wat verder, ik had de gain van de voorversterker al 
een heel stuk terug gezet maar nu houd ik geen volume meer over. 
Ronald 
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Ha Melvin... Ja die moonwalk moet ik nog even op oefenen ;). Maar 
Billy Jean speel ik ook. Er zit zo'n klein zendertje bij, die clip je aan je 
broek of bij basgitaar aan je band. Bij contrabas dus wel even opletten 
als je wegloopt ;). 
En Ronald, ik ga rechtstreeks mijn Glockenklang Soul Top in met dat 
draadloze ding. Voor mij is dat nog altijd de Opperversterker. Ik heb 
ook een Hevos voor de wat kleinere optredens, maar het geluid van 
die Glockenklang blijft het aller, allermooiste! (mijn bescheiden me
ning natuurlijk:) ) 
Martijn 

MICROFOON 
Even een vraagje, met welke (richt)microfoon hebben jullie de beste 
ervaringen? Een goed geluid en niet te veel overspraak lijkt mij een 
mooie combinatie. Ik wil me hierin verdiepen en het zou fijn zijn als 
jullie me op weg kunnen helpen. 
Martijn 
 
De eerst vraag is of die mic bedoeld is voor optredens of voor opna
mes. Voor opnames heb je andere mics nodig. Helaas is het voor het 
opnemen van de contrabas zo, dat daar vreselijk goede en peperdure 
mics voor nodig zijn als je het professioneel wilt doen. De contrabas 
is een van de moeilijkste instrumenten om goed op te nemen. In 2008 
heb ik een CD opgenomen in een prachtige studio in New York en daar 
is mijn bas heel goed opgenomen. De mic die daarvoor werd gebruikt 
kost ruim 4000 dollar (zucht). En das ook weer zowat. 
Philip Baumgarten 
 
Ik bedoel echt voor op het podium. Het valt me op dat de meeste bas
sisten waarvan ik het geluid echt goed vind op die manier werken... 
Martijn 
 
Interessant. Ik ken alleen Christian McBride die dat zo doet – behalve 
al de bassisten in de grote zalen op het North Sea Jazz festival natuur
lijk, maar die spelen allemaal via het systeem dat ze daar hebben.  
De boel gaat met een mic vreselijk snel rondzingen in kleine clubs of 
in de oefenruimte. Je hebt bovendien veel last van overspraak. Als je 
een groot podium hebt, geldt dat natuurlijk in mindere mate, dan werk 
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je meestal met een PA. Je haalt jezelf wel wat op de hals... Ik heb het 
geprobeerd, maar voor mij werkte het niet. 
Philip Baumgarten 
 
Er is een Nederlandse elementen bouwer, Cord Heineking (contrabas
sist), die piezo's mixed met gerichte microfoons. Hij heeft een goed 
systeem voor de contrabas ontwikkeld. 
Martin 
PS: Er zijn gerichte basmicrofoons op de markt van SDSystems, en nog 
enkele anderen. Je kunt ze allemaal vinden (en bijna alle andere piezo 
en elementen)op de doublebassguide.com.  
 
Philip, eerste vraag: waarom zou je een andere microfoon nodig heb
ben bij opnames dan bij een optreden? Wat ik begrijp van je eigen op
names met de DPA 4016, is dat de mic heel dicht op je bas zat (close 
miking) om o.a. zo min mogelijk last te hebben van je omgevingsge
luid. Op het podium geldt hetzelfde probleem. Tevens wil je in beide 
gevallen het ‘beste basgeluid’ oppikken en weer weergeven of dat nu 
via een CD is of direct versterkt toch? 
Tweede vraag: die $4000, kostende microfoon, stond die ook boven 
op je bas bij die opname die zo heel goed was? 
Rob 
 
Ik was afgelopen zondag bij een concert van het kwartet van de pianist 
Bram Wijnands. De contrabassist speelde met een microfoon die met 
een klem op de kast gemonteerd was en waarvan de kop via een flexi
bele as op ongeveer 3 cm van de kast stond. Het merk is AMT. Hij kost 
ongeveer €800, inclusief een luxe voorversterker. Leverbaar door o.a. 
Audiosevice.be uit België. Ik heb even met de bassist gesproken en hij 
had hem net twee maanden. Het klonk erg goed en ik heb geen rond
zingen gehoord. Volgens de eigenaar was hij daar ook niet gevoelig 
voor. De bassist had een ongebruikelijke manier van aanslaan. Behalve 
zijn wijs en middelvinger gebruikte hij vooral in solo’s geregeld zijn 
duim, maar dan zo dat de duim omlaag wees. Het was een raar gezicht 
maar het klonk prima. Ik heb het zelf ook eens zo geprobeerd en het 
gaat best aardig. Het is een alternatief voor als er blaren op je wijsvin
ger dreigen te komen. 
Adriaan Kragten 
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Live worden andere dingen verwacht van een mic dan in een opname 
situatie. Zo'n ding moet overal tegen kunnen, hij valt vaak. Hij moet 
heel veel presence hebben en heel dynamisch het live geluid weerge
ven, wat soms zo opgevat wordt dat het hoog wat oververtegenwoor
digd is. De studiomics die ik gebruik hebben een groot en klein 
membraan, wat ze heel kwetsbaar maakt, zodat het niet zo'n fijn idee 
is om ze bloot te stellen aan het podium gebeuren. Daar staat tegen
over dat ze een 'hifi' opname mogelijk maken. 
Mijn duurste mics zijn het beste, o.a. de DPA 4011. Ik neem mijn bas 
op met behulp van die mic en de Universal Audio LA 610 (voorverster
ker). Dat vind ik bij mijn Cosi bas erg goed klinken, dus daar hoef ik ei
genlijk geen betere of duurdere mic voor. Nu is het zo dat ik kort 
geleden mijn houten bas heb laten opknappen, en die klinkt nu ook 
prima – heel anders dan de Cosi. De Cosi is vol en fluwelig, terwijl de 
houten contrabas meer een power bas is. Ook mooi! 
Adriaan, is dat AMT SP25B? Ze blijken namelijk verschillende types te 
hebben. Als dat ding niet rondzingt, zou het wel eens een revolutie 
kunnen zijn, dat deden dat soort systemen tot nu toe altijd. Was het 
geluid niet erg 'boomy'? 
Philip Baumgarten 
 
Voor mijn gevoel gaat het toch in beide gevallen om een zo'n natuurlijk 
mogelijk basgeluid. Als je op het podium meer presence of meer of 
minder hoog of laag wil is dat hetgene dat je met een toonregeling 
doet. Je begint gewoon met het beste uitgangspunt. 
Dat je je ‘dure microfoons’ niet voor een live uitvoering gebruikt, kan 
ik me voorstellen en dus neem je met wat minder genoegen. Toen ik 
bij een optreden van Jeff Hamilton met Tamir Hendelman en John 
Clayton was, gebruikte de laatste een microfoon op pak weg 50 cm 
voor zijn bas van €10.000, was het verhaal toen ik ernaar vroeg! Geen 
eigen versterker met box, alleen via de PA. (dus relatief ver weg van 
zijn bas). Het klonk heel goed. Het hoefde natuurlijk ook niet zo hard 
allemaal. 
Philip, samenvattend: Je denkt dat de DPA 4011 zijnde een cardoïd 
(richtmicrofoon) al zo natuurlijk is in jouw opstelling dat het niet beter 
kan. Er is daarbij gezocht naar de beste positie, waarbij de mic onder 
de toets zit en naar de onderkant van de toets gericht is. Op het po
dium blijkt deze setting jammer genoeg onbruikbaar, omdat je te veel 
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van de drummer oppikt en de zaak gaat rondzingen als je het wat har
der wilt zetten. Je vraagt je nu nog af of een AMT cardoïd microfoon 
misschien beter zou werken op het podium dan b.v. je Wilson pickups, 
als je de AMT ongeveer zo opstelt als de DPA 4011 en dat je dan min
der last hebt van de drummer oppik en van het rondzingen? Op basis 
waarvan? AMT heeft echt geen wondertje verricht. Jos speelt met een 
andere basversterker, gaat wat verder van de drummer staan, die mis
schien heel zacht speelt, en zet zichzelf mogelijk 3 niveaus zachter dan 
jij zou willen. Hij klinkt ook niet (altijd) om over naar huis te schrijven. 
Mogelijk vergelijken we appels met peren. Toch blijft bij mij nog steeds 
de vraag hangen of een AMT S25B heel anders is dan een DPA 4011 
en daardoor betere podium eigenschappen zou kunnen hebben. Het 
antwoord kan je eventueel afleiden uit de specs. En ja, het is weliswaar 
een cardoïd maar hij neigt naar een omni. Verder is het een slechtere 
mic in het hoog. Maar de curve is vlak en piekt niet. Om ze te kunnen 
vergelijken moet je de curven op elkaar leggen. Het is wat werk maar 
dan weet je ook wat, zie deze frequentie vergelijking. Beiden mics zijn 
goed vlak maar de DAP loopt door tot 27kHz terwijl de AMT tot 10kHz 
loopt. Overigens niet zo'n probleem. Voor de polar diagrammen zie 
deze pagina. Hier zie je dat de DAP veel richtingsgevoeliger is dan de 
AMT. De curven komen van hun eigen websites. Op de website is de 
schaal van AMT 5dB en de middencirkel erg klein terwijl de DAP 10dB 
een grotere middencirkel heeft, dus ze lijken minder op elkaar dan je 
op het eerste gezicht zou denken. Dempt de DAP achter 28dB bij 1kHz, 
de AMT haalt slechts 9dB. Voor mij is lijkt het meer een omni dan een 
cardoïd. Jos had hem dus op de bas gericht, eerst ongeveer op het 
midden van de bas en later meer richting sleutelgat, maar niet erin. 
Er is weinig zinnigs te zeggen over rondzingen. De opvang van andere 
instrumenten houd je toch niet buiten de deur, wegens de reflectie 
op de bas zelf. Gewoon wat verder weg van drummer gaan staan. 
Rob 
 
Mijn nieuwsgierigheid naar de AMT is gewekt door de volgende zin 
uit hun reclamepraatje: 
'The SP25B is an electret-condenser microphone that has been de-
signed for acoustic bass. All of the parameters that are problematic 
for the double bass have been addressed. To be able to get the most 
gain before feedback it uses a very tight pattern to give a high rejection 
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to surrounding noise, at the same time reproducing accurately the 
subtleties of the bass.' 
Het kan natuurlijk zijn dat dit maar holle frases zijn, maar wie weet 
hebben ze dat feedback probleem inderdaad kleiner gemaakt. Dan 
wordt die mic toch wel extra interessant. Of kan dat niet volgens jou? 
Helaas is ongeveer 50% van de podia waarop ik speel te klein om wat 
verder van de drummer te gaan staan. Vaak staat de band bijzonder 
opgepropt, waar ik aan gewend ben geraakt en mijn plezier niet door 
laat bederven, al is het natuurlijk niet ideaal. 
Ook leuk van die AMT vind ik dat je hem binnen een paar seconden 
op je bas schroeft. 
Philip Baumgarten 
 
Philip, natuurlijk zal elke fabrikant verkooppraatjes houden om zijn 
product aan te bieden en mogelijk hebben ze ook geëxperimenteerd 
met verschillende gevoeligheidskarakteristieken (polar diagrammen) 
en ontdekt dat een goede cardoïd juist méér rondzingt dan een omni. 
Het zou mij niet verwonderen, vanwege de reflectie eigenschappen 
van de baskast zoals ik al zei. Misschien werkt een klein beetje cardoïd 
(slechts 9 dB) wel het beste.  Aan de andere kant het is ook business 
voor ze. Een microfoon element sec met een lage voor/achterverhou
ding kost ze hoogstens €1 (dat kopen ze gewoon in). Het polar diagram 
is dat van een element sec. Geen noemenswaardige behuizing erom 
heen en voila we hebben weer een product. Als dat dan ook nog beter 
blijkt te werken dan een dure richtmicrofoon, is dat meegenomen. Je 
moet echter niet denken dat ze iets ideaals hebben bedacht. Dan moet 
je dat ergens wel kunnen lezen op internet denk ik. 
In ieder geval hebben ze in mijn beleving goed nagedacht over de be
vestiging. De meeste bevestigingen die ik heb gezien deugen niet. Je 
moet namelijk absoluut trillingvrij bevestigen. Vrijwel alles trilt aan de 
contrabas, dus eigenlijk moet je de microfoon op de grond zetten. De 
mic zelf kun je anders onmogelijk voldoende ontkoppeld krijgen bij 
ophanging voor de lage frequenties. De kastranden zijn zo stijf, dat die 
er als enige ook voor in aanmerking komen. Hoever zitten de randen 
van jouw dikste bas uitelkaar? 
Rob 
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De randen van mijn houten contrabas zitten 20 cm uit elkaar. Ik heb 
vanavond nog eens grondig uitgeprobeerd hoe het nu werkte met mijn 
DPA mic en de Universal Audio voorversterker aangesloten op mijn in
stallatie. Als ik naast de box ga staan, werkt dat vreselijk goed op 
zachte volumes. Nu sta ik liever voor de box, maar dit klinkt zo goed, 
dat ik het ga proberen in een band. Wat ik er goed aan vind: je hoort 
precies hetzelfde geluid als akoestisch. 
Philip Baumgarten 
 
inmiddels heb ik een basmicrofoon gebouwd met een bevestiging vol
gens de AMT methode. Ik heb de bouw en het hoe en waarom be
schreven en alvast op de website gezet. Het resultaat was ongeveer 
wat ik ervan verwachte. De bereikbare klank is erg goed maar uiter
aard richting en plaats afhankelijk. Zoals ik het nu ervaar, is wat ik ge
zien heb op het jazzfestival in Den Bosch gewoon mogelijk met deze 
zelfgebouwde versie. Het is vrijwel zeker dat het net zo goed werkt als 
de AMT versie zelf. Nu is er een verdere evaluatie nodig bij een live 
optreden. Ik zou het op prijs stellen als je mijn (premature) webpagina 
alvast leest en de plaatjes bekijkt en er commentaar op geeft. Wat 
meteen opvalt is de sterke spiegelende werking van de bas als je de 
microfoon op de kast richt. Zowel voor rondzingen als opvangen van 
omgevingsgeluid ga je dan ook de mist in, wat bevestigt dat het de 
moeite waard is te kijken of het met een omni directionele microfoon 
niet beter is. We hebben vanavond de hele avond in de studio gere
peteerd en de bassist was laaiend enthousiast over het geluid. In onze 
setting was het hard genoeg zonder rondzingen en zonder noemens
waardige irritante bijgeluiden van de andere spelers. Iets harder zetten 
gaf wel rondzingen, maar dat was niet nodig voor ons. Dat viel enorm 
mee. Het geluid was echt subliem. De volgend proef zal in een live set
ting plaats vinden, maar dat duurt nog wel even. Zie. 
Rob van Heelsbergen 
 
Wat een interessant stuk en een interessant experiment Rob!!!! Even 
een vraagje tussendoor: heb je zelf ook geëxperimenteerd met de 
plaats op de bas waar je het geluid het beste vond? Of ben je afgegaan 
op AMT en DPA? 
Philip Baumgarten 
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Zodra je de positie die DPA adviseert voor studio opnames, dus tussen 
de snaren en de kast in, heb ik te weinig laag en te snel last van rond
zingen. Nu staat hij gericht op de bovenkant van het sleutelgat (het 
gat helemaal aan het begin van de sleutel). Daarmee krijg je veel meer 
amplitudes van laag erbij, waardoor je het volume een stuk lager kunt 
zetten, zodat je ook minder last hebt van rondzingen. Laag is dan een 
stuk dominanter, zodat ik er daar weer wat van terugdraai met de 
toonregeling. Het bleek dat ik ook nog een behoorlijke piek ergens in 
het laag had, die ik er middels het notchfilter uitgedraaid heb, maar 
ik weet niet wat zo'n filter precies doet, dus dat bevalt me sowieso 
niet. Ik wist dat bepaalde tonen dominant zouden zijn door studiore
sonanties, maar deze keer was het erger dan met de pickup onder de 
kam. Bij nader inzien bleek dat de zwanenhals samen met de mic zicht
baar in resonantie kwam. Om dit te verminderen heb ik gisteren de 
zwanenhals voorzien van een krimpkous. Dat zorgt voor een enorme 
demping van de zichtbare trillingen van de zwanenhals. Je geeft er ge
woon een tik tegen en kijkt dan naar het effect. Bij de proef vandaag 
bleek dat de sterke resonantie verdwenen was en dat ik zonder notch
filter kon werken. De resultaten daarvan moet ik nog evolueren. Feit 
is dat ik in jouw opnames ook laag mis, wat denk ik het gevolg is van 
de DPA positie zeg maar. Close miking geeft per definitie een tekort 
aan laag. Daarbij komt dat een ongecompenseerde cardoïde mic, zoals 
de DPA 4011 ook is, vanaf 200Hz met 6dB/octaaf afvalt. Dat deel com
penseer je dus enigszins door het proximity effect wat optreedt bij 
close miking. Maar het verlies dat ontstaat, omdat je maar naar een 
klein deel van je bas kijkt als je close miking doet, wordt daarmee niet 
meer goed gemaakt. Dat kun je weer enigszins compenseren door op 
het sleutelgat te richten, waar een overdosis laag uitkomt. Dat gedoe 
maakt er echter vooral in het laag een ongecontroleerde situatie van. 
Vooral de hogere harmonischen zullen het karakter van je bas bepalen, 
zeg maar het ‘echtheids gehalte’. En die klinken vooral beter met een 
microfoon dan met een pickup onder de kam. Een vraag die ik aan jou 
heb is, welke van je pickups die je allemaal geprobeerd hebt, klinkt 
vooral het best in hoog?  
Rob van Heelsbergen 
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Dat is toch wel heel duidelijk de Wilson. 
Philip Baumgarten 
 
Nu had ik dat wel verwacht, maar het kon geen kwaad dat te verifië
ren. Wat de Wilson waarschijnlijk mist is het diepe laag? Klopt dat of 
heb ik het mis? Of anders gevraagd: zou je enigszins kunnen duiden 
wat het klankkleur verschil tussen de Wilson is en je microfoon (dus 
los van andere problemen zoals rondzingen e.d.)? 
Rob van Heelsbergen 
 
Je hebt helemaal gelijk, wat Wilson mist is het diepe laag en ook een 
natuurgetrouwe weergave van het akoestische geluid – wat overigens 
de makke is van alle elementen die ik tot nu toe gehoord en gepro
beerd heb. Het verschil in klankkleur van de Wilson versus een mic is 
dat een mic het akoestische geluid (veel) beter weergeeft, dat is zo 
klaar als een klontje. Maar ja, wat heb je eraan als het volume niet in 
orde is!? 
Mijn vraag over de plek waarop je de mic gezet heb, is eerder omdat 
ik zelf gemerkt heb dat de natuurgetrouwe weergave van mijn basge
luid erbij gebaat was als ik nog iets hoger ging zitten dan jij – dus net 
BOVEN de sleutelgaten en dan in het midden. Niemand heeft het er
over dat dit een goede plek is, ik weet het, maar daar kwam ik dus op 
uit na veel geëxperimenteer. Bij mijn bas is dat ideaal! Overigens: mijn 
houten bas klinkt sinds kort veel beter na een reviseerklus. Het wordt 
tijd dat ik met die bas het opnemen experiment aanga. 
Philip Baumgarten 
 
Rob, ik ben een volslagen leek op het gebied van elektronica dus ver
geef me ‘domme’ vragen. Ik heb met belangstelling je website gelezen 
over het bouwen van een contrabas microfoon en overweeg hem 
samen met iemand die er verstand van heeft te bouwen. Ik heb een 
vraag: ik heb gekeken naar de microfooncapsules die je aanbeveelt en 
zie dat die een bereik vanaf 100Hz hebben. Ik heb ook ergens gelezen 
dat de lage E een frequentie heeft van 41Hz, Is er een speciale reden 
dat je een microfoon hebt gekozen met een bereik vanaf 100Hz? 
Ronald 
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Grofweg kun je microfoons onderscheiden in drukgevoelige en gra
diëntgevoelige. De eerste worden voornamelijk gebruikt als rondom 
gevoelige microfoon. Ze zijn fundamenteel recht tot dichtbij 0 Hz. De 
gradiënt gevoelige mics zijn richtgevoelig, waarbij de frequentiekarak
terstiek in principe oploopt met 6dB/octaaf (naar hoog toe) of, liever 
gezegd, ze vallen af vanaf 20kHz naar laag toe. Dit wordt door speciale 
mechanische maatregelen gedeeltelijk gecompenseerd in de capsule 
zelf. Vrijwel alle ‘capsules’ in deze categorie (richtgevoelige micro
foons) worden gecompenseerd tot ca 200Hz. Die frequentiekeuze is 
niet zomaar gemaakt: vanaf die frequentie gaat het proximity effect 
optreden, dat ervoor zorgt dat het laag sterk wordt opgehaald als je 
dichterbij komt. Bij ca 30 cm afstand blijkt de totale karakteristiek on
geveer een vlakke overdracht tot ca 20Hz te hebben. Dichterbij loopt 
het laag extra op. 
Ongeacht welk element je koopt, ze vallen dus fundamenteel allemaal 
af. De karakteristieken van deze capsules worden in ‘het verre veld’ (1 
meter afstand) gemeten. Vaak worden professionele microfoons voor
zien van twee of drie standen voor het laag, waarbij de noodzakelijke 
compensaties voor laag in de voorversterker worden gerealiseerd. Dan 
kun je dus kiezen om veel laag op te halen op grote afstand (groter 
dan 1m) of ze juist af te laten vallen voor heel dichtbij (zang). 
Anders gezegd koop je een richtgevoelige microfooncapsule, dan valt 
hij ALTIJD af vanaf ca 200Hz (3dB) in het laag. Dat is maar goed ook, 
anders krijg je dichtbij veel te veel boost door het proximity effect. 
Bij het gebruik van deze zelfgebouwde microfoon kun je de hoeveel
heid laag enorm beïnvloeden met de positie. Richt je de mic op het 
sleutelgat onder de Esnaar, dan krijg je een overdosis aan laag om 
twee redenen. Ten eerste komt er veel meer laag uit de sleutelgaten 
en ten tweede zorgt het proximityeffect ook nog eens voor een extra 
boost. Overigens zul je al snel gebruik gaan maken van het richten op 
het sleutelgat om het rondzingen te verminderen. 
Rob 
 

BASS PICKUPS TEST 
Hier een leuke opname met vergelijking van Fishman pickups met mi
crofoon. Slechte bas trouwens. Ben zelf niet zo Fishman vanwege de 
(jakkie) bp100, maar misschien weet iemand nog filmpjes van Under
wood of planet? De Full Circle is in de test het tweede voorbeeld. 
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De Full Circle klinkt altijd erg goed – in ieder geval vele malen beter 
dan de BP100 of Underwood en Underwood klonen. Kan aan de bas 
liggen. 
Over het algemeen wordt aangenomen dat een kamelement de tril
ling van de snaren die doorgaat in de kam versterkt. Dit is maar half 
waar: het versterkt ook de trilling van de bas die omhoog gaat in de 
kam. In het geval van deze bas lijkt het te dempen. 
Het is dat ik geen grote wielen in mijn kam wil hebben, anders zou ik 
zeker voor de Full Circle kiezen. 
Jürgen Preyer bouwt trouwens een soortgelijk element dat in het hout 
van de kam gaat, dus zonder wieltjes, met nog een schakelaar in de 
draad. Klinkt nog beter dan de Fishman. 
Ook nadelig aan de Fishman is dat ze de plug aan de snaren vastmaken 
tussen de kam en het staartstuk. Daar beïnvloeden veel boventonen 
de klank. Dan liever op het staartstuk met een beetje demping. 
Martin 
 
Quote Martin: Ook nadelig aan Fishman is dat ze de plug aan de sna-
ren vastmaken tussen de kam en het staartstuk. Daar zitten veel bo-
ventonen die de klank beïnvloeden. Dan liever op het staartstuk met 
een beetje demping. 
Volgens mij maakt dat helemaal niks uit. Ik heb een Full Circle en het 
maakt totaal geen verschil of je de plug wel of niet tussen de snaren 
hebt. Wel merk ik dat hij redelijk snel gaat rondzingen. Voor luide si
tuaties gebruik ik daarom een Biesele magnetische pickup. Dat klinkt 
elektrischer, maar dan heb je in ieder geval geen feedback en ben je 
altijd goed te horen. Beter een elektrischer geluid dat je hoort, dan 
een mooi akoestisch geluid dat je niet hoort. 
Huub 
 
Een soort Biesele lijkt me ook wel wat, maar dan in de toets gebouwd 
(zoals Nils Henning Orsted Pedersen had) en niet zo'n blok aan mijn 
toets. Zit nog te wachten op een contrabasversie van QTuner, Ne
derlands merk magnetic pickup, heel zuiver. 
Als mijn bas teveel rondzingt, demp ik ook dat stuk snaar achter de 
kam en dat scheelt behoorlijk. 
Martin 
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Voor zover ik weet gebruikte Niels Henning een Wilson (ik heb dat ele
ment ook). Zijn hoofd staat ook groot op de homepage van Wilson. 
Hij kwam tijdens optredens aanzetten met een koffertje, waar (ver
moed ik) een voorversterker inzat waar hij blij mee was. Hoe dan ook, 
hij had live precies dat geluid dat we van zijn platen kennen. Ik heb 
hem op het North Sea op een andere versterker zien spelen dan de 
zijne, maar hij klonk precies zo. Dat zal dan wel aan dat koffertje heb
ben gelegen. 
Philip Baumgarten 
 

COMBINEREN PIEZO MET MIC 
Heeft iemand ervaring met het versterken van de contrabas door 
zowel een piezo als een microfoon (tegelijk dus)? Ik zit daarover te 
denken, maar Ferdinand Rikkers raadt het me af, die vindt dat mics 
nog altijd veel te snel gaan rondzingen en niet echt door het geluid 
van de band heenkomen. Heeft iemand daar ervaring mee? 
Philip Baumgarten 
 
Wat ik zie is dat veel bassisten een piezo naar de backline sturen en 
de microfoon naar de PA. AMT heeft een speciale microfoon voor con
trabas en er is tegenwoordig een speciale microfoonklem waarmee je 
een microfoon aan je contrabas kunt bevestigen. Met een richtings
gevoelige microfoon zou je een eind moeten komen. Soms kan de mi
crofoon naar de backline – dat is heel erg afhankelijk van akoestiek en 
volume en dergelijke. Het combineren van mic en piezo zal vreemde 
faseverschuivingen tot gevolg hebben. Dus het signaal van de piezo 
en element zullen een minimaal tijdsverschil hebben waardoor be
paalde frequenties wegvallen of juist versterkt worden. Soms kan een 
fase schakelaar helpen, maar je bent vooral afhankelijk van de plaat
sing van de microfoon. Ik heb vaak opnames gemaakt met mic en 
piezo, waarbij ik in bijna alle gevallen alleen de microfoon gebruikte 
in de uiteindelijke mix. 
Eric Damstra 
 
Ik heb 2x op 't podium gestaan met 'n dubbel systeem zoals je om
schrijft. Ik heb gespeeld met een AKG perception 100, met isolatie 
schuim tussen de brug geklemd. Was best aardig. 

156

https://appliedmicrophone.com/
https://en.audiofanzine.com/large-diaphragm-condenser-microphone/akg/Perception-100/user_reviews/


Ik heb Arne van Dongen weleens met een zelfde soort setup zien spe
len in de Paradox, dat klonk als een huis. Ben even kwijt welke mic hij 
had, maar het was ook een grootmembraan tussen de brug, ik dacht 
een AKG (of Sennheiser), maar welk model... 
Zo'n AMT mic ziet er goed uit, maar je moet alleen wel aardig je por
temonnee trekken.  
Paul 
 
He Paul, interessant, bedankt. Had je veel last van rondzingen? Klonk 
je geluid inderdaad akoestischer? 
Philip Baumgarten 
PS: ik kom er ook op omdat ik op het North Sea de meeste bassisten 
met een mic zag optreden, zonder dat ze gingen rondzingen. 
 
Wat betreft het uitfase zijn van de piezo en de mic: zou dat niet op te 
lossen zijn door een van beide (bijvoorbeeld de piezo) een minuscule 
vertraging te geven? Ik heb ooit gehoord dat dit weleens gedaan wordt 
bij PAinstallaties, om te voorkomen dat het geluid van de backline en 
dat van de PA niet insync zijn. 
Sander  
 
Ik heb geen problemen gehad met rondzingen, omdat het micsignaal 
niet het podium op kwam. Zolang de geluidsman zorgt dat het mic
geluid niet op de monitors komt, zou het goed moeten gaan. Tenzij 
het zaal geluid niet zo hard staat, dat je via die weg feedback krijgt. 
Paul 
 
Sander, het fase probleem kan voor verschillende frequenties verschil
lend zijn, dus dan wordt het erg complex om op te lossen met een 
elektronische vertraging. Met PA's doen ze het, voor zover ik weet, al
leen om bij grote concerten de luidsprekers die halverwege het veld 
staan geen verschil te krijgen met het geluid van de speakers naast 
het podium. Dan is het gewoon de afstand meten en de vertraging uit
rekenen. Op zich vind ik piezo naar de backline en microfoon naar de 
zaal de mooiste oplossing. Het publiek hoort de bas zoals het zou moe
ten en de bassist heeft een monitor die niet kan rondzingen. 
Eric Damstra 
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Mijn ervaring is dat een microfoon alleen of een piezo alleen beter 
klinkt. Als je mengt krijg je toch een vreemd en in mijn oren onnatuur
lijk geluid. Bepaalde frequenties worden versterkt of juist verzwakt. 
Op de één of andere manier hoor je heel snel of iets natuurlijk klinkt 
zonder dat je er een verklaring voor kunt geven. 
Er is een algemene regel voor als je opnames maakt met meerdere 
microfoons voor één instrument. Ik geloof dat de tweede microfoon 
dan minimaal drie keer de afstand moet hebben tot het instrument 
als de eerste microfoon. Dat probleem heb je dus altijd met een piezo 
en een microfoon dicht op de bas. ik heb een tijdje geprobeerd met 
een miniatuur microfoon van DPA (4060BM) mijn bas uit te verster
ken. Is rondom gevoeling en worden dus ook gebruikt in theaters, ver
stopt in het haar e.d. Klinkt heel erg goed, bijna onzichtbaar op je bas 
maar heeft wel erg veel last van feedback. 
Na veel geexperimenteer is het me eindelijk gelukt om met een re
delijk volume met alleen een microfoon over  mijn basversterker te 
spelen. Ik had er op Talkbass het één en ander over gelezen en via 
Marktplaats een AKG C3000 gevonden. Dat is een groot membraan 
condensator microfoon, die schakelbaar is naar hypercardoïde – dus 
richtingsgevoeliger dan een normale microfoon, vergelijkbaar met zo'n 
(te dure) AMT. Die heb ik met twee post elastieken opgehangen tussen 
de poten van de brug en dan enigszins van me af gedraaid richting F 
gat. Mijn versterker op een tafeltje schuin achter me gezet zodat die 
wat dichter bij  mijn oor komt en zo gaan staan dat de achterkant van 
de microfoon naar de versterker wijst. Op die manier heeft hij het 
minst last van rondzingen. Ikzelf sta tussen de versterker en de micro
foon. Aangesloten op een Presonus Bluetube en de uitgang dan weer 
naar  mijn SWR WM12 (wordt niet meer gemaakt). Voorzichtig het 
volume opendraaien zodat het niet gaat rondzingen. Het was een ver
ademing, je hoort ineens veel meer detail in je geluid en het klinkt ook 
veel natuurlijker dan met piezo. Strijken klinkt ook een stuk aangena
mer. 
Mijn contrabas is een multiplex Musima en geeft akoestisch niet veel 
geluid, dus het viel mij mee hoe hard ik kon spelen zonder dat het ging 
rondzingen. Ik vermoed dat de resultaten nog beter zullen zijn met 
een goede bas. Het viel me op dat ik harder moest werken omdat de 
toon nu echt uit de bas moest komen i.p.v. uit het element. Ik heb dus 
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wel geforceerder gespeeld dan normaal, maar ik blijf voorlopig op 
deze manier oefenen. Ik heb het idee dat het erg goed is voor de toon
vorming en ik vond het geluid veel inspirerender dan van mijn piezo 
element. Ter vergelijking nog wel even ingeplugd, maar snel weer 
terug gegaan naar de microfoon. 
Eric Damstra 
 

PICKUP 
Ik heb nu sinds een half jaar een 40 jaar oude Duitse triplex contrabas. 
De bas speelt redelijk en zingt (voor een triplex bas) vrij mooi. Ik zit 
alleen met het volgende probleem: de versterking. Er zit nu een merk
loos piezo element  in de zijkant van mijn kam geklemd. Helaas pikt 
deze piezo voor mijn gevoel nog teveel snaar op en zit er een domi
nante treble in de sound. Nu kan ik met de versterker wel wat knutse
len, maar er is gewoon te weinig body. 
Ik heb een Hartke 7000 Top (wordt niet meer gemaakt) en een Eden 
4x10 speaker. Dit is niet de ideale combinatie voor contrabas. Ik denk 
dat een andere pickup zou kunnen helpen. 
Ik ben een student, en mijn budget is tot de €150 en het liefst zo goed
koop mogelijk. Ik zoek niet de crème de la crème (want daar is mijn 
bas ook niet naar), maar gewoon een degelijke pickup. Ik heb verder 
alleen ervaring met de Fishman, maar dat vind ik niet echt mijn ding. 
Ik heb van iemand de tip van Shadow elementen gekregen en The 
Realist. Een bekende van mij heeft er ook een Sadowsky preamp tus
sen gezet om de ingangsimpendantie op te peppen, dit zou ook hel
pen. Maar ik vind dat nogal een dure grap... Het gaat erom dat ik een 
redelijke sound uit mijn versterker kan halen. Ik speel jazz. Akoestisch 
klinkt de bas prima. Heeft iemand ervaring met deze pickups? 
Lex Geerlings 
 
Ik heb nu een handgemaakte piezo van Jak van Waarde en ik ben er 
erg over te spreken! De eerste keer dat ik hem inplugde merkte ik met
een dat dit element veel meer laag oppakte dan mijn oude piezo. Hij 
heeft veel hoog en midden (400HZ), wat (spelend over een Hartke ver
sterker) een beetje een kartonnen doos geluid gaf. Na wat EQ'en blijkt 
dat de piezo het laag lekker strak en stevig weergeeft. Ik denk ook dat 
dit mede komt omdat de piezo lekker stevig vast zit in mijn kam. Het 
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hoog dat de piezo oppikt (treble/snaar) vond ik eerst hinderlijk. Het 
gaf mijn slordigheden iets teveel weer. Haha, maar dit heb ik ook ver
holpen met het gebruiken van mijn EQ. Ik houd er ook meer van om 
een lekkere volle bassound te hebben dan definitie. Dit mede omdat 
ik dan mijn rol als bassist (in mijn ogen) beter uit kan voeren, namelijk 
het leggen van een fundament. 
Als ik soleer, blijft het geluid ook duidelijk en mis ik het hoog (dat ik er 
dus uit heb gedraaid op mijn versterker) niet. Ik ben er blij mee! Dit is 
zeker een blijvertje. 
Lex Geerlings 
 
Fijn dat de pickup naar tevredenheid is! Om je sound wat meer 'body' 
te geven, zou je eens een proefje kunnen nemen met een eenvoudige 
preamp, bijvoorbeeld een Fishman BII. Hiermee wordt de impedantie 
van de piezo beter gematched aan de versterker. Je kunt ook experi
menteren met de plaatsing van de pickup. Soms maakt een kleine ver
schuiving een wereld van verschil, omdat de spleet tussen de vleugels 
van de kam nooit helemaal exact recht zal zijn en de druk op de piezo 
daardoor niet precies in het middelpunt komt. 
Hansmiv 
 
Op het rock and roll festival op Terschelling zijn veel contrabassen aan 
het werk, maar ik heb er weinig bassen gehoord. Allemaal zompen ze 
in het laag/midden, ondanks goede speakers en versterkers. Ik zie het 
slappen wel, maar hoor het niet. 
Bij contrabas kan de keten elementversterkerspeakers geen zwakke 
schakel verdragen. De keten is zo goed als de zwakste schakel. Als je 
geen goed element hebt, koop dan vooral geen goede versterker en 
speakers, dat is zonde van je geld. Niet alleen actieve pickups zijn kwa
litatief minder, dat geldt ook voor dure exemplaren als Wilson. In al
gemene zin is te stellen dat hoe verder het piezo element en de snaren 
van elkaar verwijderd zijn– en hetzelfde geldt voor element en pre 
amp – hoe minder goed het midden en hoog klinkt. 
De Highlander is een actief element dat in de kam wordt gefreesd op 
8 mm van de snaren en vervolgens actief versterkt wordt. Alles wordt 
keurig achter de slof weggewerkt. Geen feedback en een goed mid
den/hoog gebied. Een nieuw setje kost €225, dat is ongeveer de prijs 
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van een setje snaren. Highlander is een element dat voor akoestische 
(bas)gitaren is ontworpen en het uitstekend doet op de contrabas. Het 
is een strengetje piezo’s dat bij een gewone gitaar onder de brug be
vestigd wordt. Bij de contrabas wordt het element in de kam gefreesd 
over de hele breedte van de snaren. De voorversterker zit in een me
talen pen, die mooi met het batterijtje en de ingang van het signaal
snoer achter de slof wordt weggewerkt. Voor de goede orde: de 
kwaliteit van de kast komt in dit systeem minder in de versterking door. 
De voordelen zijn echter groot: een sterk signaal, weinig feedback en 
het belangrijkste: een breed geluidsspectrum dat uitstekend kan wor
den versterkt.  Omdat het systeem intern wordt verwerkt, is er ook 
geen gepruts meer met de drukgevoelige elementjes tussen de vleu
geltjes van de kam. Ik speel noodgedwongen altijd tegen mijn spea
kerkast aan – het is een grote band met 8 man en er is dus weinig 
plaats – en heb zelden last van feedback. Ik heb wel een triplex bas, 
anders is de feedback denk ik niet onder controle te houden. Ik speel 
er nu 13 jaar mee tot volle tevredenheid. 
Van de hierboven beschreven combinatie HartkeEden is Hartke nog 
een zwakke schakel. Sparen voor goede spullen, denk aan een een
voudige SWR Redface, het is het meer dan waard. Tenzij je niet kunt 
spelen, is het buitengewoon jammer als je niet hoorbaar bent. 
Frans Gabler 
 
Ik heb zelf ook zo'n Highlander. Klinkt erg elektrisch moet ik zeggen, 
hoewel ik er alweer 5 jaar mee speel zonder problemen. Ik had het er 
laatst over met Jürgen Preyer (contrabas bouwer). Zijn ervaring was 
dat elementen die dicht bij de snaren zitten, zoals de Highlander, veel 
snaargeluid oppakken en weinig van de body. Ze geven dus op goed
kope bassen een goed geluid. Elementen die meer bij de body gemon
teerd zitten, zoals de Full Circle, geven daartegen meer de klank van 
de kast weer (ook als die slecht is). Klinkt logisch. 
Ik vind de Highlander optie ook wel redelijk ingrijpend. Je kunt het ele
ment niet meer verwijderen zonder een nieuwe kam te laten plaatsen. 
Het systeem klinkt wel erg goed. Klasse A preamp, dus ook geen pro
blemen met impedantie matching richting versterker. Maar volgens 
mij is het altijd behelpen. Piezo geeft de contrabas nooit helemaal 
mooi door, maar heeft geen feedback. Microfoon klinkt vaak veel 
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beter, maar heeft weer feedback problemen. Wat een mooi instru
ment is het toch zo'n contrabas..... 
Eric Damstra 
 
Bovenstaand verhaal klopt wel. Bij contrabassen worden keuzes ge
maakt met de gevolgen die daarbij horen. Daar staat tegenover dat 
het veelal geproduceerde zompige laag in mijn beleving minder met 
de sound van een contrabas te maken heeft. De contrabas is een in
strument dat ontworpen is om geluid te maken en niet om versterkt 
te worden. We doen het toch... 
Frans Gabler 
 
Ook ik heb een tijdje gespeeld met een Highlander. Ze hadden zelfs 
een tijd een set specifiek voor contrabas, de BassBag. Het geluid was 
prima en overtrof de meeste systemen. De klank was echter sterk af
hankelijk van de inbouw. Een krappe sleuf gaf al snel feedback en een 
ongenuanceerd geluid. De nadelen zijn al deels genoemd: door de ma
nier van inbouwen is de uitwisselbaarheid slecht. Daarnaast wordt de 
slap slecht uitversterkt. Dat geldt overigens voor bijna alle pickups (be
halve dan de K&K Rockabilly slap special). Dit eenvoudig op te lossen 
met een losse piezo achter de toets. Je kunt hem dan apart over de 
PA laten lopen. Momenteel ben ik aan het experimenteren met een 
pickup van Lucas Suringar. Hij lijkt op de Shadow, maar de pickup die 
onder het ‘G’ deel van de kam gaat, is een stuk kleiner, zodat het geluid 
beter in balans is. 
Ronald 
 
Ronald, bedoel je de FWF Systèmes B1 pickup? Ik heb daar zeer pret
tige ervaringen mee, maar de elementjes zitten vrij los tussen de vleu
gels van de kam. Resultaat: elk optreden of repetitie de pickups 
opnieuw positioneren om het beste geluid te krijgen. Het maakt echt 
een wereld van verschil wanneer je de pickups een beetje verschuift. 
Iemand een idee of ik de elementjes kan vastlijmen? Vaster zetten, 
door de ruimte tussen de vleugels meer op te vullen lijkt me geen goed 
idee, omdat ik vermoed dat de druk op de pickups een grote invloed 
heeft op het geluid. 
Francis 
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Qua beschrijving lijkt het nog het meest op de door Francis beschreven 
FWF. Het is inderdaad een sterk op Underwood gelijkende pickup. Ik 
heb hem niet rechtstreeks via Lucas maar heb hem besteld bij mijn 
vaste basdealer/leraar. Hij laat me allerlei systemen uitproberen dus 
dat is wel lekker om je een goed beeld te vormen. 
Vastlijmen zou ik beslist niet doen, iets veranderen is dan niet meer 
mogelijk en het zou nog wel eens flink invloed op je geluid kunnen 
hebben. Opvullen is wat mij betreft de betere optie hoewel ook dat 
van invloed is op je geluid, naarmate ze meer klem zitten wijzigt ook 
je sound. Je kunt het proberen met een strookje fineer of van dat 
dunne hout, zoals dat bij sigaren wordt geleverd om ze aan te steken. 
Ze zijn flinterdun, maar deze methode volstaat waarschijnlijk om ver
schuiven te voorkomen zonder je geluid drastisch te veranderen. 
Ronald 
 
Als het gaat om de FWF Systèmes B1,dan heb ik daar een eenmalige 
ervaring mee. Gekocht, omdat er een probleem was met mijn High
lander, een aardebrom die maar niet wegging. Bij Lucas dat element 
geprobeerd in zijn werkplaats en inderdaad klonk het daar nog wel 
aardig. Voor het goede begrip: zonder andere instrumenten, zonder 
drums en met het speakertje op 2 meter afstand. Inderdaad meer kast 
en minder snaren in het geluid, eigenlijk een best wel aardig geluid. 
Diezelfde avond opgetreden in een grand café en al bij de soundcheck 
kwam ik al achter dat het helemaal niet goed zat. Enorme feedback,  
waar ik niet meer aan gewend was en ik heb de bas na meewarige 
blikken van de bandleden voor de decoratie aan de kant gezet en die 
avond op mijn fretless Rikkers gespeeld. 
Beide elementjes – die inderdaad in grootte verschillen – zijn met een 
rubber laagje bekleed; vastzetten met lijm is dan geen optie. Klemmen 
met stukjes fineer wel. Ik vond het prutswerk en heb meteen weer 
een nieuwe Highlander gekocht. 
Frans Gabler 
 

SCHERTLER ELEMENT 
Wie heeft ervaring met door Schertler gemaakte contrabas kamver
sterking? Ik gebruik piezo elementen, maar die zijn veel te zacht of de 
boel gaat rondzingen. Ik heb een Schertler Jam 400 (waanzinnige 
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goede versterker voor bas, gitaar en zang, ja ja), maar de contrabas is 
echt een probleem als ik die versterk. 
Henk Wessels 
 
Ik heb een tijd hun element gebruikt, maar was er niet blij mee. In ze
kere zin klinkt het best wel akoestisch, maar ook wel ver weg, als je 
begrijpt wat ik bedoel. Kortom, het was geen blijvertje. Maar goed, 
dat was alweer 15 jaar geleden, misschien zijn ze nu beter. Eigenlijk 
heb ik nog met niemand contact gehad die deze elementen enthou
siast gebruikt. Een veeg teken? 
Philip Baumgarten 
 
Hier vind je enkele alternatieven. De meeste pickups voldoen redelijk 
als je ze goed monteert en aansluit. Maar dan moet je wel heel goed 
weten waar je mee bezig bent en hier gaat het doorgaans fout. Een 
piezo heeft een extreem hoge impedantie (zeker 1 Megaohm). Je 
hebt een passende omvormer nodig voordat het signaal de versterker 
ingaat. Het contactoppervlak moet ook perfect aansluiten en bij geen 
enkele frequentie gaan rammelen. Zelf heb ik al jáááren plezier van 
de Clevinger Natural Presence. Hij begint nu (na ruim tien jaar) mee 
te resoneren met de D dus moet er een nieuwe komen. Ik twijfel nog 
tussen de Alter Ego en de Sombrero. 
En je kunt natuurlijk ook een Electric Upright Bass erbij aanschaffen. 
Wiro Jacobs 
 

SD SYSTEMS PICKUP 
Ik wil een pickup voor mijn contrabas kopen, en kwam de Sd Systems 
pu4 tegen. Dat is een piezo met vier microotjes die je op je brug mon
teert. Heeft iemand ervaring met dat element of met soortgelijke ele
menten? 
Jef 
 
Ik heb nog eens wat verder rondgekeken ondertussen, en in dezelfde 
prijsklasse kan ik ook de volgende elementen tegen: de Fishman bp
100, de K&K double big twin (of gewoon big twin) en de Shadow sh 
950. Op dit moment heb ik een Schaller 10/70, maar die heb ik niet 
durven monteren (ik wil liever niet boren in mijn bas). Ik vrees ook dat 
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die weinig akoestisch gaat klinken, aangezien het een magnetische pic
kup is, die dus gewoon de vibratie van je snaar omzet in elektrische 
signalen, net als bij een ebas. 
Heb je sowieso een voorversterker nodig? of kom je er wel met een 
stevige basversterker waar een voorversterker zit ingebouwd (het is 
wel een versterker voor basgitaar). Of kan ik mijn contrabas gewoon 
rechtstreeks naar de PA leiden? 
Jef 
 
Vorige week speelde ik op een Mark Eden basversterker. Mijn gitaar 
klonk er super op, werkelijk, die heeft nog nooit zo mooi geklonken, 
maar mijn contrabas klonk er vreselijk op, die heeft zelden zo beroerd 
geklonken. Op het ding dat ik nu heb, de Markbass minicombo, klin
ken ze allebei aardig, maar dat praktische ding (16 kilo) heeft bij nader 
inzien toch te weinig laag en bovendien een gekleurd geluid, waar je 
van moet houden. Hetzelfde geldt voor PA's: soms klink je er prachtig 
op, soms vreselijk. Dus gewoon maar de boel naar muziekwinkels sle
pen en alles uitproberen dat voorhanden is, er zit niet anders op. 
Het is niet zo dat je perse een voorversterker nodig hebt. Er zijn ge
noeg versterkers waar beide instrumenten prima op klinken hoor. 
Philip Baumgarten 
 
Of je een voorversterker nodig hebt, hangt af van de lengte van de 
kabel. Het signaaltje van zo'n piezopickup (of elke ander microfoon 
eigenlijk) is heel zwak. Een voorversterker doet niets anders dan dit 
zwakke signaal versterken (van 50mV naar 500mv ofzo) zodat het min
der gevoelig word voor storingen. 
Bij een microfoon heb je een gebalanceerde signaaloverdracht (3pin
nige XLR) en dan heb je dit niet nodig voor kabels onder de pakweg 
100 meter. Als je graag knutselt, kun je dus een XLR aansluiting maken 
op je bas en versterker, en dan heb je echt geen aparte voorversterker 
nodig. Een DIbox doet dit voor je (het signaal gebalanceerd maken). 
In de meeste voorversterkers zit natuurlijk ook een uitgebreide toon
regeling, maar als je al een degelijke versterker hebt, hoef je geen 
voorversterker aan te schaffen. Dat geeft maar een onterecht gevoel 
van controle over je geluid, omdat je veel knoppen hebt... 
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Een actieve elektrische bas is gewoon een bas met zo'n ingebouwd 
voorversterkertje. Aguilar heeft die dingetjes ook los. De OPB3 bij
voorbeeld kost ongeveer €180. Je moet er een 9V batterijtje indoen. 
Om op je vraag over ‘rechstreeks naar de PA’ te antwoorden: geen 
goed idee zonder voorversterker of DIbox. 
Erwin Deumens 
 
Interessant Erwin! Heb ik het goed begrepen dat als ik de jackplug van 
mijn elementen vervang door een XLR plug en de XLR aansluiting van 
mijn mengpaneel gebruik, dat ik dan opeens een stuk beter geluid 
heb? Is dat een ingewikkelde operatie, zo'n plug vervangen (sprak de 
nitwit op dit gebied)? 
Philip Baumgarten 
 
Het is niet zo eenvoudig dat je gewoonweg van een 2pins jack naar 
3pins XLR kan. Het signaal moet ook gebalanceerd worden en daar 
komt een trafootje of wat elektronica aan te pas (een opamp met 4 
weerstandjes). Zo'n trafo is werkelijk het enige wat in een passieve DI
box zit. Sommige basversterkers hebben dit trouwens ingebouwd. Bij 
Farnell vind je zo'n trafo voor €15,50 (neen, geen typefout). Voorbeeld: 
Neutrik NTE10/3. Neutrik is trouwens ook een bekend merk van XLR
pluggen. De vraag is of je hier plaats voor hebt in je bas. Je kunt het 
ook extern in een kastje inbouwen (heb het ooit ingebouwd in een 
oud blik mais), maar dan kun je natuurlijk ook gewoon een DIbox 
kopen.  
Als je een gewoon standaard 3 meter kabeltje gebruikt is er geen ver
betering – eerder een verslechtering, omdat die trafo ook iets doet. 
Erwin Deumens 
 
Bedankt voor de info, ik ga onmiddellijk over op een drie meter kabel 
(ik gebruik inderdaad standaard 6). 
Philip Baumgarten 
 
Verwacht nu niet meteen veel verschil tussen die 3 en 6 meter... Het 
maakt allen hoorbaar verschil als je er pakweg 20 meter kabel tussen 
gooit. Als je je contrabas rechtsreeks verbindt met de PA ergens ach
teraan de zaal, merk je het wel. Er is echt geen reden om je 6 meter 
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kabels weg te gooien hoor. Het zou alleen een reflex moeten zijn om 
altijd de kortst mogelijke kabel te gebruiken. Sowieso bij een actieve  
bas is er nooit een probleem. 
Ik zal het zo samenvatten: 
* microfoon: altijd 3aderige XLR gebruiken. 
* gitaar, bas, piezo element: zo kort mogelijke kabel. Eventueel DIbox 
en/of voorversterker gebruiken. 
* actieve bas: alles is goed. 
Erwin Deumens 
 
Dat boren was in je toets, zo helemaal op het uiteinde, en dan kwam 
die pickup daar meteen onder te hangen. Niet iets wat je graag doet, 
dacht ik zo. 
Als ik het goed begrijp, heb ik dus met een piezoelement zeker een 
voorversterkertje nodig. Als ik voor rond de €175, een element koop, 
wat is dan een aanrader? Ergens in een Duitse winkel kon ik wel een 
Realistelement versieren voor €180, dat is misschien ook wel inte
ressant. En de Fishman bp100 was daar ook in aanbieding... 
Jef 
 
Er zijn allerlei hele goede en professionele muzikant die zweren bij het 
Realist element! Dat heb ik van die andere elementen die je noemt 
(nog?) niet gehoord. 
Philip Baumgarten 
 
Als oudere vergrijsde jazzbassist (speel al ruim 40 jaar op een oude 
Rubner 5snaars, een dijk van een bas met veel laag), heb ik zo lang
zamerhand heel wat pickups gebruikt, gehaat en geliefd. De Schaller 
moet je maar gelijk in je privémuseum storten, die maakt van je mooie 
bas een goedkope basgitaar. Wel veel sustain, maar erg vlak en saai. 
De Realist is fantastisch, maar geeft veel laag, klinkt op mijn bas 'wollig' 
en heeft een groot nadeel, namelijk dat het net lijkt of de bas verder 
van je vandaan staat. Je mist de lekkere pitch van het aanslaan van de 
snaar en de 'knor' van je bas gaat goeddeels verloren. Dat komt vooral 
door de positie van de pickup (onder de poot van de kam) waardoor 
er meer 'kast' en minder 'snaar' wordt opgepikt. Voor strijken is dit 
element perfect. 
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De Wilson is eigenlijk perfect, zingt ook bijna niet rond, maar is in ver
houding veel te duur. 
Eigenlijk vond ik de Underwood nog steeds het fijnste element, maar 
die fabriek is tijdens een overstroming onder water komen te staan 
en daarna nooit meer opgestart. 
Shadow maakt de SH 951 (twee piezo's) of de 950 (met één piezo). 
Met de 950 heb ik geen ervaring, maar de 951 is vergelijkbaar met de 
Underwood. 
Maar nu de grap: ik kwam op een Duitse site (GEBA) een forum tegen, 
waarbij iemand zelf een soort Underwood geknutseld had en ik heb 
dat kunstje uitgeprobeerd. Bij Conrad heb ik twee piezo elementjes 
gekocht (40 cent per stuk!). Daar heb ik per elementje twee draadjes 
aan gesoldeerd en die draadjes vervolgens aan een jackplugvrouwtje. 
De piezo's heb ik voorzien van siliconenkit en er aan boven en onder
kant een koperen plaatje op gedrukt. Na droging van de kit netjes 
rondom afgesneden en de elementjes op de Underwood manier in de 
kam geklemd. En raad eens wat! Het is het beste element dat ik kan 
bedenken. Verbijsterend! En dat voor nog geen Euro! 
Over voorversterkers: ik speel op een cube van Gallien & Krueger, daar 
zit al een voorversterker in. De meeste goede basversterkers hebben 
een voorversterker. Ik heb nooit behoefte gehad aan een aparte voor
versterker, alleen in de tijd van de oude Barcus Berry elementen, die 
je met een dotje plakgum op de kam moest plakken, maar daar heb
ben we het gelukkig niet meer over...  
Jak van Waarde 
 
ik zou de Fishman bp100 vermijden: snel feedback, dun geluid (maar 
wel op te pimpen met een voorversterker of in mijn geval met een 
BOSS gitaar equalizer). Zeker op de door de fabrikant voorgeschreven 
monteer methode (op de brug). Ik heb hem zelf omgebouwd op bo
vengenoemde manier, maar dan met hout. Ook tussen de ‘vleugel’ 
van de brug. Klonk al beter. Uiteindelijk heb ik hem (voorzichtig, met 
mijn oude bas) tussen body en kam gedaan, dat klinkt wel echt goed, 
en geeft veel minder feedback. Maar als ik het over mocht doen, zou 
ik voor de Realist gaan, of eventueel een Revolution solo, ook een in
debrug piezo element. 
Jasja 
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Ik heb nog eens rondgeneusd en zit met een vraagje. Als je een zgn. 
'effectenbak' gebruikt, fungeert die dan ook als preamp? Of blijft het 
signaal zwak? Heeft iemand bijv. ervaring met de BFX708? 
Paul 
 
Een ‘effectenbak’ fungeert ook als voorversterker, dus je zwakke bas
gitaarsignaal word opgekrikt naar ‘line’niveau. 
Erwin Deumens 
 
Mijn effectenbak heet Boss gt6b, maar die doet iets lelijks met het 
contrabas geluid, dus hij is alleen bruikbaar voor de basgitaar. 
Philip Baumgarten 
 
Ook ik ben nog steeds op zoek naar de ‘ideale’ pickup. Ik heb een tijdje 
gespeeld op een Higlander IP1. Fantastisch geluid, maar met twee 
nadelen: doordat hij in de kam is gefreesd (best wel een klusje) is hij 
niet gemakkelijk over te plaatsen op een andere kam. Verder is het 
een heel gedoe om er een slap pickup bij te zetten vanwege bekabe
lingsproblemen. Ook heb ik een Shadow SH950, wel gemakkelijk over 
te zetten, maar ik ben niet zo tevreden over het geluid. 
Nu lijkt de K&K Bassmaster RB (Rockabilly Slap Special) een ideale op
lossing, omdat slap pickup en kam pickup over één voorversterker 
lopen. Ik heb geen idee hoe die klinkt en om hem nu zomaar te be
stellen... Heeft iemand er ervaring mee of met de K&K Bass Max? 
Ronald 
 
Zelf als drummer met triggers in de weer geweest en inderdaad, voor 
€1 heb je al een piezo. Toen ik mijn contrabas wilde versterken, heb ik 
zo`n zelfgebouwde (drum)trigger op de kam van mijn bas geplaatst, 
gebruikmakend van lijnklemmen(tjes). Geweldig geluid met een Ro
land cube 100. Daarna heb ik een Shadow element aangeschaft 
(SH712, de goedkoopste 2x piezo). Op die manier had ik twee piezo’s 
en kon ik het verschil beluisteren tussen de €1 en €70. Met 1 trigger 
geen verschil, zelfde geluid. Met twee triggers kun je de sound bepalen 
omdat je de piezo’s kunt plaatsen waar ze het beste klinken (als je lijm
klemmen(tjes) gebruikt). Je kunt dus proberen wat goed klinkt, bijv. 
kleine of grote piezo’s. Maar wat vooral verschil maakt, is mijns inziens 
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de plaatsing op de kam en de kracht waarmee de elementen op de 
kam gedrukt worden. Verschillende maten klemmetjes proberen dus. 
Als je een systeem koopt met klemmetjes, zitten die meestal vooraan 
de kam tussen snaren E, A en D, G. Ik plaats mijn elementjes dieper 
op de kam, ongeveer op de helft. Het voordeel van de Shadow is dat 
ze mooi afgewerkt zijn en betaalbaar. Met losse klemmetjes kun je al
tijd het juiste geluid bepalen, lichter of zwaarder.... 
Robert Buitink 
 
@Ronald: ik heb de bewuste K&K pickup en ben er behoorlijk tevreden 
over. Nu moet ik zeggen dat ik eigenlijk niet zoveel meer slap, maar 
het slap element vooral gebruik om wat van de typische toetsgeluiden 
in het totaal te mixen. Op de bijbehorende voorversterker kun je een 
basisinstelling maken voor het hoog en laag per element. De fine tu
ning per locatie/nummer doe je vervolgens op je basversterker. De 
voorversterker heeft verder de optie om het signaal van beide ele
menten gemixt (middels de 2 volumeknoppen) uit te voeren als 1 ka
naal of gescheiden via 2 afzonderlijke kanalen/kabels. 
Sander 
 
Ik heb toen ik mijn contrabas kocht ook gelijk een Shadow element 
gekocht met 2 piezo's. Tijdje op gespeeld, maar ik vond het geluid en 
de feedback een groot probleem. Ik ben met van alles in de weer ge
weest om feedback te elimineren. Dat lukte nooit, soms moest ik ach
ter mijn versterker staan. Heb van een vriend een Underwood element 
met 2 piezo's overgenomen en ik moet zeggen: klinkt gelijk een stuk 
warmer. Wel minder output, ik moet mijn preamp verder open 
draaien. Ik kan nu tenminste een meter voor mijn versterker staan en 
alleen als ik de contrabas naar de versterker draai krijg ik feedback. 
Mijn conclusie is dus dat de piezo's van Underwood beter zijn. 
Jack 
 

CLIP ON TUNER 
Heeft iemand ervaring met zo'n tuner die je op de contrabas klemt? 
Werkt dat goed en welk model gebruik je? Maakt het nog uit waar je 
hem bevestigt? 
Eric Damstra 
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Ik heb geen clip on tuner (Korg chromatic tuner CA30). Ik sluit hem 
altijd aan via een kabel, maar ik merk dat ik dan veel last heb van het 
geluid van overige muzikanten. Blijkbaar pakt de kast van mijn bas erg 
veel externe geluiden op, die dit vervolgens doorgeeft aan mijn pickup. 
Hebben anderen daar ook last van? 
Sander 
 
Ik heb dezelfde tuner gehad. Ik heb gemerkt dat hij reageert op de 
dikte van de plug. Als ik een kabel gebruikte met een plug die niet 
maximaal dik was, reageerde hij veel meer op omgevingsgeluiden. 
Raar maar waar. Probeer maar eens. 
Philip Baumgarten 
 
Ik heb inmiddels de Korg AW1 gekocht (uit productie, nu de Pitchclip). 
Werkt perfect, pakt alleen de lage E niet echt makkelijk. Ik heb hem 
met de korte klip op de kam gezet. Daar gaat het redelijk goed. 
Ik wilde eigenlijk vooral een clip on tuner omdat het altijd zo'n gedoe 
is met een contrabas in je handen van plugjes te wisselen. 
Eric Damstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171

https://www.amazon.com/Korg-KOR-CA30-CA-30-Chromatic/dp/B000BBRZ3S
https://www.korg.com/us/products/tuners/pitchclip/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niels-Henning Ørsted Pedersen



 

6 TECHNIEK & ONTSPANNING 
 

 ENKELE TECHNISCHE BEGINNERSVRAGEN 
Ik heb een contrabas gehuurd en ik heb wat vragen. Het duurt nog 
twee weken voor ik mijn eerste les krijg, maar ik kan het niet laten om 
alvast te beginnen. 
1) Ik merk dat wanneer ik op de G en D snaar speel, de duim van mijn 
rechterhand op de E snaar steunt (zoals bij elektrische bas) en niet op 
de zijkant van de hals. Is dat fout en moet de duim perse op de zijkant 
van de toets blijven staan? 
2) Hoe hoog moet de bas ongeveer staan? M.a.w. hoe hoog moet de 
eerste positie ongeveer komen t.o.v je schouders. Ik merk dat ik na 45 
minuten spelen een beetje last van mijn rug krijg, ik oefen normaal 
ook altijd zittend met mijn bas. 
3) In mijn bas zit erg veel laag. Vooral de A, D, G, snaar klinken erg 
diep. De E snaar heeft beduidend minder (sub)laag en ook minder 
'plok'. Is dat normaal? Kan een bas ook te veel sublaag hebben? 
Huub 
 
1) Grappig is dat, ik moest echt even de bas erbij pakken om te weten 
hoe ik het doe. ik laat de duim tegen de onderkant van de E snaar rus
ten, op de toets, als ik op andere snaren dan de E snaar speel. 
2) De kop moet ongeveer beginnen ter hoogte van je wenkbrauwen. 
3) Nee, normaal is dat niet. Hoe lang zitten die snaren erop? Is de E 
snaar van een ander merk? Het kan het overwegen waard zijn om er 
een goede set snaren op te zetten. 
Triplex bassen klinken vaak erg laag. Heb jij er zo een? Als je in je eentje 
speelt is dat best lekker, maar het kan zijn dat je in een band te veel 
dreun hebt en te weinig definitie. Ligt er ook aan wat je wilt met je 
contrabas natuurlijk; voor hip hop bijvoorbeeld is dat een uitstekend 
geluid. Voor jazz niet. 
Philip Baumgarten 
 

173



Over die Esnaar: het zou ook aan de ruimte kunnen liggen waar je 
staat. Lage frequenties hebben extreem lange golflengtes, waardoor 
de grootte, vorm en je positie in de ruimte meer van invloed zijn dan 
bij hoge tonen. 
Zelf merk ik overigens ook dat ik de Esnaar anders aansla dan de ove
rige snaren, doordat  mijn duim er maar net naast zit. Dit betekent dat 
ik minder steun heb aan mijn duim en daardoor iets meer vanuit  mijn 
arm/pols beweeg. Ook draai ik mijn duim wat meer onder de toets 
(niet echt eronder) om de afstand tot de snaar wat te vergroten. Dit 
heeft weer als gevolg dat de trilrichting meer diagonaal op de toets 
staat, terwijl dat bij andere snaren meer evenwijdig is. Dit alles heeft 
in invloed op het geluid. 
Als in de nabijgelegen dienrentuin de olifanten onrustig worden als je 
speelt, heb je waarschijnlijk te veel sublaag in je bas. En anders alleen 
als je het niet mooi vind. 
Sander 
 
Dus dan doe ik het toch goed dat ik de duim op de E snaar steun als ik 
op de andere snaren speel (net zoals op elektrische bas dus). Ik dacht 
dat dat op contrabas niet 'mocht'. 
Over de E snaar klank: Het is een gehuurde bas van rond de €2500. 
Geen idee wat voor snaren erop liggen, ik denk kunststof, maar vol
gens mij heeft het niets met de snaren te maken. Wat ik merk is dat 
er bij de andere snaren meer 'plok' is, deze plok/tik veroorzaakt de su
blaag frequenties. Als ik alle snaren demp met de linkerhand en dan 
aansla hoor je het verschil ook. De bas klinkt verder heel goed. 
Huub 
 
Hey Huub, wat je rugpijn betreft: het kan zijn dat je niet goed rechtop 
staat. Probeer voor de spiegel te oefenen, dan kun je goed op je hou
ding letten! 
Irma 
 

AANSLAAN MET ÉÉN OF TWEE VINGERS 
Op basgitaar speel ik met de wijsvinger en de middelvinger van de 
rechterhand, en over het algemeen komen de vingers na elkaar aan 
bod. Op basgitaar houd ik mijn vingers ongeveer haaks op de snaren 
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en de nagel raakt de snaar als laatste waardoor de toon tamelijk 
scherp is. De voordelen van tweevingerig spelen zijn dat een hoge 
speelsnelheid mogelijk is en dat het aantal aanslagen per vinger de 
helft is, waardoor de eeltlaag minder snel afslijt. 
Toen ik weer met contrabas begon, was het in het begin noodzakelijk 
om met twee vingers aan te slaan, omdat anders de huid van mijn 
wijsvinger te snel afsleet. Als ik dat vergat en een zere wijsvinger kreeg, 
kon ik nog enige tijd met alleen de middelvinger spelen, maar dat is 
tamelijk ongemakkelijk. Om een mooie klank te krijgen, moeten voor 
mij de vingers een kleine hoek met de snaar maken, zodat voorkomen 
wordt dat de nagel de snaar raakt. Bij een kleine hoek heeft alleen de 
wijsvinger alle vrijheid. Als je de middelvinger gebruikt, zit de wijsvin
ger in de weg. Ik heb nu voldoende eelt op mijn vingers om lang achter 
elkaar alleen met mijn wijsvinger te spelen, en eigenlijk voelt dat het 
beste en is de toon het mooist. 
Tijdens Jazz in Duketown heb ik goed opgelet hoe topbassisten spelen. 
Wat ik zag was dat iedereen bij hoge tonen met twee vingers speelde 
en dat de hoek tussen de vingers en de snaar veel groter was dan bij 
lage tonen. Waarschijnlijk raakt de nagel daarbij de snaar, maar dat is 
niet erg omdat een scherpe klank bij hoge tonen juist mooi is. Het kan 
ook zijn dat de nagels kort geknipt waren, maar dat is me niet opge
vallen. Omdat ikzelf ook klassiek gitaar speel moeten de nagels van 
mijn rechterhand lang zijn, maar het kan zijn dat mensen die alleen 
contrabas spelen ze kort knippen. 
Bij lage tonen werd door sommige bassisten nog steeds met twee vin
gers gespeeld, maar anderen speelden bijna altijd met één vinger. 
Waarschijnlijk werd de middelvinger alleen nog gebruikt bij bepaalde 
overgangen, maar ik ben er niet achter gekomen wanneer. Als ik lage 
tonen met twee vingers speel, haal ik op contrabas geen hogere speel
snelheid dan bij spelen met één vinger. Op basgitaar is dat wel het 
geval, omdat de wijsvinger de beweging van de middelvinger hindert 
en er veel meer met het vlees van het eerste vingerkootje gespeeld 
wordt – waardoor het meer tijd kost om de vinger om de snaar te leg
gen dan wanneer alleen de vingertoppen worden gebruikt. Graag hoor 
ik jullie ervaringen over dit onderwerp. 
Adriaan Kragten 
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Ik speel vrijwel altijd met twee vingers, waarbij ik geen enkele hinder 
ondervind van mijn wijsvinger. 
Mijn nagels zijn inderdaad zo kort mogelijk. Ik vind het niet mooi als 
de snaar de nagel raakt, ook niet bij hoge tonen. 
NHOP sloeg met drie vingers aan. Er is dus van alles mogelijk! 
Hoger gebruik ik meer vlees, anders wordt de toon te dun. Dat bete
kent dat ik mijn vingers bijna parallel aan de snaren houd. Dan onder
vind ik wel wat hinder als ik tweevingerig wil spelen, maar het lukt 
toch als het nodig is en maakt mijn bewegingsvrijheid groter. Bij pas
sages met langere noten speel ik daar meestal met één vinger. 
Philip Baumgarten 
 
Elke bassist heeft hier wel zijn eigen mening over vrees ik... Je kunt 
het volgende doen: ren naar de winkel en haal het boek van Hein Van 
De Geyn. Doe de rechterhandoefeningen op open snaren en gebruik 
daarbij een spiegel om te controleren of je het echt goed doet en er 
zullen wonderen geschieden! 
Als je je nagels lang wilt houden om gitaar te spelen, heb je waarschijn
lijk een probleem; het zal of nagels knippen of een lelijk geluid zijn. 
Als je niet het geluid van nagels op de contrabassnaren wilt met die 
lange nagels, ga je je vingers in allerlei bochten wringen en een be
perkte rechterhandtechniek ontwikkelen. 
Francis Luyten 
 
Als ik zo aansla dat ik de toon het mooist vind, dus met de zijkant van 
het eerste kootje van de vinger, komen mijn nagels niet tegen de sna
ren, zelfs als ze tamelijk lang zijn. Ik doe dus geen moeite om dit te 
voorkomen. Met deze stand van de vingers heeft de middelvinger wat 
minder vrijheid dan wanneer de vingers een grotere hoek met de sna
ren maken. Ik denk dat het op den duur toch wel zal wennen. Het boek 
van Hein gaat uit van bassisten die in de Fsleutel kunnen lezen en dat 
kan ik niet. Daarom vrees ik dat ik er niet zoveel aan heb. 
Adriaan Kragten 
 
Je creëert inderdaad een dilemma op die manier; hoe meer je je vin
gers parallel met de snaren plaatst, hoe meer die middelvinger in de 
weg zit. Ideaal zou zijn dat je je vingers haaks op de snaren zet, maar 

176



dan is de toon wat dun. Je kunt zoeken naar een compromis waarbij 
de hoek van de vingers ergens in de buurt van de 45° ligt. 
Wat je waarschijnlijk ook wilt voorkomen is het volgende. Je speelt 
met de wijsvinger een noot op de Esnaar en de volgende noot ligt op 
de Asnaar. Je krijgt dan een rare overgang van wijs naar middelvinger. 
Dat gaat nog bij gemiddelde tempo's, maar als je een snel loopje moet 
spelen zit je vast. 
Je kunt het ook doen a la Ray Brown; die speelde met één vinger en 
haalde daar een behoorlijke snelheid mee. Er zijn vast nog wel meer  
‘éénvingerige monsters’ te vinden in het lijstje toppers. Zo’n vaardig
heid komt ook niet in één keer, dat vraagt oefening en geduld, veel ge
duld... Probeer voor jezelf een aantal oefeningen te maken op open 
snaren met een aantal combinaties van snaren. Zet de metronoom op 
een laag tempo en begin eraan. Elke dag een aantal keren een paar 
minuten. 
Mogelijke combinaties zijn: (in vier) G G D D A A E E E E A A D D G G 
enz... of G D D D G A A A G E E E enz... Je verzint er zo een heleboel. 
Zet een spiegeltje voor je waarin je desnoods enkel je rechterhand ziet 
en controleer de stand van je vingers. Streef daarbij ook steeds naar 
een mooie toon. Varieer dan ook nog eens het tempo van de metro
noom, bijvoorbeeld van 50 naar 70 en de volgende keer van bijvoor
beeld 90 naar 60. Schrijf de noten uit en zet erbij welke vinger je 
gebruikt voor welke snaar. Je kunt van een hogere naar een lagere 
snaar ‘raken’, m.a.w. dezelfde vinger gebruiken of een andere vinger, 
maar wissel bij voorkeur de vingers af. Kortom de mogelijkheden zijn 
onbeperkt! Met consistent werken krijg je zo een mooie rechterhand
techniek, zonder dat je nog nadenkt over welke vinger je nu eigenlijk 
graag had gebruikt. 
Toen je voor de eerste maal in een auto kroop had je waarschijnlijk 
ook liever gehad dat het een automaat was in plaats van een manuele 
schakelbak. Denk je nu nog na als je schakelt? Herhaling is het sleu
telwoord! 
Sorry jongens, ik kan het niet laten, ik was beter leraar geworden op 
een kostschool... (maar het is wel goed bedoeld hoor!) 
Francis Luyten 
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DE DUIM 
Mijn leraar probeert me een linkerhandhouding bij te brengen waarbij 
de duim licht gekromd achter de hals staat(zoals je een pilsje vast
houdt). Hoewel het een natuurlijke houding lijkt, heb ik zo minder 
kracht. Ik heb de laatste tijd veel video's van beroemde bassisten ge
keken en niemand gevonden die zo speelt (ongelooflijk hoe sommige 
kanjers hun bas vasthouden!) Wat is jullie ervaring? 
Marcel 
 
Charlie Haden speelde zo en dat is niet de 
minste natuurlijk. Ik vind het zelf vreselijk 
voelen en mijn mobiliteit in de weg staan, 
dus ik doe het niet zo. Het is natuurlijk zo 
dat hoe minder oppervlakte van je duim 
tegen de hals komt, hoe makkelijker je je 
hand kunt verplaatsen, dus uit technisch 
oogpunt is het geen goed idee. 
Philip Baumgarten 
 
Charlie had toch zijn duim omhoog 
staan? Ik bedoel dat de duim wel tegen
over de middelvinger staat, maar het eer
ste kootje niet recht of, zoals bij de 
meesten, een beetje naar achteren doorgedrukt maar een beetje naar 

voren gebogen zodat echt alleen maar het 
uiterste topje de hals raakt.  
Marcel 
 
Op foto's die ik heb gezien, zie je zijn duim 
uitsteken als je van voren kijkt. Dan moet hij 
hem plat tegen de hals hebben liggen, dacht 
ik.  
Philip Baumgarten 
 
Ik bedoelde zoals Hein van de Geyn dat 
doet. 
Marcel 
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Zoals Hein zijn duim houdt, doe ik het zelf ook. Dan raak je de bas zo
danig dat je je duim makkelijk kunt verplaatsen. Dus als ik het goed 
begrijp, wil je leraar dat je je duim krommer houdt? Waarom, wat is 
zijn achterliggende filosofie? Lijkt me dat je kracht moet uitoefenen 
om je duim krommer te houden, maar hoe minder kracht je gebruikt, 
hoe makkelijker je speelt natuurlijk – dus hij moet er wel een erg 
goede reden voor hebben om het zo te doen (hoop ik). 
Philip Baumgarten 
 
Ik vraag hem wat het voordeel daarvan is. Dat een naar achteren ge
klapte duim niet goed is, begrijp ik. Aan de andere kant kan ik me ei
genlijk niet voorstellen dat hij iets tegen een ongeveer rechte en vooral 
ontspannen duim heeft. 
Marcel 
 
Ik ook niet!!! 
Philip Baumgarten 
 
Interessant onderwerp. Ik heb mijn bas gepakt en eens gekeken wat 
de opties zijn voor de stand van de duim in de lagere posities. Ik kom 
tot drie opties met ieder voor en nadelen. Om ze goed van elkaar te  
onderscheiden wil ik eerst de kanten van de hals definiëren. De bo
venkant is de kant waar de snaren tegenaan komen en de onderkant 
is de kant daartegenover. De rechterzijkant is de zijkant waar je tegen
aan kijkt en de linkerzijkant is de kant daartegenover. 
 
Optie A 
Hierbij rust de onderkant van de hals in de bodem van de U tussen de 
linker duim en de linker wijsvinger en steekt de duim daarom boven 
de hals uit. De hoek tussen de hand en de onderarm is ongeveer 0°. 
Voordelen 
1) De belasting op de duim is zeer gering. 
2) De duim kan gebruikt worden om de Esnaar in te drukken (ik zou 
dit nooit doen maar technisch is het mogelijk en daarom kan het als 
een voordeel gezien worden).  
3) Door de geringe hoek tussen de hand en de onderarm kan de hals 
ver van het lichaam afgehouden worden. 
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Nadelen 
1) De positie van de hand t.o.v. de hals wordt sterk gefixeerd, waar
door de vier vingers maar een beperkte bewegingsvrijheid hebben.  
2) Doordat de hoek tussen de hand en de onderarm ongeveer 0° is, 
moet je je vingers nagenoeg strekken om de Esnaar nog te kunnen 
bereiken. Gestrekte vingers oefenen bij een bepaalde kracht op het 
uiteinde een groot moment uit op de handpalm en daardoor krijg je 
gauw kramp in je vingers. 
 
Optie B 
Hierbij rust het topje van de duim ongeveer tegen het deel van de hals 
dat ligt tussen de rechtervoorkant en de onderkant. De duim is sterk 
naar binnen gekromd. In deze stand wordt door de duim niet alleen 
een kracht van de onder naar boven maar ook van voren naar achte
ren uitgeoefend. Deze laatste component wordt opgevangen door het 
deel van de hand dat net onder het derde kootje van de wijsvinger 
ligt. De hoek tussen de hand en de onderarm is ongeveer 30°. 
Voordelen 
1) De vingers hebben meer bewegingsvrijheid dan bij optie A.  
2) Doordat de duim gekromd is, is het moment dat bij een bepaalde 
kracht op het topje van de duim op de handpalm uitgeoefend wordt 
niet zo groot, waardoor de duim niet zo snel moe wordt. 
Nadelen 
1) De bewegingsvrijheid van de vingers is minder dan bij optie C.  
2) Dit is volgens mij een moeilijke en onnatuurlijke stand van de duim. 
 
Optie C 
Hierbij rust het eerste kootje van de duim tegen de onderkant van de 
hals en maakt de hals verder geen contact met de hand. De duim is 
gestrekt. De hoek tussen de hand en de onderarm is ongeveer 60°. 
Voordelen 
1) De vier vingers hebben maximale bewegingsvrijheid en hebben 
daardoor een groot bereik. 
Nadelen 
1) Doordat de duim gestrekt is, wordt een groot moment op de hand 
uitgeoefend. Je hebt voor deze duimstand daarom een sterke, ge
trainde duim nodig.  
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2) Door de grote hoek tussen de hand en de onderarm draait de hand 
ver om de hals heen. Dit gaat alleen goed als je de hals dicht bij je li
chaam houdt. Daardoor kun je niet naar de hals kijken, maar voor die
genen die dat toch niet doen is dat geen bezwaar. Een voordeel van 
het dicht bij je lichaam houden van de hals is dat hoge posities mak
kelijker te bereiken zijn. 
Ik gebruik optie C voor gitaar, basgitaar en contrabas. Bij snelle posi
tiewisselingen val ik soms voor een enkele noot even terug op optie 
A, maar dit gebeurt maar zo nu en dan. Doordat ik voor contrabas ook 
optie C gebruik, kijk ik niet meer naar de hals. 
Ik speel nu bij voorkeur zittend, waardoor de stand van de hals vastligt 
en ik gemakkelijker de juiste positie kan vinden. 
Adriaan Kragten 
 
Dat heb je mooi op een rijtje gezet Adriaan! Nog even een extra toe
voeging ten aanzien van optie A; ik sluit niet uit dat je daarmee de 
prachtige Charlie Haden sound krijgt, hoe onhandig dit ook lijkt... 
Philip Baumgarten 
 
Ik wissel voornamelijk tussen de door Adriaan genoemde opties A en 
C. Met name bij het slappen is optie A de meest voor de hand liggende 
greep, aangezien de snaren dan soms met redelijk wat kracht van de 
toets getrokken worden, waardoor je meer kracht nodig hebt met de 
linkerhand. Met de wurggreep uit optie A is dat geen enkel probleem. 
Ook de eigen positie t.o.v. de bas tijdens het slappen maakt optie A 
het makkelijkst. Je staat dan immers veelal naast je bas i.p.v. er schuin 
achter. Een beetje a la de grote trom bij de fanfare dus. Opties B en C 
zorgen dan voor een vervelende knik in je pols. Als je wat meer achter 
je bas gaat staan, kost het slappen weer veel meer kracht, omdat je 
de snaar dan bijna van je vandaan moet trekken. 
Overigens is het pakken van een toon met de duim toch niet echt een 
optie hoor. De keren dat ik een bassist dat heb zien doen, was het echt 
puur voor de show. Ik heb het ook met de voet gezien, zoals in het 
filmpje van de Tielman Brothers (topic: contrabas en acrobatiek), maar 
dan op een liggende contrabas. Maar ook dat zou ik niet een echte 
speeltechniek willen noemen. 
Sander 
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LOSSE SNAREN AFDEMPEN OF LATEN RESONEREN? 
Ik kijk altijd graag naar de Double Bass Lessons van Geoff Chalmers 
op YouTube. Aanbevolen! Deze week was er een les (nr. 53), gewijd 
aan het afdempen van open snaren. Kern van die les: demp de snaren 
waarop je een noot niet speelt af, dan klinkt de bedoelde noot hel
derder en meer gedefinieerd. 
Die les bracht mij in verwarring, want ik heb altijd geleerd: laat zo veel 
mogelijk open snaren mee resoneren. Dat is ‘gratis’ extra klank en het 
geeft ook iets eigens aan de contrabas. Let er dus goed op dat de vin
gers van je linkerhand niet de andere snaren afdempen. Als je bijvoor
beeld een linker vinger op de Asnaar neerzet, moet je dus goed 
opletten dat je niet de D en Gsnaar raakt. Wat vinden jullie? Afdem
pen of mee laten resoneren van losse snaren? 
Theo 
 
Afdempen! Als je dat niet doet, klinken er tonen mee die je niet in je 
hoofd had. Lijkt me niet de bedoeling! 
Philip Baumgarten 
 

HORIZONTAAL/VERTICAAL SPELEN 
Ik wil een begrip introduceren: horizontaal en verticaal spelen. Wat ik 
bedoel: je kunt, als je binnen een toonladder speelt, dat op de klas
sieke manier doen en – als je bijvoorbeeld omhoog gaat – zoveel mo
gelijk op één snaar spelen. Dat betekent dat je na twee noten van 
positie wisselt (tenzij je vingers ongelooflijk lang zijn). Klassieke bas
sisten pakken het zo aan omdat de toon verandert als je strijkt en van 
snaar wisselt – wat vaak onwenselijk is midden in een loopje. Plukkers 
hebben niet of nauwelijks last hiervan. Op één snaar blijven noem ik 
de verticale speelwijze. 
Bij de horizontale speelwijze speel je zoveel mogelijk in één positie als 
de noten het toelaten. Lekker rustig en overzichtelijk, zonder dat ge
spring van de linkerhand (in het geval van rechtshandige bassisten). 
Gewezen basgitaristen zonder klassieke opleiding (zoals ik) pakken het 
meestal zo aan. 
De laatste tijd dwing ik mezelf in mijn oefenuurtjes om zoveel mogelijk 
volgens de verticale benadering te spelen om mijn grenzen te verleg
gen. (Ik speelde heus niet altijd volgens de horizontale benadering, 
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maar wel heel vaak.) Het mooie van de verticale benadering is, dat 
het het makkelijkste is als je een loopje improviseert om, vooral als 
het om een snel loopje gaat, alle tonen van de desbetreffende toon
ladder te gebruiken, want je wilt natuurlijk de positie waarin je zit wel 
benutten. Dit contrasteert met wat makkelijk is als je snel wilt spelen 
in één positie. Dan sla je gewoon wat noten over. Dus als je bijvoor
beeld een snel loopje wilt spelen in A mineur en je wijsvinger staat op 
de A op de E snaar, zul je gebruik maken van de noten A B D E G A C 
en D (van laag naar hoog). 
Idealiter laat je je natuurlijk leiden door wat je in je hoofd hoort en 
niet door wat makkelijk is voor je vingers. Maar ja, de werkelijkheid is 
toch dat wij bassisten daar niet altijd even consequent in zijn en soms 
(of moet ik zeggen vaak?) voor de makkelijkste weg kiezen. De manier 
om het kiezen van de makkelijkste weg te vermijden, is volgens mij zo 
bedreven worden, dat alles makkelijk wordt. Want uiteindelijk klinkt 
muziek het allerbeste als we volgen wat we in ons hoofd horen en niet 
als we spelen wat makkelijk is. Hoe beter mijn techniek, hoe beter ik 
kan spelen wat zich in mijn hoofd afspeelt. 
Het levert me veel op, die afstemming op de verticale benadering tij
dens mijn oefenuurtjes. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat ik me
zelf op die manier afstem als ik live speel: zoals ik al probeerde te 
zeggen, wordt mijn spel pas muziek als ik speel wat ik in mijn hoofd 
hoor en mijn hoofd trekt zich niets aan van dit theoretische verhaal. 
Het grappige is dat ik allerlei melodische ontdekkingen doe door deze 
afstemming en al die ontdekkingen maken vervolgens deel uit van wat 
zich tijdens een improvisatie in mijn hoofd afspeelt of gaat afspelen. 
Mijn mogelijkheden worden dus flink uitgebreid! 
Philip Baumgarten 
 
Dacht ik even dat deze post een uitbreiding zou worden van het on
derwerp 'bas en acrobatiek', maar dit is helaas minder spannend. 
Het lijkt me dat, naast horizontaal en verticaal spelen ook diagonaal 
spelen genoemd moet worden. Dat is toch poldermodel spelen bij uit
stek, een mooie bemiddeling tussen horizontaal en verticaal. 
Bij diagonaal spelen schuif je op iedere snaar een positie op en dan 
op de volgende snaar weer een stukje terug, waarbij je uiteindelijk 
steeds wat opschuift. 
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Lastig uit te leggen zonder notenbalk, maar ik noem als voorbeeld de 
toonladder van F groot, omhoog lopend, met tussen haakjes de vin
gers, een streepje ervoor als je omhoog schuift en erachter als je om
laag gaat. 
Esnaar: F (1), G (4), A (2), Bb (4) 
Asnaar: C (1), D (4), E (2), F (4) 
Dsnaar: G (1), A (2), Bb (4) 
Gsnaar: C (1), D (4), E (2), F (4). 
(Bij de hoge Bb en C zijn ook andere vingerzettingen mogelijk.) 
Zie het boek van H. v.d. Geyn, p. 201, of het boek van Chuck Sher, p. 
47 en 85. (Sher is wel interessant, omdat hij een methode wil bieden 
die zowel voor contrabassisten als basgitaristen te gebruiken valt.) 
Theo 
 
He Theo, leuk die term, diagonaal spelen, daar had ik niet aan gedacht, 
al speel ik zelf heel vaak diagonaal nu ik erover nadenk. Ik kan alleen 
niet beredeneren waarom ik dat doe – misschien heb ik niet eens een 
reden voor, behalve dan dat bepaalde tonen opeens voor het grijpen 
liggen op deze manier. Wat zie jij als het voordeel van diagonaal spe
len? (Of van de Geyn of Sher.) 
Philip Baumgarten 
PS: die laatste zin van jou vind ik ook interessant: 'omdat hij een me
thode wil bieden die zowel voor contrabassisten als basgitaristen te 
gebruiken valt.' Hoebedoelu? 
 
Ik ben opgevoed als klassiek contrabassist met een verticale vinger
zetting. Voor strijken blijft dat een mooie manier, ook in jazz. Maar om 
te strijken vind ik de diagonale vingerzetting ook prettig, zeker wan
neer je zoveel mogelijk vier noten op één snaar speelt. Dan is er een 
beetje een motorische logica. De horizontale vingerzetting blijft na
tuurlijk ideaal voor blueslickjes. 
Chuck Shers methode biedt zowel vingerzettingen voor contrabas (Si
mandls 1 2 4systeem) als voor basgitaar (1 2 3 4). Dat maakt het voor 
de contrabassist mogelijk om eens over te stappen en ook het 1 2 3 4 
systeem uit te proberen. Ik houd het trouwens liever bij 1 2 4. 
Theo 
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Dat doe ik ook ja, 1 2 4 voor zowel contrabas als basgitaar, al doe ik 
op de basgitaar in de hoger posities ook wel eens 1 2 3 4 als ik heel 
snel wil spelen. Voor die laatste methode moet je zelfs op de basgitaar 
je vingers behoorlijk strekken in de lagere posities, en van strekken 
heb ik het nut nooit begrepen; dat geeft maar kramp. Mijn stelling is: 
het is makkelijker om grote afstanden te overbruggen zonder kramp, 
dan kleine afstanden met kramp (laat staan grote afstanden). 
Met mijn eerste bandje speelde ik eens tijdens een grote demonstratie 
in de RAI, als een van de vele acts. De bands volgden elkaar supersnel 
op; één minuut na de band voor ons stond mijn band al speelklaar 
(met een perfect geluid ook nog). Toen keek ik ook pas op en zag dui
zenden mensen voor me zitten. Ik verkrampte totaal. Ik hoefde geen 
enkele lastige lick te spelen in die band, alleen héél erg makkelijke. 
Maar mijn vingers één hokje verplaatsen vereiste al een schier boven
menselijke inspanning. Ik bedoel maar. 
Philip Baumgarten 
 
Voor ik met de contrabas begon, speelde ik basgitaar en daarvoor (te
gelijk een beetje) gitaar. Op een workshop heb ik een techniek geleerd 
om op de gitaar in 1 positie een notenbalk te spelen over alle 6 snaren. 
Die techniek was vooral zonder open snaren. Op de basgitaar ge
bruikte ik dezelfde techniek, overal dus 1 2 3 4. 
Ik vond het spijtig dat ik bovenstaande techniek niet meer kon gebrui
ken op contrabas. Ik herinner me dat iemand op deze site vroeg naar 
een techniek op contrabas met 1 2 3 4, zoals op de basgitaar. Iemand 
reageerde erop met het idee om een 1/8 contrabas aan te schaffen. 
daarop is een 1 2 3 4 mogelijk, maar de basklank is weg (of moet bij
versterkt worden). Misschien is dat wel mijn vraag: wanneer beslis je 
dat je horizontaal speelt of verticaal? Ik hoor inderdaad wel verschil 
tussen de D op de Asnaar en de D op de Esnaar, maar wanneer kies 
je voor het geluid van de snaar (verticaal spelen) en wanneer voor het 
gemak (horizontaal spelen)? Houdt Mingus rekening met het gemak 
of het spelen op één snaar? Dat vind ik ook raar: als ik zelf speel hoor 
ik het verschil van een loopje over verschillende snaren en een loopje 
op 1 snaar, maar met opnames van een contrabas is dat toch anders. 
Soms vraag ik me dan af: is het wel nodig om verticaal te spelen? Biedt 
de weg van het gemak dan niet virtuozere mogelijkheden? 
Dieter 
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Ja, dat is een interessante vraag. Al weet ik niet precies wat je bedoelt 
met virtuoos spelen. Snel spelen? Ik bedoel: je kunt heel snel spelen 
in één positie, maar als je in één positie alle toonladder noten wil ge
bruiken, lukt dat alleen in de laagste posities en dan moet je er losse 
snaren bij gebruiken, wat de boel echt ophoudt als je door de geluids
barrière wilt gaan. Dan is het makkelijker om verticaal te spelen. Als 
ik dus een snel stukje toonladder wil spelen, doe ik dat altijd verticaal. 
Als dat niet hoeft, speel ik horizontaal. Ik heb op beide manieren ge
studeerd en ik kan nu snel op beide manieren. Ik pluk trouwens altijd, 
en plukkend vind ik het helemaal niet erg om een bepaalde noot daar 
te pakken waar ik het het makkelijkste vind; dat zou ik niet vinden als 
ik ook streek, dat geeft een groter verschil in klank, maar dat doe ik 
dus niet. Als je plukt, vind ik het beter als je zoveel mogelijk speelt 
zoals het makkelijk voor je is. En ondertussen lekker door blijven oe
fenen, zodat alles makkelijk wordt. 
Philip Baumgarten 
 

RABBATH TECHNIEK 
Wellicht dat ik hier een zware knuppel in het hoenderhok gooi, maar 
wie is er bekend met de discussie Simandl versus Rabbath? Tot nu toe 
word ik keurig opgevoed met Simandl, maar ik kom her en der posi
tieve geluiden tegen over de Rabbath techniek. Daarbij gaat het dus 
vrij fundamenteel om het anders grijpen van noten. Kijk hier voor 
meer info. Wie speelt er van jullie volgens Rabbath? 
Melvin 
 
Leuk onderwerp. Zowel Simandl als Rabbath zijn goede methodes, 
maar geen van beide zijn toereikend voor JazzBassisten. 
Van Simandl zijn de vingerzettingen voor toonladders goed, maar die 
zie je in iedere moderne basmethode terug. Simandl is wat de posities 
betreft nuttig voor jazzbassisten, maar wat de oefenstof betreft erg 
demotiverend. 
Rabbath heeft veel voordelen wat de bereikbaarheid van tonen be
treft, maar deze methode heeft hetzelfde grote nadeel als Simandl: 
het is een methode voor het spelen met de strijkstok van vooraf be
kende melodieën. Als je Intuïtief en Improviserend speelt, is Rabbath 
het beste omdat je minder posities hoeft te spelen maar de methode 
is niet geschikt voor gedempt ritme bassen. Jazz dus!! 
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Klassieke methodes zijn ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk in een or
kest (of solo) vooraf bekende melodieën zo vloeiend mogelijk te kun
nen spelen. Heb je 3 tot 6 uur per dag de tijd om te studeren (liefst 
nog meer)? Dan zijn ze allebei een toevoeging voor je techniek, maar 
als je die tijd niet hebt, kun je ze beter niet volgen. Zoek een leraar die 
alvast het meeste werk voor je heeft gedaan; het selecteren van wat 
bruikbaar is. 
Een heeeel goede leerling van Francois Rabbath is Renaud Garcia Fons! 
Kijk maar eens naar zijn vingerzettingen. 
Martin 
 
Martin, wat bedoel je met 'gedempt ritme bassen'? 
Philip Baumgarten 
 
Is een beetje onduidelijk van me, sorry. Een klassieke bassist zal gro
tendeels een techniek leren waarbij de toon zo zuiver en mooi moge
lijk klinkt. Voor een Jazz Bassist is een mooie toon wel belangrijk maar 
ondergeschikt aan zijn ritmische kwaliteiten. Een klassiek bassist zal 
geen GhostNotes (gedempte tonen om het ritme te benadrukken) 
spelen en zijn vingers dus aanleren zo verticaal mogelijk op de snaren 
te zetten. Bij overwegend pizzicato spel zal de hand bij GhostNotes 
nagenoeg vlak liggen. Dit natuurlijk met voor beide partijen de nodige 
uitzonderingen op de regel. 
Rabbath zegt dat je de vingers van je linkerhand mag laten doorbuigen, 
knikken dus. Ik heb vanmorgen nog eens wat van zijn posities bekeken 
en er zijn zeker voordelen! Maar wist je bijvoorbeeld dat hij in zijn 3e 
deel, 160 verschillende vingerzettingen heeft voor 1 toonladder?!!  
Kijk eens hiernaar op Youtube. 
De ContrabassConversations van ISB voorzitter Jason Heath zijn trou
wens erg aan te raden (ook voor Jazz), zie hier. 
Martin 
 
Wow, het filmpje van Hans Strum is interessant zeg! Ik denk wel dat 
als je echt de Rabbath methode wil aanleren, het aan te raden is om 
dit bij een docent te doen die ervaring heeft met deze methode. Want 
het concept is heel anders dan van de traditionele positiewisselingen. 
Ik heb veel gestudeerd uit de Ludwig Streicher methode, dat vind ik 
ook een goede methode. Die methode is vooral goed voor je intonatie 
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en het verbeteren van de techniek en bekwaamheid van je linkerhand 
in het algemeen. Qua vingerzettingen voor jazz is er een groot verschil 
met klassiek. Als je 8ste noten speelt met een swingfeel, is de duur 
van de eerste 8ste noot iets langer dan de tweede. Daarom kun je 
beter van positie wisselen na het spelen van de 'lange' 8ste noot. Dan 
heb je meer tijd dan na de 'korte'. Hierdoor kom je vaak op andere 
vingerzettingen uit dan in de klassieke methodes, maar je lijn kan een 
stuk vloeiender klinken. 
Bij het spelen van kwart noten van gelijke duur, vind ik het het prettigst 
om in groepjes van twee noten te spelen (in de posities lager dan de 
duimposities, de duimposities zijn een ander verhaal). Als je in groep
jes van twee speelt, is het de bedoeling dat je goed uitkomt aan het 
eind van de ladder, dus de groepjes zijn dan als volgt: 12345678. Dit 
geldt dus voor als je op de g snaar omhoog gaat, dus het tweede octaaf 
van de toonladder en soms een deel van het eerste octaaf. 
Als je een toonladder over twee octaven speelt, zeg G majeur, speel 
je voor het tweede octaaf de G en de A samen en dan de B en de C; 
dus je wisselt van positie in een lagere positie, waar je over het alge
meen zekerder bent over de intonatie, zodat je niet nog ergens hoger 
op de hals van positie moet wisselen om uit te komen. 
Kortom, ik studeer ook uit klassieke methodes, puur voor de vaardig
heid van mijn linkerhand, maar voor jazz studeer ik andere vingerzet
tingen (toonladders studeer ik dus niet uit een klassieke methode, 
maar de Streicher methode heeft veel andere goede oefeningen). En 
het is nuttig om ook de vingerzettingen van klassieke methodes te kun
nen, ook voor toonladders. Hoe meer opties, hoe beter. Het maakt je 
alleen maar vaardiger op de bas. Maar nogmaals, voor jazz gebruik ik 
dus veelal andere vingerzettingen, die naar mijn ervaring beter wer
ken, zowel voor even kwartnoten (walking bass) als voor swing achtste 
noten. 
Het is absoluut niet nodig om 3 tot 6 uur per dag op deze dingen te 
studeren. Dat lijkt me onzin. Als je goed weet wat je wilt doen, kan 
dat met een half uurtje per keer, of zelfs 15 minuten. Bedenk goed 
wat je wilt leren met welke vingerzetting en focus daar een bepaalde 
periode op, totdat je het goed in de vingers hebt. Dan ga je eens wat 
anders oefenen. 
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Ze zien het in de Rabbath methode niet als een positie wisseling als je 
duim niet verschuift, als ik het goed begrijp. In deel twee van de you
tube video spelen ze de Bb majeur toonladder met in de lage positie 
Bb wijsvinger, C middelvinger en D met de pink, allemaal op de A snaar. 
De duim is bij elke noot op de positie van de C. Ik kan me voorstellen 
dat als je hieraan bent gewend, het misschien werkt. Maar voor mij 
(ik ben op de traditionele manier geschoold) zijn dat twee positie wis
selingen, of je je duim nou verschuift of niet. Ik heb zelf geen grote 
handen en Hans Sturm zegt ook dat dat wel wat lastig kan zijn. 
Er is bij de Rabbath methode bij bijna elke noot uit de toonladder be
weging in je hand. Ondanks dat je duim op dezelfde plek blijft, wat het 
referentie kader is, ben ik van mening dat elke beweging toch een on
zekerheid kan opleveren voor de intonatie. Ik probeer altijd met zo 
min mogelijk beweging te spelen; hoe minder verschuivingen, hoe ze
kerder de intonatie. Als ik dan een Bb majeur toonladder zie waar bijna 
bij elke noot een verschuiving in de linkerhand is, lijkt me dat voor jazz 
niet geschikt. Hoe minder beweging, hoe beter voor mij. Dat is ook de 
filosofie van de Streicher methode. Ook al gebruik ik niet precies die 
vingerzettingen, het is wel een soort van basis voor mij. 
Dus mij lijkt de Rabbath methode niet echt een aanrader voor het spe
len van jazz, maar dat komt mogelijk ook omdat ik echt anders ge
schoold ben en eigen ideeën heb over wat het beste voor mij werkt. 
In het derde deel heeft Hans Sturm het over denken in groepjes van 
4, ook bij Simandl vingerzettingen. Ik vind het wel een goed idee om 
wat verder vooruit te denken. Alleen, als je pizzicato speelt is het denk 
ik beter om niet zover omhoog te gaan op de E snaar. (Ze spelen het 
eerste octaaf van de F majeur toonladder alleen op de E en A snaar.) 
Wel goed om te oefenen voor je algemene bekwaamheid en als je 
daar strijkt kan het nog wel goed klinken ook. Maar je krijgt als je piz
zicato speelt (walking bass) in de hogere posities op de E snaar en 
deels op de A snaar vaak niet zo'n heldere toon, dus daarvoor vind ik 
het weer niet aan te raden. 
Tobias Nijboer 
 
Goede bevindingen. Met het meeste ben ik het eens, maar toch kan 
die 'strek/pivot' techniek wel handig zijn, met name in de iets hogere 
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posities (bijvoorbeeld al vanaf de D of E op de A snaar). Je kunt zo 
meer in één positie blijven spelen. Omdat je niet van positie hoeft te 
veranderen, is de kans op slechte intonatie bij snelle loopjes misschien 
nog wel minder dan als je de hele tijd moet wisselen. In het boek van 
Ray Brown staan ook van die oefeningen (bijvoorbeeld een D majeur 
ladder beginnend op de A snaar in 1 positie met strekken). Dus ik 
neem aan dat hij het af en toe ook toepaste. Er zijn nog veel meer jazz 
bassisten die het toepassen. Volgens mij was bijvoorbeeld Rufus Reid 
ook een Rabbath aanhanger. 
Ik ben ook opgevoed met de Simandl vingerzetting, maar ik zie ook 
voordelen bij die andere vingerzetting, al speel ik voor 90% de traditi
onele vingerzetting. 
Huub 
 
In de hogere posities kan het inderdaad praktisch zijn, maar dan is de 
afstand die je moet overbruggen wat kleiner. Ik speel vanaf de D op 
de G snaar bijvoorbeeld ook wel eens met 4 vingers, dus D eerste vin
ger, Eb middelvinger, E ringvinger en F met de pink. Dat is soms ook 
wel handig. Dus ik verklaar niet één, techniek heilig. 
Tobias Nijboer 
 
Wat ik niet begrijp bij de Rabbath techniek is dat als je dan toch aan 
het strekken bent, je niet ook de 3e vinger gebruikt (bijvoorbeeld bij 
B, C#, D). Dus een 4vinger techniek i.p.v. 3 vingers met strekken. Ten
minste ik dacht dat ze de 3e vinger niet gebruiken (behalve bij het G 
octaaf en hoger natuurlijk). 
Huub 
 
En ik snap dan weer überhaupt het nut van strekken niet. Strekken 
geeft altijd spanning. Ontspannen je hand verplaatsen niet, dat kan 
vliegensvlug en gemakkelijk, dus is het zeker met zo'n zwaar instru
ment als de contrabas eigenlijk altijd aan te bevelen om niet te strek
ken, maar je hand te verplaatsen. Tenzij je een Schwartzenegger bent 
met handen als kolenschoppen natuurlijk, maar van zulke bassisten 
zijn er maar een paar op de wereld. 
Philip Baumgarten 
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De aanhangers van de Rabbath techniek zeggen dat het geen extra 
spanning oplevert. Ze draaien met de duim aan de achterkant van de 
hals en gooien als het ware hun vingers naar de tonen, dus eigenlijk is 
het ook geen strekken (pivoting genaamd). 
Ik pas dit ook toe als ik bijvoorbeeld B, D, B op 1 snaar moet spelen. Ik 
hou dan mijn duim op één plaats. Naar mijn idee gaat dat vloeiender 
dan de duim steeds verplaatsen. Dit is ook een pivot – niet perse een 
Rabbath techniek, maar wel volgens het idee daarachter. 
Toch is deze techniek naar mijn mening blessure gevoeliger. Ik denk 
ook niet dat hij aan te raden is voor beginners. Ook hier denken de 
Rabbathers anders over. Wat voor de een werkt, hoeft niet voor de 
ander ook te werken natuurlijk. 
Huub 
 
'De' Rabbathtechniek is eigenlijk een bundeling van allerlei technieken. 
Dat begint al bij de stahouding. Rabbath gebruikt een geknikte pen, 
waardoor de bas diagonaal tegen je aan leunt. Ik heb nooit zo ge
speeld, maar ik vermoed dat er daardoor minder druk op je linker 
duim komt, die het gewicht van de bas niet meer hoeft te dragen. 
Daardoor kan het 'pivoting' zonder spanning in de hand gebeuren. 
Wat betreft de linkerhand gebruikt Rabbath scharnier en rektechnie
ken, waardoor hij minder van positie hoeft te wisselen. Dat is waar
door hij het meest bekend is geworden. 
Hij vindt ook dat je met het spelen van toonladders niet in vaste gre
pen moet denken en hij houdt van variëren. Vandaar de plagerij om 
toonladders met tig vingerzettingen uit te schrijven. Een goede ma
nier om je 'mindset' los te houden. 
Verder heeft Rabbath nog een speciale rechterhandtechniek voor het 
strijken. Hij houdt de strijkstok ongeveer vast als een cellostok. Hij 
heeft, geloof ik, de benadering dat de plaats van de strijkstok ten op
zichte van de kam afhankelijk is van de positie van de linkerhand. Hoe 
hoger de positie, des te dichter bij de kam. Daarom lijkt het wel eens 
alsof Rabbathstrijkers wat op en neer zwabberen met hun stok. Op 
een recent filmpje op YouTube zag ik Rabbath gewoon rechtuit strij
ken, zonder verticale verschillen, dus ik weet niet of hij hier conse
quent in is. 
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Met wat ik van de Rabbathtechniek zie, kun je er snel en virtuoos mee 
spelen. Maar het overtuigt me niet helemaal. De stukken van Rabbath 
zelf zijn vaak wat minimal musicachtig, met veel arpeggio's over alle 
snaren heen en weer. Dat klinkt al snel imposant. 
In het algemeen vind ik Rabbathspelers gewoon niet stevig genoeg 
klinken. Dat zal  te maken hebben met wat Tobias schrijft, dat elke lin
ker vinger die je neerzet even zijn plek moet vinden wanneer je hem 
strekt. De toon zwabbert dan wat. 
Ik ben zelf gepokt en gemazeld met Simandl, of wat de 'gesloten hand
techniek' heet. Het boek van H. v.d. Geyn heeft me er weer eens in 
gesterkt dat dat een goede en speelbare techniek is voor jazz. Dan kun 
je ook wel 'pivoting' gebruiken, maar dan schuif ik met de hele hand, 
met alle vingers mee, naar boven of beneden, terwijl de duim het 
scharnierpunt vormt. Dat klinkt stabieler dan het strekken van één vin
ger. 
Voor het snel spelen van toonladders en loopjes gebruik ik liever ho
rizontale posities. Dan hoef je om een toonladder te spelen slechts 
een halve positie te schuiven met je hand en dat kan eventueel met 
'pivoting', met de duim als scharnier. Oftewel: als je een toonladder 
van G speelt vanaf de E snaar, begin je met de 1e vinger G, 4e vinger 
A, een halve positie opschuiven om de B op de Asnaar te spelen met 
de eerste vinger, etc. 
'Diagonale posities' kan ook, waarbij je schuin omhoog schuift over de 
snaren. 
Ik zou denken dat de bijdrage van de bas in een groep ligt in zijn ste
vigheid, niet in het virtuoze gefreak. Met die stevigheid leg je een har
monische en ritmische basis. Die vind ik vooral bij de gesloten 
handtechniek. Deze methode laat natuurlijk best variaties toe (zeker 
in de hogere posities), maar is voor mij wel het uitgangspunt. 
Ik ben ook maar gewoon een amateurspeler, die al moeite genoeg 
heeft om stabiel en zuiver te spelen. Dan wil ik het mezelf niet nog 
moeilijker maken met een handhouding waarbij ik steeds opnieuw de 
balans moet vinden. 
Theo 
 
De duim blijft dus niet echt staan, maar maakt een scharnier/draai be
weging. Zo heb je in één stand een groter bereik. Net als op elektrische 
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bas zeg maar (alleen laat je op elektrische bas de duim meer staan). 
Dat is het hele principe van de Rabbath techniek. Dus meer in één po
sitie spelen en minder schuiven. Ik zie als voordeel dat grote interval
len op 1 snaar vloeiender klinken dan wanneer je steeds je hele hand 
moet verplaatsten. Bijvoorbeeld als je Bb, D, Bb speelt of C, A, C etc. 
op één snaar. Als je alleen al A, B speelt in de 2e positie, op de G snaar 
met 1 en 2 doe je dit eigenlijk al automatisch. Met name bij legato 
strijken heb je hier voordeel van en minder kans op slides tussen de 
tonen. 
Huub 
 
Aha, bedankt. Ik moet zeggen dat Renaud Garcia Fons een heel over
tuigend pleidooi houdt voor deze methode op zijn bas. Luister bijvoor
beeld hiernaar. Loepzuiver, ontspannen, mooie toon en virtuoos! 
Philip Baumgarten 
 
Wow, geweldig! Hier ga ik vaker naar luisteren. Ik vraag me af hoe hij 
zo'n heldere toon uit zijn bas krijgt. Iemand tips hiervoor (behalve veel 
oefenen)? Dat is een beetje waar ik naar op zoek ben qua sound. 
Dit filmpje bewijst weer eens dat het eigenlijk geen bal uitmaakt welke 
techniek je gebruikt. Zolang het maar muzikaal is. 
Huub 
 
Dat zal wel alles te maken hebben met zijn linker en rechterhandtech
niek, maar toch ook wel met zijn mooie bas. Die is gemaakt door Jean 
Auray. Mooie vormgeving ook, die bassen! 
Philip Baumgarten 
 
Ik las eerder over de andere pin in de bas bij Rabbath. Ik denk ook dat 
dat een hoop uitmaakt. Ik ken een aantal jazz bassisten die ook zo'n 
schuine pin hebben, waardoor de bas veel schuiner staat. Je hebt echt 
een andere houding en balans. Ik heb het wel eens op zo'n bas gepro
beerd. Het voelde heel onwennig. Ik kon mijn evenwicht niet vinden, 
maar dat kun je leren. Het is zeker makkelijker om je duim te ontspan
nen, al kan dat ook als je een gewone pin hebt, maar dan is het lastiger 
om voor elkaar te krijgen denk ik. Met die schuine pin lijkt de houding 
haast alsof je zit met de bas. Dan kun je ook je linkerhand makkelijker 
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ontspannen en dan vooral je duim. Dus ik kan me inderdaad goed 
voorstellen dat de Rabbath techniek makkelijker is als je duim meer 
ontspannen is. Toch blijf ik erbij dat, ondanks dat je minder met je 
duim schuift, er meer beweging is bij het spelen van verschillende 
noten, of je dat nu schuiven noemt of niet. Dat kan meer onzekerheid 
opleveren. 
Zoals eerder gezegd: welke techniek je ook gebruikt, als je er heel goed 
in bent, kun je veel dingen spelen. Ik weet niet of de ene techniek je 
echt meer oplevert dan de andere. Ik heb net twee weken terug Chris
tian BcBride gezien met zijn nieuwe band in de Vanguard en wat hij 
allemaal kan spelen is ongelooflijk, gewoon met een traditionele tech
niek. Vorige week zag ik Gary Peacock met Keith Jarret en ondanks dat 
hij nooit echt zuiver speelt, speelde hij wel erg vloeiend, hij vloog op 
en neer over de hals. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat je 
een methode vind die prettig voelt voor jezelf. Daar probeer je dan zo 
goed mogelijk in te worden. Voor mij is dat niet één methode, ik maak 
gebruik van meerdere methoden. Daar haal ik uit wat ik vind werken 
voor mezelf. Dat blijf ik studeren en verzin ik oefeningen voor bepaalde 
problemen. Die oefeningen zijn misschien wel deels op een methode 
gebaseerd, maar aangezien ik ze zelf verzin, zijn ze toegespitst op een 
specifiek probleem van mij. Dat werkt erg goed. Uiteindelijk is het ook 
belangrijk om je eigen weg te vinden met een hoop informatie van an
dere methodes/ docenten. 
Tobias Nijboer 
 
Tobias, wijze woorden. Dat laatste kan ik alleen maar onderstrepen. 
Je moet vooral doen wat voor jou persoonlijk goed werkt. Er is niet 
één goede methode. Maar om te weten wat voor jou het beste werkt 
moet je eerst methodes hebben uitgeprobeerd en bestudeerd. 
Quote Philip Baumgarten:  
Dat zal wel alles te maken hebben met zijn linker- en rechterhandtech-
niek, maar toch ook wel met zijn mooie bas. Die is gemaakt door Jean 
Auray. 
Zeer fraaie bassen. Die zullen wel een aardige duit kosten. Iemand een 
idee aan welke prijsklasse ik ongeveer moet denken bij deze bassen? 
waarschijnlijk niet voor mij weggelegd, maar wel leuk om te weten. 
Huub 
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Ik was ook nieuwsgierig en zag er een paar te koop staan tweedehands 
voor rond de €20.000. Nieuw zullen ze waarschijnlijk nog iets duurder 
zijn. 
Philip Baumgarten 
 

HOOGTE BAS 
Wat is de ideale hoogte voor je contrabas? 
Kurt 
 
Er is geen ideale hoogte in algemene zin. Wel is er de ideale hoogte 
voor jou op dit moment (want zelfs die voorkeur wijzigt nog weleens). 
Strijk je? Dan moeten de snaren doorgaans iets hoger dan als je plukt. 
Houd je van veel sustain als je plukt? Dan moeten ze wat lager, enz. 
enz. Dus het is toch wel het handigst als je je wensen kenbaar maakt 
aan een vioolbouwer, zodat jullie samen jouw ideale hoogte kunnen 
vinden. 
Philip Baumgarten 
 
Werd niet de hoogte van de bas bedoeld? Volgens mij heeft Philip het 
over de hoogte van de snaren. Heel zinnig om daarnaar te kijken trou
wens! Lucas Suringar heeft mij daarmee een hele nieuwe bas gegeven 
;). Je kunt daardoor veel winnen aan klank en volume. 
Maar als de hoogte van de bas bedoeld wordt – hoever schuif je de 
pin eruit – is het wellicht andere koek. Lijkt me fijn als je overal bij kunt 
en verder is het een gevoelskwestie. Neen? 
Martijn 
 
Daar valt toch wel iets over te zeggen: de meeste bassisten vinden het 
fijn als de kop ongeveer ter hoogte van de wenkbrauwen begint. 
Philip Baumgarten 
 

EELTVORMING 
De laatste tijd speel ik elke avond weer een kwartiertje contrabas in 
mijn eentje in de huiskamer, maar ik merk dat als ik op een jamsessie 
de contrabas pak, ik hem dan al na één nummer moet afgeven omdat 
de vingers van mijn rechterhand pijn beginnen te doen. Als je door
speelt tot je werkelijk blaren hebt, duurt het weken voordat ze weer 
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genezen zijn. Door het veel hogere geluidsniveau tijdens een sessie 
moet ik veel harder trekken om voldoende volume te krijgen, ondanks 
dat de bas bij een sessie versterkt is en thuis niet. Ik speel al heel lang 
dagelijks gitaar en basgitaar en heb daardoor voldoende eelt op de 
vingers van mijn linkerhand. 
De vraag is: wat is de effectiefste manier om eelt op de vingers van je 
rechterhand te fokken? Moet je lang doorspelen totdat het pijn begint 
te doen of moet je juist meerdere keren per dag kortere tijd spelen? 
Adriaan Kragten 
 
Hoe lang je moet spelen weet ik zo niet, maar zodra er blaren komen, 
ben je te laat. Bij een blaar laat de huid los en ben je je eelt weer kwijt. 
Ikzelf heb daar het snelst last van als ik zweet, dus ik probeer vochtige 
handen te voorkomen. Te veel kracht zetten is natuurlijk ook niet goed, 
dan kun je beter de versterker iets harder laten werken. Ook weer niet 
te hard want een stevige aanslag klinkt naar mijn idee beter. 
Eric Damstra 
 
Kun je niet de versterker gewoon wat harder zetten, zodat je niet op 
de snaren hoeft te rammen? Iedereen krijgt in een ander tempo eelt. 
Op mijn linkerhand zit haast niets, op mijn rechterhand zijn het flinke 
korsten. Ik krijg zelf helemaal nooit meer blaren trouwens. Bas spelen 
is ook heel efficiënt met je krachten omgaan en niets te veel doen. 
Philip Baumgarten 
 
Wat ook goed helpt is je vingers goed vet te houden. Beste smeermid
del is je eigen DNA (talg), je hebt vaak een gratis voorraad aan de zij
kant van je neusvleugel zitten. Beetje goor verhaal, maar werkt wel. 
Als ik een wat zwaarder optreden heb (zoals onversterkt een feest be
geleiden gedurende 6 uur), dan gebruik ik ook snarenolie, dat smeert 
ook altijd lekker. 
Melvin1 
 
Mijn eerste gedachte bij wat Adriaan schreef over zijn sessie ervarin
gen was: zorg voor een goede monitor, zodat je jezelf beter hoort bij 
het spelen in een versterkte groep. Want ik heb de indruk dat Adriaan 
nu nog meer problemen gaat krijgen, bijvoorbeeld met verkrampte 
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spieren. Verder dacht ik ook gelijk aan het talgverhaal van Melvin1. 
Gratis geleverd door moeder natuur en altijd bij de hand. 
Snarenolie doe ik ook regelmatig op de snaren en dan gelijk wat op 
de vingers. 
Verder zat ik nog te denken aan kamferolie. Dat smeerde ik vroeger 
vaak op mijn voeten voorafgaand aan lange wandeltochten. Zou je dat 
ook voor je vingers kunnen gebruiken? Ik heb er zelf geen ervaring 
mee. 
Theo 
 
Een goede techniek om pijn te voorkomen is het gebruiken van een 
zo groot mogelijk oppervlak van je wijsvinger. Zorg dat je wijsvinger 
bijna evenwijdig aan de snaar is en pluk met de zijkant van je vinger. 
Laat je arm het werk doen, niet je vingers! Alleen met je vingertoppen 
spelen klinkt ten eerste niet goed, swingt minder en je toppen gaan 
pijn doen. Als je snel moet spelen moet je helaas wel met je vinger
toppen, maar dat kan altijd nog als je genoeg eelt hebt. 
Martin 
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6 STUDEREN & MUZIEKTHEORIE 
 

OEFENMETHODE: LASER PRACTICING 
Op zijn website raadde Jim Stinnett (die nu overleden is) in één van 
zijn practice tips aan om te oefenen met een eierwekker. Een leerling 
van hem, basgitarist Steven Gregory, heeft dat uitgewerkt en noemet 
dat ‘laser practicing’, oefenen zo scherp als een laser. De gebundelde 
straal laserlicht kan door dingen heen snijden waar ongebundeld licht 
niet doorheen komt. Hij schreef er een column over. Hieronder vertel 
ik hoe ik zijn ideeën toepas. 
Het basisidee is dat oefenen pas effect heeft wanneer je het gefocust 
doet. Alleen door gericht bezig te zijn kun je iets leren. Je trekt een 
uur uit om te oefenen waarin je geen mails beantwoordt, de telefoon 
aanneemt of berichten op je smartphone bekijkt. Voordat je gaat oe
fenen leg je klaar wat je nodig hebt, zodat je tijdens het oefenen niet 
nog iets moet printen, muziek uit een tas moet pakken, iets in een 
mp3speler moet opzoeken, de batterij die je voor je tuner had ge
kocht erin doen, een potlood slijpen, etc. Dat leidt allemaal af. Wat je 
nodig hebt, leg je allemaal op een plank of tafel. Op je lessenaar zet je 
alleen de muziek neer waar je op dat moment mee bezig gaat. 
Stel dat je vijf dingen hebt die je wilt leren. Na het stemmen en een 
warmingup van vijf minuten, ga je die vijf dingen doen en je besteedt 
aan elk ervan tien minuten. Na die tien minuten houd je op, je noteert 
in een schrift wat je hebt gedaan met een paar opmerkingen en gaat 
verder met de volgende oefening. Tien minuten om iets te oefenen, 
een minuut om wat op te schrijven en nieuwe muziek te pakken. Dat 
vijf keer en je hebt een uur gespeeld. 
De truc van deze benadering is dat je die tien minuten op een timer  
instelt en dan na tien minuten ophoudt. Niet na het signaal het stuk 
afmaken of het niet gelukte loopje nog één keer overdoen: gewoon 
ophouden. Als je na de afgesproken tijd iets nog overdoet omdat het 
niet goed zit, geef je jezelf onbewust een soort mentale straf. De ver
zekering dat je na tien minuten echt ophoudt, zorgt ervoor dat je effec
tief leert. Als je voor een lastig stuk langer doorspeelt, prent je jezelf 
onbewust in: dit is moeilijk. Dan is dat de associatie die bij dat stuk 
blijft hangen. Gewoon vijf even lange tijdsblokken dus. 
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Het is goed om voor iedere ronde tien tot vijftien minuten te nemen. 
Dat is een natuurlijke aandachtscurve, die je met wat oefening moet 
kunnen opbrengen. Als je het langer doet, neemt het leereffect af. Het 
is ook overzichtelijk om vier of vijf dingen te nemen waar je aan wilt 
werken. Meer is ontmoedigend, minder vind ik onbevredigend. 
Heb je meer tijd? Dan doe je het rondje opnieuw. Als je anderhalf uur 
hebt om te oefenen en je hebt vijf dingen waar je aan werkt, oefen je 
een uur en daarna neem je twee of drie van de doelen uit dat uur waar 
je nog een half uur aan werkt. Heb je twee uur om te oefenen, dan 
doe je de ronde van vijf blokjes twee keer, etc. 
Bij mij zou een oefensessie er zo uit kunnen zien: 
0. Vooraf: mail met bijlage printen met nieuwe akkoordzetting die ik 
kreeg. Alle muziek klaarleggen waar ik aan werk. Strijkstok harsen. 
1. Stemmen en warmingup (5 min.). 
2. Intonatie. Toonladder spelen voor zuiverheid. Eén toonladder uit 
het derde deel van Rabbath, met verschillende vingerzettingen. Strij
ken en letten op zuiverheid. (10 min.) 
- Noteren: Toonladder van F gespeeld over drie octaven; boek en strijk-
stok wegleggen (1 min.). 
3. Toonladders/akkoorden combinatie. Oefenen op de manier van het 
Jazz handbook van J. Aebersold, p. 9. Autumn Leaves. (10 min.) 
- Noteren: Autum Leaves, eerste vijf noten van de toonl. bij de akkoor-
den. Volgende keer drieklanken. Autumn Leaves weer in de map stop-
pen. (1 min.) 
4. Nieuw stuk ‘P.M.V.’ van de gitarist gekregen. Melodie doorspelen. 
Van langzaam tot in tempo (en ondertussen memoriseren). Structuur 
van het stuk bekijken (10 min.) 
- Noteren: P.M.V., melodie. Tempo=80. Vlg. keer tot 120 en akkoorden. 
Bijstemmen. (1 min.) 
5. Repertoirestuk. Killer Joe. Begeleidingsakkoorden opnemen op 
mp3-speler. (10 min.) 
- Noteren: Killer Joe, begeleiding opgenomen. Vlg. keer oefenen solo. 
Mp3-speler en muziek wegleggen. (1 min.) 
6. Repertoirestuk: Impressions. Oefenen op solo. Metronoom erbij. 
(10 min.) 
- Noteren: NB tempo vasthouden. Muziek weg. (1 min.) 
60 min. lekker gewerkt! 
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Het lijkt misschien heel schools om zo met een timer te werken. Maar 
vreemd genoeg maakt het je mentaal vrijer. Je hoeft niet steeds jezelf 
te beoordelen: moet ik hier nog aan werken, moet ik hier nog tijd aan 
besteden… Daardoor blijf je mentaal dichter bij de stof. 
Regelmatig moet ik het oefenen beperken tot een half uur spelen; dat 
vond ik eerst frustrerend weinig, maar door die tijd gericht in te vullen, 
speel ik nu met meer plezier. 
Ben je er goed in om lang en gericht aan een stuk te werken? Dan kun 
je natuurlijk ook best een uur aan één stuk besteden. Maar ook dan 
doe je dat in blokken van 1015 min., met bijvoorbeeld de blokjes: me
lodie zuiver en in tempo (vlg. keer: in een andere toonsoort…); akkoor
den en toonladders van het stuk; begeleiding opnemen; solo oefenen; 
solo of begeleiding op een heel andere manier (strijken, alleen duim
positie, latin i.p.v. swing, een snaar of noot weglaten, etc.). 
Theo 
 
Ik ben toevallig begin dit jaar op een zelfde manier gaan studeren, met 
een supervette aanvulling: tijdens het doen van de oefening die je wil 
doen, observeer je heel goed waar het fout gaat. Ik noteer het gelijk. 
Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij een bepaalde toonladder de intonatie 
van één van de noten niet goed is (b.v. de sprong van C met de pink 
naar D met de wijsvinger). 
Vervolgens ga ik daar bewust op letten als ik de tweede keer de toon
ladder speel of misschien hoef ik de toonladder niet te spelen maar 
gewoon alleen de sprong oefenen. 
Het concept erachter is dat je niet de dingen hoeft te spelen die toch 
wel goed gaan, maar gaat focussen op de dingen die fout gaan. Er be
staat niet zoiets als 'op de automatische piloot oefenen', juist als je 
bewust oplet bij iedere noot kun je leren. (Tip overigens gelezen in het 
boek Moonwalking with Einstein, aanrader!) 
JacquesDoekjes 
 

RECHTERHAND BIJ SOLO'S: RECHT OF SCHUIN? 
Ik ben de laatste tijd veel aan het experimenteren met de stand van 
de rechterhand bij snelle soloachtige passages. Omdat ik al heel mijn 
leven elektrische bas speel, is voor mij de aanslag waarbij je met een 
hoek van 90 graden de snaren aanslaat (a la Eddie Gomez) de meest 
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natuurlijke. Het kost me ook geen enkele moeite om zo snel te spelen. 
Toch probeer ik zo weinig mogelijk met deze aanslag te spelen en 
oefen ik meer op de twee vinger aanslag waarbij de vingers bijna even
wijdig aan de snaar aanslaan (a la Ron Carter en vele anderen). Dit 
vind ik veel moeilijker, maar heeft wel een iets vollere sound. Ik vind 
het met name moeilijk als de middelvinger over de wijsvinger heen 
moet (bijvoorbeeld wijsvinger op de D snaar en dan middelvinger op 
de G snaar). Walking bass speel ik altijd met 1 vinger. 
Je leest niet zo veel over de verschillende manieren van aanslaan en 
bijna iedereen doet het anders. Wat zijn jullie bevindingen? En zijn er 
nog tips om de 'evenwijdige' aanslag soepeler te laten verlopen? 
Huub 
 
Tja, het is maar net wat je wilt hè. Ik ben het met je eens dat je geluid 
iets voller wordt als je 'verticaal' aanslaat – maar ook iets wolliger. Wat 
ik niet begrijp, is waarom je dat geluid zou willen maken bij snelle 
noten; die worden dan namelijk een brei en dat lijkt me niet wense
lijk. 
Nog iets wat ik niet begrijp: waarom je met 1 vinger zou aanslaan als 
je lopende bas speelt. Probeer zo maar eens 360 bpm te spelen; je 
kunt meteen naar het ziekenhuis met je arme vinger! Ik heb weleens 
mensen horen zeggen dat je anders niet goed het ritme zou kunnen 
spelen; die beweren dat je anders niet de cadens in je vingers kunt 
houden. Ik durf te stellen dat dat onzin is: een goede cadens zit in je 
hoofd en komt er dan via je vingers uit en niet andersom. Afhankelijk 
zijn van bewegingen van je lichaam voor het spelen van wat dan ook 
is contraproductief. Het is zaak om wat je doet bewust te spelen. Als 
je dat niet doet, ga je op de automatische piloot. Je luistert minder 
goed en vertrouwt op je vingers. De automatische piloot zorgt voor  
onzorgvuldigheden, dus die moeten we zien te vermijden. Bovendien 
staat je gevoel op nul bij de automatische piloot en de enige muziek 
die de moeite waard is, wordt met gevoel gespeeld. 
Philip Baumgarten 
 
Naast contrabas en basgitaar speel ik ook nog Spaanse gitaar. Daar
voor moeten de nagels van mijn rechterhand tamelijk lang zijn. Als ik 
dan op contrabas met mijn vingers haaks op de snaren speel, raak ik 
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de snaren met mijn nagels en dat geluid vind ik echt niet mooi. Ik moet 
dus op contrabas wel met mijn vingers bijna evenwijdig aan de snaren 
spelen, want in die stand raken de nagels de snaren niet. Daarbij vind 
ik dat je op die manier de snaar ook steviger kunt pakken en dat het, 
omdat je achter een contrabas staat, een natuurlijkere stand van je 
hand is. 
Adriaan Kragten 
 
Quote Philip Baumgarten: 
Maar wat ik niet begrijp, is waarom je dat geluid zou willen maken bij 
snelle noten; die worden dan namelijk een brei en daar zit natuurlijk 
niemand op te wachten. 
Nog iets wat ik niet begrijp: waarom je met 1 vinger zou aanslaan als 
je lopende bas speelt. Probeer zo maar eens 360 bpm te spelen; je kunt 
meteen naar het ziekenhuis met je arme vinger! 
Toch zijn er legio bassisten die alles met 1 vinger (of 2 op elkaar) spe
len, ook hele snelle walking bass en zelfs bij solo's. Volgens mij de 
meeste bassisten van de oude garde (jaren '50 etc.) Een argument 
hiervoor kan zijn dat je zo meer kracht hebt en een meer gelijkmatige 
aanslag. Argument tegen kan zijn dat het minder vloeiend klinkt. 
Over de (min of meer) evenwijdige aanslag met twee vingers: wat ik 
gezien heb spelen veel bassisten toch vaak zo bij snelle passages. Ik 
probeer op dit moment alles uit, omdat ik het allemaal wil beheersen. 
Later kijk ik het beste bij me past. Dit zal vanzelf duidelijk worden. 
Huub 
 
Ik speel zelf met de evenwijdige/verticale aanslag. Die vind ik beter bij 
de houding naast de bas, de afstand van de snaren onderling, maar 
vooral ook bij ronding van de kam en toets (en dus ook de snaren t.o.v. 
elkaar) passen. Daar komt bij dat ik ook niet echt snel speel. Hou ook 
meer van de vette lage wollige tonen dan van de hoge, meer gedefi
nieerde tonen. Die laat ik graag aan de gitarist over ; ) Bij die evenwij
dige aanslag sla ik nooit met mijn middelvinger een hogere snaar aan 
dan met mijn wijsvinger (dus nooit wijsvinger D en dan middelvinger 
G). Op basgitaar is dit juist wel handig omdat je middelvinger natuurlijk 
iets langer is, maar op contrabas niet. Zeker niet omdat op contrabas 
de snaren niet in een plat vlak staan, maar in een gebogen vlak. 
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Bij contrabas pak ik, wanneer ik naar een hogere snaar ga, deze dus 
eigenlijk altijd met mijn wijsvinger, terwijl ik een overgang naar een 
lagere snaar vaker met  mijn middelvinger gebruik. 
Sander 
 
Wat jij omschrijft is precies wat ik bedoel. Het is vaak niet makkelijk 
om bij de evenwijdige aanslag met de middelvinger op een hogere 
snaar over de wijsvinger te spelen. In het boek van Hein van de Geyn 
wordt dat omschreven als anticipating. Toch is dit in snelle passages 
niet zo handig omdat je wel vaak zo uitkomt en dan de wisseling van 
de vingers moet doorbreken, dus ik probeer juist wel veel te oefenen 
dat de middelvinger over wijsvinger heen gaat. 
Bij de andere manier van aanslaan (de elektrische bas manier zeg 
maar) heb je hier geen last van. Eigenlijk voelt die aanslag (middel over 
wijs) daar juist het meest natuurlijk. 
Huub 
 

DUBBELTONEN AKKOORDEN 
Twee vragen. 
1. Wie kan er wat meer vertellen over dubbeltonen op de bas. 
2. Stel de gitaar speelt E  Em. Hoe kan ik dan op de bas de verandering 
van E naar Em benadrukken? Kan natuurlijk heel safe op de E blijven, 
maar wat meer spanning mag wel. 
Bats 
 
Als je dubbeltonnen wilt spelen, kun je de lage losse E spelen en de 
G# op de G snaar. Vervolgens speel je de E en de G snaar samen. Ik 
laat dat soort overgangen ook wel vaak horen door niet de grondtoon, 
maar de terts van het akkoord te spelen. Dan ga je dus van G# naar G. 
Philip Baumgarten 
 
Over dubbeltonen gesproken: hoe slaan jullie een decime aan met de 
rechterhand? (bijvoorbeeld G op E snaar en B op G snaar). Ik doe dat 
met duim en wijsvinger. Maar zijn er nog andere manieren voor con
trabas. Ik hou wel van dat soort dingen. 
Huub 
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Ik gebruik mijn duim en middelvinger van mijn rechterhand. 
Philip Baumgarten 
 
Voor de rechterhand gebruik ik ook mijn duim en mijn wijsvinger, dat 
werkt inderdaad prima. 
Tobias Nijboer 
 
Hoe slaan jullie trouwens twee naast elkaar liggende snaren tegelijk 
aan op contrabas? bijvoorbeeld de D en G snaar. Met 1 vinger of twee 
vingers naar binnen trekken? En welke vingers gebruiken jullie daar 
doorgaans voor? 
Je kunt bijvoorbeeld de middelvinger op de G snaar doen en de wijs
vingers op de D (zoals op elektrische bas). Maar het kan ook an
dersom, dat past misschien beter bij een contrabas? 
Huub 
 
Ik trek inderdaad min of meer naar beneden op de eerste manier. Ik 
zeg min of meer, omdat ik daarbij niet de A snaar raak. Het is dus een 
soort plukken. Precies zoals jij beschreef: 'je kunt bijvoorbeeld de mid
delvinger op de G snaar doen en de wijsvinger op de D (zoals op elek
trische bas)'. 
Philip Baumgarten 
 

VALS SPELEN 
Een tijdje geleden zei ik tegen een bevriende jazzmuzikant dat ik slecht 
tegen vals spelende muzikanten kon. Hij had zich daar tot aan dat mo
ment nergens aan gestoord, wat radicaal veranderde toen hij erop 
ging letten. Dus misschien bederf ik wel veel luisterplezier als ik er iets 
over zeg, maar dat doe ik toch, omdat ik er heilig van overtuigd ben 
dat het moet ophouden en dat veel muzikanten er pas aandacht aan 
gaan besteden als ze erop gewezen worden. Laten we alsjeblieft op
houden met dat vals spelen zeg! Vooral veel contrabassisten hebben 
er last van, terwijl het toch gewoon een kwestie van studeren is! Het 
niveau van de jazz zal enorm vooruitgaan als we op zoiets eenvoudigs 
letten als dit. 
Philip Baumgarten 
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Het moet zo zuiver 'mogelijk' zijn. Contrabas is gewoon een moeilijk 
instrument qua intonatie. Dat betekent dat je er zoveel mogelijk op 
moet oefenen. Maar het te veel letten op intonatie mag nooit je luis
terplezier bederven. 50% of meer van de jazz bassolo's is niet goed 
geïntoneerd, dus dan zou je daar nooit met plezier naar kunnen luis
teren? 
Het stoort me vaak niet, omdat het meestal gecompenseerd wordt 
door creativiteit, technisch vertoon of muzikaliteit. Die 4 dingen moe
ten in balans zijn. Dan mag er best eens slecht geïntoneerd worden. 
Gelukkig heb ik geen absoluut gehoor. 
Huub 
 
Een contrabas is geen moeilijk instrument. Je hoeft alleen maar te luis
teren. Toen ik les had van Wilton Jongmans bleef hij hameren op het 
corrigeren. je moet luisteren en als de toon te hoog of laag is moet je 
hem durven corrigeren. 
Puntjes op je bashals tekenen en veel positie studeren heeft helemaal 
geen zin als je niet luistert! In de winter zitten de tonen op een andere 
plaats dan in de zomer. Frets hebben dus ook geen zin. Het maakt he
lemaal niks uit of je een bas hebt met een 105 cm Dmensuur of een 
109 cm Ebmensuur, en ook niet of je een 4 vinger of 3 vinger techniek 
prefereert. LUISTEREN! 
En ja: een C# moet je hoger intoneren dan een dB! De C# duw je naar 
de D en de dB naar de C. Dat is de charme van ongetempereerde in
strumenten. Dat zingt! 
Ik hoor liever een bassist die kan swingen maar vals speelt dan een 
bassist die mooi intoneert maar niet kan swingen (tenzij klassiek na
tuurlijk). Veel bassisten horen wel dat er iets niet klopt maar, nemen 
niet de rust en hebben niet de durf de juiste toon op te zoeken. Is net 
als een trombone of een stem. 
Martin 
 
Het is inderdaad de bedoeling dat het een automatisme wordt om zo 
snel te corrigeren dat de onzuiverheid met het blote oor niet meer 
waarneembaar is. Als je dat niet doet, interesseert het je blijkbaar niet 
dat je vals speelt (oei!) of je hoort het niet (oei!). 
Philip Baumgarten 
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Quote Martin: In de winter zitten de tonen op een andere plaats dan 
in de zomer. Frets hebben dus ook geen zin. 
Is me eerlijk gezegd nog nooit opgevallen. Waar heb je dat vandaan? 
En waarom is dat? En hoe zit het dan met een gefrette elektrische bas 
in de winter? 
Huub 
 
Ik heb eens een gefrette contrabas gehad, daar kon je het duidelijk op 
merken. Wat ik weet: de buitenkant van de bas is gelakt, de binnen
kant niet. In de zomer komt vochtige lucht in de bas en de bodem zet 
uit waardoor de bovenkanten van de zijbladen naar elkaar toekomen 
en de hals meer richting bovenblad gaat. in de winter krimpt de 
bodem (vandaar dat in die tijd ook het bovenblad vaak scheuren 
krijgt). De bovenkant van de zijbladen gaan verder uit elkaar en de hals 
verwijdert zich van het bovenblad. Bij de ene bas meer dan de andere, 
maar het gebeurd wel. Aan veel oude bassen kun je goed zien hoeveel 
het hout gewerkt heeft in de loop van de seizoenen. Misschien bij een 
triplex wat minder. De bas leeft! 
Martin 
 
Er is een klein gebiedje waarin je omhoog en omlaag kunt, terwijl een 
toon nog steeds zuiver klinkt. Het gaat hier natuurlijk om minieme 
toonhoogteverschillen. Sommige klassieke solisten intoneren net wat 
aan de hoge kant, omdat ze er dan goed bovenuit kunnen komen. Wat 
wel al gauw vreselijk klinkt, is te laag intoneren, terwijl dat een kwaal 
is van de meeste beginnende contrabassisten (en trouwens ook van 
andere beginnende musici). Dus als je twijfelt of je op de goede toon
hoogte zit, is het vaak goed om eerder een fractie hoger te gaan zitten 
dan lager. 
Overigens zijn klassieke orkesten zelden zuiver. De een is wat valser 
dan de ander. Ik vind het een verademing als ik eens een orkest hoor 
dat redelijk zuiver is. Het lijkt me ook haast niet te doen hoor, met zo
veel muzikanten op een kluitje die allemaal in je oren toeteren. 
Ik speel nu heel wat jaren contrabas en heb vanaf het begin op mijn 
zuiverheid geoefend. Mijn gehoor is wat dat betreft steeds scherper 
geworden. Ik speel dus niet alleen zuiverder dan pakweg 10 jaar gele
den omdat ik meer ervaring heb op mijn instrument, maar ook omdat 
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mijn gehoor zich blijft ontwikkelen omdat ik me hierop concentreer. 
Hetgeen ik nóg een goede reden vind om op zuiver spelen te blijven 
oefenen. 
Philip Baumgarten 
 
Ik vind het erg belangrijk om een goed podiumgeluid te hebben om 
zuiver te blijven. Thuis in je oefenruimte is het al lastig, zeker als je 
een tijdje niet gespeeld hebt, maar temidden van een hoop geluid is 
het nog eens extra moeilijk. Zijn er mensen die hier specifiek iets op 
verzonnen hebben, bijvoorbeeld je versterker doorlussen naar een in 
ear monitor? 
Hein vd Geyn schrijft trouwens in zijn Bass Method dat je moet op
passen niet slordig te worden, omdat je kunt wennen aan onzuiver 
spelen. Dat lijkt me wel goed om in de gaten te houden. 
Piet 
 
Ik speel meestal met een pianist en zorg er altijd voor dat ik die in elk 
geval heel goed kan horen. Ik vind het zelf makkelijker om zuiver te 
blijven als ik de akkoorden goed hoor (en mezelf natuurlijk ook). Dat 
betekent dat ik me niet weg laat blazen door de drums, om maar eens 
wat te noemen. 
Philip Baumgarten 

 
Philip had er al eens een poll aan gewijd, en daarin gaven de meeste 
bezoekers van de site aan zuiver spelen mogelijk, maar toch wel lastig 
te vinden. In Het Baslessenboek heeft Philip er zijn gedachten al eens 
over opgeschreven. Ik voeg er hier de mijne aan toe. En dan moet je 
maar eens reageren. Het is een heel verhaal geworden, in acht punten.  
1) Ontspanning. Bij alles wat je doet met basspelen is ontspanning het 
belangrijkste. Ben je ergens verkrampt – niet alleen in de linkerhand 
maar in alles wat met je houding te maken heeft – zal goed zuiver spe
len nooit lukken. Sta je verkrampt op je benen, zijn je knieën of heupen 
gespannen, dan zul je bijvoorbeeld niet soepel van positie kunnen wis
selen en dan gaat het onherroepelijk vals klinken. 
2) Strijken. Om zuiver te leren spelen is volgens mij het oefenen van 
strijken een voorwaarde. Dan klinkt de toon goed door en hoor je ge
woon beter wat je moet corrigeren. Met plukken kent de toonvorming 
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veel meer dwarrels. (Kijk maar eens naar de uitslag van een stemap
paraat terwijl je een noot plukt.) 
3) Toonladders. Het lastige met zuiver spelen is dat in de lage posities 
er meer afstand tussen de vingers moet zijn dan in de hoge posities. 
Je moet je spiergeheugen trainen en dat kan volgens mij het beste met 
toonladders. Toch al de ideale manier om in te spelen bij het oefenen, 
dus het moet maar. 
4) Duim linkerhand. Ik heb zelf een tijd mijn linker duim teveel aan de 
zijkant van de hals gehouden. De gitaristenklauw, waarbij de duim 
boven de hals uitsteekt en zo’n beetje de esnaar raakt, is helemaal 
uit den boze. Oké, Charlie Haden speelde zo, maar bedenk maar dat 
hij nóg mooier had kunnen spelen als hij die klauw niet had gehad. 
Het is de bedoeling dat je linker duim het midden van de hals raakt. Ik 
stel het me zo voor dat er verticaal over het midden van de hals een 
rail loopt en dat mijn duim op die rail op en neer gaat bij het wisselen 
van posities. Maar of ik nu mijn vingers op de Gsnaar of de Esnaar 
neerzet, mijn duim blijft op dezelfde plaats. Het enige dat wijzigt, is 
de kromming van je vingers, waardoor je van de ene naar de andere 
snaar overgaat. 
5) Vingers linkerhand. Pianisten spelen altijd zuiver. Het enige wat bij 
hen mis kan gaan, is dat ze een foute noot aanslaan. Wat een verruk
kelijk eenvoudig instrument. Om pianisten toch hun portie gezwoeg 
te geven, moeten ze van twee notenbalken lezen, die ook nog eens 
verschillende muzieksleutels hebben. Die moeilijkheid hebben wij als 
bassist dan weer niet.  
Als we net als pianisten spelen, hebben we eigenlijk het ideale instru
ment! Met ‘als pianisten spelen’ bedoel ik: de vingers van je linkerhand 
net boven de snaar laten hangen en ze omlaag doen als je de betref
fende noot moet spelen. Ik zie dat veel bassisten vooral hun pink weg
trekken, van de snaar af, als ze de vierde vinger niet hoeven te 
gebruiken. Dat is motorisch onhandig, want het kost extra tijd om die 
vinger op de snaar te zetten. En door dat wegtrekgebaar trekken ook 
de andere vingers scheef, en daar wordt het vals van. Ook hier zou je 
je de snaar als een rail kunnen voorstellen, waar je vingers als het rem
blok van een tram boven zweven en zo nu en dan omlaag zakken. 
Ook met vibrato moet je opletten dat de vingers boven de snaar blij
ven hangen en de hand niet scheef gaat staan. Het wordt pas anders 
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in de hoge (duim)posities. Dan gaat je linkerhand wel iets naar buiten 
en hangt je pink niet meer boven de snaar. Ik merk het bij mezelf: als 
ik moe word, verkrampt mijn linkerhand en dan trekt mijn pink van 
de snaar af. Dan begint het hele verhaal van 1) ontspanning… 
6) Stretchen. Nu wordt het controversieel. Ik ben een voorstander van 
een geslotenhandpositie, d.w.z. het gebruik van de 1e, 2e, en 4e vin
ger, met steeds een halve secunde tussen iedere vinger. Dus in de laag
ste positie op de Gsnaar: Ab  A  Bb. Precies wat je bij Simandl leert. 
Die gesloten hand is de manier waarbij je je vingers als een pianist 
kunt laten vallen. Ik ben dus geen voorstander van het gebruik van de 
3e én 4e vinger. dan moet je de 4e vinger zo strekken dat het ver
krampt wordt en het niet zuiver meer klinkt. Voor de basgitaar ligt dat 
anders, maar daar hebben we het nu niet over. 
Misschien ben je er zelf voorstander van om de 3e en 4e vinger wel te 
gebruiken in de wat hogere posities, bijvoorbeeld vanaf de D met de 
eerste vinger op de Gsnaar. Als dat lukt: veel plezier ermee! Ik blijf 
liever bij het geslotenhandbeginsel. Als je meer notenvrijheid wilt in 
de hogere posities, kun je proberen om vanaf de D op de Gsnaar met 
de duimpositie te gaan werken. Dat geeft wel de mogelijkheid om 
meer dan een kleine terts ontspannen te spelen vanuit één positie. 
7) Pivoting. Waar ik een voorstander van ben is ‘pivoting’ of scharnie
ren. Ik gebruik het Engelse woord, omdat ik dat zo leuk vind klinken 
(de klemtoon valt op de eerste lettergreep en de ‘i’ moet je uitspreken 
als in ‘sik’.) Het betekent dat je je duim laat staan, maar je vingers op
schuift. Zet je vingers maar eens neer met de 1e vinger op de Gsnaar 
op de A, 2e vinger op de Bb en vierde op de B. De duim staat tegen
over de 2e vinger. Dit is de standaardhouding. Nu laat je je duim staan 
maar schuift alle vingers op, zodat je met de 4e vinger de C speelt. De 
andere kant op kan ook: je schuift met je 1e vinger van de A naar de 
Ab, terwijl alle vingers meegaan en je je duim op de oude plek laat 
staan. Zo heb je een bereik van Ab tot C in één positie, met je duim 
als stabiel uitgangspunt. Pivoting werkt alleen als je met je hele hand
rug meeschuift. Dus niet de duim laten staan en alleen stretchen met 
één vinger, want dan wordt het verkrampt. 
8) Zes posities. Heb je een keer je vingers goed staan, dan moet je van 
positie wisselen… Begint het hele gedoe van het vinden van de goede 
toon opnieuw. Van de benadering van François Rabbath leerde ik dat 
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het handig is om weinig posities te gebruiken. Dan kan er ook minder 
vals klinken! Geniaal in zijn eenvoud. En door het gebruik van pivoting 
kan het ook. Rabbath gaat uit van zes posities over de hele lengte van 
de snaar. Zijn eerste positie heeft de eerste vinger op de Gsnaar bij 
de A (= Simandls eerste positie). Met pivoting heb je dan een bereik 
van Ab tot C. De tweede positie heeft de eerste vinger op de C. Bereik 
= van B tot Eb. De derde positie heeft de eerste vinger op de D. Dan 
kom je van C# tot F. Hier kun je de eerste vinger, met de duim op de
zelfde plek ook wel op de E neerzetten. Dan heb je een bereik tot G 
(flageolet met 3e vinger). De vierde positie heeft de duim op de G fla
geolet in het midden van de toets. De vijfde positie de duim op de D
flageolet en de zesde positie de duim op de G flageolet vlak bij het 
einde van de toets. 
Zes posities waarmee je alle noten over het hele bereik van de bas 
kunt spelen! Met wat handigheid kun je zelfs de tweede positie weg
laten, omdat die overlap heeft met de noten van de 1e en 3e positie, 
dan houd je er vijf over. Bijna elke uitgangspositie zit bij een natuurlijke 
flageolet en met wat oefening kun je makkelijk je hand neerzetten en 
naar een nieuwe positie brengen. 
De meeste muziek speel je op de bovenste helft van de toets. Dan be
weeg je in principe tussen drie posities/duimstanden. Dat is heel an
dere koek dan de tien posities die Simandl je op dat stuk wil laten 
spelen. Je moet de zes posities zien als uitgangspunten en je moet er 
niet heel dogmatisch mee omgaan. Zie het vooral als verankerings
punten voor je duim, om gemakkelijk mee je weg te vinden op de 
toets. Als je kijkt naar vingerzettingen van Rabbath (vooral bij de toon
ladders in het derde deel van zijn boek) zie je ook dat hij uitgebreid 
varieert en speelt met zijn uitgangspunten. Ook bij hem staat ontspan
ning voorop. 
Theo 
 
Bedankt Theo, mooie info! Iets wat ik laatst van een celliste leerde: 
het is goed om niet te 'knijpen', maar het gewicht van je arm te ge
bruiken om de snaar naar beneden te brengen. Ik heb dat uitgepro
beerd en het geeft inderdaad meer bewegingsvrijheid in de 
linkerhand. Dat maakt dat 'pivoting' ook makkelijker. 
Philip Baumgarten 
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Het gewicht van de arm gebruiken. Geldt ook voor de rechterarm, zou 
ik zeggen. Het is iets wat kampioen pivoting Francois Rabbath ook zegt. 
Hij werkt het extreem uit door – bij een staande houding – een schuin 
gemonteerde pin te hebben, zodat je staat en toch een celloachtige 
houding hebt. Zo steunen je heupen en onderlichaam de bas en heb 
je je handen vrij. Ook als je staand speelt met een rechte pin kun je er 
trouwens op letten dat de bas in balans staat en niet te ver achterover 
helt, want dan moet je de bas  teveel met je linker duim ondersteunen 
en dan verkramp je. 
Theo 
 
Klopt. Op diverse youtube filmpjes (en ook via de DVD van 'the Art of 
the Bow') vertelt Rabbath dat je je gewicht moet gebruiken en niet de 
spieren. Zo kan (kon?) hij op 77jarige leeftijd zonder pijn en blessures 
urenlang spelen. Ik heb wel het vermoeden dat hij op den duur last 
kreeg van zijn spieren en toen ergonomisch is gaan nadenken over het 
gebruik van gewicht. 
Leuk alternatief voor de Rabbath endpin is de 'bent endpin', die je 
eventueel zelf kunt maken. Je hoeft dan geen extra gat onderin je body 
te boren of zoiets. Ik ben er nu mee bezig in de eeuwige queeste naar 
het ultieme speelcomfort: 
Punt met betrekking tot correcte vingerzetting: altijd curved ('Cshape) 
– nooit plat – en de handpalm evenwijdig houden aan hals. Mooie uit
leg door Joshua Davis. 
Ik heb een Double Bassist magazine (Nummer 22 Autu32002) van mijn 
leraar Martin Senders mogen lenen en las tot mij verwondering dat 
uit onderzoek is gebleken dat 80% van de contrabassisten wel eens 
last heeft gehad van pijn, blessures etc. You better be warned! 
Ton 
 

RAY BROWN SOUND 
Ray Brown Quote (snaarhoogte en sound uit Jonas Lohse's Double 
Bass Guide: 
A student of the Brown effect since his middle teens, McBride met the 
maestro around 1990, when Brown came to hear him play duo with 
pianist Benny Green at the Knickerbocker, a raucous piano bar-and-
grill on University Place in Greenwich Village. 
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At the time, he recalls, he was focused, as I wrote, on the unamplified, 
raise-the-strings approach to bass expression which, as McBride puts 
it, ‘seemed to be the new religious experience for young bass players 
coming to New York.’ 
Ray said, ‘Why are you young cats playing so hard? You don’t need 
your strings up that high.’ Before I responded, someone said, ‘Shut up, 
and listen to Ray Brown. Don’t say one word.’ 
Benny and I saw him at the Blue Note a few nights later, and it hit me 
like a ton of bricks. Ray seemed to be playing the bass like it was a toy. 
He seemed to be having fun. Playing jazz, he had that locomotion I 
heard in the great soul bass players, like James Jamerson and Bootsy 
Collins and Larry Graham. He wasn’t yanking the strings that hard, 
and he had the biggest, fattest, woodiest sound I’d ever heard, and I 
could tell that most of it was coming from the bass, not from the amp. 
At that point, I slowly started saying to myself, ‘It’s not about what 
they think. It’s about what’s best for the music that I’m trying to play. 
It’s about trying to get the best possible sound out of the instrument. 
Martin 
 
Ik hou zelf van een niet te hoge snaaractie. Vroeger was het misschien 
nodig toen men nog onversterkt speelde, maar tegenwoordig is het 
niet perse nodig. Met een lagere snaaractie kun je ook een stevige 
toon krijgen. Veel technieken zijn ook bijna onmogelijk met een hoge 
snaar actie en een hoge snaar actie is blessuregevoeliger. 
Huub 
 
In het boek van Michael Moore over duimpositie staat zijn persoon
lijke voorkeur voor snaarhoogte. G tot E snaar in mm boven de toets: 
G=7 D=9 A=9 E=13mm. Deze hoogte gebruik ik ook al een tijdje (niet 
op alle bassen) en is comfortabel en niet té laag. Reken wel onderkant 
van de snaar want niet alle merken/soort snaren zijn even dik. (Voor 
slapbass iets hoger.) 
Martin 
 
En niet alle halzen zijn even lang, dat scheelt ook met het meten. Ik 
denk dat het niet veel zin heeft om het zo precies in mm's te benoe
men. Het gaat erom hoe het voelt en dat is toch bij iedere bas anders. 

213



Plus het maakt ook veel uit welke snaren je gebruikt en met name 
welke snaarspanning. Met een lage snaarspanning voelt het veel lich
ter aan, ook al staan de snaren dan misschien wat hoger. 
Huub 
 
Ik heb twee contrabassen met een verschillende mensuur. Die van 
mijn Cosi is langer dan van mijn houten contrabas. De snaren staan er 
hoger op volgens Ferdinand Rikkers, terwijl het voelt alsof ze lager 
staan, hij speelt gemakkelijker. De sound van de Cosi is strak, terwijl 
de snaren van mijn houten contrabas te laag stonden voor een accep
tabele sound. Dus ik vind zo'n lange mensuur wel wat hebben. 
Philip Baumgarten 
 

SIMANDL 
Waarom toch laat vrijwel iedere bas docent zijn leerling een boek van 
Franz Simandl aanschaffen terwijl het voor een jazzbassist weinig tot 
geen nut heeft? Er zijn inmiddels veel betere methodes om te leren 
positiespelen (als dat überhaupt voor een jazz bassist zinvol is) dan 
dat verwarrende en vaak demotiverende boek. 
Martin 
 
Haha, ik raakte er een tijdlang ook vreselijk gedemotiveerd van, vre
selijk vond ik die oefeningen! Maar toen ik daarover mopperde op 
dit forum, bleken er heel wat bassisten te zijn die enthousiast waren 
over deze methode. 
Philip Baumgarten 
 
Simandl is te moeilijk voor (jazz) beginners. Iemand die al een tijdje 
speelt kan wel wat aan de methode hebben, maar alleen als hij er echt 
(dus niet 15 minuten per dag) uit werkt. De vingerzettingen van de 
toonladders die erin staan zijn trouwens wel goed. Maar ik zie een be
ginner die amper de C toonladder kan lezen niet echt blij worden van 
de eerste positie waar ze al Bbb (= A) en G## (= A) moeten lezen. En 
al dat gekras met die goedkope strijkstokken haalt de laatste glimlach 
weg, wat trouwens veel verklaart als je live foto's van bassisten ziet... 
Martin 
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Simandl te moeilijk? het is juist een simpel beginners boek. De stukjes 
die erin staan zijn niet bijster muzikaal, maar wel goed om de basis 
van vingerzettingen, toonladders en posities te leren. Niks mis mee 
toch? Deze vingerzettingen worden nog steeds als basis door pakweg 
75% van de contrabassisten gehanteerd, ook jazz bassisten. Dus het 
nut van deze methode is allang bewezen lijkt me. Welke beginners 
boeken zou jij willen aanraden die beter zijn dan? 
Huub 
 
Een lesmethode heeft een doel. Het doel van Simandl is: een degelijke 
orkestbassist worden. Vandaar alle technieken voor de strijkstok, lezen 
in alle toonsoorten, versieringen, orkestpassages etc. Een methode 
voor een jazzbassist moet een ander doel hebben. 
Van Simandl leer je niets over de functie van akkoorden en hoe deze 
akkoorden in een toonladder passen en wat een goede baslijn is. 
Neem bijvoorbeeld Walking bass van Koos Serierse (Han Drost Mu
ziekuitgeverij). Daar staan dezelfde vingerzettingen in als in Simandl 
(en veel andere boeken), maar hier worden ook baslijnen en functies 
van akkoorden en (erg belangrijk) jazz ritme en andere stijlen behan
deld. Plus nog heel veel improvisatie tips etc. 
Ook erg leerzaam: Jazz Conception for Bass Lines van Jim Snidero. 
Als je braaf 4 tot 6 uur per dag studeert, zou ik zeggen: kopen die Si
mandl, is erg nuttig voor intonatie etc. maar is geen methode voor een 
improviserend musicus, die zelf baslijnen moet bedenken en een uur
tje per dag kan studeren. 
Martin 
 
Simandl is puur een technische methode die los van elke speelstijl ge
bruikt kan worden. Op de orkest fragmenten na dan, die klassiek zijn. 
Je hoeft niet eens perse een strijkstok te gebruiken om de oefeningen 
te spelen. Het is puur om de vingerzettingen en toonladders te leren. 
Meer niet. Dus zo moet je deze methode ook beschouwen en niet als 
een 'stijl' methode. Ik vind zoals gezegd de stukjes in Simandl helemaal 
niet muzikaal of mooi, maar het legt een goede technische basis van 
waaruit je verder kan naar whatever wat voor een stijl.  
Ik vond het destijds zelfs leuk om uit te spelen en de nieuwe vinger
zettingen te ontdekken. 
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Het boek is misschien niet helemaal meer bij de tijd, maar er zijn niet 
zoveel methodes voor beginners die helemaal 'goed' zijn. Dat is 
waarom Simandl nog steeds uit de kast wordt getrokken denk ik. 
Huub 
 

TOONLADDERS 
Ik speel nu al een tijdje basgitaar en stel mezelf af en toe de vraag: 
wat heb ik eraan om al die toonladders te oefenen (ik kan ze spelen). 
Ik heb er nog niet één keer gebruik van gemaakt in mijn spel. Vaak ligt 
het voor de hand dat ik een groove speel in 1 of 2 akkoorden. Hierbij 
maak ik gebruik van de arpeggio's. Als ik een jazz standard speel, volg 
ik het akkoordenschema (waar vaak andere akkoorden in voorkomen 
dan van één toonsoort) en bij de solo maak ik vaak gebruik van de ar
peggio's van het akkoord of van versieringsnoten en ben ik nooit bezig 
met een bepaalde toonladder vanuit de toonsoort waarin het stuk ge
schreven staat. Kan iemand mij vertellen wat ik aan de toonladders 
heb? 
Paul Wouterse 
 
Natuurlijk kun je gebruik maken van de akkoordnoten als je een solo 
speelt (klopt altijd), maar je solo's zullen echt 10 keer zo interessant 
worden als je OOK noten gaat gebruiken die niet in het desbetreffende 
akkoord zitten en wel in de toonladder die op dat moment opportuun 
is. Ik vind het zelf nogal saai om naar solo's te luisteren die uitsluitend 
zijn opgebouwd uit akkoordnoten. Er is zooooveel meer mogelijk! Een 
solo heeft spanning nodig om te kunnen boeien en akkoordnoten zul
len weinig mensen als enerverend ervaren. Overigens: ik zit nu in een 
fase waarin het me steeds duidelijker wordt hoe ik noten kan spelen 
in mijn solo die noch in het akkoord, noch in de voor de hand liggende 
toonladder terug te vinden zijn. Kan ook mooi en spannend zijn! Maar 
de weg begint toch met het integreren van de noten uit de toonlad
ders in je solo, voor jouw spel zal dat enorme positieve gevolgen heb
ben. Doen!!!! 
Overigens: niet alleen voor je solo's heb je die toonladder noten nodig, 
maar ook als je lopende bas speelt. Als je bijvoorbeeld van G7 naar C 
loopt, zul je vaak G  F E  D spelen om op de eerste noot van de vol
gende maat op C uit te komen. Die E zit natuurlijk niet in het akkoord. 
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Als je van C naar G7 loopt, kun je spelen: C  D  E  F om op de eerste 
tel van de volgend maat op een G uit te komen. Die D en F zijn ook 
geen akkoordnoten. Dus je ziet het, als je jazz speelt heb je die toon
ladders nonstop nodig. Je zult er erg veel profijt van hebben dat je al 
die toonladders geoefend hebt, want jazz standards moduleren soms 
binnen vier maten als naar verschillende toonladders! 
Philip Baumgarten 
 
Ik denk dat je niet zo'n scheiding moet maken tussen akkoorden/ar
peggio's en toonladders. Als je een akkoord voldoende uitbreidt, heb 
je alle toonladdernoten. Voorbeeld: neem een Cmaj7 akkoord (C E G 
B), speel er een 9, 11 en 13 bij (D F A). Zet die noten eens achter elkaar 
en je hebt: C D E F G A B. Precies: de toonladder van C grote terts. 
Als je tonen toevoegt aan een arpeggio krijg je al een toonladder. Speel 
bijvoorbeeld een arpeggio over C maj7. Speel afwisselend na iedere 
toon van het akkoord een hele toon erbij en een halve toon erbij. Dus: 
na de D een hele toon erbij, na de E een halve toon erbij, etc. Wat krijg 
je dan: C D E F G A B. Dus: de toonladder van C grote terts. Akkoorden 
en toonladders bijten elkaar dus niet. Akkoorden komen voort uit 
toonladders. Ik denk dat de mentale knop om kan gaan om toonlad
ders te gebruiken als je niet meer denkt vanuit de toonladder van de 
toonsoort van het nummer. Dat is vrij saai, omdat je dan meestal óf 
een grote tertstoonladder hebt óf een kleine tertstoonladder. Maar 
die toonsoort is alleen maar een algemene aanduiding van een num
mer, het uitgangspunt van een stuk. Per 1, 2, 3 of 4 maten wisselt de 
toonladder die je kunt gebruiken. Dan wordt het veel spannender, 
zoals Philip ook in zijn laatste regel schrijft. 
Weer een voorbeeld: een nummer staat in C grote terts. De toonlad
der van C grote terts lijkt maar saai. Er zit weinig uitdaging in om die 
te spelen. 
Maar in een maat (of een paar maten) waarin C het bepalende ak
koord is [met een tonicafunctie] kan ik misschien wel spelen: 
* De grote tertsladder. C D E F G A B  
* majeur pentatonisch C D E G A C 
* blues ladder C Eb F F# G Bb C 
* de Lydische ladder C D E F# G A B C 
* de majeur bebopladder C D E F G G# A B C 
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* de verminderde ladder C Db Eb E Gb G A B C 
* de chromatische ladder C C# D D# E F F# G G# A A# B C  
En dan heb ik nog niet eens alle mogelijkheden genoemd. 
Dit is allemaal afhankelijk van de kleur die ik wil aanbrengen, wat ik 
leuk vind om te verkennen, of wat ik van de melodienoten wel/niet 
wil benadrukken. 
Je hebt bovendien de vrijheid om een paar noten van een andere lad
der te gebruiken, noten ervan voor te trekken, etc. Je hoeft natuurlijk 
ook niet op de eerste noot van de ladder te beginnen. 
Het lijkt me vooral een vorm van nieuwsgierigheid. Ik heb een bepaald 
akkoord: wat voor tonen kan ik daar allemaal bij spelen? De muziek
theorie is een hulpmiddel om het makkelijker te maken om te kiezen 
welke noten je gaat gebruiken. 
Stel je voor dat je pianoles krijgt, en je leraar zegt: 'Hier heb je een in
strument met 88 toetsen. Je mag alleen maar om en om, de oneven 
toetsen gebruiken. Anders is het fout.' Het eerste wat je dan thuis doet 
is toch proberen hoe die 'verboden' toetsen klinken? Oftewel: waarom 
zou je je beperken tot akkoordtonen, als er tussen die tonen ook nog 
andere tonen liggen? 
Theo 
 

CHROMATISCHE IIVI PROGRESSIE 
Momenteel ben ik mijn hersens aan het pijnigen m.b.t de chromati
sche IIVI progressie. Het principe is niet moeilijk. Voorbeeld: 
| Fm7 | Bb7 | wordt: 
| F#m7 B7 | Fm7 Bb7 | 
Want: de Fm7 in de eerste regel kun je ook zien als een F7 (leidt im
mers naar trap IV). Vervang deze door de tritonus B7, plak er een Vm 
(trap V min) voor en dan krijg je: | F#m7 B7 |. Plak ook een Vm voor 
de Bb7 en je krijgt uiteindelijk de tweede regel: 
| F#m7 B7 | Fm7 Bb7 | 
Nu heeft Mark Levine in zijn 'The Jazz Theory Book' een bluesschema 
opgenomen (p.222) in C met voor de maten 5  8: 
| F7 | Fm7 Bb7 | Em7 Am7 | Ebm7 Ab7 | 
gevolgd door maat 9  10: 
| Dm7 | G7 |.... 
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Mark Levine noemt dit een 'descending chromatic IIV progression'. 
Maar ik begrijp niet goed (hoewel het geweldig klinkt) hoe het theo
retisch verklaard kan worden om | Ebm7 Ab7 | in maat 8 van Cblues
schema te spelen. De uitleg aan het begin gaat immers niet op. Mis ik 
een tritonis vervanging? 
Ton 
 
Het is maar hoe je het bekijkt. Het is een veelgebruikte truc om, als je 
de akkoordovergang naar een secunde lager soepel wilt laten verlo
pen, dit chromatisch te doen. Die Ebm7 Ab7 is niet meer dan een lo
gische tussenstap van de Em7 A7 naar de Dm7 G7, die normaal 
gespeeld wordt in de zevende en achtste maat van een Bb jazzblues
schema. Hier is die grap uitgesteld, maar omdat we onderhand zo ge
wend zijn geraakt aan dit soort grappen, vinden we dit normaal 
klinken. 
Maar alle gekheid op een stokkie: die Ab7 is natuurlijk een tritoon sub
stituut van D7. D7 is weer de vervanger van het Dm7 akkoord dat op 
de 2 hoort van de 251 die leidt naar de Cm7, wat weer de 2 is van 
de 251 die naar het Bb akkoord leidt. Dus je kunt dit inderdaad in de 
termen van de tritoon substitutie vatten. Dat is heel mooi, maar waar 
het natuurlijk om gaat, is dat het prachtig klinkt. En je kunt dit echt als 
algemene regel opvatten die overal goed klinkt: als je harmonisch een 
secunde lager wilt uitkomen, kun je dat chromatisch doen en een 
kleine secunde zakken – wat trouwens vooral goed werkt als je niets 
aan de akkoorden verandert. Dus niet opeens Eb7 Ab7 gaan spelen in 
zo'n geval. Vind ik dan. 
Philip Baumgarten 
 
Tsja....in een bluesje kan echt alles:) 
Theoretisch zijn er meerdere verklaringen. De simpelste is natuurlijk 
dat iets goed klinkt omdat ze een voor het gehoor logisch gevolg zijn. 
In dit geval betekend dit dat tertsen en septimen oplossen in septimen 
en tertsen van de dominant een halve toon lager. Fm Bb7 naar Em7 
A7 naar Ebm7 Ab7 is natuurlijk gewoon Bb7A7Ab7G7...hop naar C7. 
(tritone van E7A7D7G7 zo je wilt). 
Ook leuk: als je van de vierde trap (F7)de inmiddels klassieker Fm7 
Bb7 maakt (‘Backdoor Progression’ zie But not for me, Stella, just 
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friends, etc.), speel je al een alternatieve dominant naar C, immers 
Bb7 is G7 (?!?... jawel). Deze gaat weer naar Em7 (tonica tegenklank 
oftewel voelt als C).....A7 is ook relatief ‘Thuis’ omdat A7b9 = C7b9 
(qua gehoor sterke relatie C en Am). Ebm7Ab7 kun je verklaren als 
een gealtereerde D7 (maar ook als de 3e en 6e modus van C7 gealte
reerd) en zo zijn we weer bij de G7, vanwaar we weer op huis aan
gaan. 
En dan klagen er mensen dat een bluesje zo simpel is. 
Als het goed is dan hoor je: 
C7....C7....C7....C7.... 
F7....F7....C7....C7.... 
Dm7....G7....C7.....G7.... 
....gewoon een bluesje..... 
Wat dacht je van dit bluesje: 
C7....F7...Bb7...Eb7... 
Ab7...Db7...Gb7...B7... 
E7....A7....D7...G7....] 
Is gewoon een ‘ Cycle of Dominants’. Wel eens gestudeerd maar live 
komt dit zelden voor en klinkt een beetje bedacht. Als regel probeer 
ik: 3x hetzelfde idee maar dan toch echt iets anders. 
Martin 
 
Bedankt voor jullie reactie. Het stond niet zo duidelijk in mijn eerste 
post, maar ik bedoelde inderdaad een bluesje in C. 
De Ab is de tritonus voor de D7 die in maat 8 van Cblues kunt spelen. 
In maatje 9 verwacht je dan een G en in 10 een C – dus heb je een II, 
V, I. Maar zoals je al zei Martin, eigenlijk kun je in die maten alles spe
len. (Bijna) elke toon is goed! Toch gaaf – scheelt weer wat denkwerk 
en je kunt je helemaal concentreren op het gehoor. Nu ga ik aan de 
slag om uit te zoeken wat ook alweer 'backdoor progression' is... 
Ton 
 
Backdoor progression is een substituut voor de V. Een Dominant ak
koord op de bVII van de toonsoort. (Bb7 in C dus), die in 9 van de 10 
gevallen gebruikt wordt om van de vierde trap weer terug te gaan naar 
de eerste trap, bijna altijd vooraf gegaan door een II. 
bijvoorbeeld: CmajFFm7Bb7Cmaj... 
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Bekende voorbeelden: 
Ladybird (maat 3) 
Misty (m. 4) 
Four (m 7) 
Donna Lee (m 10) 
Cherokee (m 7) 
Stella by starlight (m 8, m 12, m 21)alledrie andere functie! 
There will never be another you (m 10) 
But not for me (m 10)Kkomt vaak voor en toch weten maar weinig mu
zikanten wat het is. 
kijk eens of je hem kunt vinden in: 
A Foggy Day 
Wave 
Just friends 
All the things you are 
One note samba 
How high the moon 
Yardbird suite 
Martin 
 

STANDARDS ANALYSEREN / LOPENDE BAS SPELEN 
Wie kan mij helpen aan het antwoord op de volgende vragen. 
1) Hoe analyseer je standards? Heel praktisch: je hebt het nummer (in 
de bassleutel) op blad staan. Zelf denk ik aan: de toonsoort, tempo, 
schemaontleding (bijvoorbeeld AABA). Maar er is vast meer dat je 
moet weten. Graag jullie reacties. 
2) Over bladmuziek gesproken... Stel je hebt het schema van In a Sen-
timental Mood voor je. hoe haal ik meteen de toonsoort eruit? Staan 
de meeste uitvoeringen in D misschien? Hoe kom ik tot een eenvou
diger schema (zonder de melodie erbij) en welke basakkoorden horen 
daarbij? 
Wat ik het liefste wil is zo snel mogelijk een aantal standards (ballads, 
slow swings, medium swings en swings) kunnen spelen en uiteraard 
ook walken. 
Melvin 2 
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Ik ga er even vanuit dat bij de muziek die je hebt de akkoorden gege
ven worden. De toonsoort is meestal gelijk aan het laatste akkoord 
van het stuk maar vaak ook gelijk aan het eerste akkoord. 
De toonsoort kan ook afgeleid worden uit het aantal voortekens, maar 
dan zijn er altijd twee mogelijkheden. Als er geen voortekens staan, 
staat het stuk bijvoorbeeld in C of in de mineurtoonaard een kleine 
terts lager, dus in Am. Bij één kruis staat het in G of Em. Bij één mol 
staat het in F of Dm. 
Hoe het met een ander aantal voortekens zit en hoe de toonaard dan 
heet, is af te leiden met de kwintencirkel. Een kwint omhoog (of een 
kwart omlaag) geeft een kruis meer of een mol minder. Een kwint om
laag (of een kwart omhoog) geeft een mol meer of een kruis minder. 
Op de site van Philip heb ik een groot aantal akkoorden gegeven voor 
twaalf posities op de hals, voor alle twaalf toonaarden en in een zo
danige volgorde dat het volgende akkoord telkens een kwart hoger 
ligt. Hier kun je precies zien wat ik bedoel. Het aantal voortekens wordt 
onder de naam van het akkoord gegeven. Deze akkoorden staan in 
een bijlage in dit boek. 
Adriaan Kragten 
 
Misschien heb je nog wat aan de volgende toelichting over hoe je de 
akkoorden kunt gebruiken. Het akkoord C bestaat uit de drie tonen C, 
E en G en er wordt bij een akkoord vanuit gegaan dat alle drie de tonen 
gelijktijdig klinken. Je kunt ook nog tonen een octaaf hoger toevoegen. 
Stel je gebruikt de tonen C1, E1, G1, C2, E2 en G2. Het normale Cak
koord is dan C1, E1, G1 of C2, E2, G2. De eerste omkering is 
E1, G1, C2. De tweede omkering is G1, C2, E2. Bij een omkering zit er 
dus een kwart tussen de G1 en de C2 in het akkoord. 
Op een bas speel je de tonen van een akkoord normaal niet gelijktijdig 
maar na elkaar. Stel er staat het akkoord C over één maat van vier tel
len. Stel je speelt één toon op elke tel. Met de gegeven zes tonen heb 
je dan al drie mogelijkheden als je de tonen in de normale volgorde 
speelt namelijk C1, E1, G1, C2 of E1, G1, C2, E2 of G1, C2, E2, G2. Als 
je de tonen in een andere volgorde speelt heb je nog veel meer mo
gelijkheden. Met alleen de vier tonen C1, E1, G1 en C2 heb je al 24 
mogelijkheden. Als je deze noten kunt spelen, kun je proberen om 
noten toe te voegen die niet in het akkoord thuis horen, maar wel in 
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de toonladder waar het akkoord van afgeleid is. Met toevoegingen van 
deze tonen kun je lopende bas spelen. 
Als laatste kun je tonen toevoegen die zelfs niet in de toonladder van 
het akkoord thuis horen maar daarvoor moet je wel weten wat je 
doet. Deze tonen krijgen meestal geen accent maar worden gebruikt 
om de tonen van een bepaald loopje ritmisch op elkaar aan te laten 
sluiten. 
Adriaan Kragten 
 
Oh ja, op zich kom je deze stof vaker tegen in boeken of op internet. 
Fijn om het weer te lezen en te zien dat het, weliswaar anders uitge
legd, op exact hetzelfde neerkomt. Wellicht wil ik te snel met stan
dards beginnen. Ik ben, qua theoretische kennis, nog te arm om de 
akkoordenschema's van standards snel door te hebben en hier en daar 
mijn eigen lijnen te spelen. Mijn leraar heeft ooit tegen mij gezegd dat 
ik die bas best wat vaker op de standaard (of in de hoes) mag laten en 
gewoon met pen en papier studeren. hij had gelijk! Ik wil te vaak de 
bas tegen me aan laten leunen en bassen. Op zich niets mis mee, maar 
de nodige theoriekennis moet je echt wel hebben. Als er dan ook nog 
wat tips komen, maak ik daar uiteraard dankbaar gebruik van. Dus, 
thanks anyway. 
Melvin 2 
 
Op TalkBass.com vind je in 5 lessen een massa informatie over hoe je 
nu precies een walking bassline maakt. Het is erg basic maar heel hel
der en goed uitgelegd. 
De lessen vind je hier, onder Walk with me. 
Francis Luyten 
 
Hmmmm... wat vind je er zo goed aan? Als deze meneer de septiem 
een passing note noemt, krijg ik wel mijn twijfels hoor. De septiem is, 
samen met de terts, de belangrijkste klankbepaler van een akkoord. 
Toch echt wel meer dan een passing note, die septiem. En tja, Milt 
Hinton was natuurlijk een fijne bassist in zijn tijd, maar of dit nu een 
voorbeeld is van hoe er op dit moment lopende bas gespeeld wordt 
of dient te worden – nou nee. 
Philip Baumgarten 

223

http://www.talkbass.com/forum/forumdisplay.php?f=90


Wat is er nou zo mis met die uitleg? Inderdaad, de zeven als ‘passing’ 
note is misschien een beetje voorzichtig maar de BASIS is wel degelijk 
aanwezig. Heb je de volgende vier lessen ook gelezen? 
Als je de theorie uit die vijf lessen toepast kom je zeker en vast een 
heel stuk verder op weg! 
Ga er van uit dat de lezer geen notie heeft van hoe je nou precies een 
‘walking bass’ lijn maakt... en laat de septiem nu een beetje voorge
steld worden als een ‘exotische noot’, dan nog is de informatie erg 
waardevol... 
Francis Luyten 
 
Ik heb net nog even naar les 2 gekeken. Ik vind het maar rare lopende 
bas patroontjes hoor. Hij blijft bijna voortdurend op de prime, terts en 
kwint hangen. Het wordt zo een soort rock and roll lopende bas. Een 
heel gedoe en een voortdurend gespring over je hals heen, in plaats 
van op een vloeiende manier van het ene akkoord naar het volgende 
te lopen middels de noten van de desbetreffende toonladder. En dan 
maar schermen met de namen van grote bassisten. Best mogelijk dat 
ze die noten in de akkoorden van het voorbeeld eens een keer zo ge
speeld hebben, maar de voorgestelde methode is absoluut niet hun 
stijl van spelen. Dus het nut van deze lessen blijft me ontgaan... 
Waarschijnlijk ten overvloede, maar ik wil het toch nog even gezegd 
hebben: wat Mauro Battisti zegt is absoluut NIET de basis van lopende 
bas spelen in de jazz. Wat mij betreft heeft hij de klok horen luiden, 
maar weet hij niet waar de klepel hangt. 
Philip Baumgarten 
 
Met alle respect Philip, maar als je mag publiceren in ‘Double Bassist’ 
en je hebt o.a. Lee Konitz en Joe Pass begeleid dan weet je de klepel 
zeker wel hangen!  
Op dit ogenblik houdt hij zich niet op in de hipste jazzmiddens!!! (een 
beetje oubollig zeg maar...) Volgens mij heeft die man niet de pretentie 
in vijf lessen uit te leggen hoe je de perfecte lijn maakt. Trouwens, ik 
denk niet dat hij zegt dat de septiem ENKEL als passing note mag ge
bruikt worden en bovendien staat er te lezen dat ‘veel van je persoon
lijke smaak afhangt’. Is WB spelen niet de belangrijkste vereiste voor 
een Jazzbassist? Het is toch belangrijk om te steeds te weten wat je 
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doet als je speelt. Ik ben mezelf nog altijd aan het afleren om voor 
bijna 100% op het gehoor te spelen. Als je de lessen van Battisti in de 
praktijk brengt, ken je in ieder geval voor elk akkoord de 3, de 5 en de 
7 al. Heel veel WB lessen starten hiermee: ROOT  3  ROOT  ROOT... 
volgende keer ROOT  3  ROOT  CHROM... en zo stilaan opbouwen. 
Voor de beginnende bassist al gek genoeg denk ik. 
Francis Luyten 
 
Iedereen mag het zelf weten naar wie hij luistert. Ik heb op jouw aan
dringen twee lessen bekeken en niet een, en kwam daarbij al zoveel 
tegen waarbij mijn haren overeind gingen staan, dat ik die informatie 
niet voor me wilde houden. Punt is wat mij betreft, dat het bij jazz 
spelen zaak is om je niet blind te staren op (uitsluitend) het akkoord 
dat je op dat moment voor je kiezen krijgt, maar je vooral bewust te 
worden van de toonladder waarin je speelt en het harmonische ver
loop van het akkoordenschema. Dat is m.i. dus veel belangrijker dan 
je blind te staren op de prime, terts en kwint van het akkoord dat je 
leest in maat zus en zoveel in het schema. Niet dat je met het desbe
treffende akkoord geen rekening zou moeten houden – integendeel – 
maar voor je notenkeuze zijn wat mij betreft de toonladder en het ver
loop van het akkoordenschema belangrijker dan het spelen van de 
prime, de terts of de kwint. Je kunt jezelf dan vragen stellen als: hoe 
kan ik logisch laten klinken dat we in het schema op dit moment naar 
de kwint gaan? Of: dat er gemoduleerd wordt naar een nieuwe toon
ladder? Of: hoe maak ik hoorbaar dat er op dit moment gemoduleerd 
is naar een nieuwe toonladder zonder dat er sprake was van een 25
1 of iets dergelijks? Van die dingen. Dit kan in eerste instantie inge
wikkeld lijken, maar het tegendeel is waar: als je deze twee principes 
(toonladder / verloop schema) in de gaten houdt, wordt het juist veel 
makkelijker om lopende bas te spelen. Je hoeft minder over je hals te 
springen, maar hoort in je hoofd welke tonen logisch zijn en die speel 
je dan. Laten dat nu in 99% van de gevallen tonen zijn waarvoor je he
lemaal niet over je hals hoeft te springen! Bovendien klinkt het eind
resultaat vloeiender en logischer. Waarom? Omdat je het totaal in de 
gaten houdt en er met je notenkeuze voor zorgt dat het verloop van 
het schema duidelijk is en vloeiend klinkt. Daar heeft de solist als be
geleiding natuurlijk veel meer aan dat een opdreunen van de prime, 
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terts en kwint. Ik blijf dus bij mijn mening dat het weinig zinvol is om 
de methode die onze (Italiaanse?) vriend voorstelt te volgen. En met 
goede argumenten, dunkt me. 
Philip Baumgarten 
 
Je hebt gelijk, maar vergeet niet dat niet iedereen de zaken even van
zelfsprekend vind als jij! Toonladders en akkoorden zijn voor jou waar
schijnlijk een soort van tweede taal. 
Leg een beginnend bassist maar eens uit wat een bijvoorbeeld altered 
scale is en laat hem die over een progressie spelen. Hij is hoogstwaar
schijnlijk niet eens in staat om die toonladder juist te zingen. 
Zie hier een stukje van Adam Nitty (deze keer geen Italiaan). Nogmaals, 
niet om  mijn gelijk te halen maar om te verduidelijken wat ik bedoel! 
‘The reason I like to have my students begin with chord tones when 
they are starting to play walking bass or solo, is so that they don’t lose 
the identity and sound of the chord changes they are playing to. It is 
easy to imagine that if you only tried to follow the changes by ear, you 
may or may not do a good job of connecting each individual change 
in a melodic way. Regardless of how advanced your walking lines or 
solos become, you will still maintain a reliance on chord tones as target 
notes for outlining the shapes of your musical phrases.’ 
Makes sense??? 
Francis Luyten 
 
Met dit citaat ben ik het helemaal eens hoor! 
Philip Baumgarten 
 
Ik heb zelf veel aan de walking bass lessen van Jim Stinnett, die hier 
op het forum ook al eens eerder genoemd zijn. Lost hij wat op van de 
bezwaren die er tegen Battisti gemaakt worden? 
Theo 
 
Tja... Leuk dat hij leidtonen introduceert, maar ik blijf het jammer vin
den dat niet meteen duidelijk gemaakt wordt hoe de zaak in elkaar 
steekt; dus het grotere verband (toonladder/verloop schema). Dat 
hoeft echt niet ingewikkeld te zijn, dat kun je heel rustig opbouwen 
met leuke oefeningen en heel overzichtelijk houden vanaf het begin, 
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terwijl duidelijk blijft waarom je als bassist bepaalde noten speelt en 
je met gemak mooie, vloeiende lijnen kunt bedenken in elk akkoor
denschema, zonder je blind te blijven staren op prime, terts en kwint. 
Zie het Baslessenboek. 
Philip Baumgarten 
 

BASGITAAR LEREN SPELEN 
Ik wil graag weten hoe ik nu het beste basgitaar kan leren spelen. Ik 
heb twee goede basgitaren op mijn kamer liggen en een versterker. 
Mijn vader heeft ook lange tijd basgitaar gespeeld en in bandjes ge
speeld en het zit wel in de familie, maar hoe kan ik nu het beste bas
gitaar leren spelen? (Een boek kopen, van internet halen?) 
Misschien ga ik op les  als het mij wat lijkt, maar nu wil ik nog wat meer 
erover weten. Heeft er iemand goede tips voor mij? 
Bart 
 
Zou het niet het makkelijkste zijn als je vader je op weg helpt? 
Philip Baumgarten 
 
Ja, ik heb al wat gevraagd aan hem. Hij zei dat ik goed de toonladder 
moet leren spelen en ikzelf wil graag wat meer snelheid. Maar is dat 
goed dan, de toonladder goed leren spelen? 
Bart 
 
Het is altijd goed om toonladders te leren spelen. Ook is het goed om 
zo gauw mogelijk iets te gaan spelen wat je gewoon erg leuk vindt. 
Misschien kan je vader je helpen om een paar van je favoriete num
mers te leren spelen, als ze niet te moeilijk zijn. Het belangrijkste is 
dat je veel zin krijgt om die basgitaar te pakken en er lekker op tekeer 
te gaan. 
Philip Baumgarten 
 
Bedankt voor je reactie, ik was een tijdje geleden ook al bezig met een 
liedje (het tabblad van dat liedje had ik van een site). Dat speelde ik 
erg vaak, alleen moet ik nog wat sneller leren spelen, want het is een 
erg snel liedje. Mijn vader vindt het leuk om me te helpen met het 
leren van basgitaar spelen. Maar eerst ga ik maar de 2 basgitaren goed 
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opknappen, ze zijn nu alweer een beetje stoffig geworden. Super be
dankt voor je reactie, het helpt goed. 
Weet u of iemand anders wat voor leerboekje ik goed (als beginner) 
kan gebruiken, voor het leren van (elektrische) basgitaar? 
Bart 
 
Ik heb mezelf ooit basgitaar geleerd met behulp van het boek Progres
sive Bass Guitar van Gary Turner en Brenton White. Het is een Engels 
boek en kost €22,95. Het leuke van dat boek is dat het in noten en ta
belarisch genoteerd wordt en dat ook akkoorden heel duidelijk wor
den aangegeven. Ik kan goed in de Gsleutel lezen maar ik had geen 
zin om in de Fsleutel te leren lezen en heb het hele boek tabelarisch 
doorgewerkt wat goed te doen is. Er zit ook een meespeel CD bij, maar 
die heb ik nagenoeg niet gebruikt. 
Adriaan Kragten 
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7 ACCESSOIRES 

 
MOEILIJK TE BESPELEN BAS 

ik speel op een Tsjechische Strunal contrabas gekocht bij Rikkers in 
Groningen. Hij bevalt prima en speelt heerlijk, behalve als mijn handen 
zweterig worden. Dan worden de snaren en toets erg stroef, zodat ik 
niet meer soepel kan spelen – ook als ik na elk nummer even mijn han
den en toets afveeg met een droge doek. Heeft iemand tips??? 
Sjoerd Hart 
 
Je hebt van die middeltjes die je op je snaren kunt spuiten zodat ze 
gladder blijven. Dit lijkt me bijvoorbeeld zoiets. 
Eigenlijk is het de bedoeling dat je zo ontspannen en makkelijk speelt 
dat je handen niet gaan zweten. Dus ik zou ook even nagaan of je niet 
te hard knijpt! 
Philip Baumgarten 
 
Naar mijn idee ligt het meer aan de achterkant van de hals. Als die ge
lakt is, wordt hij meestal plakkerig. Bij veel bassen zie je ook dat de 
lak van de achterkant van de hals verwijderd is, zodat je op blank hout 
zit met je handen. Het hout kun je beschermen door er af en toe lijn
zaadolie op te smeren. 
Eric Damstra 
 
Philip, ik denk inderdaad dat het door het knijpen komt. Bij optredens 
ben ik een beetje gespannen en als het dan warm is op het podium, 
heb ik daar het meeste last van. Maar minder hard knijpen geeft weer 
bijgeluiden of moet ik dan de action wat lager laten stellen? Aan de 
achterkant van de hals heb ik geen problemen, ondanks de laklaag. 
Sjoerd Hart 
 
Moeilijk om van afstand te overzien of de snaren te hoog staan, maar 
in principe moet je kunnen spelen zonder zweethanden. Overigens: 
op de E snaar, bij de laagste noten, moet je wel iets harder knijpen om 
bijgeluiden te vermijden. Op de rest van de bas hoeft dat dus niet! Het 
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kan ook zijn dat je de snaren niet efficiënt naar beneden drukt, zodat 
dat je meer kracht kost dan nodig is. Kan geen kwaad om dat even 
door een leraar te laten controleren! 
Philip Baumgarten 
 

REINIGEN CONTRABAS SNAREN 
Ik maak  mijn Thomastik en Pirastro Jazzer snaren schoon met Servisol, 
een spray ter reiniging van elektrische contacten. Eenmaal per twee 
weken even over de snaren sprayen, drie minuten wachten, met keu
kenpapier afwrijven en ze klinken als nieuw. Ook de toets wordt weer 
vetvrij. Op deze wijze doe je zeker vijf jaar met een setje snaren. 
Dirk Vermey 
 
Zou WD40 hetzelfde effect hebben? 
Theo 
 
WD40 is een smeermiddel. Daarmee maak je je snaren extra vet, dat 
lijkt me geen goed idee. 
Ik maak  mijn snaren eigenlijk nooit schoon, soms een droge doek er
over en als ze echt dood beginnen te klinken dan een keer met wat 
wasbenzine of alcohol om het overtollige vet te verwijderen. 
Inspuiten met een reinigingsmiddel lijkt me op den duur het hout van 
de toets aantasten. Of je moet meteen erna de toets weer in de lijn
zaadolie zetten. 
Naar mijn idee heeft schoonmaken ook niet zoveel zin omdat de wik
kelingen heel strak en plat zijn. Daar kan niet veel vuil tussen komen 
te zitten in tegenstelling tot roundwound basgitaar snaren. Na een be
paalde tijd is de rek er gewoon uit en moet je ze vervangen, niet omdat 
ze vuil zijn geworden. 
Eric Damstra 
 
Lijnzaadolie voor een toets: kun je daar nog wat meer over vertellen? 
Ik zou eerder aan een meubelolie denken. 
Theo 
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Theo, meubelolie heeft meestal een kleurtje. Kan wel mooi zijn voor 
de toets. Lijnzaadolie wordt meestal gebruikt voor de blanke achter
kant van de hals en kan dus ook gebruikt worden voor de toets naar 
mijn idee. Scheelt weer een flesje in de kast ;) 
Eric Damstra 
 

POWERBALL 
Ik zoek manieren om mijn vingers sterker te maken. Heeft iemand er
varing met de Powerball of andere ideeën? 
Theo 
 
Persoonlijk geloof ik niet zo in dergelijke vingertrainers. Je vingers wor
den vanzelf sterker als je veel op je bas speelt en uiteindelijk heb je 
niet zo veel kracht nodig als je een goed afgestelde bas hebt. 
Huub 
 
Ja, er gaat niets boven oefenen op een bas, maar ik zoek iets voor de 
momenten dat ik geen bas kan spelen. 
Theo 
 

VOORKOMEN VLOERBESCHADIGING 
Na jarenlang zoeken heb ik eindelijk mijn linkshandige contrabas. Op 
mijn 57e jaargang ben ik begonnen en na 3 weken begin ik er wegwijs 
op te worden. Voor de baspin had ik een vloerbeschermer gekocht 
maar dat werkt voor geen meter. Ik kan niet zien waar dat ding is als 
ik mijn baspin erin wil steken. Dus het moet groter. De oplossing die 
ik heb gevonden is simpel maar doeltreffend. Eureka!! Een rubber 
tuintegel 50 cm x 50 cm van de Gamma!! Kosten €5! Ik blij, vrouw blij 
en de houten vloer ook. 
Henny Peeters 
Ik heb een deurstopper (zo'n rode rubber dop) op  mijn pin zitten. 
Werkt perfect! Hoef geen lossen spullen mee te nemen, kan  mijn bas 
makkelijk verplaatsen zonder eerst een mat te verleggen en het kost 
vrijwel niks. Ideaal! Kan het iedereen aanraden. 
Sander 
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Goed idee, maar hoe zie ik met mijn beperkte lengte het gat waar dat 
ding in moet?? 
Henny Peeters 
 
Ik vermoed dat Sander, net als ik, een rubberen dop eronder heeft zit
ten die gewoon altijd blijft zitten, die zit dus vast aan de pin. De mijne 
draai je op de pin, die aan het uiteinde een stuk schroefdraad heeft. 
Ik heb de dop gekocht bij Ferdinand Rikkers, ze worden zo gemaakt. 
Zal wel een iets duurdere variant zijn, maar ik ben er heel tevreden 
over, ik glij nooit uit en er zijn nooit beschadigingen aan de vloer. 
Philip Baumgarten 
 
Inderdaad, de dop zit er gewoon vast op (ondersteboven, dus enigszins 
tabs toelopend naar onder). Ik had het geluk dat de dikte van de pin 
en het gat in de dop precies aansloten. Hij zit klemvast. Ideaal. 
Sander 
 
Met mijn lengte van tegen de 2m, bestaat de end pin uit een stuk gor
dijnroede van de Praxis en een rubber dop die normaal voor wandel
stokken in de zorg gebruikt wordt. Voor een tientje ben je klaar! 
Pim 
 
Bedankt voor jullie reacties op mijn idee van de rubber mat. Ze brach
ten me op het idee om de Nordick wandelstok van mijn vrouw te slo
pen. Daar zat zo'n mooi rubberen ‘voetje’ onder dat precies past op 
de baspin. Omdat er een kromming in het voetje zit, ‘loopt’ de bas 
niet weg. Mijn vrouw trouwens nu ook niet meer... 
Henny Peeters 
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9 JAZZ 
 

JAZZQUOTES 
The humble improve. 
Wynton Marsalis, Jazz musician 
 
It takes a great drummer to be better than no drummer... 
Chet Baker 
 
So the whole basis for jazz music is based on the fact that the bass 
player could not play his instrument. 
Miroslav Vitous 
 
I'm not going to play funk licks on a jazz album. That makes no sense. 
Branford Marsalis 
 
People sometimes say it takes a long time to become a jazz fan, but 
for me it took about five seconds. 
Pat Metheny 
 
I never practice my guitar... from time to time I just open the case and 
throw in a piece of raw meat. 
Wes Montgomery 
 
In fifteen seconds the difference between composition and improvisa-
tion, is that in composition you have all the time you want to decide 
what to say in fifteen seconds, while in improvisation you have fifteen 
seconds. 
Steve Lacy 
 
Women and rhythm-section first! 
Jaco Pastorius 
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Nostalgia ain't what it used to be. 
Stan Kenton 
None of us wanted to be the bass 
player. In our minds he was the fat guy 
who always played at the back. 
Paul McCartney 
 
There's three kinds of people in the 
world, those that can count and those 
that can't. 
Will Lee 
 
A famous jazz guitarist would tour solo and pickup a different bassist 
in every town he played. He got a young college bassist one night. Up 
the neck, down the neck...the bassist spent half the night playing high 
up in thumb position. After the gig, the guitarist said to the young bas-
sist ‘Man, you sound great. You and I should get us a bass player and 
do some gigs’. 
 
The opportunity was there...but it never presented itself. 
Phil Urso, 1980 
 
Waarom tolereren de bandleden de solo's van de contrabassist? 
Omdat hij de enige is met een auto. 
 
Zitten twee jazzmuzikanten aan de bar: ‘Nog nieuws?’ ‘Ja,  mijn nieuwe 
CD is net uit’ ‘En, al veel verkocht?’ ‘Mwahh, 
valt mee. Tot nog toe alleen  mijn auto en  
mijn huis.’ 
 
The problem with jazz is that it is hidden in 
plain sight. 
Peter Gordon, Thirsty Ear Records 
 
The bass, no matter what kind of music 
you're playing, it just enhances the sound 
and makes everything sound more beautiful 
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and full. When the bass stops, the bottom 
kind of drops out of everything. 
Charlie Haden 
Talking about music is like dancing about 
architecture. 
Thelonious Monk 
 
Wes Montgomery played impossible things 
on the guitar because it was never pointed 
out to him that they were impossible. 
Ronnie Scott 
 
‘Ahhh - those jazz guys are just makin' that stuff up!’ 
Homer Simpson 
 

AABA 
Een praktijkvraag over de meest gebruikte songstructuur in de jazz. 
Van het nummer Whisper Not zijn er een aantal versies waarbij soms 
één of soms twee keer AABA wordt gespeeld voordat er gewalked 
wordt. Hoe werkt dat? Stel dat wij uitgaan van het eerste voorbeeld. 
Dus AABA (thema) en dan walken over AABA (1x of 2x)en dan AABA 
(slot). Betekent het dat het nummer er in het genoemde voorbeeld 
(bij 2x walken) schematisch zo uitziet: AABA AABAAABA AABA? Geldt 
dat ook voor alle andere AABA's?  
Ik weet dat Philip dit onderwerp in basles 35 behandelt, maar ik heb 
er dus toch een vraag over. 
Melvin 2 
 
Je hebt het helemaal begrepen; het AABA schema wordt net zo lang 
herhaald tot het nummer uit is. Mooi nummer trouwens, Whisper not. 
Philip Baumgarten 
 
Het is ook leuk om met de vorm te spelen. Op de eerste cd van Eric 
Reed (voormalig pianist van Wynton Marsalis) staat een stuk (van Reed 
zelf) waarvan het thema de AABA vorm heeft. In de solo's wordt daar 
gevarieerd: de eerste solist speelt een solo over het A gedeelte, geeft 
een cue en speelt dan nog BA om de solo af te sluiten, de tweede solist 
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speelt AAB en blijft dan over de bridge soleren, en maakt zijn solo af 
met een laatste A. Zo kun je een strakke vorm heel los benaderen. 
BartT 
Er zijn ballads met het AABA schema, zoals bijvoorbeeld Angel Eyes, 
waarbij een improvisatie door één blazer erg lang duurt, zelfs als het 
schema maar één keer gespeeld wordt. Als je twee blazers hebt, zoals 
bij het kwintet waarin ik als trompettist speel, klinkt het verrassend 
wanneer bij de trompetsolo het B'tje gespeeld wordt door de sax en 
wanneer bij de saxsolo het B'tje gespeeld wordt door de trompet. Bij 
dit nummer – maar ook bij andere langzame nummers – eindigen we 
het thema vaak na het tweede A'tje, omdat het nummer anders wel 
erg lang wordt. 
Er zijn ook nummers met een AABA opbouw, die ook nog eens een in
terlude hebben dat je als het Cgedeelte kunt beschouwen. Een voor
beeld hiervan is A night in Tunesia. Dit Cgedeelte wordt dan door 
iedereen gespeeld tussen de solo's. Een probleem met dit nummer is 
dat wij bij repetities normaal maar één AABA chorus improviseren. Bij 
een uitvoering ligt het aantal niet vast en bepaalt de solist of hij na 
één, twee of drie keer overgaat naar de Interlude. Wat dan geregeld 
voorkomt, is dat er iemand in de ritmesectie de tel kwijt raakt bij het 
aantal A'tjes dat er gespeeld moet worden (en dat middenin dus drie 
keer moet zijn en niet twee keer). Het is dan spannend om als solist 
of mee te gaan of om er op aan te sturen dat de ritmesectie zijn derde 
A'tje toch speelt. Het publiek merkt er meestal niets van als het hier 
fout gaat, maar het geeft voor de solisten altijd een soort ongemak als 
het gebeurt (of wanneer je als blazer zelf een A'tje vergeet).  
Je kunt er als solist ook aan werken om het laatste A'tje anders te laten 
klinken dan het eerste A'tje, maar zelfs als je dat doet, hoeft dat bij de 
ritme sectie niet op te vallen als ze zitten te slapen. 
Adriaan Kragten 
 
Dat is inderdaad wat ik bedoelde. Je kunt de opbouw soms los bena
deren en ervoor kiezen om er je eigen invulling aan te geven. Ik neem 
aan dat je dit wel onderling afspreekt voordat je gaat optreden. Of be
paalt een solist op een gegeven moment zelf wat hij of zij doet? 
Ondertussen heb ik heel kritisch geluisterd naar een aantal nummers 
om te horen hoe het schema precies verloopt en wat iedere solist 
wanneer doet. 
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Melvin 2 
 
Nou ja, je kunt natuurlijk afspreken dat je niets afspreekt over de vorm, 
maar in principe ligt de vorm vast tenzij wordt afgesproken dat het op 
een andere manier gaat. 
Philip Baumgarten 
 
AAHA(!), dat is helder. De vorm ligt vast en als je niets afspreekt blijft 
de vorm zoals die ooit is bepaald. Heerlijk zo'n forum. 
Melvin 2 
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11 METAPRAATJES 
 

VROUWELIJKE EN MANNELIJKE ENERGIEËN 
Ik heb er al eens een basles aan besteedt (basles 34), maar de laatste 
tijd lijkt het wel alsof het een steeds belangrijker inzicht wordt dat je 
mannelijke en vrouwelijke energieën heel bewust kunt aanspreken. 
Vrouwelijke energie staat voor onze meer lyrische, emotionele, ge
voelige kant, terwijl mannelijke energie eerder stoer, stevig en ritmisch 
is. Het een is niet beter dan het andere, maar wel raak ik er steeds 
meer van doordrongen dat het erom gaat dat je beide energieën kunt 
aanspreken op het moment suprême. Dus als je een gevoelige, lyrische 
solo speelt in een ballade maak je op de eerste plaats gebruik van 
vrouwelijke energie. Als je een stevig ritme wilt neerzetten en/of flink 
tekeer gaan gebruik je op de eerste plaats mannelijke energie. Wat 
me de laatste tijd opvalt, is dat veel muzikanten de neiging hebben 
om de nadruk te leggen op één van deze energieën met veronachtza
ming van de andere (vaak op onbewust niveau). Dat vind ik een ver
arming. Een psychisch gezond mens kan beide energieën aanspreken 
en (jazz)muzikanten horen dat dus ook te kunnen. 
Philip Baumgarten 
 
Ik speel de laatste tijd als trompettist veel mee met allerlei jamsessies 
die in de omgeving van Eindhoven georganiseerd worden. Ik speel zelf 
het liefst mooie ballads maar de waardering van de ritme sectie en 
van het publiek is over het algemeen groter bij het stevigere werk. Er 
is een neiging om nummers te snel en te hard te spelen. Mannen zijn 
bij jamsessies ook altijd ver in de meerderheid, vooral op blaasinstru
menten. 
Een vergelijkbaar effect treedt op bij de concerten die ik de laatste tijd 
bezocht heb. Vooral zeer goede pianisten hebben de neiging om een 
waterval van noten te produceren, wat ontzettend knap is, omdat er 
geen foute noot tussen zit, maar ik mis vaak het contrast met een lang
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zaam nummer waar juist de geraffineerde akkoordenopeenvolging en 
de dynamiek de kick geeft. 
Tijdens de laatste Jazz in Duketown speelde Angelo Verploegen num
mers van de vrouwelijk pianist Soo Cho (uit Korea) en dat was een ver
ademing. 
Adriaan Kragten 
 
Het lijkt me dat je bovenal de voorkeur geeft aan vrouwelijke energie 
in de muziek, Adriaan. Maarruh... vergeet je je mannelijke energie 
niet? 
Vrouwelijke energie is dus emotioneel, gevoelig, lyrisch en met oog 
voor details. Mannelijke energie is meer: hier ben ik, ik neem mijn 
plaats in de wereld in en dat is mijn natuurlijke recht. Een paar extre
men: aan de vrouwelijke kant staat bijvoorbeeld New Age muziek. Aan 
de mannelijke kant bijvoorbeeld Death Metal. Ook in de jazz kun je 
die energieën goed horen – misschien minder duidelijk als in de zojuist 
gegeven voorbeelden, maar toch. De school van Tristano speelt voor
namelijk met vrouwelijke energie. Denk aan Warne Marsh en Paul 
Desmond (om er een paar te noemen) en zet dat af tegen Dexter Gor
don, die duidelijk met veel meer mannelijke energie speelt. Bij Charlie 
Parker, Miles Davis en John Coltrane zijn die energieën perfect in even
wicht. Ik moet zeggen dat ik zelf het liefst luister naar zulke musici, 
maar dat zal bij iedereen verschillend zijn. Het evenwicht is er als mu
sici op momenten waarop dat toepasselijk is uit beide energieën kun
nen putten. Charlie Parker speelt bijvoorbeeld met veel meer 
vrouwelijke energie als hij Loverman speelt dan als hij Donna Lee 
speelt. 
Het maakt overigens niet uit of de musici vrouwelijk of mannelijk zijn, 
maar of ze in staat zijn om van beide energieën gebruik te maken. Le
onieke Vermeer, de pianiste van het Philip Baumgarten Trio, maakt bij
voorbeeld even makkelijk gebruik van mannelijke als van vrouwelijke 
energie in haar spel. 
Philip Baumgarten 
 

DE TOEKOMST VAN DE CONTRABAS 
Ik was een topic over een alternatief staartstuk gestart en de discussie 
daarin waaierde uit over wat je nog meer bij een contrabas zou kun
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nen en moeten veranderen. Ik geloof dat de contrabas nog niet uit
ontwikkeld is. In de eerste helft van de vorige eeuw moest een con
trabas vooral luid klinken. Met de huidige snaren en geluidsversterking 
kun je niet alleen heel andere speeltechnieken gebruiken, maar ook 
andere bassen bouwen. Met alle vervoersproblemen van een bas in 
een vliegtuig, is de vraag om goed klinkende bassen met een gering 
gewicht groot. 
Veel contrabasspelers zijn op de contrabas gekomen via de basgitaar. 
Zij voelen zich prima bij een kleinere hals, waarbij ze een halve toon 
meer kunnen grijpen in één positie. Ook hebben ze minder behoefte 
aan een gebogen toets, die alleen nodig is om te kunnen strijken. 
Net als bij een gitaar zie je ook wel rompen waar aan de linker boven
kant een hap is genomen, om gemakkelijker met de arm bij hoge po
sities te kunnen. 
Heel radicaal zijn sommige moderne EUB's, waar je speelt op een 
soort veredelde stok met snaren en een geluidselement. Kortom, er 
is van alles mogelijk bij contrabassen. 
Ik ben verknocht aan hout en geniet van de sierlijke vormen van een 
contrabas. Maar ik vind het boeiend om over andere contrabasopvat
tingen te horen. Wie reageert er of laat eens een filmpje zien met een 
andere benadering? Laten we ons hierbij beperken tot de fysieke 
bouw van de contrabas. 
Theo 
 
Iets kan ik wel bijdragen aan deze discussie, want ik heb al flink geëx
perimenteerd met de toets en de stand van de snaren. Omdat ik toch 
niet strijk, heb ik een vrijwel vlakke toets op mijn Cosi contrabas laten 
zetten. De toets is vergelijkbaar met die van een basgitaar, maar dan 
veel groter natuurlijk. Heerlijk speelt dat voor me, maar strijken is er 
niet meer bij. 
Ik dacht eerst dat de snaren ook wel dichter bij elkaar zouden kunnen 
staan als je toch niet strijkt. Dat blijkt niet zo te zijn. In eerste instantie 
had ik mijn houten contrabas om laten bouwen tot een vijfsnarige, 
terwijl het van huis uit een viersnarige is. Die snaren zaten nu dus dich
ter bij elkaar. Heel irritant spelen was dat; blijkbaar is het wel zo lekker 
om je vingers van je rechterhand flink te kunnen laten wapperen als 
contrabassist. Ik heb de houten contrabas dus maar weer in de oude 
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staat hersteld. Kostte al met al een bom duiten, dat mislukte experi
ment. Maar mijn experiment met de toets van de Cosi is een succes. 
Ik moet zeggen dat de kast een heerlijk referentiepunt is voor de zui
verheid. Alles wat er aan tonen in de buurt van de kast zit, kan ik heer
lijk zuiver spelen omdat ik weet waar de noten zitten in vergelijking 
met de kast. Als die ontbreekt (zoals bij menig EUB) wordt het toch 
lastiger. 
Philip Baumgarten 
 
Als ik kijk naar het gebruik van de contrabas in de jazz en de blues, 
vallen me twee dingen op. 
1) Bij elk optreden wordt de contrabas versterkt middels elementen 
die op of vlak boven de bas zitten en middels een zware versterker 
plus luidspreker. 
2) Er wordt nagenoeg alleen maar getokkeld; als mensen al een strijk
stok bij zich hebben, zie ik ze die alleen gebruiken voor een lange noot 
aan het einde van een ballad. 
Als je het instrument toch versterkt, is het voordeel van een grote 
klankkast beperkt. Die kun je kleiner maken. Als je toch niet strijkt, 
kun je de uitsparingen voor de strijkstok aan de zijkant van de kast 
weglaten. 
Ik ben geen voorstander van een EUB, die helemaal geen klankkast 
heeft, omdat je dan alleen het snaargeluid versterkt en omdat je dan, 
als je thuis in je eentje oefent, altijd je versterker nodig hebt. Ik heb 
een fretloze basgitaar en een akoestische basgitaar, en ik pak de akoes
tische basgitaar geregeld maar de fretloze gebruik ik alleen maar voor 
repetities met een band. Stel nu eens dat we een contrabas ontwer
pen met de mensuur van een basgitaar (of iets groter) en met een 
klankkast zonder uitsparingen, die ongeveer het halve volume heeft 
van dat van een 3/4 bas. Hij moet wel zo breed zijn dat hij gewoon 
tegen je middel rust en er moet een lange pin aan zitten zodat de hals 
op een confortabele hoogte afgesteld kan worden. De hals kan bijna 
vlak zijn. Dit instrument wordt nog veel kleiner dan een 1/2 contrabas 
en is daarom ook veel gemakkelijker te vervoeren. Als je de juiste ele
menten gebruikt , hoeft de versterkte klank niet slechter te zijn als die 
van een versterkte normale contrabas. 
Als er geen uitsparingen voor de strijkstok aan de zijkant zitten, kun je 
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de kast de vorm van een ellips geven die aan de bovenkant vloeiend 
over gaat in de hals. Ik denk dat een ellipsvormig boven en onderblad 
de tonen van de snaren beter versterkt dan de huidige contrabas en 
dat je daarom met een kleiner kastvolume kunt volstaan om toch de
zelfde versterkingsfactor te krijgen. Een ellipsvormige kast is veel ge
makkelijker en goedkoper te maken dan de kastvorm van de huidige 
contrabas en daardoor wordt deze nieuwe contrabas ook veel goed
koper, zelfs als hij van massief hout gemaakt wordt. 
Adriaan Kragten 
 
Dat lijkt op zo'n bas waar Dave Holland op speelt. Daar kun je nog op 
strijken ook. Zie. Klinkt nog niet eens beroerd. De baby bass, die vaak 
gebruikt wordt in de salsa, heeft denk ik ongeveer het model dat jij 
bedoelt, zie. Die bassen klinken gek genoeg veel meer als een EUB dan 
de bas waar Holland op speelt. Ze hebben een geinig percussief geluid, 
wat natuurlijk de reden is dat hij vaak bij salsa wordt gebruikt, maar 
voor jazz vind ik zo'n bas niet geschikt. 
Ik ben zelf nogal gehecht aan mijn klankkast: thuis repeteer ik altijd 
akoestisch. Bovendien repeteer ik vaak met akoestische formaties en 
dan laat ik mijn versterker thuis (als er geen drummer bij zit). 
Philip Baumgarten 

 
ROL HEDENDAAGSE BASSIST 

Ik merk meer en meer (misschien omdat ik evolueer als muzikant) dat 
met name amateurmuzikanten vaak niet ‘om de muziek’ spelen maar 
eerder als een ‘showcase’ voor zichzelf. Ik verklaar me nader: als con
trabassist moet ik altijd mijn plaatsje zoeken in eender wel gezelschap 
waarin ik meespeel. Vooral (akoestische) gitaristen hebben de neiging 
om baslijnen mee te tokkelen. Op de vraag om dat a.u.b. weg te laten 
krijg je dan meestal een negatief antwoord. 
De tijd dat een bassist netjes de grondnoten meebast is volgens mij 
toch allang voorbij? Als de muziek daarom vraagt, best, maar wij kun
nen toch ook kleuren met mooie noten en melodieus zijn! 
Nog een ergernis; vinden jullie ook dat de meeste amateurs veel te 
veel noten spelen en ook nog eens veel te luid? Het lijkt wel of ze angst 
hebben voor stiltes! In een vorig leven speelde ik veel in coverbands 
op elektrische bas. Kun je geloven dat mijn setup (een Eden 300Watt 
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top met 4X10’ en een 15’ kast) niet zwaar genoeg was? Je ziet trou
wens ook meer en meer amps met monstervermogens. 700 watt en 
meer is geen uitzondering meer. Zijn muzikanten dan per definitie 
grote ego's die hun partij de allerbelangrijkste vinden? 
Ik heb het genoegen gehad om een aantal keren met pro's te spelen 
en van al die egotripperij was niks te merken. Lekker strak (daar kan 
ik nog een andere, erg lange post over schrijven...) en puur in functie 
van de muziek, heerlijk! 
Zou het een erfenis uit het verleden zijn waar bassisten inderdaad in 
een hoekje stonden en wat grondnoten meespeelden en verder wei
nig of geen kennis hadden van harmonie of muziek in het algemeen? 
Ben benieuwd naar jullie ervaringen... 
Francis 
 
Ik heb het ook meegemaakt dat muzikanten riepen dat ze zichzelf niet 
konden horen terwijl ze vreselijk hard stonden. Ook heb ik eens met 
een gitarist gespeeld die vond dat ik per se zo zacht moest staan dat 
niemand in de zaal me kon horen (wat ze in de pauze kwamen vertel
len, wat niets veranderde aan zijn standpunt). 
Er zijn overigens veel fantastische amateurs en helaas ook veel afgrij
selijke professionals... Maar het is inderdaad een groot genot om met 
goede muzikanten te spelen! 
Nog wat: ik vind ook dat de rol van de bassist flink geëvolueerd is en 
bij de mensen met wie ik speel, hoef ik me gelukkig niet te beperken 
tot het spelen van de grondtoon als ik iets anders wil doen (anders 
zou ik trouwens heel hard wegrennen). Maar wat mogelijk is als he
dendaagse bassist, heeft natuurlijk alles met de stijl te maken die op 
dat moment gebezigd wordt. Voorbeeld: bij rock and roll moet je wel 
de grondtoon spelen natuurlijk! 
Ook is het zo dat ik, terwijl ik alle vrijheid ervaar die ik maar zou kun
nen wensen, het nog regelmatig als totaal zinvol ervaar om (soms mi
nutenlang) exact dezelfde baslick te spelen. Dat is ook vrijheid, vind 
ik, om dat dan gewoon maar te doen als het zo voelt – eigenlijk om 
op elk moment precies te doen wat het beste is, hoe banaal op zo'n 
moment de lick die ik speel volgens sommige mensen misschien ook 
klinkt. Leve de vrijheid om precies dat te doen wat volgens jou het 
beste is op dat moment!!! 
Philip Baumgarten 
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Ben het wel met je eens Philip, het is inderdaad belangrijk om op elk 
moment te spelen wat het beste is (voor de muziek/de gehele band). 
Dat hoeft inderdaad niet te betekenen dat je de hele tijd alleen maar 
hippe dingen speelt. Dat kan soms ook betekenen dat je voor de ene 
solist wat traditioneler speelt en voor de volgende solist, die bijvoor
beeld een wat meer open opvatting heeft, je zelf ook vrijer wilt spelen 
omdat die twee keuzes op dat moment goed bij de muziek als geheel 
passen. 
Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat de rol van de bas niet zo is 
veranderd. Ik denk dat ze er 60 jaar geleden net zo over dachten, maar 
de muziek was nog minder ver of divers ontwikkeld, dus de keuzemo
gelijkheden of de klanken waaraan men gewend was, waren wat be
perkter. 
Uiteindelijk gaat het er om dat je 'hoort' wat je speelt en niet maar 
gewoon speelt wat je 'weet', als je begrijpt wat ik bedoel. Maar daarbij 
maakt het natuurlijk ook uit wat je medebandleden 'horen'. Als die 
jouw concept niet begrijpen of 'horen', is het misschien niet de per
fecte match voor een bandje. 
Tobias Nijboer 
 
Dat zeg je mooi Tobias, bedankt – precies zo had ik het nog niet beke
ken. Heel goed verwoord! Ik vind dit trouwens een heel interessant 
onderwerp, de rol van de bassist anno nu. Die rol is sterk aan veran
deringen onderhevig. Ik vind de contrabas nog altijd een onderont
wikkeld instrument en verwacht heel veel van de ontwikkeling in de 
komende tien jaar, zowel op technisch gebied als op harmonisch en 
melodisch gebied. De Charley Parker, Miles Davis of John Coltrane van 
de contrabas moet wat mij betreft nog opstaan. Lijkt me een feest als 
dat inderdaad gebeurt! Opmerkelijk trouwens dat de grote vernieu
wers in de jazz altijd blazers waren, al doet Mingus wat dat betreft ook 
een duit in het zakje. 
Philip Baumgarten 
 
Quote Philip Baumgarten: 
De Charley Parker, Miles Davis of John Coltrane van de contrabas moet 
wat mij betreft nog opstaan. 
Die mening deel ik helaas... Hoe zou dat toch komen? Ik heb een tijdje 
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geleden de jazzdocumentaire van Ken Burns bekeken (een hele brok!) 
en daar kwamen nauwelijks bassisten aan te pas. Enkel Mingus was 
blijkbaar de moeite van het vermelden waard. 
Als je ziet hoe ‘primitief’ de bassisten speelden bij bijvoorbeeld Louis 
Armstrong, terwijl hij voor zijn tijd toch een erg ontwikkeld solist was, 
doet je dat vragen stellen. Je kunt je natuurlijk ook afvragen wat er na 
Bird en Miles nog aan wereldschokkends is gebeurd op het gebied van 
blazers... 
De virtuositeit die je haalt op een bas is natuurlijk niet te vergelijken 
met die van een altsax of een trompet. Daar zou het wel eens wat mee 
te maken kunnen hebben. De meeste mensen kicken op bravourestuk
jes, snelle solo's, de hoogste noten... Kijk maar eens naar de reacties 
van een publiek nadat je een ballad gespeeld hebt, die zijn meestal 
ook een pak lauwer terwijl ballads vaak erg veeleisend zijn voor de 
muzikanten. Dat zegt toch genoeg? 
Francis 
 
Dat medemuzikanten een bas te hard vinden, kan ook door de positie 
van de versterker komen. Op ± 2m afstand hoor ik mijn versterker het 
beste, dan zit ik op de goede golf. Als een medemuzikant precies in 
die golf staat, kan ik mij voorstellen dat het te hard over komt. Mis
schien zat de vork zo in de steel? 
Ik heb pas 'De contrabas' van Patrick Süskindt gelezen... werd er niet 
echt vrolijker van Sommige stukken waren herkenbaar, dat wel. Het is 
zijn mening dat zonder de contrabas sectie het hele orkest in elkaar 
zou donderen omdat zij het fundament (hoeksteen) zijn. Toch gaat alle 
aandacht en het hoogste salaris naar de solist en de dirigent, en krijgen 
de bassisten weinig waardering. Mocht je het boekje kunnen vinden 
(het wordt niet meer gedrukt), kan ik het je aanraden. 
De rol van een ‘hedendaags’ bassist is wel een redelijk brede discussie. 
Ik denk  dat de bassist inspiratie en leerstof tegenwoordig makkelijker 
kan vinden via internet. Ook communicatie is makkelijker. 
Wat Philip al schreef, ligt het min of meer ook aan het genre welke rol 
je aanneemt. Ik zag afgelopen vrijdag Cedric Waterschoot in actie met 
een trio. Knap hoor, wat hij allemaal doet. Omdat ze met een trio zijn, 
heeft zijn bas geen begeleidende rol, maar speelt meer duetten met 
de trekzak. Na het optreden had ik zo iets van: ik ga ook een trio be
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ginnen, dan heb ik tenminste ook lekker de ruimte. Daarmee is mijn 
spel natuurlijk nog niet 10x beter, maar het zou wellicht wel helpen 
omdat er minder bandleden zijn die me (af)remmen 
Hier nog een linkje naar KV Express, met Cedric Waterschoot (met het 
bekende versterker merk ). 
Paul 
 
He Paul, dat is precies waarom ik het zo lekker vind om in kleine be
zettingen te spelen: heerlijk, al die ruimte! 
Philip Baumgarten 
 

SOUND (BASLES 90) 
Mag ik de forumbezoekers wijzen op het Baslessenboek over het on
derwerp 'sound'? Het aardige vind ik, dat Philip de eigen 'sound' niet 
verbindt aan een bepaalde microfoon of versterker. Voor hem is die 
sound iets wat je in je hoofd hebt en vervolgens projecteert op je in
strument, en pas daarna iets wat met een versterker te maken heeft. 
Mee eens of oneens? Het relativeert heel wat threads op dit forum 
over mics en versterkers, lijkt me. 
Verder heeft Philip het over de hoogte van de rechterhand (plukken) 
ten opzichte van de kam. Dat lijkt me inderdaad heel bepalend voor 
de klank. Het doet me denken aan de klassieke contrabasgoeroe Fran
cois Rabbath, die heel eigen ideeën heeft over de positie van de strijk
stok op de snaar. In het kort komt het hierop neer: hoe hoger de 
positie van de linkerhand, hoe dichter de stok bij de kam geplaatst 
wordt. Je ziet Rabbathspelers dan ook altijd omhoog en omlaag zwab
beren met hun stok, afhankelijk van de positie van de linkerhand. Zou 
dat hier ook moeten gelden: hoe hoger de positie, des te meer moet 
je rechterhand richting kam gaan? Ik kan me voorstellen dat Adriaan 
K. heel mooie berekeningen kan maken over de optimale uitslag van 
een snaar, afgemeten aan de lengte tussen ingedrukte linker vinger 
en kam, en de plek waar de rechterhand dan moet plukken. Kom op 
met de rekenmachine! 
Het meest aan het denken zette mij nog Philips opmerking over meer 
of minder vlees. Als je je linker duim op het midden van de hals zet 
staan de linker vingers vrij rechtop op de snaren, en dan komt er vrij 
weinig vlees van de linker vingers op de snaar. Als je je linker duim iets 
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naar de Esnaar schuift, krijg je meer 'vlees'. En dat is inderdaad be
palend voor de klank. Hetzelfde gaat op voor het plukken met de rech
terhand. Daar kun je ook meer of minder met de top van je 
rechtervinger(s) plukken en meer of minder 'vlees' gebruiken. Hoe 
meer 'vlees', hoe dikker de sound. Vreemd dat je daar zo weinig over 
hoort praten! Of ligt dat nou aan mij? 
Theo 
 
Ik blijf de term 'positie' verwarrend vinden. Nog los van het feit of ie
mand bij de 2e positie naar de tweede 'fret' (om het even naar basgi
taar te vertalen) verwijst of er een meer klassieke invulling aan geeft. 
Mijn eerste interpretatie blijft steeds dat je in de hogere posities juist 
de lagere tonen speelt. De positie t.o.v. de grond dus. Misschien omdat 
ik zo'n down to earth type ben of zo , maar ik merk dat ik toch steeds 
weer verkeerd interpreteer. Die verdomde verticale hals ook. 
Sander 
 
De losse snaar is positie nul. Vergelijkbaar met een befret instrument 
worden de posities dan genummerd 1, 2, 3 enz. Een hogere positie 
hoort dus bij een kortere snaarlengte en een hogere toon. Dit geldt 
volgens mij voor alle snaarinstrumenten en dit heeft niets te maken 
met de hoogte van de positie t.o.v. de grond voor een rechtop staande 
contrabas. 
De optimale plaats om een snaar te activeren hangt er volgens mij 
vanaf of de snaar gestreken of geplukt wordt. Ik heb er het volgende 
over bedacht. 
Als de snaar trilt, hoor je een hele reeks harmonischen gelijktijdig. De 
twee laagste harmonischen hebben de meeste energie, wat wil zeggen 
dat de maximale amplitude voor deze harmonischen het grootst is. 
Het punt van de maximale amplitude wordt een buik genoemd. Voor 
de grondtoon of eerste harmonische ligt er één buik op de helft van 
de snaarlengte. Voor de tweede harmonische liggen er twee buiken 
op 1/4 en 3/4 van de snaarlengte. 
Als een snaar gestreken wordt, wordt hij een klein stukje door de 
haren van de strijkstok meegenomen, maar schiet dan terug totdat hij 
opnieuw meegenomen wordt. Tijdens het terugschieten is er nogal 
wat wrijving, waardoor de trilling gedempt wordt en om de trilling te 
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handhaven moet je de strijkstok blijven bewegen. De amplitude van 
de snaar ter plekke van de strijkstok is maar gering en daarom zou 
men de punten moeten vermijden waarvoor de laagste harmonischen 
hun maximale amplitude hebben. Deze punten hangen af van de 
snaarlengte en dus van de positie van de linkerhand. Ik kan me voor
stellen dat er voor de losse snaar een positie is die ligt binnen het deel 
van de snaar waar de kast een uitsparing heeft, waar alle harmoni
schen het best tot hun recht komen. Wanneer de snaarlengte verkort 
wordt, zou deze optimale positie evenredig in de richting van de losse 
kam moeten verschuiven. 
Voor het plukken is de situatie heel anders. Hiervoor hoeft je de pun
ten van maximale amplitude niet te vermijden, maar kun je ze juist 
opzoeken. Wanneer je de snaar precies in het midden aanslaat, wordt 
aan de eerste harmonische de meeste energie toegevoegd. Deze har
monische zal dan zeer vol klinken. Wanneer de snaar op 3/4 van zijn 
lengte wordt aangeslagen zal in eerste instantie aan de tweede har
monische de meeste energie worden toegevoegd. Maar de trilling is 
dan niet in balans en er zal energie worden overgedragen aan vooral 
de eerste harmonische. De klank van de snaar zal dan wat veranderen. 
Wanneer de snaar aangeslagen wordt tussen deze twee posities in, 
dus bijvoorbeeld op 5/8 van zijn lengte, worden beide lage harmoni
schen in ongeveer dezelfde mate geactiveerd en klinkt de toon vol, 
maar verandert niet. Ik kan me voorstellen dat dit een optimale plaats 
is. Wanneer de snaarlengte verkort wordt zou deze plaats net als voor 
een gestreken snaar ook evenredig in de richting van de losse kam 
moeten verschuiven. 
Nu de praktijk. Ik heb mezelf leren bassen, dus niemand heeft me ge
zegd waar ik de snaar moet aanslaan. Ik krijg voor mij het mooiste ge
luid wanneer ik een losse snaar aansla op 3/4 van de losse snaarlengte. 
Maar voor hogere posities handhaaf ik deze aanslagpositie en vind ik 
het geluid nog steeds prima. Ik hoor pas duidelijk een verscherping 
van het geluid als ik de snaar vlak bij de losse kam aansla, wat komt 
omdat hoge hogere harmonischen dan extra geactiveerd worden. 
Maar op die plaats is er geen toets waar de duim op kan steunen,  dus 
zo laag is erg ongemakkelijk. 
Verder is voor mij een mooie klank alleen mogelijk als mijn wijs of 
middelvinger van mijn rechter hand een kleine hoek met de snaar 

249



maken wanneer de snaar losgelaten wordt. Dit effect op de toon is 
voor mij veel belangrijker dan de stand van de vingers van de linker 
hand of de plek van aanslaan. 
Adriaan Kragten 
 
Dat is een mooi verhaal! Wat jij een mooie klank vindt, is wel uiterst 
subjectief. En dat geldt voor iedereen. 
Philip Baumgarten 
 
Mee eens, mooi is uiterst subjectief. Ik heb in mijn verhaal alleen ge
probeerd om een fysische verklaring te vinden voor de beste plaats 
om de snaar aan te slaan. Ik kom voor de losse snaar op een afstand 
van ongeveer 5/8 vanaf de vaste kam en dit ligt hoger dan de gebrui
kelijke afstand. 
Ik heb nog eens de afstanden 5/8 en 3/4 (dus bij ongeveer de 17e en 
de 24e positie) na elkaar geprobeerd en ik denk dat ik de klank bij 5/8 
inderdaad iets mooier vind. Maar ik vind het minder prettig om mijn 
hand zo hoog te houden omdat mijn rechter elleboog dan verder ge
bogen is. Dit komt ook omdat ik mijn bas tamelijk hoog afstel. Mijn 
bas heeft een pin waarmee ik de hoogte precies zo kan afstellen dat 
de posities voor mijn linker hand zo comfortabel mogelijk zijn. Maar 
ook dat is subjectief. 
Een nadeel van de afstand 5/8 is dat je deze afstand bij hoge tonen 
zeker niet kunt handhaven omdat je dan te dicht bij de vingers van je 
linkerhand komt te zitten. Je moet bij hoge tonen je rechterhand ver
schuiven in de richting van de losse kam. 
Adriaan Kragten 
 
Dat naar de kam toe schuiven met je rechterhand als je in de hogere 
posities speelt, is eigenlijk geen probleem hoor, dat gaat vanzelf. De 
truc is om iets meer vlees te gebruiken met je aanslag om een volle 
toon te behouden. 
Philip Baumgarten 
 
 
Je oren zijn geen precieze meetinstrumenten en kunnen dus de zaken 
van dag tot dag anders waarnemen. Komt een mooie toon (‘sound’) 
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niet met vele uren studeren? Het eelt op de vingers van zowel de lin
ker als de rechterhand bepalen in grote mate de uiteindelijke klank. 
Het is trouwens bijna onmogelijk je eigen klank te beoordelen. Als je 
op je bas speelt, sta je zowat in de slechtste positie om je geluid te be
oordelen. Ik ben altijd aangenaam verrast als iemand anders op mijn 
bas speelt. Dan hoor ik hem pas echt goed! 
Als het over ‘sound’ gaat, denk ik meer aan mooi ‘blenden’ met het 
geluid van de rest van de band. We zijn per slot van rekening geen so
listen en hebben een duidelijke functie in een band. 
Een jaar geleden heb ik het genoegen gehad om te spelen in een stu
dioproject van een vriend. Tijdens het editen en afmixen viel op dat 
wanneer qua timing alles klopt (drums + bas), de bas een stuk beter 
klinkt. Ze gaat als het ware op in een groter geheel en verdwijnt bijna. 
Bevriende gitaristen zijn zo bezig met hun ‘sound’ in de vorm van 
nieuwe gitaren, versterkers, effecten, elementen... dat ze nog nauwe
lijks studeren en verder werken aan hun ontwikkeling als muzikant. 
Het kan schools en saai klinken, maar als je ritmegevoel (timing) niet 
lekker zit, werk daar dan eerst aan en studeer er op los. ‘Sound’ is iets 
wat groeit en waarvan je je gaandeweg een beeld van vormt. 
Francis 
 
Kan best zijn dat sound met de jaren komt, maar ik denk wel dat je 
het vinden van je eigen geluid enorm kunt bespoedigen door er wat 
aandacht aan te besteden. Dat kun je makkelijk doen terwijl je tegelijk 
op andere dingen studeert. Maar het is wel zo dat de individuele 
sound van je bas vreselijk belangrijk is hoor – ook voor het groeps
geluid. Denk er maar eens aan wat Charlie Haden aan de muziek toe
voegt met zijn prachtige sound. Of Dave Holland. Of Christian McBride. 
Ze klinken alledrie volstrekt anders, maar hebben alledrie een perfect 
geluid. Dat is voor iedereen in de rest van de band een gigantisch ge
noegen natuurlijk. En ja, je timing moet ook deugen, maar dat lijkt me 
heel vanzelfsprekend. 
Philip Baumgarten 
 
De klank van een aangeslagen snaar kun je los zien van de muzikaliteit 
van een bassist en hoe zijn spel mixt met het spel van andere muzi
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kanten. Als je alleen naar de klank kijkt van een onversterkte contra
bas, wordt de klank volgens mij bepaald door de volgende vier aspec
ten: de kwaliteit van de klankkast, de kwaliteit van de snaar, de 
akoestiek van de ruimte en de manier waarop de snaar wordt aange
slagen. 
Voor dit laatste aspect is dan weer de stand van de vingers van de lin
ker en de rechterhand en de plaats waar de snaar wordt aangeslagen 
van belang. Om een mooie klank te krijgen is een bepaalde beweging 
met de wijs of de middelvinger van de rechterhand nodig. Als je deze 
beweging een groot aantal keren achter elkaar met kracht wilt kunnen 
uitvoeren, moet er behoorlijk wat eelt op je vingers zitten. Ik denk dat 
het eelt op zich weinig invloed heeft op de klank, maar als je niet ge
noeg eelt hebt, krijg je al snel pijn in je vingers. Je gaat anders aanslaan 
om de pijnlijke plek te ontzien en dit gaat ten koste van de klank. De 
manier waarop de klank na het aanslaan uitsterft, zal enigszins beïn
vloed worden door de stand van de vingers van de linkerhand. 
Als ik in de keuken speel, waar een goede akoestiek is, kan ik de klank 
best goed beoordelen, ook al sta ik dan misschien niet op de optimale 
plaats daarvoor. Voor samenspel in een jazz combo is versterking van 
de bas nodig maar de invloed die dat heeft op de klank is een heel 
ander verhaal. 
Adriaan Kragten 
 
Dat de timing moet deugen weet iedereen inmiddels wel, maar de 
vraag is of dit in de praktijk ook ZO IS. De mensen met wie ik speel (in
clusief ikzelf) zondigen daar wel eens tegen, zonder dat ze er zich van 
bewust zijn, denk ik. Ik denk dat strak spelen het totaalgeluid van een 
band kan bepalen! 
Als we de positie van de linkerhand gaan bepalen d.m.v. een meetlat 
en een rekenmachine... heeft dat geen pedagogisch nut. Op je contra
bas spelen daarentegen wel. Ga lekker bassen en je toon komt van
zelf! 
Een bas met een superlage actie (afstand snaartoets) zorgt vast en 
zeker  voor minder vermoeidheid en andere toestanden, maar lekker 
plukken en toon maken kan volgens mij niet op zo'n instrument. Zo'n 
bas klinkt MEESTAL als een grote fretless bas. Ik zeg niet dat je jezelf 
moet martelen om bas te kunnen spelen maar er moet een zekere 
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kracht gebruikt worden om ons prachtige instrument te laten spreken. 
Misschien hebben we met z'n allen een soort van luxeprobleem; De 
meesten onder ons kunnen zich een goede bas permitteren. Daar ligt 
het dus vast en zeker niet aan. Ga dan niet zoeken naar ‘workarounds’ 
om tot de ultieme basbeleving te komen, maar pak beet die bas! 
Francis 
 
Ik ben het ook eens met het idee dat, wanneer je een lekkere bas hebt, 
je vooral moet gaan spelen in plaats van meten en rekenen. Maar de 
stelling 'Ga lekker bassen en je toon komt vanzelf!' kan ik toch ook niet 
helemaal onderschrijven. 
Wanneer je alleen maar 'lekker' speelt, kun je ook helemaal vastlopen 
terwijl je het gevoel hebt dat je wel verder zou moeten kunnen komen. 
Dan kan het helpen om bij het spelen gericht naar één onderwerp te 
kijken en luisteren: hoe houd ik mijn rechterhand en kan ik daar iets 
aan veranderen? Ik voel spanning in mijn linker duim, hoe zou het an
ders kunnen? etc. In dat rijtje vragen kan het ook helpen om de kam 
eens anders te stellen, andere snaren te proberen, hoger of lager te 
plukken, noem maar op. 
Maar omdat dat een eindeloze rij van mogelijkheden wordt, moet je 
jezelf daar wel in beperken en er één per keer van uitkiezen. Dat kiezen 
is een kwestie van gevoel, van een goede leraar, of van veel praten 
met anderen en zo nu en dan wat oppikken... inderdaad via een forum. 
Theo 
 
Als ik schrijf ‘spelen’, bedoel ik eigenlijk ‘studeren’. Over wat ‘studeren’ 
precies inhoudt verschillen de meningen nogal. Ik heb het geluk gehad 
om tijdens mijn studies contrabas aan de muziekacademie een pracht
leraar te hebben. Hij besteedde veel aandacht aan intonatie en muzi
kaliteit. Zijn methode heeft ervoor gezorgd dat ik (nu ik geen les meer 
volg) nog steeds erg bewust en efficiënt studeer. Op die manier stel je 
zaken in vraag en ga je er vanzelf dieper op in. 
Hoe kun je nu zoeken naar een sound als je in een soort vacuüm leeft? 
Een sound is toch iets wat leeft! ‘Als je je sound gevonden hebt, blijf 
er dan achter staan’ staat te lezen in les 90. Je doet tijdens je muzikale 
reis zoveel indrukken op dat vasthouden aan jouw sound haast onmo
gelijk is. ‘Klinken als jezelf’ wordt toch niet enkel door ‘sound’ bepaald? 
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‘projecting your sound on your instrument’??? Waar dat vandaan 
komt weet ik niet maar volgens mij zeker niet van Amerikanen. Waar 
in het Engels wel over gesproken wordt is ‘sound projection’. Dat geldt 
eigenlijk voor elk akoestisch instrument en in het bijzonder voor in
strumenten met een klankkast. Je klank naar de luisteraar toeprojec
teren dus! voor mij nog steeds een mistig onderwerp... 
Lees het volgende even: 
‘WHEN YOU HEAR a good jazz bass player and then one who isn't so 
good, part of the difference can have to do with projection and preci
sion. The good one may make a bigger sound, but it isn't just about 
volume – it's as if each note is sharpened to a point, so it seems to 
have more of a cutting edge, and its pitch is clear and true. This is es
sential to give the bass a strong rhythmic role, but also so it’s lower 
notes don't lose definition and sound muddy and blurred – a big pro
blem with plucked, or pizzicato, playing on the instrument’. 
Wat ik al heel de tijd probeer duidelijk te maken... 
Francis 
 
Francis, blijkbaar maak je je ergens heel kwaad over, al heb ik geen 
idee over wat precies. Hoezo is het vasthouden van de sound die je 
gevonden hebt niet mogelijk? De voorbeelden van jazz muzikanten 
die dat wel gedaan hebben is bijna oneindig. Ik noem er een paar: 
Chet Baker, John Coltrane, Charlie Parker, Charlie Haden, Stan Getz, 
Dave Holland, nou ja, zo kan ik echt nog pagina's lang doorgaan. 
Wat bedoel je met 'in een vacuüm leven'? Ik ken geen mensen die in 
een vacuüm leven, ikzelf in elk geval niet. Of bedoel je dat je niet naar 
een hoogstpersoonlijke sound zou kunnen zoeken op momenten dat 
je niet met mensen samenspeelt? Geen idee waarom dat zo zou zijn 
hoor. Inderdaad, klinken als jezelf wordt zeker niet alleen door je 
sound bepaald, maar wel voor een groot deel. Denk aan bovenge
noemde muzikanten; die sound van hen was echt heel belangrijk voor 
hoe ze klonken. 
Dat je de uitdrukking 'projecting your sound on your instrument' niet 
kent, wil nog niet zeggen dat hij niet bestaat hoor. Ik heb hem vele 
male gebruikt horen worden en jawel, door Amerikanen. 
Je eindigt met een leuk citaat over een goed geluid, wat natuurlijk veel 
met dit onderwerp te maken heeft. 
Philip Baumgarten 
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Ik ben niet boos hoor! Enkel heel erg in de war over les 90! Hoe meer 
ik hem lees hoe vager ik het allemaal begin te vinden... Even resume
ren: 
... Met mijn sound vinden bedoel ik iets anders dan dat ik nu een goed 
geluid heb. Ik bedoel dat ik mijn geluid gevonden heb. Dat geluid kun 
jij mooi of lelijk vinden... maar ik klink nu precies zoals ik wil klinken, 
op een hoogst individuele manier... Eigenlijk klink ik nu pas helemaal 
als mezelf... 
Euh??? Wat bedoel je nu eigenlijk? Wat is eigenlijk het verschil tussen 
‘sound’ en ‘geluid’? 
Wat je onder ‘ten eerste’ vertelt volg ik volledig. Hetzelfde staat onder 
iets andere bewoordingen ook te lezen in het boek van HVDG. 
Onder ‘ten tweede’ zeg je dat je je niet moet laten leiden door wat 
andere bassisten over je aanslag te vertellen hebben maar je gaat op 
de basdag wel een les over ‘de aanslag’ geven. Wat ga je daar dan ver
tellen? 
Wat ik aan moet met ‘ten derde’ is me niet helemaal duidelijk. Ikzelf 
(en de meeste van de forumbezoekers denk ik) ben geen professioneel 
bassist en zal qua niveau nooit in de buurt komen van die klappers. 
Wat zou ik me dan in godsnaam gaan bezighouden met ‘mijn hoogst
persoonlijk geluid’. Nee, ik imiteer liever mijn helden! 
Als ‘sound’ niet gelijk is aan ‘geluid’ dan is ‘sound’ volgens mij iets wat 
niet mechanisch tot stand komt maar opgewekt wordt in je hersenen, 
en je weet dat onze hersenen makkelijk te misleiden zijn... 
Nogmaals, ik ben in de war! 
Francis 
 
Gelukkig ben je niet boos Francis! En ik ben blij met je feedback, waar
uit ik moet concluderen dat ik blijkbaar nog niet duidelijk genoeg ben 
geweest, zodat er nog wat te sleutelen valt aan die les. Ik ga gewoon 
nog een poging wagen. 
Stel je leent de auto van je vader. Het is een bijzonder goede auto, je 
vader heeft een prachtig inkomen en heeft zijn droomauto gekocht. 
Maar jij vindt er niets aan. Zeker, je kunt de luxe waarderen en alle 
snufjes die erin zitten, maar jij zou hem zelf nooit kopen. Het is beslist 
niet jouw keuze. Toch zie je wel dat het een goede auto is. 
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Zo kan het ook zijn dat je een goed geluid hebt op je bas. Mogelijk ver
andert je opvatting over wat een goed geluid is met de jaren en dan 
draai je er wat meer of minder laag in bijvoorbeeld. Mogelijk is ieder
een die je hoort het erover eens dat je een goed geluid hebt. Is dit nu 
hetzelfde als dat je een persoonlijke sound hebt? Nee. Het is verge
lijkbaar met in de auto van je vader rijden. Je eigen sound kan zelfs 
door mensen een slecht geluid gevonden worden, zoals Chet Baker en 
John Coltrane overkwam, maar waarover later meer. 
Van je persoonlijke sound kun je eigenlijk alleen maar zeggen dat het 
jouw hoogstpersoonlijke geluid is, waarbij – als je het eenmaal gevon
den hebt – je je weinig zult aantrekken van wat anderen er van vinden. 
Het is natuurlijk leuk als ze het mooi vinden, maar ook niet meer dan 
dat. Zo is het voor mij tenminste. Er kan ook echt helemaal geen mis
verstand over bestaan wat mij betreft: dit is gewoon mijn geluid. Als 
ik het even kwijt ben, hoor ik dat onmiddellijk en als ik het weer heb 
ook. Dat kunnen mensen een mooi geluid vinden volgens de gangbare 
criteria, maar het kan ook zijn van niet. Chet Baker en John Coltrane 
werden in eerste instantie door veel critici verketterd om hun geluid. 
Volgens de gangbare criteria van was hun geluid te dun. Na een tijdje 
moesten critici natuurlijk erkennen dat hun sound perfect was voor 
hoe ze speelden en hoogstpersoonlijk, waardoor die eerdere criteria 
– die eerst zo absoluut leken – opeens niet meer interessant waren! 
Nog iets: of je je hoogstpersoonlijke sound hebt gevonden, heeft niet 
per se iets te maken met het niveau dat je hebt. 
Over de aanslag: wat ik probeer duidelijk te maken over dat onder
werp, is dat er niet slechts één goede aanslag is, er zijn veel mogelijk
heden en veel technieken. Zoals ik het zie, is de ideale techniek er 
eentje die rekening houdt met wat je speelt. Als je een melodieuze 
solo in een ballade speelt, is het m.i. weinig opportuun om met ont
zettend veel punch te gaan spelen. Je melodie komt gewoon beter tot 
zijn recht als je niet steeds boink boink hoort. Als je even fortissimo 
wilt spelen, kun je de techniek gebruiken die in de vijftiger jaren van 
de vorige eeuw populair was en je vinger om de snaar heen krullen. 
Als je heel snel wilt spelen, heeft het zin om de snaar oppervlakkig te 
raken, zodat je weinig weerstand ontmoet. Toen ik overwoog om een 
workshop over de aanslag te geven op de contrabasdag, wilde ik een 
aantal mogelijkheden laten zien en horen, zodat iedereen een be
wuste keuze kan maken. 
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Wat je uit die lessen wilt halen, is natuurlijk aan jou en welk niveau je 
wilt halen ook. Hopelijk zijn er lessen bij waar je wat aan hebt. Het zijn 
er in elk geval een heleboel onderhand! 
Philip Baumgarten 
 
Ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ik denk trouwens dat  mijn nuch
tere Vlaamse manier om de dingen te benaderen me in de weg zit. 
Dingen in vraag stellen houdt je scherp en doet je nadenken over waar 
je mee bezig bent en in dat opzicht was dit een goede oefening. 
Francis Luyten 
 
Ik heb Philips basles 90 nu een paar keer doorgelezen maar ik moet 
zeggen dat hem op sommige punten toch nog steeds een beetje zwe
verig vind. Dat is gezien het onderwerp ook niet te voorkomen. In de 
yogaleer van Patanjali staat een sutra die luidt: ‘maak onderscheid tus
sen intellect en transcendentie’. Deze sutra is van toepassing op mu
ziek en speciaal op het spelen van jazz. 
Muziek heeft heel veel aspecten waar je je intellect op kunt loslaten 
zoals het notenschrift, de leer van toonladders, intervallen en akkoor
den, de fysica van het instrument en de techniek van de beoefening. 
Sommige van die zaken moet je zo vaak oefenen dat ze geïntegreerd 
raken in je bewustzijn. Als je bijvoorbeeld veel toonladders en akkoor
den geoefend hebt, weet je gewoon of iets in mineur of majeur staat 
omdat je de klank of de sfeer van een bepaald type akkoord meteen 
herkent. Als je dan op deze akkoorden improviseert, gebruik je spon
taan de juiste tonen zonder dat je nog ergens over na hoeft te denken. 
Dit gaat alleen als je zoveel techniek hebt, dat je datgene wat in je op
komt ook meteen kunt uitvoeren. 
Muziek heeft ook aspecten die buiten je intellect omgaan en die je 
transcendent kunt noemen. Dit zijn zaken zoals: wanneer is muziek 
mooi voor mij of het publiek? Waarom vind ik het fijn om met de één 
samen te spelen en niet met de ander, ook al is de laatste een goede 
muzikant? Waarom speel ik de ene keer heel anders dan de andere 
keer? Hoe beïnvloed de akoestiek van de zaal mijn prestatie? Wanneer 
stuwt een bassist of een gehele ritmesectie en komt de solist daardoor 
beter uit de verf? Er zijn aspecten van timing die niet in het noten
schrift vastgelegd kunnen worden en waarvoor je in de klassieke mu
ziek een dirigent nodig hebt. Als je een fanfare een jazznummer laat 
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spelen, spelen ze precies wat er staat maar daardoor klinkt het erg 
houterig. 
Philips opvatting van je eigen sound valt volgens mij ook onder het 
transcendente aspect van muziek. Eigenlijk kun je het verschijnsel al
leen maar horen en is het moeilijk om erover te praten, omdat praten 
weer een beroep doet op het intellect. Het doet me denken aan een 
fenomeen dat ook in de sport kan optreden namelijk wanneer iemand 
‘in de zone is’. Dit is een toestand waarin opeens alles lukt en hij ver 
boven zijn kunnen presteert. Het vereist een zeer speciale toestand 
van de fysiologie. Ik heb dit ooit een keer ervaren tijdens een tennis
wedstrijd waarin ik van iemand won die veel sterker was. Het geeft 
een ontzettend goed gevoel. Het is niet het winnen maar de onver
wachte perfectie waarmee alle slagen uitgevoerd worden. In de mu
ziek zal het ook wel kunnen optreden, maar daarvoor moet je al een 
goede muzikant zijn en alles moet meezitten. 
Adriaan Kragten 
 
Ik begrijp nu helemaal waar het in les 90 over gaat! 
Ik heb een tijd geleden al mijn elektrische bassen verkocht. Nu heb ik 
een bas geleend van een vriend. Het is een superactief ding van Ibanez 
(soundgear) en best wel een prima bas (3 bands actieve toonregeling, 
twee humbuckers, mooi hout...). Ik was gewend om op een jazzbass 
te spelen en kon daar ‘mijn geluid’ mee maken. Dat had op zich niets 
te maken met het typische geluid van zo'n jazzbass. Ik kon het volle
dige klankenpalet dat ik in  mijn hoofd had uit die bas toveren. ‘Mijn 
geluid’ is trouwens nooit veranderd door de jaren. Geef me een an
dere jazzbass (desnoods een goedkope kloon) en ik haal het eruit! 
Maar die Ibanez... Dat is gewoon niet mijn bas. Pracht geluid hoor 
(waarschijnlijk een véél betere bas dan die Fender) maar het inspireert 
me niet. 
Met mijn contrabas heb ik dat eigenlijk niet. Ik behandel dat instru
ment met meer respect voor z'n karakter dan ik dat zou doen voor 
een elektrische bas. Hij is als een vriend; ik accepteer z'n minder leuke 
kanten. 
Francis Luyten 
 

258



Om de discussie over 'sound' te voeden, hierbij een citaat van Hein 
van de Geyn: 
Sound.... perhaps one of the most important parameters of our play-
ing. Of course we need a good instrument, and of course we need good 
amplification. But more so: we need to have a clear idea about our 
sound in our head; and more so: we need to have the flexibility in our 
fingers to be able to search for that sound on any instrument we touch. 
Hier zitten mooi de twee betekenissen van sound in, die in onze dis
cussie over 'projecting sound' door elkaar lopen:  
1) 'sound' is een bepaald klankbeeld dat je in je hoofd hebt. Het doet 
er dan niet toe of je die 'sound' zelf bedacht hebt, of ontleend aan een 
idool;  
2) 'sound' is het klankbeeld dat je op een instrument kunt uitdrukken 
en overbrengen. 
Het verschil tussen die twee kun je goed zien als je kijkt naar de audi
tierondes van 'So you wanna be Holland's next idol?' 
Daar staan heel wat meisjes te zingen die sound 1) in hun hoofd heb
ben ('ik ben de nieuwe Mariah Carey'), maar waarbij dat er absoluut 
niet uitkomt, door gebrek aan ademsteun, zuiverheid, etc. 
De verontwaardiging als de jury kritiek op hen heeft, komt precies 
door het verschil tussen 1) en 2). De afgewezen kandidaat heeft dui
delijk Mariah Carey in haar hoofd (sound 1), en snapt vervolgens niets 
van de kritiek dat dit er als sound 2 niet uitkomt. 
Hein v.d. Geyn heeft een goede oplossing hoe je het klankbeeld in je 
hoofd ook kunt overbrengen: 'flexibility in our fingers'. Oftewel: lekker 
studeren met de oefeningen uit Heins boek. Maar die oefeningen heb
ben dus eigenlijk pas zin als je weet wát je wilt overbrengen. (Dat is 
ook het verschil tussen Heins boek en een studieboek om contrabas 
te leren spelen.) Op die manier zijn 'sound' en 'studeren' duidelijk met 
elkaar verbonden. Toch? 
Theo 
 
 
Hoi Theo, leuk ook om te lezen wat Hein hierover zegt; ongeveer het
zelfde. Maar dat van dat studeren op zijn oefeningen om je sound te 
vinden, lijkt me meer een grapje van hem hoor. Het maakt natuurlijk 
niets uit wat je speelt, waar het om gaat is dat je die sound in je hoofd 
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hebt. Ik ben geneigd te denken dat hij dan op een gegeven moment 
vanzelf uit je instrument komt. 
Philip Baumgarten 
 
Nou vooruit, het weekend staat voor de deur, dus dan kan er nog best 
een citaat van Hein v.d. Geyn tegenaan, uit het forum dat ik al eerder 
noemde. 
More and more I realize that your sound really comes from your left 
hand. Of course the right hand is giving the energy to the string, but 
the center of the sound depends on your left hand. If you experiment 
a bit by playing with a minimum pressure of your left hand and slowly 
apply more pressure you will find that the sound just becomes better 
and better. Trying to really put the tip of your finger on the string helps 
a lot. (...) the essential paradox relating to the left hand. Yes, we want 
to be relaxed, use a minimum of power (see Gary's video), yet we need 
to really get into the string to get a center in our sound. A very impor-
tant factor is the angle of your finger with the fingerboard. Notice how 
clear and centered the sound becomes when you really put the TIP of 
your finger on the string; much more than when you use the flat fleshy 
part of the finger. Experimenting with this might help you a lot in a 
search for a centered sound. On top of this we must realize that we 
don't always need that clarity. When walking, it might be nice to be 
somewhat smooth and relaxed and create this almust mushy sound; 
when we play the melody of a ballad we might want to really speak 
on that one long note. These things need a different physical approach.  
I strongly believe in experimenting with the extremes: get it as relaxed 
and uncentered as possible; then get it as clear and singing as possi-
ble.... go from one to the other, feel, listen, become aware. 
Voor Hein dus vooral het belang van de linkerhand voor de eigenheid 
van je sound. Iets wat ik met 'vlees' eerder in deze post probeerde uit 
te drukken. Denken jullie hier zondag even aan, bij het aansnijden van 
de rollade? 
Theo 
Als vegetariër hoef ik geen rollades aan te snijden waardoor mijn linker 
vingertoppen gelukkig geen gevaar lopen. Ik heb eens geprobeerd of 
ik de invloed van de vingertoppen van de linkerhand op de sound kon 
terugvinden. Ik heb hele dunne vingers met een harde eeltlaag van
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wege het basgitaar spelen en ik gebruik vooral mijn vingertoppen. 
Mijn klank is daardoor behoorlijk helder met weinig demping van de 
hogere harmonischen. Als ik meer met het hele eerste vingerkootje, 
dus met meer vlees, ga spelen wordt de toon doffer en sterft hij sneller 
uit. 
Ik vind het echter onhandig om mijn vingers zo te houden. Ik vind ook 
dat het verschil in klank toch maar beperkt is. Als ik experimenteer 
met variatie van de plaats van aanslaan en met verschillende manieren 
van aanslaan met de wijs of middenvinger van mijn rechterhand, krijg 
ik een veel groter verschil in klank. 
Nu blijkt uit de discussie dat klank en sound niet hetzelfde zijn, maar 
de klank moet toch een belangrijk aspect van de sound uitmaken. Hoe 
kan Hein de stand van de vingers van de linker hand dan zo belangrijk 
vinden voor de sound, als het effect op de klank maar beperkt is? Of 
ervaren anderen misschien een veel groter verschil in klank omdat zij 
bredere of zachtere vingers hebben? 
Adriaan Kragten 
 
Mijn ervaring is inderdaad dat als ik te zacht druk, de sound te opper
vlakkig wordt en er veel bijgeluiden zijn. Maar ja, hard drukken is voor 
mij sowieso geen optie, daar krijg ik blessures van en bovendien zie ik 
er het nut niet van in. Overigens: sound betekent natuurlijk gewoon 
geluid. Ik bedoelde dat je je hoogstpersoonlijke, eigen sound kunt vin
den.  
Philip Baumgarten 
 
Een eyeopener wat sound betreft was de documentaire over Hein van 
de Geyn. Is toch wel een dijk van een bassist en staat in die documen
taire in een Franse jazzclub over een Peavey combo te spelen. Mees
ten van ons halen onze neus daarvoor op, maar Hein maakt er gewoon 
schitterende muziek mee. Ik realiseerde me toen dat ik op moest hou
den om spullen te kopen als excuus voor een beter geluid en meer 
moest gaan spelen. 
Eric Damstra 
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