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1 Inleiding 

Gebruik van computers 
Computers zijn in onze maatschappij niet meer weg te 
denken. Overal worden ze voor gebruikt: in kantoren, 
winkels en ook in de thuissituatie. Dit is een plezierige 
ontwikkeling voor visueel gehandicapten. Niet alleen omdat 
zij gebonden zijn aan een vaste werkplaats - een beroep als 
postbode zal voor hen nooit zijn weggelegd - en daardoor 
vaak zijn aangewezen op werk met computers, maar ook om 
makkelijk schriftelijke informatie uit te wisselen met 
mensen die goed kunnen zien. Zij typen iets op de computer, 
kunnen de informatie met computeraanpassingen teruglezen, 
en daarna kan de informatie voor de zienden worden 
uitgeprint op gewoon papier. Bovendien hebben de visueel 
gehandicapten door de computer toegang tot 
computernetwerken, waardoor zij veel informatie -zoals 
kranten en encyclopedieën - kunnen lezen, die op een andere 
manier niet voor hen toegankelijk zijn omdat het brailleren 
en inspreken op cassetteband vaak veel kostbaar en 
tijdrovend is. 

Voor de VIP (visually impaired person) zijn verschillende 
computeraanpassingen in de handel, zodat hij samen met die 
aanpassingen in staat is om 'gewone'computers te gebruiken. 
Deze aanpassingen bestaan uit spraakmodules en 
brailleleesregels, zodat alle informatie die op het 
beeldscherm terecht komt, gehoord - via de spraakmodule -
of gevoeld - via de brailleleesregel - kan worden. Voor het 
toetsenbord zijn geen verdere aanpassingen nodig: blind 
typen kunnen de VIPs immers leren. 

Grafische omgevingen 
De laatste jaren z1Jn computerprogramma's steeds vaker 
grafisch, en hebben directe manipulatie mogelijkheden. In 
een grafische omgeving (GUI) worden de letters niet langer 
als nummers (ASCII waarden) in de computer gerepresenteerd, 
maar als verzameling puntjes. Bij directe manipulatie 
kunnen gebruikers direct een actie uitvoeren, zonder veel 
ingewikkelde handelingen. Een voorbeeld is het starten van 
een programma: dit is bijvoorbeeld met een tekeningetje 
(icon) aangegeven op het scherm, en hierop kan de gebruiker 
met de muis klikken. Daarna wordt het programma opgestart. 

Technische problemen in grafische omgevingen 
Computeraanpassingen voor VIPs hebben twee technische 
problemen bij het toegankelijk maken van een grafische 
omgeving. Het eerste probleem is dat brailleleesregels en 
spraakmodules grafische informatie (de verzamelingen 
puntjes) niet begrijpen, en daardoor onbruikbaar worden. 
Het tweede probleem is dat een grafische omgeving erg veel 
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meer informatie op het scherm kan laten zien, zonder 
onoverzichtelijk te worden. In een grafische omgeving kan 
verschillende informatie namelijk handig op het scherm 
worden gegroepeerd, of kan worden omkaderd. 
Het eerste probleem krijgt veel aandacht: er wordt 
uitgebreid gewerkt aan vertaalsleutels voor 
brailleleesregels en spraakmodules. Het tweede probleem 
krijgt helaas weinig aandacht, en is toch zeker niet 
onbelangrijk. Immers, de VIP heeft problemen met het 
krijgen van overzicht over informatie [Beumer et al., 1994] 

Oplossing voor de problemen 
We geven een manier waarop de grafische omgeving 
toegankelijk kan worden gemaakt voor VIPs. Maar wij zouden 
echter niet alleen de GUI toegankelijk willen maken (het 
eerste probleem), maar ook de functionaliteit en 
efficiëntie van deze grafische omgeving (het tweede 
probleem) willen handhaven. 
Daarom is een analyse nodig van de problemen die een VIP 
heeft als hij in een grafische omgeving moet of wil werken. 
Maar eerst moet beschreven worden hoe wij de grafische 
omgeving toegankelijk maken. Dit is gebeurd met een 
alternatieve I/0 device (input-output device). 

1/0 device voor VIPs 
In voorafgaand onderzoek is een prototype van een I/0 
device voor visueel gehandicapten ontwikkeld, om de 
grafische omgeving toegankelijk te maken voor deze 
doelgroep. Het I/0 device (SoundTablet genaamd) is een 
absolute muis - geplaatst op een tablet - die gebruik maakt 
van akoestische signalen en spraak. 
Een absolute muis is een muis die een absolute relatie 
heeft tussen de positie van de muis (op het tablet) en de 
positie op het scherm. Dat wil zeggen dat als de muis wordt 
opgetild en linksboven in de hoek van het tablet wordt 
geplaatst, de positie van het muistekentje op het scherm 
ook linksboven is. 

Akoestische signalen assisteren de VIP bij het gebruik van 
de muis. De akoestisch signalen geven bijvoorbeeld aan of 
de muis binnen een GUI object (b.v. een icon) is geplaatst. 
Als de gebruiker met de muis binnen de randen van een icon 
komt, hoort hij een geluid, dat ophoudt als de gebruiker de 
muis beweegt en buiten de randen van de icon komt. 

Spraak is ook geïmplementeerd in dit I/0 device. Na het 
horen van het geluid omdat een GUI object is bereikt, wordt 
dan verteld welk GUI object en welk soort GUI object is 
bereikt. Bijvoorbeeld: 'window Program Manager'. 

Om het soort GUI object te benoemen is een terminologie 
ontwikkeld. Deze is ontwikkeld door middel van een 
experiment waarin proefpersonen GUI objecten moesten 
benoemen, en door middel van kritische bestudering van de 
handleidingen van WordPerfect - een bekende tekstverwerker 
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voor VIPs - en MS DOS. Op deze manier is getracht een 
consistente maar begrijpelijke terminologie te ontwikkelen 
die gebruikers in de doelgroep aanspreekt. 

Cognitieve problemen in de grafische omgeving 
Als een VIP werkt in een GUI is de toegankelijkheid van 
deze grafische omgeving zijn grootste probleem. Dit 
betekent dat hij geen dynamische en statische informatie 
krijgt. 

Problemen met statische informatie is bijvoorbeeld dat de 
VIP nooit direct kan achterhalen in welk window zijn muis 
zich bevindt en welke opties hij kan uitvoeren. Dit 
probleem is deels opgelost door het indrukken van bepaalde 
buttons. Bijvoorbeeld kan voor de naam van het window 
gedrukt worden op de rechter muisbutton. Zie voor meer 
details [Poll & Waterham, 1994). Andere problemen met 
statische informatie zijn de problemen die ontstaan om 
informatie te vinden op het scherm. Met het SoundTablet 
wordt dit probleem verkleind door het geven van een 
auditory guidance. Dit betekent dat de gebruiker kan horen 
waar het dichtstbijzijnde object zich bevindt ten opzicht 
van de muis. 

Problemen met dynamische informatie zijn bijvoorbeeld dat 
de VIP niet kan zien of een nieuw window opkomt, een 
bepaald menu verschijnt, of als de cursor in een 
zandlopertje veranderd (ten teken dat het systeem bezig is 
en de gebruiker dus moet wachten) etcetera. 

Het experiment 
De toegankelijkheid van de GUI staat in dit experiment 
centraal. We willen gaan bekijken hoe we de bepaalde GUI 
objecten en veranderingen van GUI objecten (zie appendix 1) 
moeten vertalen in geluiden. Deze geluiden worden dan later 
toegevoegd aan het SoundTablet: ze worden dan gelijktijdig 
met de (veranderende) GUI objecten aangeboden aan de VIP, 
zodat deze kan horen welke dynamische informatie zich 
voordoet op het scherm. 

De vraag is nu welke set geluiden gebruikt moet worden om 
de (veranderde) GUI objecten op de beste manier aan de VIP 
duidelijk te maken, zodat hij zo goed mogelijk begrijpt 
welk GUI object zich voordoet of veranderd is. 

Een conservatoriumstudent heeft verschillende sets geluiden 
ontworpen om (veranderende) GUI objecten op een auditieve 
manier aan de VIP duidelijk te maken. 

Omdat nog niet duidelijk is welke geluiden aan welke 
(veranderende) GUI objecten gekoppeld moeten worden, worden 
tijdens het experiment verschillende geluiden aangeboden 
bij verschillende (veranderende) GUI objecten. De 
proefpersonen moeten dan bepalen welke geluiden het beste 
bij de (veranderende) GUI objecten past. 
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Wij nemen voor dit experiment goed ziende Windowgebruikers. 
Goed ziende gebruikers hebben we uitgekozen omdat zij 
kunnen zien welke (veranderende) GUI objecten ten grondslag 
liggen aan de gepresenteerde audio signalen. We kiezen 
ervaren Windows gebruikers omdat de (veranderende) GUI 
objecten hen niet onbekend voorkomen, zodat zij zich beter 
op de koppeling kunnen concentreren van (veranderende) GUI 
objecten en geluiden. 
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2Methoden 

Proefpersonen 
We hebben 1 pilotproefpersoon getest en 16 proefpersonen, 
10 mannen en 6 vrouwen. Zij zijn allen werkzaam op het IPO 
en werden niet betaald voor participatie. Allen hebben 
ervaring met grafische interfaces. 

Materialen 
Voor het experiment is een videorecorder gebruikt waarmee 
opnames gemaakt zijn van (veranderende) GUI objecten uit de 
Windows omgeving (zoals het opkomen van een nieuw window). 

Een aantal geluiden is gesampled (een digitale opname van 
een bestaand geluid) met een Kurzweil sampler\synthesizer. 
De andere geluiden zijn gesynthetiseerd m.b.v. de synthese 
functies van de Kurzweil. Daarna zijn de geluiden nabewerkt 
en in sets samengevoegd en gemixed bij de video. 

Verder is een vragenlijst gebruikt bestaande uit de vraag: 
Welk geluid komt het best overeen met de gebeurtenis op het 
scherm? De proefpersoon kon kiezen tussen de antwoorden 
'het eerste geluid'en 'het tweede geluid'. Telkens werden 
andere geluiden en andere (veranderende) GUI objecten 
aangeboden met steeds dezelfde vraag. 
Voor dit experiment zijn 3 verschillende sets geluiden 
ontworpen. Iedere set geluiden bestaat uit verschillende 
GUI objecten en veranderingen van GUI objecten die getest 
moet worden. Deze staan beschreven in appendix 1. 

Procedure 

Het experiment begon met een beschrijving van de uit te 
voeren taak (zie appendix 3). Deze mochten de proefpersonen 
rustig doorlezen. Vervolgens werd via de videorecorder 
(veranderende) GUI objecten aangeboden tezamen met de 
geluiden die getest moesten worden. 

Het experiment bestond uit 6 verschillende delen. In ieder 
deel werden telkens 2 geluidsets met elkaar vergeleken: 
geluidset A met geluidset B, geluidset A met geluidset 3, 
geluidset B met geluidset 3, geluidset 3 met geluidset B, 
geluidset 3 met geluidset A en geluidset B met geluidset A. 
Ieder deel bestond uit het testen van de 20 (veranderende) 
window objecten. Ieder (veranderend) GUI object werd 4 keer 
achter elkaar aangeboden. 2 keer zonder geluid, om de 
proefpersoon goed te laten zien welke schermveranderingen 
plaatsvonden. Daarna werd eerst het geluid behorende tot de 
eerst te testen geluidset aangeboden tezamen met het 
(veranderende) GUI object, en daarna werd het 
(veranderende) GUI object voor de 4de en laatste keer 
aangeboden met het geluid behorende bij de tweede te testen 
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geluidset. De randomisatie van de geluiden en delen is 
beschreven in appendix 1. 
Zowel de pauze tussen, als het (veranderende) GUI object 
werd 1,5 seconden aangeboden. Na ieder deel was een pauze 
van een minuut. 

Na het experiment werd nog een klein informeel gesprek 
gevoerd hoe de proefpersonen het experiment vonden .. 

Analyse 

De onderzoeksvraag: welk geluid voldoet het beste bij welk 
(veranderend) GUI object? Wordt geanalyseerd met een Man 
Widney U test (alfa= 0,05). 
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3 Resultaten 

Overzicht resultaten 
In dit hoofdstuk staan alle 20 (veranderende) GUI objecten 
tezamen met het geluid (of de geluiden) die door de 
proefpersonen als beste werd aangemerkt. 

Een overzicht over de keuze van de geluiden over de 
proefpersonen staat in figuur 1. Horizontaal zijn de 
(veranderende) GUI objecten uitgezet en verticaal het 
aantal proefpersonen wat voor een betreffend geluid heeft 
gekozen. De kleur blauw geeft het aantal keren aan dat de 
proefpersonen voor het geluid hebben gekozen uit geluidset 

90.00 

111.00 

10.00 

m.oo 

50.00 

40.ID 

:tl.ID 

20.00 

10JD 

0.00 

Figuur 1: Overzicht over de keuze van geluiden door de 
proefpersonen. 
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A, rood geeft dit aan voor het geluid uit geluidset Ben 
geel geeft dit aan voor het geluid uit geluidset C. 

De (veranderende) GUI objecten die bedoeld zijn met de 
nummering 1 tot en met 20 zijn: 

1. Een window verdwijnt. 
2. De pointer wordt geselecteerd. 
3. Een lijst verschijnt als een pull down. 
4. Een menu item is gehighlighted. 
5. Een checkbox verandert naar default. 
6. De pointer is in de 'busy state'. 
7. Een menu list verschijnt. 
8. Een icon wordt gehighlighted 
9. Een dialog box verdwijnt. 
10. Een radio button verandert naar'default on'. 
11. Een dialog box verschijnt. 
12. Een window wordt actief. 
13. Een window verschijnt. 
14. Een button wordt default. 
15. Een lijst verschijnt als een pull down. 
16. Het verslepen van een icon. 
18. Een pull down edit wordt gehighlighted. 
19. Selecteren staat default. 
20. Een checkbox wordt default gemarkeerd. 

Meest en minst gekozen geluiden 
Uit het experiment blijkt duidelijk dat in verschillende 
gevallen het ene geluid boven het andere wordt gewaardeerd. 
Soms worden ook twee geluiden samen als beste geluid 
ervaren. Een overzicht over de geluiden die gekozen zijn 
door de proefpersonen staan weergegeven in tabel 1. In de 
eerste kolom staan de (veranderende) GUI objecten, (zie 
hierboven). In de tweede kolom staat het geluid wat het 
vaakst als beste wordt ervaren, in kolom 3 staat of de 
geluiden significant beter worden gewaardeerd dan de andere 
geluiden (alfa= 0,05), in kolom 4 staan de geluiden die 
het minst gewaardeerd worden, en in de laatste kolom staat 
of deze minst gekozen geluiden significant slechter 
gewaardeerd worden (alfa= 0,05). 
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meest gekozen significant minst gekozen sign. 
geluid (cx=0,05) geluid (cx=0,05) 

1 set A ja set C ja 
2 set A ja set B ja 
3 set B nee set C ja 
4 set B ja set C nee 
5 set C nee set B ja 
6 set C ja set A nee 
7 set A ja set B nee 
8 set C nee set A ja 
9 set C nee set B ja 
10 set C ja set A ja 
11 set C ja set A ja 
12 set B ja set C nee 
13 set C nee set B nee 
14 set A ja set B nee 
15 set A nee set C ja 

set B nee 
16 set C ja set B nee 
17 set A ja set C nee 
18 set A ja set B ja 
19 set A ja set B ja 
20 set A ja set B ja 
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4 Conclusie 

Gekozen geluiden 
De keuzes van de geluiden zin in 4 groepen te verdelen. Er 
bestaat bij een bepaald (veranderend) GUI object een geluid 
dat significant het meest gekozen is, en er bestaat een 
tevens bestaat bij dat (veranderend) GUI object een geluid 
dat significant het minst is gekozen. Hieruit kan makkelijk 
worden geconcludeerd dat het vaakst gekozen geluid het 
beste te gebruiken is. Dit is het geluid uit set A voor de 
(veranderende) GUI objecten 1, 2, 18,, 19 en 20, en het 
geluid uit set C voor de (veranderende) GUI objecten 10 en 
11. 

De tweede groep is dat bij een bepaald (veranderend) GUI 
object wel een significant meest gekozen antwoord is, maar 
niet een significant minst gekozen. Ook hier is het meest 
gekozen geluid het beste te gebruiken. Het gaat hier om het 
geluid uit set A voor de (veranderende) GUI objecten 7, 14 
en 17, het geluid uit set B voor de (veranderende) GUI 
objecten 6 en 12 en het geluid uit set B voor de 
(veranderende) GUI objecten 4 en 16. 
De derde groep bestaat uit de (veranderende) GUI objecten 
die niet een significant meest gekozen geluid geven, maar 
wel een significant minst gekozen. Dit betekent dat twee 
van de drie geluiden aangeboden bij de (veranderende) GUI 
object beter voldeden dan het derde geluid. Het kan zijn 
dat twee geluiden beiden goed voldeden, en de derde niet 
voldoet. Het gaat hierbij om (veranderende) GUI objecten 3 
en 15 waarbij de meest gekozen geluiden behoorden tot 
geluidset Ben A, (veranderend) GUI object 5, waarbij de 
meest gekozen geluiden afkomstig waren uit geluidset C en A 
bij de (veranderende) GUI objecten 8 en 9 was dit de 
geluiden uit geluidset C en B,. 

Een interpretatieprobleem ontstaat bij groep 4. Deze hebben 
geen significant meest of minst gekozen geluiden. Het zou 
kunnen zijn dat alle 3 geluiden - afkomstig uit geluidset 
A, Ben C - alle drie goed voldoen, maar het kan ook zijn 
dat ze geen van drieën voldoen. Welk geluid het beste bij 
deze (veranderende) GUI objecten past, is dus niet te 
achterhalen. Het gaat hierbij om (veranderend) GUI object 
13. 

Suggesties voor verder onderzoek 
Een tekortkoming van het experiment was de snelheid waarbij 
de stimuli werden aangeboden. Vooral voor het invullen van 
de vragen was te weinig tijd. Suggesties voor een volgend 
experiment is om. meer tijd te nemen om proefpersonen de 
(veranderende) GUI objecten te laten zien en meer tijd om 
het multiple choice formulier in te vullen. 
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Een andere suggestie voor verder onderzoek is om te gaan 
testen welke geluiden überhaupt beter voldoen dan andere 
geluiden. Wanneer een selectie gemaakt kan worden uit deze 
geluiden, kan een goede deelset gebruikt worden om de 
(veranderende) GUI objecten te ondersteunen. Dit betekent 
dat sommige (veranderende) GUI objecten die op elkaar 
lijken hetzelfde geluid krijgen. Dit zal de cognitieve 
overload voor gebruikers beperken (Harnrnond N., 1987) 
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Appendix 1 

De volgende gebeurtenissen gaan ondersteund worden met non 
speech audio: 

geluid 1. Als een dialog box verschijnt. 
geluid 2. Als een dialog box verdwijnt. 
geluid 3. Als een dialog box verplaatst word. 
geluid 4. Als een icon verplaatst wordt. 
geluid 5. Als een menu_list verschijnt. 
geluid 6. Als in een PD_edit een child object list box 
verschijnt. 

geluid 7. Als in een PD_edit een child object list box 
verdwijnt. 

geluid 8. Als een window verschijnt. 
geluid 9. Als een window verdwijnt. 
geluid 10 Als een window verplaatst wordt. 
geluid 11. Als een cursor pijltje in een zandlopertje 
verandert. 

geluid 12. Vergroten en verkleinen van een window. 

geluid 13 Verschillende soorten ruis voor het geval dat 
meerdere windows op het scherm staan. (optioneel) 

1. Window verdwijnt. 
2. Pointer wordt geselecteerd. 
3. Een lijst verschijnt als een pull down. 
4. Een menu item is gehighlighted. 
5. Een checkbox verandert naar default. 
6. De pointer is in de 'busy state'. 
7. Een menu list verschijnt. 
8. Een icon wordt gehighlighted 
9. Een dialog box verdwijnt. 
10. Een radio button verandert naar'default on'. 
11. Een dialog box verschijnt. 
12. Een window wordt actief. 
13. Een window verschijnt. 
14. Een button wordt default. 
15. Een lijst verschijnt als een pull down. 
16. Het verslepen van een icon. 
18. Een pull down edit wordt gehighlighted. 
19. Selecteer staat default. 
20. Een checkboxwordt default gemarkeerd. 

Randomisatie 
Er zijn 3 verschillende geluidsets (geluidset A, Ben C) en 
per set zijn er 20 verschilende gebeurtenissen (genummerd 
van 1 tot en met 20). 
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De randomisatie is als volgt gemaakt: 

a: Eerst Geluidset A, daarna geluidset B, 
b: Eerst geluidset B, daarna geluidset C, 
c. Eerst geluidset C, daarna geluidset A, 
d: Eerst geluidset A, daarna geluidset C 

e. Eerst geluidset B, daarna geluidset A 
f. Eerst geluidset C, daarna geluidset B. 

de volgende van gebeurtenissen is binnen de hierboven 
benoemde volgordes van de geluidsets: 

a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 20 
b. 20, 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
c. 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 11 13 15 17, 19 1 3 5 7 9 
d. 9 7 5 3, 19 17 15 13 11 8 6 4 2 20 18 16 14 12 10 1 
e. 5 8 11 14 17 1 4 7 10 13 16, 19 2 6 9 12 15 18 20 3 
f. 3 20 18 15 12 9 6 2, 19 16 13 10 7 4 1 17 14 11 8 5 

De randomisatie van de proefpersonen is dan: 

proefpersoon 1, 2, 3 13: abc de f 
proefpersoon 4, 5, 6, 14: f e d c ba 
proefpersoon 7, 8, 9, 15: cab f de 
proefpersoon 10, 11, 12, 16: e d f ba c 
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Appendix2 

Vragen gebruikt voor de analyse van het experiment: 

Welk geluid komt het best overeen met de gebeurtenis op het 
scherm? 
Te kiezen uit de antwoorden: 'het eerste geluid'en 'het 
tweede geluid' 

Welke set geluiden komt het best overeen met de gebeurtenis 
op het scherm? 
Te kiezen uit de antwoorden: 'de eerste set geluiden'en 'de 
tweede set geluiden'. 

Zijn de verschillende soorten ruis van elkaar te 
ondersheiden? 

Vind je dat de ruis bij de gebeurtenis past? 
Zijn de verschillende soorten ruis uit elkaar te houden? 
Te kiezen uit: 'zeer goed', 'goed', 'slecht', 'zeer slecht' 

Denk je dat de ruis gaat irriteren? 

Vind je dit een aangenaam of onaangenaam achtergrond 
geluid? 

pmerkingen 
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Appendix3 

Het experiment. 

Tijdens dit experiment krijgt u een video-opname te zien. 
OP deze video worden telkens 2 dezelfde GUI objecten of 
veranderingen van GUI objecten aangeboden. Bij beide wordt 
een ander geluid aangeboden. Het is de bedoeling om na 
ieder paar geluiden op het multiplechoice formulier aan te 
geven welk geluid u het beste bij de gebeurtenis vindt 
passen. 
Kiest u zorgvuldig een geluid. Als u niet binnen de tijd 
kunt bedenken welk geluid het beste is, vul dan in ieder 
geval iets in. Dat is erg belangrijk. 

Na 20 sets geluiden krijgt u een korte pauze van een 
minuut. Er zijn in totaal 6 geluidsets. 

Heel veel succes. 
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Appendix4 

Multiple choice vragen 
Proefpersoonnummer: ..... 

Welk geluid komt het best overeen met de gebeurtenis op het 
scherm? 

eerste geluid tweede geluid 
1. 0 0 
2. 0 0 
3 . 0 0 
4. 0 0 
5. 0 0 
6. 0 0 
7. 0 0 
8. 0 0 
9. 0 0 
10. 0 0 
11. 0 0 
12. 0 0 
13. 0 0 
14. 0 0 
15. 0 0 
16. 0 0 
17. 0 0 
18. 0 0 
19. 0 0 
20. 0 0 
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Appendix5 

resultaten 

geluid 1 

A B C 
A X 9,5 0,5 
B 22,5 X 3 
C 31,5 29 X 

54 38,5 3,5 

geluid 2 

A B C 
A X 4,5 12,5 
B 27,5 X 24 
C 19,5 8 X 

47 12,5 36,5 

geluid 3 

A B C 
A X 17,5 2 
B 14,5 X 2 
C 30 30 X 

44,5 47,5 4 

geluid 4 

A B C 
A X 19 16 
B 13 X 11 
C 16 21 X 

29 40 27 

geluid 5: 

A B C 
A X 10,5 17 
B 21,5 X 26 
C 15 6 X 

36,5 16,5 43 

geluid 6: 

A B C 
A X 15,5 25 
B 16,5 X 23 
C 7 9 X 

23,5 24,5 48 

geluid 7: 

A B C 
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A X 12 9 
B 20 X 18 
C 23 14 X 

43 26 27 

geluid 8: 

A B C 
A X 24 27,5 
B 8 X 15 
C 4,5 17 X 

12,5 41 42,5 

geluid 9: 

A B C 
A X 15,5 16 
B 16,5 X 20 
C 16 12 X 

32,5 27,5 36 

geluid 10: 

A B C 
A X 20 23,5 
B 12 X 22 
C 8,5 10 X 

20,5 30 45,5 

geluid 11: 

A B C 
A X 16,5 19 
B 15,5 X 17 
C 13 15 X 

28,5 31,5 36 

geluid 12: 

A B C 
A X 17 16,5 
B 15 X 7 
C 15,5 25 X 

30,5 42 23,5 

geluid 13: 

A B C 
A X 2 30 
B 30 X 6 
C 2 26 X 

32 28 36 

geluid 14: 

A B C 
A X 8 9,5 
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B 24 X 15,5 
C 22,5 16,5 X 

46,5 24,5 25 

geluid 15: 

A B C 
A X 15 8 
B 17 X 6 
C 24 26 X 

41 41 14 

geluid 16: 

A B C 
A X 13 27,5 
B 19 X 25 
C 4,5 7 X 

23,5 20 52,5 

geluid 17: 

A B C 
A X 7,5 3 
B 24,5 X 15 
C 29 17 X 

53,5 24,5 18 

geluid 18: 

A B C 
A X 8 12,5 
B 24 X 20 
C 19,5 12 X 

43,5 20 32,5 

geluid, 19: 

A B C 
A X 6 13 
B 26 X 20 
C 19 12 X 

45 18 33 

geluid 20: 

A B C 
A X 3 10,5 
B 29 X 27 
C 21,5 5 X 

50,5 8 37,5 
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