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[Nigel Tufnel, Spinat Tap guitarist, showing his specialamp top to rockumentary maker Marti DiBergi] 

Nigel Tufnel: 

Marty DîBergi: 

Nigel Tufnel: 

Marty DiBergi: 

Nigel Tufnel: 

Marty DiBergi: 

Nigel Tufnel: 

Marty DiBergi: 

Nigel Tufnel: 

Marty DiBergi: 

Nigel Tufnel: 

The numbers all go to eleven. Look, right across the board, eleven, eleven, eleven 

and ... 

Oh, I see. And most amps go up toten? 

Exactly. 

Does that mean ît's louder? Is it any louder? 

Weil, it's one louder, isn't it? It's not ten. You see, most blokes, you know, will be 

playing at ten. You're on ten here, all the way up, all the way up, all the way up, 

you're on ten on your guitar. Where can you go trom there? Where? 

I don't know. 

Nowhere. Exactly. What we do is, if we need that extra push over the cliff, you know 

whatwedo? 

Put it up toeleven. 

Eleven. Exactly. One louder. 

Why don't you just make ten louder and make ten be the top number and make that a 

little louder? 

[pause] These go to eleven ... 



Voorwoord 

One good thing about mus ie, when it hits you, you feel no pa in. 
-Bob Marley 

Hier voor u ligt het resultaat van bijna anderhalf jaar afstuderen binnen de vakgroep Building Physics and 

Systems van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het is een tijd geweest met 

pieken en dalen waar geen impulsresponsie tegenop kan. Het is voor mij dan ook moeilijk te bevatten dat ruim 

zeven jaar bloed, zweet en tranen, maar ook heel veellachen in slechts 56 pagina's bij elkaar komen. Zoveel 

moeite als ik had om een afstudeeronderwerp te vinden waarvan ik zeker wist dat ik mij er minstens een jaar op 

zou kunnen storten, des te moeilijker bleek het te zijn om op een gegeven moment te beslissen: nu is het 'klaar'. 

Desondanks ben ik trots dat ik met dit project mijn studie in Eindhoven mag afronden. 

Zo lang ik zelf al muziek maak heb ik me afgevraagd hoe een "goede" repetitieruimte voor een rockband er uit 

zou zien. Vooral toen ik eenmaal besloten had het accent in mijn studie op zaalakoestiek te leggen ben ik beter 

gaan luisteren tijdens repetities in verschillende ruimtes. Ondanks dat vele muzikanten de mening uitspreken dat 

de repetitieruimte zo droog mogelijk moet klinken, heb ik nooit aan kunnen wijzen welke ruimte akoestisch 

gezien mijn voorkeur heeft. Frappant is dat tijdens optredens in verschillende cafés en zalen altijd meteen 

duidelijk werd of een zaal 'speeltechnisch' beviel of niet. 

Graag wil ik de volgende mensen bedanken: 

Uit de examencommissie: Constant Hak, Renz van Luxemburg en Heiko Martin voor de begeleiding op akoestisch 

gebied en het regelmatig bieden van een reêle kijk op de zaak; en Martijn Willemsen voor de begeleiding bij het 

samenstellen van de vragenlijst en het analyseren van de grote bergen data die het voortbracht; 

De beheerders van de repetitieruimtes waarin ik mijn metingen heb mogen verrichten: Fred Sparringa van 

Stichting PopEi, Ardy Faassen van joe Odeon, Jack Gooyaers van Muziekschool Veldhoven, Hans van der Heijden 

van De Oefenruimte, Paul den Brabander van dB's, Rene Kox en Christel Roest van Stichting JAM en Bart en Stijn 

van W2; 

De bands die mij hebben toegelaten het geluidniveau van één van hun repetities vast te leggen en daarna 

enigszins onverwacht een nogallange vragenlijst wilden invullen: Daltonics, Fragments of Duration, Channel Red, 

Houdbaar, Seven Hertz, Intention, Thirteen, ZAD, Oear Out, Collected Mess, Marleen en de Kale Paerden, 

Payback en Left:; 

'Meetslaaf en ex-bandgenoot Mike Langeveld die mij zijn helpende hand heeft geboden tijdens de metingen in 

Utrecht; Andy Field voor het schrijven van een meesterlijk boek over statistiek, nooit gedacht dat ik daar nog 

eens in geïnteresseerd zou raken; Natuurlijk papa, mama, broer, vrienden en studiegenoten voor het bieden van 

steun en luisterende oren; en in het speciaal nog even Dennis, die het zwaar te verduren heeft gehad afgelopen 

tijd. Hij zal wel blij zijn nu. 

Gemma Tegelaers. 



Samenvatting 

Dit onderzoek is er op gericht om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van bestaande repetitieruimtes 

voor popmuziek en hoe deze ruimtes akoestisch gebruikt, beleefd en beoordeeld worden. Het onderzoek is 

explorerend van aard. 

Een van de aanleidingen voor dit onderzoek is het vermoeden dat er in deze repetitieruimtes veelal met ongezond 

hoge geluidniveaus gerepeteerd wordt. De vraag is echter of deze hoge geluidniveaus alleen veroorzaakt worden 

door de houding van de muzikanten, zoals vaak gedacht wordt, of dat wellicht de akoestische eigenschappen van 

de ruimte hier ook hun aandeel in hebben. Bovendien bestaan er nog geen ontwerprichtlijnen voor de akoestiek 

van dit soort ruimtes. 

Er zijn dertien ruimtes onderzocht op hun bouwkundige en akoestische eigenschappen. Omdat het zeer kleine 

ruimtes betreft is er voor gekozen alleen de nagalmtijd en de bass ratio berekend uit de nagalmtijd te gebruikten 

bij de classificatie van de ruimtes. In de vier akoestisch meest verschillende ruimtes zijn vervolgens 

geluidniveaumetingen tijdens een aantal repetities verricht. Na deze metingen is aan de muzikanten een 

vragenlijst uitgedeeld waarin gevraagd werd naar de akoestische beleving en het oordeel over de klank van de 

ruimte. 

Ondanks dat de vier meest extreme repetitieruimtes grote verschillen in nagalmtijd en bass ratio vertonen, 

hebben de muzikanten geen duidelijke voor- of afkeur voor één van de ruimtes. Ook verschilt het geluidniveau 

tijdens een repetitie niet significant tussen de ruimtes. Bovendien wordt de klank van alle repetitieruimtes over 

het algemeen hetzelfde ervaren. De tevredenheid over de klank van de ruimte en het gemiddelde geluidniveau 

tijdens een repetitie blijken grotendeels niet van bouwkundige of akoestische variabelen af te hangen. Wel volgt 

uit de analyses dat de aanwezigheid van meer lage frequenties in een ruimte mogelijk, ofwel een hogere bass 

ratio zoals die uit de nagalmtijd is berekend, een negatieve invloed heeft op de tevredenheid over de klank van 

de ruimte. Deze resultaten worden mogelijk verklaard door de hoge geluidniveaus waarmee gerepeteerd wordt, 

die op hun beurt weer zorgen voor een grotere gevoeligheid van het oor voor lage frequenties en het optreden 

van maskeringseffecten. 

Een vervolgonderzoek in de vorm van een gecontroleerd experiment maakt het mogelijk om op gedetailleerd 

niveau inzicht te verkrijgen in de invloed van de akoestiek op de tevredenheid over de klank van de ruimte en de 

hoogte van het geluidniveau tijdens een repetitie. 



Summary 

The aim of this thesis is to obtain insight in the characteristics of existing rehearsal rooms intended for pop music. 

This study aims to examine how these rooms are used, experieneed and assessed acoustically by musicians. 

One of the reasans for this exploratory study is the presumption that sound levels during a rehearsal are 

unhealthily high. However, the question remains if these sound levels are caused by the attitude of the 

musicians, as is often thought, or that perhaps the acoustical properties of the room may play their part as well. 

Moreover, no design guidelines exist yet for acoustical properties of these kinds of rehearsal rooms. 

Thirteen rehearsal rooms were examined on their architectural and acoustic properties. Because most rehearsal 

rooms are very small, only the reverberation time and bass ratio are used to classify the rooms. Four acoustically 

different rooms were chosen in which sound level measurements were conducted during a number of rehearsals. 

Alter these measurements, the musicians were asked to fill in a questionnaire to determine their acoustic 

perception and judgement conceming the consananee of the room. 

Despite substantial dirterences in reverberation time and bass ratio calculated from the reverberation time, none 

of the four rooms is preterred above another. Also, no significant ditterenee in sound level between the rooms is 

found. Th is is also true for the consananee of the room. The satisfaction conceming the consananee of the room 

and the average sound level during a rehearsal do not seem to depend on the acoustic properties of the room. 

However, analysis does show that the presenee of a larger amount of low frequencies, in the form of a higher 

bass ratio, may influence this satisfaction in a negative way. These results can be partly explained by the high 

sound levels during a rehearsal, which cause a massive increase in hearing sensitivity of low frequeneies, and an 

inereased masking of sound. 

Further research in the form of a controlled experiment may obtain more detailed insight into the influence of 

acoustics on the satisfaction conceming the consananee of the room, and the sound level during a rehearsal. 
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ONE LOUDER Onderzoek naar het Akoestische Binnenklimaat en de Beleving van Repetitieruimtes voor Popmuziek 

1 Inleiding 

Muziek luisteren geeft veel mensen een lekker gevoel. Muziek maken geeft een kick. lekker hard muziek maken 

kan dit gevoel van extase aanzienlijk vergroten, omdat naast het hóren van geluid ook letterlijk het vóelen van 

geluid gaat meespelen in de vorm van trillingen in de botten en ingewanden. Echter, boven een zeker 

geluidniveau resulteert de blootstelling aan hard geluid in onherstelbare gehoorschade. Met een beetje pech is de 

mate van beschadiging zo groot dat bovendien lichamelijke en psychologische problemen de kop op steken. 

Zelf heb ik mij ook regelmatig schuldig gemaakt aan het niet dragen van gehoorbescherming tijdens repetities en 

optredens van mijn band, waarbij het geluidniveau niet zelden de pan uit rees. Het was echter pas na een 

weekend, waarin we maarliefst drie optredens gaven waarbij de opstelling van de band op een zodanig klein 

oppervlak moest plaatsvinden dat ik met mijn rechteroor praktisch tegen de snare van de drummer stond en mijn 

linker voor de versterker van de gitarist hing, dat ik bij mezelf duidelijk fysieke klachten waarnam als gevolg van 

de absurd hoge geluidniveaus. Nog binnen twee weken schafte ik aangemeten gehoorbescherming aan. Veel te 

laat natuurlijk. 

Na deze ervaring werd ik mij ook bewust van de hoge geluidniveaus die zich in onze repetitieruimte 

manifesteerden. Tijdens deze repetities was het vaak, op de drums na, onmogelijk om ieder instrument goed te 

horen. Maar vooral was het toch belangrijk om jezelf goed te horen. Gedurende een repetitie werd er dan ook 

regelmatig aan de volurneknoppen gedraaid, net zo lang tot er geen enkel instrument meer te onderscheiden was 

uit de brei van frequenties en amplitudes. Hoewel wij er ons weldegelijk van bewust waren dat dit niet gezond 

kon zijn en ondanks verwoede pogingen om met een laag geluidvolume te starten, draaide het regelmatig weer 

uit op het op '11 • zetten van de volumeknoppen en het vervolgens maar vroegtijdig stoppen met de repetitie 

omdat er zo niet te spelen viel. 

De bovenstaande ervaring behoort helaas niet alleen aan "feestband Shake" toe. Het is bij (pop)muzikanten 

algemeen bekend dat de geluidniveaus tijdens een repetitie aan de hoge kant zijn. Ruim een jaar geleden vond ik 

een waarschuwing op de repetitieruimte-deuren van de nieuw gebouwde Rockacademie in Tilburg met daarop de 

tekst: "Dangerous Decibels! De akoestiek van deze ruimte voldoet niet aan de juiste eisen! Gebruik van deze 

ruimte is geheel voor eigen risico. De rockacademie adviseert dringend gehoorbescherming te gebruiken en het 

geluidsvolume te beperken.". Het was op dit moment dat de onderzoeksvraag voor dit afstudeeronderzoek vorm 

begon te krijgen. 

Wellicht zijn de hoge geluidniveaus tijdens repetities niet alleen aan de houding van popmuzikanten te wijten, 

maar worden deze ook veroorzaakt door de akoestische eigenschappen van de repetitieruimtes. Te "luide" of te 

"droge" kleine ruimten waarin gerepeteerd moet worden en/of de ongebalanceerde klankkleur van deze ruimten 

zouden er voor kunnen zorgen dat de instrumenten niet prettig op elkaar afgestemd kunnen worden. Misschien is 

het een logische reactie dat men als vanzelf de volumeknop opendraait in een wanhopige poging in ieder geval 

toch zichzelf zo goed mogelijk te kunnen horen. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is niet zo zeer om erachter te komen wat akoestisch gezien een goede 

repetitieruimte voor popmuziek kan zijn, maar in eerste instantie om meer inzicht te geven in de eigenschappen 
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van bestaande repetitieruimtes en hoe ze (akoestisch) gebruikt en beoordeeld worden door muzikanten. Deze 

informatie vormt mogelijk de eerste stap richting ontwerprichtlijnen voor repetitieruimtes voor popmuziek. 

Hiertoe is in hoofdstuk 2 eerst een korte bouwkundige inventarisatie gemaakt van dertien repetitieruimtes. Naast 

de afmetingen van de ruimte en de vorm van de plattegrond wordt, voor zo ver mogelijk, ook geïnventariseerd 

welke materialen voor de constructie en de afwerking zijn gebruikt. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de dertien 

ruimtes op grond van de gemeten nagalmtijd en bass ratio gekwalificeerd. Na de kwalificatie zijn in de vier meest 

extreme ruimtes geluidniveaumetingen tijdens een aantal repetities uitgevoerd. Deze resultaten zijn terug te 

vinden in hoofdstuk 4. Om te weten te komen wat de houding en het gedrag van popmuzikanten is en hoe zij 

hun repetitieruimte akoestisch beoordelen, is er na elke repetitie aan elke muzikant een vragenlijst uitgedeeld. Bij 

het analyseren van de verkregen data worden ook de resultaten uit de vorige hoofdstukken betrokken. De 

resultaten van deze analyses zijn te vinden in hoofdstuk 5. Tot slot worden de resultaten uit de hoofdstukken 2 

tot en met 5 bijeengebracht in hoofdstuk 6, de conclusie. 

Omdat er verschillende disdplines in dit afstudeeronderzoek bij elkaar komen, is in sommige gevallen wat 

uitgebreid op de meetmethodes ingegaan. Alle bijlagen, inclusief een samenvatting van het literatuuronderzoek, 

zijn in een apart volume terug te vinden. 
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2 Bouwkundige inventarisatie 

In dit hoofdstuk is een kort overzicht gegeven van de bouwkundige aspecten van dertien repetitieruimtes. Bij 

deze inventarisatie zijn de lengte-, breedte- en hoogtematen van de ruimtes, het materiaal waarmee de ruimtes 

zijn geconstrueerd en afgewerkt en in welke verhouding deze materialen in de ruimte zijn toegepast opgenomen. 

Helaas was niet altijd vast te stellen welke afmetingen voor bepaalde materialen zijn gebruikt. 

In dit onderzoek is het niet mogelijk om een doorsnede van het totale aanbod aan repetitieruimtes in Nederland 

te geven. Om toch enige variatie in de beschikbare ruimtes te kunnen toetsen is gekozen om in ieder geval uit de 

volgende categorieën enkele ruimtes in de inventarisatie mee te nemen: 

1. repetitieruimte behorend bij een jongerencentrum 

2. repetitieruimte behorend bij een popcollectief 

3. repetitieruimte behorend bij een muziekschool 

4. repetitieruimte behorend bij een zelfstandige 

In de eerste categorie zijn twee repetitieruimtes van jongerencentrum Odeon te Veldhoven bekeken. In de 

tweede categorie zijn drie ruimtes van Stichting PopEi in Eindhoven bezocht, twee ruimtes bij dB's in Utrecht en 

één ruimte bij Willem 11 in Den Bosch. Tot de derde categorie horen twee ruimtes van Stichting JAM in Eersel en 

de popruimte van Muziekschool Veldhoven. In de laatste categorie zijn twee ruimtes in De Oefenruimte te 

Eindhoven bekeken. 

In tabel2.1 zijn de gegevens uit de bouwkundige inventarisatie bij elkaar gezet. Plattegronden, doorsneden en 

foto's van de repetitieruimtes zijn terug te vinden in bijlage B. Uit de tabel is af te lezen dat er veel variatie in de 

afwerking van de repetitieruimtes bestaat. In sommige ruimtes wordt nagenoeg één materiaal voor de wanden 

en plafond gebruikt, terwijl in andere een bonte combinatie van verschillende materialen wordt toegepast. In 

bijlage B is bovendien te zien dat er ook grote verschillen in de vorm van de plattegronden bestaan. 

Tabel 2.1: Overzicht afmetingen en afwerking repetitieruimtes 

Ruimte Lengt Breedt Hoogt Volurn Afwerking (materialen) 
e e e e 

[m] (m] [m] (ml] 
vloer plafond Wanden 

dB's 
Ruimte 6 5,25 4,88 2,81 72 Tapijt (op Houten balken Stucwerk op steenachtig 

steenachti Akoestisch materiaal 
ge vloer) plafond Houtwolcementplaten 

Ruimte 14 6,61 4,98 2,95 97 Tapijt (op Houten balken Stucwerk op steenachtig 
steenachti Akoestisch materiaal 
ge vloer) plafond Houtwolcementplaten 

3 
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Tabel2.1: Vervolg overzicht afmetingen en afwerking repetitieruimtes 

Ruimte Lengt Breedt Hoogt Volurn Afwerking (materialen) 
e e e e 

[m] [m] [m] [mJ] 
vloer plafond Wanden 

De Oefenruimte 
Ruimte 1 6,17 4,09 2,50 63 Tapijt (op Grindtegels in Houtwolcementplaten 

steenachtige stalen frame Vloerbedekking op 
vloer) houten deuren 

Kalkzandsteen 
Gipsplaten 
Verwarming 

Ruimte 2 6,36 3,89 2,38 59 Tapijt (op Houtwol- Houten deuren 
steenachtige cementplaten Kalkzandsteen 
vloer) (geverfd) 

Vloerbedekking op 
houten deuren 
Gipsplaten 
Verwarming 

JoeOdeon 
Grote ruimte 4,96 4,65 2,49 57 Tapijt (op Houtwol- Houtwolcementplaten 

steenachtige cementplaten Verwarming 
vloer) 

Kleine ruimte 4,93 3,27 2,47 47 Tapijt (op Houtwol- Houtwolcementplaten 
steenachtige cementplaten Verwarming 
vloer) 

Muziekschool 
Veldhoven 
Popruimte 6,02 3,05 3,10 65 Tapijt (op Houtwol- Houtwolcementplaten 

steenachtige cementplaten Reflectors (hout) 
vloer) Houten deur 

Stichting JAM 
Grote ruimte 6,45 3,65 2,40 57 Tapijt(op Mutiptex Mutiplex plaatwerk 

houten vloer) plaatwerk (geverfd) 
(geverfd) Opencellig schuim 

(d~2cm) 
Houten deur 

Kleine ruimte 6,51 3,50 2,40 57 Tapijt (op Mutiptex Mutiplex plaatwerk 
houten vloer) plaatwerk (geverfd) 

(geverfd) Opencellig schuim 
(d~2cm) 
Houten deur 

Stichting PopEl 
Ruimte B 5,86 5,22 3,80 116 Tapijt (op Prefab beton Houtwolcementplaten 

steenachtige platen op Baksteen (geverfd) 
vloer) houten balken Kunststof platen (op 

Reflectors houtachtige 
(hout) ondergrond) 

Verwarming 
Ruimtee 9,33 3,93 2,65 94 Tapijt (op Gipsplaten Houtwolcementplaten 

steenachtige (op baksteen) 
vloer) Baksteen (geverfd) 

Vezelplaten (bruin, 
flexibel) 
Houten deur 
Verwarming 

Willemil 
Ruimte 2 4,60 3,60 2,42 40 Polyurethaan Tapijt Tapijt (op steenachtige 

(op steen- ondergrond) 
achtige vloer) Opencellig schuim 

(d~2cm) 
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3 Akoestische inventarisatie: nagalmtijd en bass ratio 

Zoals in hoofdstuk 3 van het literatuuronderzoek (zie bijlage A) ter sprake komt zijn er, op de nagalmtijd na, 

weinig akoestische parameters geschikt om de akoestiek van kleine ruimtes mee te beoordelen. Ook blijkt uit de 

literatuur dat door de afmetingen van kleine ruimtes de klank van de ruimte ernstig beïnvloed kan worden, omdat 

staande golven in een bepaald frequentiegebied bestaan. De akoestische verkleuring is onder andere uit te 

drukken in de bass ratio, welke uit de nagalmtijd berekend kan worden. 

In dit hoofdstuk worden de dertien repetitieruimtes op grond van hun nagalmtijd en bass ratio gekwalificeerd, 

waarna de vier meest extreme ruimtes nog eens naast elkaar worden gezet. Deze vier ruimtes worden in 

hoofdstuk 4 gebruikt om geluidniveaus tijdens een aantal repetities in te meten. 

3.1 Meetmethode 

Om de nagalmtijden van de repetitieruimtes te meten wordt gebruik gemaakt van het op een laptop 

geïnstalleerde zaalakoestische softwarepakket DIRAC (Dual Imput Room Acoustics Calculator). Dit programma 

berekent uit de zaalakoestische meting een impulsresponsie. Hieruit kan weer een breed scala aan 

zaalakoestische parameters berekend worden, waaronder de nagalmtijd. 

3.1.1 Meetopstelling 

Om de impulsresponsie, in feite de akoestische reactie van een ruimte, te berekenen stuurt DIRAC een e-sweep 

signaal (een exponentieel oplopende glijtoon) via een externe geluidskaart en versterker naar een 

omnidirectionele bron. Deze set van twaalf luidsprekers zend in alle richtingen, bij benadering, dezelfde 

hoeveelheid geluidsenergie uit. Deze bron wordt, net als de ontvanger, in de te analyseren repetitieruimtes 

geplaatst. Voor de ontvanger is een microfoon met een alzijdige richtingskarakteristiek gebruikt. Deze microfoon 

stuurt het ontvangen signaal (het directe geluid van de bron + reflecties afkomstig uit de ruimte) via de externe 

geluidskaart terug naar DIRAC. Uit het bekende uitgezonden signaal en het ontvangen signaal uit de ruimte 

berekent DIRAC vervolgens de impulsresponsie. In bijlage C is de lijst met gebruikte meetapparatuur vermeld. 

Figuur 3.1: Schematische weergave van de meetopstelling 

In elke ruimte is steeds gemeten met een aantal bron- en ontvangposities. In DIRAC zijn vervolgens de 

nagalmtijden over deze meetposities gemiddeld om een gemiddelde nagalmtijd van elke ruimte te bepalen. In de 

volgende paragraaf worden de meetposities beschreven. 
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Figuur 3.2: De bolbron in de grote repetitieruimte van Stichting 
JAM. 

Figuur 3.4: Het meetraster in de grote repetitieruimte van 
jongerencentrum Odeon. 

3.1.2 Meetposities 

Figuur 3.3: Vanaf de laptop stuurt DIRAC het e-sweep signaal 
naar de bolbron. 

Figuur 3.5: Op de voorgrond is de microfoon en op de 
achtergrond de bolbron te zien in ruimte C van Stichting 
PopE i. 

Omdat vooraf niet bekend is in welke opstelling een band bij voorkeur speelt en deze van ruimte tot ruimte en 

van band tot band kan verschillen, is er in elke ruimte een meetraster toegepast. Dit raster gaat uit van 

tenminste twee meetpunten in de x-richting en twee meetpunten in de y-richting, maar verschilt per ruimte. 

Tussen de meetpunten wordt een afstand aangehouden van één tot anderhalve meter. Per ruimte is terplekke 

bekeken hoe het raster het beste uitgezet kon worden. Alle punten op het raster dienen als ontvangposities. 

Twee tot drie punten, verspreid op datzelfde raster, worden bovendien als bronpositie gebruikt. In bijlage B zijn 

de meetpunten per ruimte te vinden. 

Omdat de hoogte van de instrumentversterkers en zangmonitoren in de meeste ruimtes ook afhangt van de 

gebruiker is voor de bronpositie een 'gemiddelde' hoogte van 1,45 meter gekozen. Deze hoogte ligt grofweg 

tussen de hoogte van een versterker op de grond en een zangmonitor op een statief. Omdat opnieuw niet 

vaststaat welke apparatuur de muzikanten gebruiken en hoe ze deze opstellen is de bronhoogte niet gevarieerd. 

In tegenstelling tot de muzikanten in een orkest brengen de meeste bandleden van een popband, op de drummer 

en een enkele toetsenist na, de repetitie staand door. Daarom is voor de ontvangpositie steeds een hoogte van 
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1,65 meter gebruikt. Deze hoogte wordt hier representatief gesteld voor de gemiddelde oorhoogte van een 

staande popmuzikant. 

3.1.3 Meetomstandigheden 

Tijdens de metingen in de repetitieruimtes waren in de meeste gevallen naast enkele tafels en stoelen, ook 

instrument- en zangversterkers, zangmonitoren en een drumstel aanwezig. Ook was er steeds één persoon in de 

ruimte aanwezig om de metingen uit te voeren. 

In één van de gemeten ruimtes van popcollectief dB's te Utrecht is naast de nagalmmetingen met één persoon in 

de ruimte ook een aantal metingen met zes personen in de ruimte gedaan. Op deze manier wordt het effect van 

de extra absorptie tijdens een repetitie, in de vorm van muzikanten en hun meegebrachte spullen, op de 

nagalmtijd gemeten. 

Om zo min mogelijk hinder te ondervinden van achtergrondgeluid zijn de metingen grotendeels uitgevoerd op 

tijdstippen dat er in aangrenzende ruimtes geen repetities gepland stonden. Het was echter niet altijd mogelijk 

om buiten de openingstijden om te meten. In die gevallen zijn de metingen zo veel mogelijk buiten de 'spitsuren' 

om uitgevoerd. 

3.2 Meetresultaten 

In deze paragraaf is de nagalmtijd van elk van de dertien gemeten ruimtes gepresenteerd. In veel van de ruimtes 

is uit de nagalmtijd af te lezen dat er akoestische effecten als staande golven aanwezig zijn. Enkele metingen 

waarin deze effecten duidelijk af te lezen zijn worden kort besproken. In bijlage B zijn alle meetresultaten per 

ruimte te vinden. 

3.2.1 Nagalmtijden van 13 repetitieruimtes 

Hieronder zijn de nagalmtijden van de dertien repetitieruimtes in octaafbanden en tertsbanden gepresenteerd. 

Omdat het achtergrondlawaai tijdens een aantal metingen aan de hoge kant was, is de nagalmtijd berekend met 

T20. Uit figuur 3.6 en 3.7 is duidelijk af te lezen dat de verschillen in nagalmtijd vooral in de lage 

frequentiebanden te vinden zijn. 
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Nagalmlijd 13 repetitieruimtes (octaalbanden) 

1.5 

~ 
~ ... 

1.0 

0.5 

--dB's; Ruirrte 6 --dB's: Runte 14 

--Oe Oefenruirrie; RuiTte 2 --joe Od&on; Grote ruinte 

-- M.Jziekschool Veldhoven; Fbpruirrie --Stichting JAM Grote ruirrte 

--Stichbng fllp6: Fbirrte B --Stichting R>pEi; Ruirrte C 

w .. m t, Rl.irrte 2 

Oe Oefenruinte; RuiTte 1 

--joe Odeon; KJeine ruin1& 

--Stichting JAM KJeile ruin1e 

Stichting fllp6: Rl.irrte F 

Figuur 3.6: Nagalmtijd in octaafbanden van de dertien gemeten repetitieruimtes. Per ruimte is de nagalmtijd gemiddeld over 
alle meetposities. 

Nagabmtijd 13 repetitieruimtes (tortsbanden) 
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Figuur 3.7: Nagalmtijd in tertsbanden van de dertien gemeten ruimtes. Per ruimte is de nagalmtijd gemiddeld over alle 
meetposities. 
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3.2.2 Verschil in absorptie: bezet en onbezet 

In één van de repetitieruimtes, ruimte 6 van dB's in Utrecht, is naast een bezetting van één persoon in de ruimte 

ook de nagalmtijd bij een bezetting van zes personen in de ruimte gemeten. Vijf van de zes personen hebben 

plaatsgenomen op een positie waar muzikanten zich tijdens een repetitie ook zouden kunnen bevinden. Hierbij 

zijn ook jassen, tassen en instrumentenkoffers in de ruimte geplaatst. In onderstaande grafieken wordt de 

nagalmtijd voor beide bezettingen weergegeven in octaafbanden en tertsbanden. 
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0.5 

0.0 
31 .5 63 

Nagalmtijd dB"s -ruimte 6 (octaalbanden) 
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1000 

1- 1 persoon - Spersonen I 
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Figuur 3.8: Nagalmtijd in ruimte 6 van dB's, met een bezetting van één persoon en zes personen, in octaafbanden. 

2.5 

2.0 

1.5 

~ 
~ ... 

1.0 

0 .5 

0.0 

25 50 100 

Nagalmtijd dB"s -Ruimte 6 (tartsbandan) 
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Figuur 3.9: Nagalmtijd in ruimte 6 van dB's, met een bezetting van één persoon en zes personen, in tertsbanden. 

Uit bovenstaande grafieken is af te lezen dat de nagalmtijd voor de ruimte met een bezetting van zes personen in 

de hoge frequenties nauwelijks afwijkt van de nagalmtijd met één persoon in de ruimte. Bij de octaafband van 
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63Hz is de nagalmtijd met een bezetting van zes personen ongeveer 0,4s lager dan de nagalmtijd met een 

bezetting van één persoon. 

3.2.3 Diffusiteit 

Elke repetitieruimte is op een aantal verschillende manieren onderzocht op hun diffusiteit. Na het analyseren van 

de nagalmcurven van alle meetposities in alle repetitieruimtes valt op dat veel van de ruimtes niet diffuus te 

noemen zijn. Dit is min of meer te verwachten omdat in kleine ruimtes gemakkelijk effecten kunnen optreden als 

staande golven [Rossing] [Newell]. Bovendien zijn de veel van de ruimtes zo klein dat muzikanten zich binnen de 

galmstraal bevinden. Hierbinnen overheerst het directe geluidveld het nagalmveld (zie ook het literatuurverslag in 

bijlage A) [Martin en Hak]. 

Bij het vergelijken van de nagalmtijd op verschillende posities in een repetitieruimte valt op dat in veel van de 

ruimtes de spreiding van de meetwaarden veel hoger wordt naarmate de frequenties lager worden. Dit is een 

normaal verschijnsel. Echter in sommige ruimtes worden in de allerlaagste frequentiebanden (25Hz en 40Hz) zelfs 

verschillen van meer dan 20s gemeten (zie figuur 3.10). De metingen in deze lage frequentiebanden zijn daarom 

niet betrouwbaar. De laagste frequenties passen qua golflengte letterlijk niet in de ruimte. Zo kan het zijn dat er 

op sommige posities in een buik van de geluidsgolf gemeten wordt, terwijl op andere posities een knoop gemeten 

wordt. De ruimte reageert voor deze frequenties dus niet diffuus. Het kunnen mogelijk wel deze lage frequenties 

zijn die een kleine ruimte uit balans brengen, zoals in het literatuurverslag in bijlage A wordt verteld. In bijlage B 

is een overzicht van de nagalmtijden te vinden. Bij het bepalen van de gemiddelde nagalmtijd per ruimte zijn de 

grootste uitschieters niet meegenomen. 
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Nagalmlijd Stichting JAM · Grote ruimte (octaatbandenl 
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1000 2000 4000 8000 

- S1R1 - S1R10 S1R11 - S1R12-S1R13 - S1R14 - S1R15 - S1R3 - S1R4 

S1R5 

- S2R13 

S1R6 S1R7 S1R8 - S1R9 - S2R1 S2R10 - S2R11 - S2R12 

S2R14 - S2R15 - S2R2 - S2R3 - S2R4 -S2R5 - S2R6 -S2R8 

-S2R9 - S3R1 - S3R10 - S3R11 -S3R13 S3R14 - S3R15 - S3R2 - S3R3 

S3R4 - S3R5 - S3R6 - S3R7 - S3RB - S3R9 

Figuur 3.10: De nagalmtijd per meetpositie in de grote ruimte van Stichting JAM. Uit dit figuur is duidelijk af te lezen dat de 
spreiding van de meetwaarden in de lagere octaafbanden groter is dan in de hogere octaafbanden. Enkele meetwaarden pieken 
zo ver boven de andere waarden uit dat ze bij het middelen van de meetposities weggelaten zijn. 
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Bij de iets hogere lage frequentiebanden (63Hz t/m 250Hz frequentiebanden) treden in enkele ruimtes ook 

plaatselijk grotere spreidingen in de nagalmtijd op wanneer per positie in een repetitieruimte gekeken wordt (zie 

figuur 3.11). Deze spreidingen zijn echter minder groot dan in de laagste frequentiebanden. Gezien de 

afmetingen van de gemeten ruimtes duiden deze spreidingen op staande golven die tussen akoestisch parallelle 

ruimtebegrenzingen kunnen ontstaan. 

Nagalmtijd Stichting JAM • Kleine ruimte (tertabandon) 

25 50 100 200 400 800 1600 3150 6300 

I[Hz] 

- S1R1 0 - S1R2 S1R3 S1R4 - S1R5 - S1RB - S1R7 

- S1RB S1R9 S2R1 - S2R10 S2R2 - S2R3 - S2R4 

- S2R5 S2R7 - S2RB S2R9 - S3R1 - S3R3 - S3R4 

- S3R5 - S3RS - S3R7 - S3RB - S3R9 

Figuur 3.11: De nagalmtijd per meetpositie in de kleine ruimte van Stichting JAM. De plaatselijk grotere spreiding van de 
meetwaarden in de 125Hz-, 160Hz- en 250Hz tertsbanden is duidelijk af te lezen. 

In DIRAC bestaat de mogelijkheid om per meetpositie een 'spectrogram' en een 'waterval-plot' te maken. In deze 

figuren is het verval van het geluidniveau uitgezet tegen de frequentiebanden en de tijd. Hieruit is onder andere 

af te lezen of er staande golven op een bepaalde positie in de ruimte aanwezig zijn. Voor de ruimtes waarin 

bovengenoemde waarnemingen duidelijk aanwezig zijn in de nagalmgrafieken, zijn voor een aantal meetposities 

een spectrogram en een waterval-plot gemaakt. 

Een rechte lijn in het spectrogram en een duidelijk zichtbare rug in de waterval-plot duiden op staande golven in 

de ruimte. Deze smalle frequentiegebieden hebben een langere uitklinktijd dan de overige frequenties en vallen 

daardoor op. Ze kleuren als het ware de ruimte. Figuur 3.12 en 3.13 geven een voorbeeld van duidelijk 

aanwezige staande golven in het gebied rond 200Hz op meetpositie S1Rll in de grote repetitieruimte van 

Stichting JAM. 
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Figuur 3.12: Spectrogram van meetpositie SlRll in de grote 
oefenruimte van Stiching JAM. 

Figuur 3.13: Waterval plot van meetpositie SlRll in de grote 
oefenruimte van Stichting JAM. 

Een derde manier waarop de diffusiteit in de ruimtes is beoordeeld, is het vergelijken van de nagalmtijden TlO, 

T20 en T30. Deze parameters worden berekend uit het verval in geluidniveau nadat de bron wordt uitgeschakeld, 

tussen -SdB ten opzichte van de oorspronkelijke signaalsterkte en respectievelijk -lSdB, -25dB en -35dB [I it.]. 

Wanneer deze drie waarden voor een meetpositie ver uit elkaar liggen duidt dit op een niet-diffuus geluidveld. 

Onderstaande figuur geeft hiervan een voorbeeld. 
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Figuur 3.14: Tw, Tzo, en T3o van ruimte 1 van Stichting JAM, gemiddeld over de meetposities. In de 125Hz- en 250Hz 
octaafbanden liggen deze drie waarden duidelijk uit elkaar. 

3.2.4 Bass ratio van 13 repetitieruimtes 

Naast de informatie die uit de nagalmcurve gehaald wordt, geeft de verhouding tussen de hoeveelheid lage en 

hoge frequenties in de ruimte een indicatie voor de "verkleuring" van de ruimte. Deze verhouding wordt gegeven 

door de bass ratio, welke uit de nagalmtijd berekend kan worden. Een hogere waarde voor de bass ratio betekent 

een sterkere respons van de ruimte voor lage frequenties [Larsen]. 
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In tabel 3.1 is de bass ratio voor elk van de dertien repetitieruimtes gegeven. De bass ratio is berekend met de 

volgende formule : 

B · T20 63Hz + T20l25Hz + T20250Hz asratlO = -----'~'-----'""""-'=----="-!!..!:... 
T20sooHz + T20,kllz + T202kHz 

Tabel 3.1: Bass ratio's voor de dertien repetitieruimtes 

Repetitieruimte Bass ratio 

dB's- Ruimte 6 3.4 

dB's- Ruimte 14 3.3 

De Oefenruimte-Ruimte 1 1.2 

De Oefenruimte-Ruimte 2 0.7 

Odeon- Grote ruimte 4.5 

Odeon- Kleine ruimte 5.4 

Muziekschool Veldhoven - Popruimte 2.0 

Stichting JAM - Grote ruimte 1.8 

Stichting JAM - Kleine ruimte 1.8 

Stichting PopEi-Ruimte B 1.7 

Stichting PopEi - Ruimte C 1.9 

StichtingPopEi -Ruimte F 1.5 

Willem 11 - Ruimte 2 1.5 

(3.1) 

Bij het betreden van de repetitieruimtes werd er door de onderzoeker, zonder de aanwezigheid van meet- of 

bandgeluiden, duidelijk verschil in de klank van de ruimtes gemerkt. Hoewel de omschrijving van een klank van 

een ruimte wellicht net zo vaag en persoonlijk is als de omschrijving van de smaak van een goede whisky, is toch 

een poging gedaan deze ervaring kort duidelijk te maken. De klankervaringen worden vermoedelijk afgeleid uit 

een combinatie van de nagalmtijd en de bass ratio. 

De ruimtes van jongerencentrum Odeon, welke de grootste bass ratio hebben van de dertien repetitieruimtes, 

werden licht drukkend op de oren ervaren. Beide ruimtes van Stichting JAM klonken in de oren van de 

onderzoeker als een kleine kabine-achtige ruimte. De overige repetitieruimtes klonken meer "natuurlijk"; bij het 

betreden van deze kleine ruimtes viel de klank van de ruimte niet meteen op. Gelet op de waarden voor de bass 

ratio uit tabel 3.1 en de klankervaring van de onderzoeker lijkt het erop dat de bass ratio, eventueel in combinatie 

met de nagalmtüd, op een bepaalde manier een voorspellende waarde voor de klank van de ruimte heeft. 

3.2.5 De vier meest extreme repetitieruimtes 

Op basis van de nagalmtijd en diffusiteit van de repetitieruimtes zijn er vier groepen gemaakt waarin de dertien 

ruimtes in te delen zijn. Voor elke groep is een representatieve ruimte uitgekozen waar in het volgende deel van 

dit onderzoek geluidniveaus tijdens repetities zijn gemeten. De resultaten van die repetitiemetingen zijn te vinden 

in hoofdstuk 4 van dit onderzoek. Onderstaande figuren laten de vier meest extreme ruimtes zien in octaaf- en 

terts banden. 
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Figuur 3.15: De vier meest verschillende nagalmcurven in octaafbanden. 
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Figuur 3.16: De vier meest verschillende nagalmcurven in tertsbanden. 

Groep 1: Diffuus, vlakke curve 

Ruimte 2 van De Oefenruimte heeft, samen met ruimte 1 van De Oefenruimte en de popruimte van Muziekschool 

Veldhoven, de meest vlakke nagalmcurve. De nagalmtijd blijft in alle octaafbanden onder O,Ss. Muziekschool 

Veldhoven heeft een curve die in de hoge frequentiebanden zelfs onder 0,15s blijft. Beide ruimtes hebben geen 

uitzonderlijke spreiding in meetwaarden en ogen vrij diffuus. Aangezien de popruimte van Muziekschool 

Veldhoven ten tijde van dit onderzoek veel minder frequent bezet was dan ruimte 2 van De Oefenruimte, is deze 

laatste uitgekozen om geluidniveaumetingen in uit te voeren tijdens enkele repetities (zie hoofdstuk 4 van dit 

verslag). Bovendien heeft deze ruimte de laagste bass ratio van de dertien die gemeten zijn. 
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Groep 2: Diffuus, "natuurlijke" curve 

Het verloop van de nagalmcurve van de grote repetitieruimte in jongerencentrum Odeon kenmerkt zich door een 

vrij droge reactie in de midden- en hoge frequenties met een langzame, stabiele toename van de nagalmtijd in de 

lagere frequenties. Op twee kleine pieken in de 125Hz en 200Hz tertsbanden na heeft de nagalmcurve een 

evenwichtig verloop. Andere ruimtes die in deze groep passen, zij het met iets lagere waarden voor de nagalmtijd 

in de lage frequenties, zijn de kleine ruimte van jongerencentrum Odeon en ruimte B en C van Stichting PopEL 

Alle ruimtes in deze groep zijn min of meer diffuus. 

Groep 3: Niet diffuus, "vlakke" curve met sterke piek rond 63Hz- 100Hz tertsband 

Ruimte 6 van dB's typeert zich als een vlakke nagalmcurve met een grote en duidelijke piek in de 63Hz tot 100Hz 

tertsband. Binnen de frequenties van deze piek is een grote spreiding van de meetwaarden te vinden. De ruimte 

is duidelijk niet diffuus (zie ook de bijlage B voor alle grafieken). Na de piek heeft de nagalmcurve een vrij vlak en 

droog verloop. Naast ruimte 6 kan ook ruimte 14 van dB's in deze groep ingedeeld worden. 

Groep 4: Niet diffuus, piek rond 100Hz- 315Hz tertsband 

De nagalmcurve van de grote repetitieruimte van Stichting Jam loopt vanaf de lage frequenties stijl op naar een 

piek tussen de 100Hz- 315Hz tertsbanden. Hierna neemt de nagalmtijd langzaam af. De ruimtes die in deze 

groep geplaatst kunnen worden hebben een groter frequentiegebied waarin zij niet diffuus reageren dan de 

vorige groep (zie ook de bijlagen voor alle grafieken). De kleine ruimte van Stichting JAM is de een van de minst 

diffuse ruimtes die gemeten is, maar ten tijde van het uitvoeren van dit onderzoek waren er bijna geen repetities 

gepland in deze ruimte. Daarom is de grote ruimte uitgekozen om metingen tijdens enkele repetities in uit te 

voeren. Naast de twee repetitieruimtes van Stichting JAM kan, in mindere mate, de ruimte van Willem 11 in deze 

groep ingedeeld worden. 

3.3 Bespreking meetresultaten 

Aan de hand van de vier representatieve ruimtes uit de vorige paragraaf zijn hieronder de resultaten van de 

nagalmmetingen besproken. Er wordt ingegaan op het verband tussen het verloop van de nagalmcurve en de 

afmetingen en gebruikte materialen voor de afwerking van de repetitieruimtes. 

Groep 1: Diffuus, vlakke curve 

De zeer droge en vlakke nagalmcurven van de repetitieruimtes van De Oefenruimte worden mogelijk voor een 

belangrijk deel veroorzaakt door een aantal kleine opslagruimtes die zich in elke ruimte bevinden. De deuren van 

deze "inbouwkasten" en de kleine ruimtes erachter kunnen als een soort paneelabsorbers werken (zie ook het 

literatuurverslag in bijlage A) [Hak]. Dit soort absorberende constructies is normaal gesproken effectief in een 

frequentiegebied tussen 50Hz en 500Hz (zie bijalge x). Dit is juist het frequentiegebied waarin hinderlijke staande 

golven in deze ruimte kunnen ontstaan. In grafiek x is af te lezen dat er zich in dit frequentiegebied zelfs een 

kleine dip in de nagalmtijd bevindt. De deur van een kastruimte zou als het gesloten paneel van een 

paneelabsorber kunnen werken en de kastruimte als de luchtlaag tussen het paneel en de wand. Hoe groter de 

afstand tussen het paneel en de wand des te groter de geluidabsorptiewaarden in de lage frequentiebanden 

worden. (zie ook ... ). Omdat de wanden en vloeren bovendien voor een groot deel met houtwolcementplaten, 

gipsplaten en tapijt bekleed zijn, worden de hogere frequenties ook voor een deel geabsorbeerd. Ruimte 1 van 

De Oefenruimte is voor een groter percentage van het totale oppervlak van de ruimtebegrenzingen bekleed met 
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geluidabsorberend materiaal voor de hoge frequentiebanden dan ruimte 2 en heeft daarom ook duidelijk een 

lagere nagalmtijd in dit gebied. Omdat de nagalmcurve van beide ruimtes zo vlak is en de nagalmtijd vrij laag 

maken zij een vrij "droge" indruk. Bovendien is de bass ratio voor beide ruimtes zeer laag. De hogere frequenties 

zijn in deze ruimtes in verhouding meer aanwezig dan in andere ruimtes die in dit onderzoek gemeten zijn. 

Omdat het oor gevoeliger is voor deze hogere frequenties klinkt met name ruimte 1 wellicht "helder" of "schel". 

De vraag is of dit type "droge" of "neutrale" ruimte juist wel of niet prettig is om instrumenten en bijbehorende 

versterkers in af te stellen. Het is aannemelijk dat deze ruimtes geen duidelijke stempel op het geluid drukken, 

zodat met de versterkers de kleurbalans van het instrumentengeluid naar believen afgesteld kan worden. 

Groep 2: Diffuus, "natuurlijke" curve 

De wanden en het plafond van de repetitieruimtes van jongerencentrum Odeon zijn bekleed met 

houtwolcementplaten op een regelwerk. Dit type constructie heeft al vanaf de vrij lage tot de heel hoge 

frequentiebanden een behoorlijke geluidabsorptie [Hak]. Wanneer de spouw gevuld is met bijvoorbeeld glaswol 

zal de absorptie naast de hoge ook in de lage frequentiebanden nog meer toenemen. Staande golven (axiale 

mode) die eventueel ontstaan in veelvouden van 35Hz worden voldoende afgezwakt, ondanks dat de 

ruimteverhouding bijna 2:2:1 van de grote ruimte en 2:1,3:1 van de kleine ruimte (lengte: breedte: hoogte) 

bedraagt. 

Hoewel het verloop van de nagalmtijd over de frequentiebanden vrij gelijkmatig is, zorgt de afwerking van de 

ruimte er ook voor dat de ruimtes in deze groep erg droog zijn in de midden- en hoge frequentiebanden (f > 

500Hz). Wellicht gaat dit ten koste van de helderheid van het geluid dat in deze ruimte geproduceerd wordt. Een 

te hoge nagalmtijd in de hoge frequentiebanden kan er echter voor zorgen dat het vermoeiend wordt om naar 

het geluid in de repetitieruimte te luisteren. Het is te verwachten dat de klankkleur van deze ruimtes, gezien het 

gelijkmatige verloop van de nagalmcurve en het zo goed als ontbreken van opvallende staande golven, vrij 

"natuurlijk" is. 

Groep 3: Niet diffuus, "vlakke" curve met sterke piek rond 63Hz- 100Hz tertsband 

De sterke piek in de nagalmtijd van ruimte 6 en 14 van dB's worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de 

eigenmodes van deze ruimtes die ontstaan tussen de wanden. Hoewel de wanden niet parallel zijn en er op het 

steenachtige materiaal houtwolcementplaten (zonder spouw) zijn aangebracht, zijn deze maatregelen alleen 

effectief in de hoge frequentiebanden. De lage frequenties, waarin de staande golven zich manifesteren, worden 

nauwelijks geabsorbeerd. 

Naast het feit dat de staande golven niet of nauwelijks afgezwakt worden is de piek in de nagalmtijd waarin ze 

voorkomen vrij smal, waardoor deze frequenties kunnen gaan overheersen in deze ruimtes. Echter, de piek ligt 

lager dan de meeste grondtonen van instrumenten als gitaar en basgitaar, welke rond 160Hz liggen (zie het 

literatuurverslag in bijlage A). Het is te verwachten dat wanneer er op de equalizers van de instrumentversterkers 

niet te veel laag in "gedraaid" wordt, de staande golven niet te overheersend aanwezig zullen zijn. 

Groep 4: Niet diffuus, piek rond 100Hz- 315Hz tertsband 

De wanden en vloeren van de repetitieruimtes van Stichting JAM zijn afgewerkt met een houtachtig 

plaatmateriaal vastgezet op een regelwerk. Hoewel de precieze dikte van de platen en de spouw die erachter ligt 
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niet te achterhalen was, kunnen de relatief lage waarden voor de nagalmtijd in de laagste frequenties hiermee 

worden verklaard. De hele ruimte wordt in principe begrensd door resonerende panelen. Zoals in het 

literatuurverslag in bijlage A te lezen is, is de geluidabsorptie van dit type constructie vooral effectief in de laagste 

frequenties (50Hz -500Hz). Over een groot deel van het wandoppervlak is bovendien nog een opencellig schuim 

met een dikte van ongeveer 2cm aangebracht. De droge reactie van de ruimte in de allerhoogste frequenties (f > 

1000Hz) is voor een groot deel hiermee te verklaren. 

Zoals in de vorige paragraaf al aangegeven is wordt de vrij brede piek in de nagalmtijd veroorzaakt door de 

eigenmodes die in deze ruimte bestaan. Hoewel er bij het ontwerpen van deze ruimte wel aan gedacht is om 

deze tegen te gaan door het niet parallel plaatsen van de wanden, heeft dit voor de lagere frequenties (bijna) 

geen effect. Het lijkt erop dat de afstand tussen vloer en plafond (2,40m) grotendeels verantwoordelijk is voor de 

piek in de 100Hz tot 315Hz tertsbanden. Een golflengte van 2,40m heeft een frequentie van ongeveer 143Hz. Bij 

een halve golflengte hoort een frequentie van ongeveer 72Hz. Dit is de laagst mogelijke (axiale) eigenmode van 

de ruimte. Veelvouden van deze eigenmode passen ook in de lengte- en breedtematen van de ruimte. Hierdoor 

ontstaat de sterke piek tussen 100Hz en 315Hz. Het lijkt er op dat de paneelconstructie niet voldoende 

absorbeert in dit frequentiegebied. 

Vooral de grondtonen van gitaar en basgitaar (160Hz- 250Hz) komen overeen met de frequenties in de piek in 

de nagalmtijd. Het is vervolgens niet moeilijk om te begrijpen dat, wanneer juist deze tonen veelvuldig aanwezig 

zijn tijdens een repetitie, zij voor een merkbare verkleuring van de "sound" van de band kunnen zorgen. Het is te 

verwachten dat vooral de lage tonen van de instrumenten in deze ruimte zullen overheersen en de muziek die er 

gespeeld wordt zullen "dichtsmeren". Bovendien haalt de extra absorptie in de hoge frequenties het restje 

levendigheid uit de ruimte waardoor de ruimte in totaal mogelijk modderig, dof, wollig en ondefinieerbaar zal 

klinken met een hinderlijke gons die voor een slechte "muziekverstaanbaarheid" zorgt. Doordat de akoestiek in 

deze ruimte uit balans is zal het moeilijk zijn om instrumenten op elkaar af te stemmen. 
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4 Geluidniveaus tijdens repetities 

In de literatuur zijn geen gegevens gevonden over de hoogte van geluidniveaus tijdens repetities van popbands. 

Omdat het vermoeden bestaat dat het er bij deze repetities luid aan toe gaat zijn er in de vier akoestisch meest 

verschillende ruimtes in totaal veertien repetities van verschillende bands bijgewoond, waarvan er twaalf 

bruikbare meetdata hebben opgeleverd. Er zijn voor dit deel van het onderzoek vier onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

1. Wat is het equivalente geluidniveau tijdens een repetitie? 

2. Welke muzikanten krijgen met de hoogste geluidniveaus te maken? 

3. Stijgt het geluidniveau gedurende een repetitie? 

4. Wat is 'het spectrum' van popmuziek? 

Omdat het ook in dit deel van het onderzoek onmogelijk is om in elke repetitieruimte een doorsnede van alle 

popstijlen mee te nemen, maar hierbinnen toch enige variatie gewenst is, is bij het kiezen van de bands steeds 

geprobeerd om drie verschillende substijlen binnen de popmuziek te vertegenwoordigen. Tijdens repetities van de 

volgende bands zijn geluidniveaumetingen gedaan: 

Tabel4.1: De bands en muziekstijlen in de vier akoestisch meest verschillende ruimtes waar tijdens repetities geluiniveau 
metingen zijn uitgevoerd. 

dB's- ruimte 6 
Fragments of Duration 
Daltonics 

De Oefenruimte - ruimte 1 
Seven Hertz 
Channel Red 
Houdbaar 

joe Odeon - grote ruimte 
Th irteen 
Intention 
ZAD 

Stichting JAM- grote 1 
Clear Out 
Collected Mess 
Marleen en de Kale Paerden 
Payback 

4.1 Meetmethode 

(Metal) 
(Rock a Billy) 

(Hardrock) 
(RockaBilly) 
(Rock) 

(Hardrock) 
(Rock) 
(Bluesrock) 

(Rock) 
(Rock) 
(Funk) 
(Hardcore) 

Om het gemiddelde geluidniveau over een bepaalde tijd te meten wordt gebruik gemaakt van een Sound Level 

Meter. Deze meet tijdens een repetitie op een aantal posities het A-gewogen gemiddelde geluidniveau gedurende 

een bepaalde tijd. Uit deze metingen kunnen het gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie, maar ook de 

gemiddelde geluidniveaus rondom de verschillende muzikanten berekend worden. Ook wordt op verschillende 

posities en tijdstippen het spectrum van het repetitiegeluid in tertsbanden gemeten met de sound level meter. 
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4. 1. 1 Wegen en middelen 

Hieronder wordt kort uitgelegd waarom een weging is toegepast en op welke manier de geluidniveaus in 

bepaalde gevallen zijn gemiddeld. 

Weging van het geluidniveau 

Zoals in het literatuurverslag in bijlage A verteld is, is het menselijke oor niet voor iedere frequentie even 

gevoelig . Om erachter te komen hoe hinderlijk of zelfs gevaarlijk geluiden zijn moet een subjectieve maat 

gebruikt worden. Om van een objectief meetbare fysische grootheid, zoals het geluidniveau, een subjectieve 

maat te maken wordt de oorgevoeligheid in rekening gebracht door een weging toe te passen [Martin] . 

Er is een aantal genormeerde wegingen beschikbaar, waarvan de A-weging de meest bekende weging is. De 

Arbo-wet maakt onder meer gebruik van deze weging (zie bijlage A). Deze weging sluit goed aan bij de 

gevoeligheidscurve van het oor van 40 foon (zie figuur A2.5 in bijlage A), maar is eigenlijk alleen geschikt voor 

niveaus onder SSdB. Omdat de gevoeligheid van het oor voor heel harde geluiden anders is dan voor relatief 

zachte geluiden, is voor situaties met heel hoge geluidniveaus (>85dB) deC-weging beschikbaar. Deze weging 

sluit beter aan bij de gevoeligheidscurve van het oor bij hoge geluidniveaus; hij komt voor een groot deel 

overeen met de 100 foon lijn [Rossing] . Echter, omdat in de praktijk vaak toch de A-weging wordt toegepast, 

wordt deze ook in dit onderzoek gebruikt zodat de resultaten uit dit hoofdstuk gemakkelijker met andere waarden 

uit de praktijk vergeleken kunnen worden. De A-weging is al tijdens het meten toegepast. 

20 
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Figuur 4.1: De A-weging en C-weging. (bron) 

Uit figuur 4.1 is af te lezen dat de curve vandeC-weging een veel vlakker verloop heeft dan de curve van de A

weging. Vooral voor de lage frequenties is het verschil tussen beide wegingen groot. De C-weging houdt rekening 

met de verhoogde gevoeligheid van het oor voor lage frequenties bij hoge geluidniveaus. Wanneer er behoorlijk 

wat lage frequenties aanwezig zijn, zoals bij popmuziek vaak het geval is, wordt duidelijk dat C-gewogen 

geluidniveaus enkele decibels hoger uit zullen vallen dan A-gewogen geluidniveaus. 
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Middelen over de tijd 

Omdat muziek geen stationair geluid is worden de geluidniveaus gemiddeld over de tijd . Om de gemiddelde 

energie, ofwel de intensiteit van het geluid, die op een plaats aanwezig is te bepalen wordt de energetische 

middeling toegepast. Deze manier van middelen correleert vaak sterk met de beleving van deze geluiden. Het 

resultaat van deze middeling wordt ook wel het equivalente niveau genoemd; het is het niveau van een stationair 

geluid met dezelfde energie als het niet-stationaire geluid in dezelfde periode. Het equivalente geluidniveau wordt 

als volgt berekend [Martin]: 

Waarin: 
Lpeq 
Ta 
Lp i 
llti 

= het equivalente geluidniveau in [dB] of [dB{A)] 
= de middelingstijd in [s] 
= het geluidniveau gedurende periode i in [dB] 
= periode i in [s], waarin Lpi voorl<omt 

(4.1) 

Juist omdat muziek een niet-stationair geluid is, is het ook interessant om te kijken naar maxima en minima die in 

een bepaalde gemeten periode voorkomen. Tijdens het meten worden dan gedurende een bepaalde periode 

regelmatig steekproeven van het geluidniveau genomen. Bovendien zijn de percentuele niveaus ll, L5, LlO, LSO, 

L95, de niveaus die respectievelijk 1, 5, 10, 50 en 95% van de tijd worden overschreven, ook gebruikelijke 

grootheden die via de statistische benadering te bepalen zijn [Martin]. L5 wordt ook wel gebruikt om piekniveaus 

te bekijken, en wordt daarom in dit onderzoek ook berekend. 

Middelen over de plaats/ruimte 

Om uiteindelijk de equivalente geluidniveaus rondom elke muzikant en per band te kunnen vergelijken wordt er 

ook gemiddeld over de plaats, zodat er per muzikant en per band een ééngetalswaarde uitkomt. Het energetisch 

gemiddelde geluidniveau wordt als volgt berekend [Martin]: 

[ 
1 n LP, J 

Lp en gem = 10 lg -;; ~ 10 lO [dB] (4.2) 

Waarin : 
n = aantal meetposities 
Lp = gemeten geluidniveau op positie i 
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4.1.2 Meetopstelling 

De metingen zijn uitgevoerd met een 'Sound Level Meter' (zie ook bijlage C voor de lijst met meetapparatuur). 

Met deze meter kunnen de middelingen over de tijd en de A-weging al tijdens het meten worden uitgevoerd. Ook 

kunnen hierop de bovengenoemde statistische grootheden als L5 worden berekend. 

Tijdens het uitvoeren van een meting wordt de Sound Level Meter in de hand gehouden, op ongeveer 1,10m 

hoogte. De tijdsduur van een meting varieert van 1 tot 5 minuten, afhankelijk van de duur van (een passage van) 

het betreffende muziekstuk. De duur van een repetitie varieerde bij bovengenoemde bands van 1,5 tot 3 uur. 

Hoewel deze metingen ook met behulp van DIRAC en een microfoon uitgevoerd hadden kunnen worden zoals in 

hoofdstuk 6 bij de nagalmmetingen is gedaan, vraagt de meetsituatie om een meer compacte en snel en 

gemakkelijk te verplaatsen opstelling. Dat de Sound Level Meter relatief klein en makkelijk in de hand te houden 

is, is een groot voordeel in de kleine, met muzikanten en versterkers volgepakte repetitieruimtes. De Sound Level 

Meter meet alle grootheden die voor dit onderzoek gewenst zijn. Echter, een voordeel van DIRAC dat de gekozen 

opstelling niet heeft, is dat de meting als opgenomen signaal opgeslagen kan worden en dus achteraf op nog 

meer gebieden geanalyseerd kan worden . De Sound Level Meter daarentegen slaat alleen getalswaarden op die 

tijdens het meten zijn berekend. 

4.1.3 Meetposities 

Om het gemiddelde geluidniveau in een ruimte te kunnen bepalen zijn op meerdere posities een aantal 

geluidniveaumetingen gedaan. Deze zijn hierna gemiddeld over de plaats, om een representatief geluidniveau per 

repetitie te verkrijgen. De meetposities zijn zo gekozen dat elke muzikant omgeven is door minstens twee 

meetpunten, die niet te ver van de muzikant vandaan liggen (vaak 1 à 1,5m). Op deze manier is het mogelijk om 

een uitspraak te doen over geluidniveaus per muzikant. 

Naast het gemiddelde geluidniveau dat tijdens een repetitie in een ruimte heerst, is er ook gekeken naar de 

verandering van het geluidniveau in de tijd. Hiertoe is tijdens elke repetitie een punt in het midden van de ruimte 

gekozen, waarop het geluidniveau in het begin, midden en aan het einde van de repetitie gedurende één song 

gemeten wordt. De bands is gevraagd om tijdens deze drie metingen steeds hetzelfde nummer te spelen, zodat 

de niveaus aan elkaar gerelateerd kunnen worden en er een beeld ontstaat van de verandering van het 

geluidniveau tijdens een repetitie. 

4.2 Meetresultaten 

In deze paragraaf worden de meetresultaten per onderzoeksvraag kort gepresenteerd. Uiteindelijk hebben 

metingen bij twaalf van de veertien bands bruikbare meetdata opgeleverd. 

4.2.1 Gemiddeld geluidniveau van een repetitie 

Hieronder is voor elke band het A-gewogen gemiddelde (equivalente) geluidniveau bij elkaar gezet. De 

meetpunten die hiervoor zijn gebruikt zijn terug te vinden in bijlage B. Ook zijn de gemiddelde geluidniveaus per 

repetitieruimte en per muzikant gegeven. 
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Gemiddeld geluidniveau per band 
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Figuur 4.2: Het equivalente geluidniveau per band, gemiddeld over de meetposities. 

B intention 

Uit bovenstaand figuur is af te lezen dat het gemiddelde geluidniveau per band nogal verschilt. Het laagste 

gemiddelde geluidniveau is gemeten tijdens de repetitie van de band "ZAD" in de grote repetitieruimte van 

jongerencentrum Odeon en bedraagt ruim 99 dB(A). Het hoogste gemiddelde geluidniveau ligt maar liefst 14 

dB(A) hoger en is gemeten tijdens een repetitie van de band "Payback" in de grote ruimte van Stichting JAM. 

Tijdens deze repetitie werden piekniveaus (LS) gemeten tussen maarliefst 114dB(A) en 120dB(A). 

Leq gemiddeld per ruimte 
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Figuur 4.3: Het gemiddelde equivalente geluidniveau per repetitieruimte. 

In bovenstaand figuur zijn de gemiddelde geluidniveaus per repetitieruimte af te lezen. Hiervoor zijn de 

gemiddelde geluidniveaus van alle bands per ruimte gemiddeld. In twee van de vier ruimtes wordt duidelijk 

harder gerepeteerd dan in de andere ruimtes. In ruimte 6 van dB's wordt het 'zachtst' gerepeteerd, met een 

gemiddeld geluidniveau van bijna 102 dB(A). Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in deze ruimte slechts de 

resultaten van één bruikbare repetitie zijn verwerkt. De ruimte met het hoogste gemiddelde geluidniveau voor 
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een repetitie is ruimte 1 van Stichting JAM, waarin gemiddeld met bijna 109 dB( A) wordt gerepeteerd. Dit relatief 

hoge gemiddelde wordt echter vooral door één band veroorzaakt (zie figuur 4.2). 

---
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Figuur 4.4: Het equivalente geluidniveau per band en per muzikant, gemiddeld over de meetposities. 

Hierboven zijn nogmaals de gemiddelde geluidniveaus per band uitgezet, maar nu opgedeeld in gemiddelde 

geluidniveaus per muzikant. Hieruit is af te lezen dat de drummers een hoger gemiddeld geluidniveau (gemiddeld 

107 dB(A)) voor hun kiezen krijgen dan de overige muzikanten, op de voet gevolgd door de gitaristen (gemiddeld 

106 dB(A). 

4.2.2 Stijging geluidniveau gedurende een repetitie 

Voor elke band is de stijging van het geluidniveau gedurende een repetitie op één positie in de repetitieruimte 

gemeten. Uit onderstaande figuur is deze stijging per band af te lezen. Deze is bepaald door het verschil in 

geluidniveau te bepalen tussen het eind en het begin van elke repetitie. Een negatieve stijging staat hierbij voor 

een daling in gemiddeld geluidniveau gedurende een repetitie. 
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Figuur 4.5: De stijging van het equivalente geluidniveau per band. 
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Figuur 4.5 laat zien dat het geluidniveau niet bij elke band stijgt gedurende een repetitie, maar dat er ook 

repetities zijn bijgewoond waarin het geluidniveau daalt. In een aantal gevallen stelt de daling of stijging niet veel 

voor en worden verschillen van minder dan 1 dB(A) gemeten. Ongeveer bij net zo veel repetities worden echter 

duidelijk merkbare verschillen gemeten van 2 à 3 dB(A). In drie van de vier repetitieruimtes stijgt gemiddeld het 

geluidniveau gedurende een repetitie . 

4.2.3 spectrum popmuziek 

Voor elke band is het gemiddelde tertsbandspectrum voor een repetitie en het gemiddelde tertsbandspectrum per 

repetitieruimte bepaald. Dit tertsbandspectrum is in tegenstelling tot de andere metingen in dit hoofdstuk niet 

gewogen met een A-filter. De ongewogen meetwaarden benaderen de waarden zoals het oor deze in het echt 

hoort bij dergelijke geluidniveas. 

Gemiddeld tertsbandspectrum per band 
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Figuur 4.6: Het gemiddelde tertsbanden spectrum per band in [dB]. 

Uit bovenstaande figuur is af te lezen dat de trend van het gemiddelde tertsbandspectrum per band niet zo gek 

veel verschilt. Wel zijn er onderling grote verschillen te vinden in het gebied van de hogere frequenties (500 Hz-

12.5 kHz). Ook is af te lezen dat de waarden voor dit spectrum bij alle bands het hoogst is in een gebied tussen 

63 Hz en 500 Hz. In dit gebied liggen de grondtonen van de meeste popinstrumenten (zie literatuurverslag in 

bijlage A). 
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Figuur 4.7: Het gemiddelde tertsbanden spectrum per repetitieruimte. 

Uit bovenstaande figuur is af te lezen dat de gemiddelde tertsbandspectra voor repetities in de vier 

repetitieruimtes weinig van elkaar verschillen. De verhoging in de hoogste frequenties van het tertsbandspectrum 

bij Stichting JAM wordt veroorzaakt door het uitzonderlijk hoge geluidniveau van één band. 

4.3 Bespreking meetresultaten 

Hieronder worden de resultaten uit dit hoofdstuk per onderzoeksvraag kort besproken. 

4.3.1 Gemiddeld geluidniveau van een repetitie 

De gemiddelde geluidniveaus per repetitie zijn zoals verwacht aan de hoge kant. Wanneer ze vergeleken worden 

met de waarden die de Arbo presenteert [lit.], blijkt dat ze te vergelijken zijn met het gemiddelde geluidniveau 

van een groot popconcert. Zonder gehoorbescherming kan er bij de muzikanten al na enkele minuten 

gehoorschade optreden. Bovendien liggen de piekniveaus (LS) nog vele decibels hoger. Deze gehoorbeschadiging 

kan na een bepaalde tijdsduur van blootstelling aan hoge geluidniveaus onherstelbaar worden. Uit figuur 4.8 is af 

te lezen dat na twee uur repeteren met een gemiddeld geluidniveau van lOOdB de gehoordrempel bijna SSdB 

hoger wordt. Dezelfde tijd repeteren met een gemiddeld geluidniveau van 110dB, wat meer overeen komt met 

het gemiddeld gemeten A-gewogen geluidniveau van 106dB(A), zorgt al voor een verhoging van de 

gehoordrempel van bijna 75dB. Dit is een flinke verschuiving wanneer nagegaan wordt dat een normale 

conversatie op een niveau van 60dB tot 65dB gehouden wordt. Het kost meerdere dagen om een verhoging van 

de gehoordrempel van deze grootte terug te brengen naar normaal. Bij regelmatige blootstelling aan deze 

geluidniveaus is de kans groot dat de verschuiving van de gehoordrempel zelfs nooit meer helemaal hersteld 

[Rossing]. 
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Figuur 4.8: Tijdelijke verschuiving van de gehoordrempel bij blootstelling aan een bepaald geluidniveau gedurende een 
bepaalde tijd. [Rossing] 

De gemiddelde geluidniveaus rondom drummers en gitaristen zijn het hoogst van alle muzikanten. Een verklaring 

hiervoor is dat drummers spelen op een instrument dat tijdens een repetitie geen elektronische versterking nodig 

heeft. De drummer heeft het volume van zijn instrument alleen in de hand door harder en zachter te slaan. Het 

vereist heel wat oefening om het geluidniveau van een drumstel in de hand te houden, maar toch jezelf te 

kunnen laten gaan tijdens het maken van muziek. Het klinkt logisch dat een enthousiaste drummer snel op een 

hoog geluidniveau zal spelen. Gitaristen bespelen een instrument dat getypeerd wordt door hoge tonen die in 

solo's boven de rest van de muziek uit moeten komen. Omdat de hoge tonen bij deze geluidniveaus gemakkelijk 

gemaskeerd worden door de overige instrumenten, moet het volume van de versterker omhoog gedraaid worden 

om nog hoorbaar te zijn. Helaas zijn het precies deze hoge frequenties waar het oor het meest gevoelig voor is 

en waar gehoorschade de meeste impact heeft [Rossing]. 

4.3.2 Stijging geluidniveau gedurende een repetitie 

Het stijgen van het geluidniveau tijdens een repetitie kan op een aantal manieren worden verklaard. Ten eerste 

stijgt de gehoordrempel gedurende de blootstelling aan hoge geluidniveaus, waardoor muzikanten het gevoel 

kunnen krijgen hun eigen instrument minder goed te horen. Bovendien zorgen zeer hoge geluidniveaus ervoor 

dat de kwaliteit van het geluid dat je oor ontvangt vervormd wordt, en details gaan. Ook wordt het effect van 

maskering groter en wordt het gemaskeerde frequentiegebied breder naarmate het geluidniveau hoger wordt. 

Deze verschijnselen vormen mogelijk de aanleiding voor een muzikant om zijn of haar geluidvolume verder op te 

voeren. De ervaring leert dat wanneer één van de bandleden het geluidvolume opvoert, de rest van de bandleden 

op den duur vanzelf volgt omdat zij immers hun eigen instrument ook 'goed' willen blijven horen. 
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4.3.3 Spectrum popmuziek 

Opvallend is dat de vorm van het tertsbandspectrum per ruimte nauwelijks verschilt, aangezien de vier 

repetitieruimtes zijn gekozen om hun grote verschillen in de nagalmcurven (zie hoofdstuk 6). Het lijkt erop dat 

wanneer met hoge geluidniveaus gerepeteerd wordt er van de akoestische karakteristiek van de ruimte, zoals 

duidelijk aanwezige staande golven bij bepaalde frequenties, nog maar weinig terug te vinden is in het 

tertsbandspectrum. Dit lijkt logisch omdat eerder in dit hoofdstuk is geconcludeerd dat de muzikanten nog binnen 

de galmstraal repeteren en het directe veld overheerst. Wel is duidelijk af te lezen dat alle tertsbandspectra de 

hoogste waardes hebben tussen 63 Hz en 500 Hz. In dit gebied bestaan in drie van de vier ruimtes staande 

golven. Ook bevinden de grondtonen van de meeste popinstrumenten zich in dit frequentiegebied. Of de hoogte 

van dit gebied ook daadwerkelijk met de aanwezigheid van staande golven te maken heeft is niet uit dit 

onderzoek te concluderen. 
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5 Beleving van de repetitieruimtes 

Om er achter te komen hoe een repetitieruimte met een bepaalde nagalmtijd, afmetingen en afwerking tijdens 

een repetitie akoestisch wordt gebruikt, beleefd en beoordeeld, is er een kort explorerend onderzoek in de vorm 

van een schriftelijke vragenlijst uitgevoerd. Deze vragenlijst is aan iedere muzikant uitgedeeld na de 

geluidniveaumetingen in de vier meest extreme ruimtes, zoals die worden beschreven in hoofdstuk 3 van dit 

onderzoek. De resultaten van de enquête zijn onder andere uitgezet tegen de meetresultaten uit hoofdstuk 2, 3 

en 4 van dit onderzoek, om te zien of er relaties bestaan tussen de bouwkundige en akoestische eigenschappen 

van de ruimte enerzijds en de beleving en beoordeling van de akoestiek van de ruimte anderzijds. 

5.1 Onderzoeksvragen 

Een interessante vraag naar aanleiding van het literatuuronderzoek (bijlage A) en de resultaten uit hoofdstuk 3 

en 4 is of het geluidniveau tijdens een repetitie van een popband te verklaren is uit de akoestische 

eigenschappen van de ruimte. Met andere woorden: is de akoestiek van een repetitieruimte van invloed op de 

hoogte van het geluidniveau tijdens een repetitie? Men zou zich kunnen afvragen of in het geval van een "slechte 

akoestiek" de muzikanten als vanzelf hun volumeknop op maximaal zetten, in een wanhopige poging om in ieder 

geval zichzelf nog te kunnen horen. Mocht dit laatste het geval zijn dan is het bovendien interessant om uit te 

zoeken welke specifieke akoestische eigenschappen van invloed zijn op de hoogte van het geluidniveau. 

Echter, voordat deze vragen in een eventueel vervolgonderzoek beantwoord kunnen worden, is er eerst een 

verkennend onderzoek gedaan naar de kenmerken van popmuzikanten die repeteren in een repetitieruimte en 

hun beleving van de repetitieruimte met betrekking tot de akoestiek. Zoals hierboven is gezegd zijn de resultaten 

uit hoofdstuk 3 en 4 van dit onderzoek hier ook bij betrokken. In dit hoofdstuk zijn de volgende drie 

onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Wat zijn kenmerken van popmuzikanten die repeteren in een repetitieruimte? 

Met het antwoord op de eerste onderzoeksvraag kan een brede beschrijving van de kenmerken van 

popmuzikanten die repeteren in een repetitieruimte gegeven worden. Deze kenmerken zijn verder in te delen 

naar: 

• Algemene kenmerken 

• Beleving van de ruimte 

• Gedragingen in de ruimte 

• Oordeel over de ruimte 

• Houding ten opzichte van de ruimte en het geluidniveau 

Onder Algemene kenmerken van de popmuzikanten wordt verstaan welk instrument wordt bespeeld, welke 

muziekstijl wordt gespeeld, hoeveel bandleden er zijn en wat de duur van een repetitie is. Het tweede punt dat 

hierboven genoemd is heeft betrekking op de akoestische beleving en de grootte van de ruimte. De gedragingen 

in de ruimte hebben betrekking op het gebruikte geluidniveau tijdens een repetitie en het wel of niet dragen van 

gehoorbescherming. Het vierde punt heeft betrekking op het oordeel over de akoestiek van de ruimte. Tenslotte 
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is bij het vijfde punt onderzocht wat de houding van de muzikant is ten opzichte van het geluidniveau tijdens een 

repetitie en de grootte en de klank van de ruimte. 

2. Welke kenmerken van popmuzikanten en/of kenmerken van repetitieruimtes hebben verband met het 

oordeel van popmuzikanten over de repetitieruimte? 

Bij de tweede onderzoeksvraag is het oordeel van de popmuzikanten over de akoestiek van de ruimte belangrijk. 

Dit oordeel is gemeten met de tevredenheid van de popmuzikant over de klank van de repetitieruimte. Deze 

tevredenheid is vervolgens uitgezet tegen de eigenschappen van de popmuzikant die bij de eerste 

onderzoeksvraag aan de orde zijn gekomen. 

3. Welke kenmerken van popmuzikanten en/of kenmerken van repetitieruimtes hebben verband met het 

gedrag van popmuzikanten in de repetitieruimte? 

Onder het gedrag van de popmuzikant in de ruimte wordt het gebruikte geluidniveau tijdens een repetitie, hoe 

het geluidniveau verandert in de tijd en hoe vaak de muzikant gehoorbescherming draagt bedoeld. Net als bij de 

tweede onderzoeksvraag is het gedrag van de muzikant vervolgens uitgezet tegen de eigenschappen van de 

popmuzika'nt, die bij de eerste onderzoeksvraag aan de orde komen. 

De drie onderzoeksvragen zijn schematisch weergegeven in het onderstaande onderzoeksmodel: 

Eigen~a:;:~:nde XI -;~d I 
Eigenschappen van de '-=!gedrag 

ruimte L:::.__J 

Figuur 5.1: schematische weergave van het onderzoeksmodel. 

Uit figuur 5.1 is af te lezen dat er wordt onderzocht welke eigenschappen van popmuzikanten en welke 

eigenschappen van een repetitieruimte invloed hebben op de tevredenheid over de klank van de ruimte en het 

gedrag van de muzikanten in de ruimte. Bovendien wordt verwacht dat er een relatie bestaat tussen de 

tevredenheid en het gedrag. In dit onderzoek wordt deze laatste relatie echter niet zo uitgebreid onderzocht als 

de overige genoemde relaties. 

5.2 Onderzoeksmethode 

Omdat er nog geen theorie bestaat over de wijze waarop repetitieruimtes voor popmuziek akoestisch beleefd en 

beoordeeld worden, kunnen daar nog geen hypotheses over worden opgesteld. Wel kan er naar een antwoord op 
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bovenstaande onderzoeksvragen gezocht worden met behulp van een combinatie van een beschrijvend en een 

exploratief onderzoek. 

Zowel bij een beschrijvend als een exploratief onderzoek zijn hypothesen en een vooraf bekende theorie niet aan 

de orde. Het doel van dit soort onderzoeken is dan ook niet om een theorie te bewijzen, maar om kenmerken van 

een populatie te beschrijven en een mogelijke samenhang tussen bepaalde kenmerken te onderzoeken. 

Eventueel gevonden verbanden tussen kenmerken die voortkomen uit het exploratieve deel van dit onderzoek 

kunnen aanleiding geven tot verdere hypothesevorming en een toetsend onderzoek. 

Omdat de onderzoeksvragen voornamelijk een antwoord zoeken in de richting van beleving, houding, mening en 

oordeel is voor dit onderzoek een schriftelijke vragenlijst als meetinstrument gebruikt. De schriftelijke vragenlijst 

heeft als voordeel dat deze meteen na de repetitie af te nemen is en dat het verzamelen van de data relatief 

weinig tijd kost omdat alle bandleden de lijst tegelijkertijd kunnen invullen. 

5.3 Varlabelen 

Om antwoord te kunnen geven op de drie onderzoeksvragen zijn een aantal variabelen gedefinieerd. Uit deze 

variabelen is later de vragenlijst opgesteld. Hieronder is per onderzoeksvraag aangegeven welke variabelen van 

belang zijn. 

5.3.1 Onderzoeksvraag 1: Wat zijn kenmerken van popmuzikanten die repeteren in 

een repetitieruimte? 

Zoals in paragraaf 5.1 is aangegeven zijn de kenmerken onderverdeeld in vijf categorieën. Op basis van eigen 

ervaring en gesprekken met muzikanten zijn voor de vijf categorieën de volgende variabelen bepaald: 

Algemene kenmerken 

• Instrument 

• Muziekstijl 

• Huurtijd repetitieruimte in jaren 

• Repetitieduur in uren 

• Aantal repetities per maand 

• Aantal optredens in het afgelopen jaar 

• Muzikale ervaring 

Beleving van de ruimte 

• Beleving grootte van de ruimte 

• Hoorbaarheid eigen partijen 

• Hoorbaarheid andere instrumenten 

• Minder hoorbare instrumenten 

• Aanwezigheid te luide instrumenten 

• Mogelijkheid om instrument/versterker goed af te stellen 

• Mogelijkheid goed samenspel 

• Hoe vaak aanpassen volumeregeling instrument/versterker 
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• Mogelijkheid om toonregeling instrument/versterker goed af te stellen 

• Hoe vaak aanpassen toonregeling instrument/versterker 

• Beleving geluidvolume repetitie 

Gedragingen in de ruimte 

• Dragen van gehoorbescherming 

• Welke gehoorbescherming 

• Waarom wel/niet gehoorbescherming dragen 

• Gehoorschade opgelopen 

• Overige activiteiten met hoge geluidniveaus 

• Dragen gehoorbescherming overige activiteiten 

• Audiogram laten maken 

• Reden wel/niet laten maken van audiogram 

Oordeel over de ruimte 

• Tevredenheid klank repetitieruimte 

• Redenen ontevredenheid klank repetitieruimte 

• Benaming klank repetitieruimte 

• Tevredenheid prestatie instrument/versterker 

• Redenen ontevredenheid prestatie instrument/versterker 

Houding ten opzichte van de ruimte en het geluidniveau 

• Lekker repeteren- alles zo hard mogelijk 

• Zacht repeteren - partijen beter hoorbaar 

• Luid repeteren werkt beter - lijkt op optreden 

• Repeteren draait om "kick" van muziek maken 

• Goed repeteren - klank ruimte onbelangrijk 

• Goed repeteren - grootte ruimte onbelangrijk 

5.3.2 Onderzoeksvraag 2: Welke kenmerken van popmuzikanten en/of kenmerken 

van repetitieruimtes hebben verband met het oordeel van popmuzikanten over de 

repetitieruimte? 

De tweede onderzoeksvraag onderzoekt de relatie tussen één afhankelijke en meerdere onafhankelijke 

variabelen. De waarde van de afhankelijke variabele, in dit geval de tevredenheid over de klank van de 

repetitieruimte, hangt mogelijk af van de waarden van een of meerdere onafhankelijke variabelen. Hieronder 

vallen alle overige variabelen uit de vragenlijst die hierboven genoemd zijn, aangevuld met enkele variabelen die 

buiten de vragenlijst om gemeten zijn: 

• Aantal bandleden 

• Welke repetitieruimte 

• Bass ratio van de repetitieruimte 

• Gemiddeld geluidniveau in de ruimte 
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• Gemiddeld geluidniveau rond een muzikant 

• Verandering geluidniveau in de tijd 

• Volume van de ruimte 

• Hoogte van de ruimte 

• Ruimte-index k 

• Type muzikant (Drummer/bassist/gitarist of zanger/toetsenist/blazer) 

5.3.3 Onderzoeksvraag 3: Welke kenmerken van popmuzikanten en/of kenmerleen 

van repetitieruimtes hebben verband met het gedrag van popmuzikanten in de 

repetitieruimte? 

Ook in deze onderzoeksvraag wordt naar relaties gezocht tussen een afhankelijke en meerdere onafhankelijke 

variabelen. In dit geval zijn er drie onafhankelijke variabelen aan te wijzen die los van elkaar onderzocht worden: 

het gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie, het gemiddelde geluidniveau rondom een muzikant en de 

stijging van het gemiddelde geluidniveau gedurende een repetitie. De onafhankelijke variabelen zijn hier dezelfde 

als bij onderzoeksvraag 2 (zie paragraaf 5.3.1 en 5.3.2). 

5.4 De vragenlijst 

Om de vragenlijst voor de respondent en de onderzoeker overzichtelijk te houden wordt de lijst in vijf delen 

opgedeeld: "Algemeen", "Beleving", "Gehoorbescherming", "Enkele stellingen" en "Oordeel over de 

repetitieruimte". Per deel wordt de respondent een aantal vragen gesteld. De complete vragenlijst is te vinden in 

bijlage D. 

In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van antwoordschalen, om het invullen vlotter te laten verlopen 

en statistische analyse mogelijk te maken. De meeste vragen hebben een ordinale antwoordschaaL Bij dit type 

schaal is er een rangorde in de antwoorden aanwezig, maar gaat het bij getallen alleen om hun volgorde en niet 

om de waarde ervan. In veel gevallen is bij een ordinale antwoordschaal bewust voor een vierpunts gedwongen 

schaal gekozen, zodat de respondent wordt gedwongen om een positief of negatief antwoord te geven. Bij 

vragen die voortkomen uit een categorische variabele wordt van tevoren onderzocht welke antwoorden mogelijk 

gegeven zouden kunnen worden. Deze antwoorden worden verwerkt in de vragenlijst. Omdat deze antwoorden 

echter niet altijd uitputtend zijn, wordt bij dit soort vragen de mogelijkheid om een eigen antwoord te formuleren 

toegevoegd. Ook worden een aantal vragen bewust ópen gesteld, omdat er van te voren niet duidelijk is wat 

mogelijke antwoorden kunnen zijn of omdat de vraag een uitgebreider antwoord vergt 

De vragenlijst begint met een aantal eenvoudige vragen. Er wordt onder andere gevraagd welk instrument de 

respondent speelt en wat de muziekstijl is die gespeeld wordt. Door met deze vragen te beginnen wordt de 

respondent op zijn/haar gemak gesteld over het invullen van de vragenlijst. Later in de vragenlijst staan vragen 

die in sommige gevallen erg persoonlijk zijn, zoals de vraag of de respondent denkt gehoorschade te hebben 

opgelopen. In bepaalde gevallen wordt er in de volgorde van de vragenlijst rekening gehouden met vragen die 

mogelijk elkaars antwoorden beïnvloeden. Zo wordt bijvoorbeeld pas naar de tevredenheid over de klank van de 

ruimte gevraagd nadat er in een aantal eerdere vragen naar de beleving van de ruimte wordt gevraagd. Wanneer 

eerst naar de tevredenheid gevraagd zou worden is het mogelijk dat antwoorden op volgende vragen overdreven 

worden. 
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5.5 Populatie en steekproef 

In dit onderzoek omvat de totale populatie alle popmuzikanten die met hun band in een repetitieruimte 

repeteren. Er is ook sprake van een deelpopulatie, welke een stuk kleiner is, die alle popmuzikanten die met hun 

band in één van de vier meest extreme repetitieruimtes repeteren bevat (zie hoofdstuk 3 van dit verslag). 

Omdat het onmogelijk is om de totale populatie in het onderzoek te betrekken, is er een steekproef uit de 

deelpopulatie getrokken. Deze steekproef is min of meer select; er zijn bands geselecteerd die regelmatig 

repeteren in één van de vier meest extreme repetitieruimtes van dit onderzoek. Per ruimte zijn minstens drie 

bands gekozen die, voor zo ver mogelijk, onder verschillende substijlen vallen binnen de popmuziek. Bovendien 

zijn alleen de enigszins 'ervaren' bands die al enige tijd in een bepaalde repetitieruimte repeteren gevraagd om 

mee te werken aan dit onderzoek, omdat er van de respondenten verwacht wordt dat zij in voldoende mate een 

oordeel over de 'akoestiek van de ruimte' kunnen geven. 

Het voordeel van de keuze om vier extreme ruimtes te gebruiken en de vragenlijst af te nemen bij bands die 

onder verschillende substijlen vallen, is dat er kwalitatief veel informatie uit het onderzoek gehaald kan worden. 

Een nadeel is echter dat kwantitatief veel minder uitspraken gedaan kunnen worden. Dit betekend dat de 

resultaten niet representatief zijn voor de totale populatie. Binnen de deelpopulatie zijn de resultaten echter beter 

te generaliseren omdat de steekproefgrootte veel dichter in de buurt ligt van de grootte van de deelpopulatie en 

de resultaten specifiek betrekking hebben op de repetitieruimtes waarin gemeten is. 

5.6 Datacollectie 

Aan het einde van de repetities waarbij de geluidniveaumetingen zijn uitgevoerd, is aan elke muzikant een 

schriftelijke vragenlijst uitgedeeld. De vragenlijst is bewust pas na de repetitie afgenomen, omdat er anders een 

kans bestaat dat de muzikanten tijdens hun repetitie gaan letten op onderwerpen die in de vragenlijst behandeld 

zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat het geluidniveau tijdens de repetities door de vragenlijst beïnvloed wordt. Om 

dezelfde reden is voorafgaand aan de repetitie niet uitgelegd waar het onderzoek precies over gaat. 

Tijdens het invullen van de vragenlijst is er op toegezien dat er geen overleg tussen de muzikanten plaatsvindt, 

zodat de antwoorden zoveel mogelijk individueel gegeven worden. 

5. 7 Data-analyse 

De data die verzameld is met de vragenlijsten is gecodeerd, verwerkt en vervolgens geanalyseerd met behulp van 

SPSS (Statistica! Package for the Social Sciences). 

Voordat bepaalde analysetests in SPSS uitgevoerd kunnen worden is vastgesteld of er parametrische of non

parametrische tests moeten worden uitgevoerd. Om een parametrische test te mogen uitvoeren moet de data 

aan vier eisen voldoen: de data moet op een bepaalde manier zijn verdeeld (vaak wordt de normaal distributie 

aangehouden), er moet homogeniteit in de variantie zijn (de variantie van een variabele is gelijk bij alle mogelijke 

waarden van een andere variabele), de data moet zijn verzameld op interval- of ratioschaal en de data van een 

respondent mag niet door een andere respondent beïnvloed zijn (onafhankelijkheid). 
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Wanneer de data voldoet aan de eisen van een parametrische test wordt er voor het uitvoeren van een 

correlatietest de methode van Pearson gebruikt . In deze test wordt gekeken of er een samenhang bestaat 

tussen twee variabelen. Bij het vergelijken van gemiddelden wordt er gebruik gemaakt van de ANOVA (ANalysis 

Of VAriance), welke berekent of verschillen die tussen bepaalde groepen bestaan significant zijn, ofwel hoe groot 

de kans is dat verschillen tussen bepaalde groepen op toeval berust zijn. 

Wanneer de data niet voldoet aan de eisen van een parametrische test wordt er gebruik gemaakt van een 

correlatietest volgens de methode van Spearman. Bij het vergelijken van gemiddelden wordt in dit geval gebruik 

gemaakt van de Kruskai-Wallis-test. Beide testen zijn vergelijkbaar met de hierboven beschreven methoden, 

maar zijn geschikt voor non-parametrische data [Field]. 

5.8 Resultaten 

In deze paragraaf zijn de interessantste resultaten per onderzoeksvraag gepresenteerd. De vragenlijst is terug te 

vinden in bijlage D. 

5.8.1 Resultaten onderzoeksvraag 1: eigenschappen van popmuzikanten 

Deze onderzoeksvraag heeft vooral een beschrijvend karakter. De eigenschappen van de popmuzikanten in 

repetitieruimtes worden in deze paragraaf per onderwerp gepresenteerd in frequenties en gemiddelden, die zijn 

berekend in SPSS. In een aantal gevallen wordt er niet alleen naar de resultaten voor de totale steekproef 

gekeken, maar worden de resultaten ook per repetitieruimteen/of per muzikanttype (drummer/bassist/gitarist of 

zanger/toetsenist/blazer) gegeven. 

Algemeen 

In totaal hebben 63 muzikanten uit 14 bands verdeeld over 4 repetitieruimtes hun medewerking aan dit 

onderzoek verleend. Ongeveer 70% van de respondenten behoort tot de klassieke rockformatie: drummer, 

bassist en gitarist Uzanger), waarvan de gitaristen beduidend in de meerderheid zijn (bijna 30% van het totale 

aantal respondenten). Een repetitie (met aftrek van pauzes) duurt gemiddeld bijna 2,5 uur. Per maand wordt 

gemiddeld 4 keer gerepeteerd. Het aantal jaren dat de bands al repeteren in de repetitieruimtes varieert van 1 tot 

20 jaar, waarbij het gemiddelde ligt op ongeveer 3,5 jaar. 

Meer dan 80% vult bij vraag 7 in dat hij/zij op het niveau van een ervaren amateur muziek maakt, ondanks dat 

er grote verschillen in muzikale kwaliteiten zijn waargenomen door de onderzoeker. Achteraf gezien meten de 

antwoordcategorieën behorende bij deze vraag vermoedelijk niet wat ze bedoeld waren te meten. Daarom zal de 

variabele die bij deze vraag hoort niet meegenomen worden in de analyses die bij onderzoeksvraag 2 en 3 

worden uitgevoerd. 

Beleving 

Ongeveer 60% van de respondenten ervaart de grootte van de ruimte waarin zij repeteren als te klein. Van deze 

groep ervaart ruim 23% de ruimte zelfs als 'veel te klein'. 38% van alle respondenten ervaart de grootte van de 

ruimte als "precies goed". De grootte van de repetitieruimte in Stichting JAM werd door de meeste muzikanten als 
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"precies goed" ervaren. In de overige drie ruimtes werd de grootte van de ruimte door de meeste muzikanten als 

'een beetje aan de kleine kant' ervaren. 

Ruim 84% van alle respondenten kan het eigen instrument "redelijk goed" tot "goed" horen tijdens een repetitie. 

Hierbij valt op dat de muzikanten die in de traditionele rockformatie passen (drummer, bassist, gitarist) hun eigen 

instrument beter lijken te horen dan de muzikanten die daar niet onder vallen (zanger, toetsenist, blazer). Ruim 

93% van de drummers, bassisten en gitaristen hoort zichzelf "redelijk goed" tot "goed", tegenover ruim 63% van 

de overige muzikanten. De blazers lijken zichzelf tijdens een repetitie het minst goed te kunnen horen van alle 

muzikanten: 80% van de blazers geeft aan zichzelf 'niet echt goed' te kunnen horen. 

Op de vraag of de andere instrumenten tijdens een repetitie goed te horen zijn antwoordt ruim 92% "ja, redelijk" 

tot "ja, heel goed". Van de overige 8%, de muzikanten die een of meerdere instrumenten niet goed horen, is 

80% van de score afkomstig van bassisten. Van de instrumenten die niet goed gehoord worden, wordt de gitaar 

het meest genoemd, gevolgd door bas en zang. 

Ruim 60% van alle respondenten zegt last te hebben van te luide instrumenten. Van de instrumenten die als te 

luid worden ervaren wordt de drums het meest genoemd; ruim 47% van de respondenten die last heeft van te 

luide instrumenten heeft last van te luide drum. Hierna volgen de gitaar en toetsen. 

Bijna 68% van alle respondenten vindt het geluidniveau tijdens een repetitie te hard. In deze groep geeft bijna 

34% aan het geluidniveau tijdens een repetitie "veel te hard" te vinden. De oefenruimte van Stichting JAM 

(M=4.14, SD=.727) wordt het luidst ervaren, gevolgd door de ruimtes van De Oefenruimte (M=3.92, SD=.669), 

dB's (M=3.87, SD=.743)en tot slot Odeon (M=3.57, SD=.756). 

Gehoorbescherming 

Ongeveer 35% van alle respondenten zegt (bijna) altijd gehoorbescherming te dragen tijdens repetities. Bijna 

50% van alle respondenten zegt (bijna) nooit gehoorbescherming te dragen tijdens repetities. Binnen deze groep 

zegt 48% van de muzikanten geen gehoorbescherming te dragen omdat het niet lekker speelt. Bijna 54% van de 

muzikanten die wel gehoorbescherming draagt, draagt deze omdat zij het totale geluidniveau tijdens een repetitie 

vaak te hoog vinden. Ruim 60% van de respondenten denkt gehoorschade te hebben opgelopen. Dit betreft 

vooral de gitaristen, gevolgd door de drummers en blazers. 

Enkele stellingen 

69% van alle respondenten is het er niet mee eens dat alle instrumenten en versterkers zo hard mogelijk moet 

staan om lekker te kunnen repeteren. Van deze groep is bijna 93% het er zelfs "helemaal mee oneens". Van de 

31% die het wel met de stelling eens is, zijn het vooral de gitaristen, gevolgd door drummers en basgitaristen, 

die juist wél alles zo hard mogelijk willen hebben staan om lekker te repeteren. 

Aansluitend is 79% van alle respondenten het ermee eens dat door zacht te repeteren elkaars partijen beter 

gehoord worden. Ruim 52% van alle respondenten vindt dat luid repeteren beter werkt omdat het op een 

optreden lijkt. 84% van alle respondenten is het ermee eens dat het repeteren vooral om de "kick" van muziek 

maken draait. 
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92% van alle respondenten vindt dat de klank van de ruimte weldegelijk van belang is om goed te kunnen 

repeteren. Bijna 86% van alle respondenten vindt dat de grootte van de ruimte van belang is om goed te kunnen 

repeteren. 

Oordeel over de repetitieruimte 

42% van alle respondenten zegt niet tevreden te zijn over de klank van de ruimte waarin zij repeteren. De 

muzikanten die repeteren in dB's zijn het minst tevreden over de klank van de ruimte (M=2.44, SD==.512). De 

muzikanten die repeteren in de repetitieruimte van Stichting JAM (M=2.86, SD== .655) zijn het meest tevreden 

over de klank van de ruimte. De gemiddelden liggen echter niet ver uiteen. Bij de vraag waarom de muzikanten 

niet tevreden zijn over hoe hun repetitieruimte klinkt wordt het meest geantwoord dat zij de ruimte te klein 

vinden. Ook werd een aantal keer aangegeven dat de ruimte te "droog" of juist te "dichtgesmeerd" klonk. 

18% van alle respondenten geeft aan niet tevreden te zijn met de prestatie van de eigen of geleende 

instrumenten en/ of versterkers. 

Bij de vraag of de respondent verder nog iets wil opmerken over de repetitieruimte werd vaak nogmaals 

aangegeven dat men de ruimte te klein of te laag vond. 

5.8.2 Resultaten onderzoeksvraag 2: tevredenheid als afhankelijke variabele 

Bij de onderzoeksvraag of er eigenschappen van popmuzikanten en/of repetitieruimtes te vinden zijn die verband 

hebben met het oordeel over de ruimte is 'tevredenheid' de afhankelijke variabele. Na het uitvoeren van de 

Kolmogorov-Smirnov test in SPSS blijkt dat geen enkele variabele uit de vragenlijst een normaaldistributie heeft. 

Omdat er bovendien in veel gevallen gebruik is gemaakt van ordinale antwoordschalen (en niet ratio- of 

intervalschalen) wordt duidelijk dat er alleen non-parametrische test kunnen worden uitgevoerd. Om te testen of 

er significante correlaties bestaan tussen de tevredenheid over de klank van de ruimte en de overige 

eigenschappen van de popmuzikant en/ of repetitieruimte, is er een correlatie test volgens de methode van 

Spearman uitgevoerd. De belangrijkste resultaten met betrekking tot deze onderzoeksvraag zijn hieronder kort 

beschreven. 

In tabel5.1 en 5.2 zijn, in aflopende correlatiesterkte, de variabelen vermeld waartussen een significante relatie 

met de tevredenheid over de klank van de ruimte bestaat. p Geeft daarbij aan hoe sterk de desbetreffende relatie 

is. Wanneer er tussen twee variabelen een positieve relatie bestaat varieert p tussen 0 en 1. Bij een negatieve 

relatie varieert p tussen 0 en -1. 

Tabel 5.1: Correlaties met "tevredenheid over de klank van de ruimte" 

variabele 
Beleving grootte ruimte 
Mate waarin "strak" spelen gemakkelijk gaat 
Tevredenheid over prestatie instrument en/ of versterker 
Hoorbaarheid eigen instrument en/ of versterker 
Stijging geluidniveau tijdens een repetitie 
Hoe vaak gehoorbescherming gedragen wordt 

• Correlatie is significant op 0.05 niveau (two-tailed) 
•• Correlatie is significant op 0.01 niveau (two-tailed) 
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Opmerkelijk is dat wanneer de tevredenheid over de prestatie van het instrument en/ of de versterker toe neemt, 

de tevredenheid over de klank van de ruimte ook toe neemt. Ook wanneer de hoorbaarheid van het ejgen 

instrument en/ of versterker toeneemt, neemt de tevredenheid toe. Een andere opvallend resultaat is dat naar 

mate de ruimte groter ervaren wordt, de tevredenheid over de klank van de ruimte toe neemt. 

In de vragenlijst is de muzikanten gevraagd om een benaming te geven voor de klank van de repetitieruimte. De 

variabelen waarmee dit beschreven wordt zijn categorisch van aard, maar omdat er per variabele slechts twee 

antwoordmogelijkheden zijn (bijvoorbeeld 'schel' of 'niet schel') mag er toch een correlatietest worden uitgevoerd 

(Spearrnan). De volgende resultaten zijn gevonden: 

Tabel 5.2: Vervolg correlaties met "tevredenheid over de klank van de ruimte" 

variabele 
Helder 
Modderig 
Zuiver 
Gonzend 
Strak 
Dof 
Scherp 
Boemerig 
Bedompt 

p 
.454** 
-.395** 
.389** 
-.318* 
.304* 
-.300* 
.298* 
-.266* 
-.265* 

• Correlatie is significant op 0.05 niveau (two-tailed) 
•• Correlatie is significant op 0.01 niveau (two-tailed) 

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat termen voor de benaming van de klank van de ruimte die te maken 

hebben met lage frequenties een negatieve relatie hebben met de tevredenheid over de klank van de ruimte. Zo 

is te zien dan wanneer een ruimte meer "modderig" klinkt, de tevredenheid afneemt. Daar staat tegenover dat de 

tevredenheid toeneemt wanneer een ruimte meer "helder" klinkt. 

Om te zien of de tevredenheid over de klank van de ruimte significant verschilt per repetitieruimte wordt de 

Kruskai-Wallis-test uitgevoerd. Het blijkt dat er tussen de repetitieruimtes geen significant verschil bestaat in de 

gemiddelde tevredenheid over de klank van de repetitieruimte (i(3) = 4.448, p=.217). 

Ook wordt de Kruskai-Wallis-test uitgevoerd om te zien of de tevredenheid over de klank van de ruimte 

significant verschilt per type muzikant (drummer/bassist/gitarist of zang/toetsen/blazer). Het blijkt dat er tussen 

de verschillende typen muzikanten geen signifiCant verschil bestaat in de gemiddelde tevredenheid over de klank 

van de repetitieruimte {i(l) = 2.429, p=.119). 

Tenslotte is de Kruskai-Wallis-test uitgevoerd om te zien welke van de termen uit tabel 5.2 significant verschillen 

per repetitieruimte. HE!!: blijkt dat geen enkele term significant verschilt per ruimte. Hieruit is af te leiden dat geen 

enkele ruimte bijvoorbeeld significant "doffer" of "helderder" wordt waargenomen dan een andere. 
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De variabelen waarmee een correlatie met de tevredenheid over de klank van de ruimte is gevonden, zijn echter 

in veel gevallen niet onafhankelijk van elkaar. Om een indruk te krijgen van hun onderlinge invloed is er een 

logistische regressie uitgevoerd, waarbij "de tevredenheid over de klank van de ruimte" de afhankelijke variabele 

is en de variabelen waarmee een significante correlatie met de tevredenheid is gevonden als onafhankelijke 

variabelen zijn ingevoerd. Uit deze analyse volgt dat "de beleving van de grootte van de ruimte" en "de 

tevredenheid over de prestatie van het instrument en/ of de versterker" de grootste invloed op de tevredenheid 

over de klank van de ruimte hebben. Ook blijkt dat de variabelen die een benaming voor de klank van de ruimte 

geven slechts een zeer klein effect op de tevredenheid hebben. 

5.8.3 Resultaten onderzoeksvraag 3: geluidniveau als afhankelijke variabele 

Bij de onderzoeksvraag of er eigenschappen van popmuzikanten en/ of repetitieruimtes te vinden zijn die verband 

hebben met het geluidniveau tijdens een repetitie kunnen er drie afhankelijke variabelen aangewezen worden. Dit 

zijn "het gemiddelde geluidniveau van een repetitie", "het gemiddelde geluidniveau rondom een muzikant'' en "de 

stijging van het geluidniveau tijdens een repetitie". Om te testen of er significante correlaties bestaan tussen de 

drie afhankelijke variabelen en de overige eigenschappen van de popmuzikant en/ of repetitieruimte, is er drie 

keer een correlatie test uitgevoerd volgens de methode van Spearman. De belangrijkste resultaten met 

betrekking tot deze onderzoeksvraag zijn hieronder per afhankelijke variabele kort beschreven. 

Gemiddeld geluidniveau tijdens een repetitie 

In tabel 5.3 en 5.4 zijn, in aflopende correlatiesterkte, de variabelen vermeld waartussen een significante relatie 

met het gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie bestaat. 

Tabel 5.3: Correlaties met "gemiddeld geluidniveau tijdens een repetitie" 

Variabele 
Aantal bandleden 
Stelling: Om lekker te repeteren moet alles zo hard mogelijk staan 
Hoe vaak gehoorbescherming gedragen wordt 
Stelling: Zacht repeteren werkt beter omdat het leidt tot het beter horen van mekaars partijen 
Volume repetitieruimte 
Aantal repetities per maand 
Stelling: Luid repeteren werkt beter omdat het op een optreden lijkt 

• Correlatie is significant op 0.05 niveau (two-tailed) 
•• Correlatie is significant op 0.01 niveau (two-tailed) 

p 
-.835** 
.589** 
.496** 
-.463** 
.397** 
.354* 
.298* 

Opvallend is dat wanneer er minder bandleden in een band zitten, het gemiddelde geluidniveau tijdens een 

repetitie hoger is. Ook is uit bovenstaande tabel af te lezen dat de meeste variabelen waarmee een correlatie met 

de tevredenheid is gevonden de houding van een muzikant representeren. De enige bouwkundige variabele die 

correleert met het gemiddelde geluidniveau is het volume van de repetitieruimte; hoe groter het volume van de 

ruimte des te hoger het gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie. 
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Tabel 5.4: Vervolg correlaties met "gemiddeld geluiddrukniveau tijdens een repetitie" 

variabele p 
droog -.287* 
donker .280* 

• Correlatie is significant op 0.05 niveau (two-tailed) 
•• Correlatie is significant op 0.01 niveau (two-tailed) 

Slechts twee variabelen die een benaming voor de klank van de ruimte geven correleren met het gemiddelde 

geluidniveau tijdens een repetitie. Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat wanneer een ruimte droger klinkt, het 

gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie afneemt. Wanneer een ruimte donkerder klinkt neemt het 

gemiddelde geluidniveau toe. 

Na het uitvoeren van de Kruskai-Wallis-test blijkt dat er tussen de repetitieruimtes een significant verschil bestaat 

in het gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie (}((3) = 10.458, p<.05). Echter, omdat er in ruimte 6 van 

dB's slechts één repetitie bruikbare meetresultaten voor het geluidniveau heeft opgeleverd (zie hoofdstuk 4) en 

daardoor geen betrouwbaar gemiddelde geluidniveau voor de ruimte van dB's berekend kan worden, is de test 

nog eens uitgevoerd zonder de resultaten van dB's. Het blijkt nu dat er tussen de repetitieruimtes geen significant 

verschil bestaat in het gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie (}((2) = 4.256, p=.119). 

Na het uitvoeren van een lineaire regressie blijkt dat "het aantal bandleden", "hoe vaak gehoorbescherming 

gedragen wordt" en de stelling "om lekker te repeteren moet alles zo hard mogelijk staan" de grootste invloed 

hebben op het gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie. 

Gemiddeld geluidniveau rondom een muzikant 

In tabel 5.5 en 5.6 zijn, in aflopende correlatiesterkte, de variabelen vermeld waartussen een signifiCante relatie 

met het gemiddelde geluidniveau rondom een muzikant bestaat. 

Tabel 5.5: Correlaties met "gemiddeld geluidniveau rondom een muzikant" 

variabele 
Aantal bandleden 
Stelling: Zacht repeteren werkt beter omdat het leidt tot het beter horen van mekaars partijen 
Stelling: Om lekker te repeteren moet alles zo hard mogelijk staan 
Hoe vaak gehoorbescherming gedragen wordt 
Hoe vaak volumeregeling instrument en/ of versterker aanpassen 
Type muzikant (Drummer/bassist/gitarist versus zanger/toetsenist/blazer) 
Stelling: Luid repeteren werkt beter omdat het op een optreden lijkt 
Aantal repetities per maand 
Volume repetitieruimte 

• Correlatie is significant op 0.05 niveau (two-tailed) 
•• Correlatie is significant op 0.01 niveau (two-tailed) 
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Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat het gemiddelde geluidniveau rond muzikanten van de klassieke 

rockformatie (drummer/bassist/gitarist) hoger is dan rond de overige muzikanten. Opmerkelijk is ook dat 

wanneer de volumeregeling tijdens een repetitie vaker wordt aangepast, het gemiddelde geluidniveau rondom 

een muzikant afneemt. 

Tabel 5.6: Vervolg correlaties met 'gemiddeld geluiddrukniveau rondom een muzikant' 

variabele p 
Schel .287" 

• Correlatie is significant op 0.05 niveau (two-tailed) 
•• Correlatie is significant op 0.01 niveau (two-tailed) 

Uit tabel 5.6 is af te lezen dat wanneer een ruimte scheller klinkt, het gemiddelde geluidniveau rondom een 

muzikant toeneemt. 

Na het uitvoeren van de Kruskai-Wallis-test blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen het type muzikant 

(drummer/bassist/gitarist versus zanger/toetsenist/blazer) en het gemiddelde geluidniveau per muzikant (X2(1) = 

7.170, p<.01). Muzikanten uit de groep drummer/bassist/gitarist bevinden zich tijdens een repetitie dus in een 

significant hoger geluidniveau. 

Na het uitvoeren van een lineaire regressie blijkt dat "het aantal bandleden" en "het volume van de 

repetitieruimte" de grootste invloed op het gemiddelde geluidniveau rondom een muzikant hebben. 

Stijging geluidniveau 

In tabel 5.7 zijn, in aflopende correlatiesterkte, de variabelen vermeld waartussen een significante relatie met de 

stijging van het geluidniveau bestaat. 

Tabel 5. 7: Correlaties met "stijging geluid niveau" 

variabele 
Huurtijd repetitieruimte in maanden 
Hoe vaak toonregeling instrument en/ of versterker aanpassen 
Mate waarin 'strak' spelen gemakkelijk gaat 
Beleving grootte ruimte 
Hoogte repetitieruimte 
Tevredenheid klank repetitieruimte 
Bass ratio (63Hz-2kHz) 

• Correlatie is significant op 0.05 niveau (two-tailed) 
•• Correlatie is significant op 0.01 niveau (two-tailed) 
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-.539** 
.484** 
.401** 
.393** 
.302* 
.293* 
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Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat wanneer de toonregeling van het instrument en/ of de versterker vaker 

wordt aangepast tijdens een repetitie, het gemiddelde geluidniveau meer stijgt gedurende een repetitie. Ook 

wanneer de bass ratio groter wordt en strak spelen gemakkelijker gaat, stijgt het gemiddelde geluidniveau tijdens 

een repetitie meer. 

Na het uitvoeren van de Kruskai-Wallis-test blijk dat er tussen de repetitieruimtes geen significant verschil bestaat 

in de stijging van het geluidniveau gedurende een repetitie {f(3) = 5.861, p<.119). Wanneer ruimte 6 van dB's 

niet wordt meegeteld in de test (zie eerder in deze paragraaf) blijkt opnieuw dat er geen significant verschil in de 

stijging van het geluidniveau tussen de repetitieruimtes bestaat ()[(2) = 2.538, p<.281). 

Na het uitvoeren van een lineaire regressie blijkt dat "de mate waarin strak spelen gemakkelijk gaat" en "de bass 

ratio" de grootste invloed op de stijging van het geluidniveau hebben. 

5.9 Bespreking resultaten 

In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten uit dit hoofdstuk kort samengevat. 

De meerderheid van de muzikanten vindt dat het geluidniveau tijdens een repetitie te hoog is en heeft daarbij 

last van één of meerdere te luide instrumenten. Ondanks dat de meeste muzikanten vinden dat repeteren op een 

laag geluidniveau beter werkt, is het gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie erg hoog. Wel zegt de 

overgrote meerderheid van de muzikanten zichzelf en andere instrumenten tijdens een repetitie redelijk tot goed 

te kunnen horen. Slechts een derde van de muzikanten zegt regelmatig gehoorbescherming te dragen. Ruim de 

helft van alle muzikanten draagt echter zelden of nooit gehoorbescherming. Bijna tweederde van de muzikanten 

denkt gehoorbeschadiging opgelopen te hebben. Een ruimte meerderheid van respondenten vindt dat de klank 

en de grootte van de ruimte van belang zijn om goed te kunnen repeteren. Bijna de helft van alle muzikanten is 

niet tevreden over de klank van de ruimte. Meer dan de helft van alle muzikanten vindt de ruimte waarin zij nu 

repeteren te klein. 

Tussen de repetitieruimtes bestaat geen significant verschil in de gemiddelde tevredenheid over de klank van de 

repetitieruimte. Wel hebben "de beleving van de grootte van de ruimte" en "e tevredenheid over de prestatie van 

het gebruikte instrument ent of versterker" de grootste invloed op de tevredenheid over de klank van de ruimte. 

Beide variabelen hebben een positieve correlatie met de tevredenheid over de klank van de ruimte. Ook tussen 

de typen muzikant (drummer/bassist/gitarist of zanger/toetsenist/blazer) bestaat geen signifiCant verschil in 

tevredenheid. Bovendien blijkt dat de benamingen voor de klank van de ruimte niet signifiCant verschillen tussen 

de vier repetitieruimtes, en slechts een zeer kleine invloed op de tevredenheid over de klank van de ruimte 

hebben. Desondanks blijkt dat wanneer er in verhouding meer lage frequenties in een ruimte ervaren worden, de 

tevredenheid over de klank van de ruimte afneemt. 

Er bestaat geen signifiCant verschil in het gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie tussen de vier ruimtes 

{met de resultaten van dB's weggelaten). "Het aantal bandleden" en de stelling "om lekker te repeteren moet 

alles zo hard mogelijk staan" hebben de grootste invloed op het gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie. 

Hierbij heeft de eerste variabele een negatieve correlatie met het gemiddelde geluidniveau en de tweede een 

positieve. Het gemiddelde geluidniveau rondom een muzikant verschilt wel signifiCant per type muzikant. Het 
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blijkt dat rondom drummers, bassisten en gitaristen een significant hoger geluidniveau bestaat dan rondom 

zangers, toetsenisten en blazers. 'Het aantal bandleden' en 'het volume van de repetitieruimte' hebben de 

grootste invloed op het gemiddelde geluidniveau rondom een muzikant, waarbij de eerste variabele een 

negatieve correlatie heeft met het gemiddelde geluidniveau rondom een muzikant en de tweede een positieve. 

Ook valt op dat de variabelen die correleren met het gemiddelde geluidniveau tijdens een repetitie en het 

geluidniveau rondom een muzikant vrijwel allemaal met de houding van de muzikant te maken hebben. Op het 

volume van de repetitieruimte na, zijn er geen bouwkundige variabelen die hiermee correleren. De stijging van 

het geluidniveau gedurende een repetitie verschilt ook niet significant per ruimte. "De mate waarin strak spelen 

gemakkelijk gaat'' en "de bass ratio" hebben de hierop de grootste invloed. Beide variabelen hebben een 

positieve correlatie met de stijging van het geluidniveau. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 

In dit onderzoek zijn dertien repetitieruimtes bouwkundig en akoestisch onderzocht en vervolgens geclassificeerd 

op nagalmtijd en bass ratio, welke is berekend uit de nagalmtijd. In de vier akoestisch meest verschillende 

ruimtes is vervolgens tijdens een aantal repetities het equivalente geluidniveau gemeten. Na deze metingen is 

aan de muzikanten een vragenlijst uitgedeeld waarin onder andere gevraagd is naar de akoestische beleving van 

de ruimte en het oordeel over de klank van de ruimte. Tot slot zijn de belangrijkste resultaten van de 

inventarisatie, de gemeten geluidniveaus en de vragenlijst verwerkt in een aantal statistische analyses. Uit deze 

analyses volgt onder andere welke eigenschappen van de ruimtes en muzikanten correleren met de tevredenheid 

over de klank van de ruimte en het oordeel hierover. 

Uit de akoestische inventarisatie in hoofdstuk 3 blijkt dat er tussen de repetitieruimtes grote verschillen in 

nagalmtijd en bass ratio bestaan. Zoals uit het literatuuronderzoek duidelijk is geworden zijn het vooral de lagere 

frequenties waarin zich de verschillen en potentiële problemen in de vorm van staande golven bevinden. Er werd 

dan ook verwacht dat deze verschillen zich zouden uiten in de tevredenheid over de klank van de ruimte en 

mogelijk in het gebruikte geluidniveau tijdens een repetitie. Echter, na de analyses die in hoofdstuk 5 zijn 

uitgevoerd blijkt dat de gemiddelde tevredenheid over de klank van de ruimte slechts heel weinig en bovendien 

niet signifiCélnt verschilt tussen de vier akoestisch meest verschillende ruimtes. Ook blijkt er geen significant 

verschil tussen de vier repetitieruimtes te bestaan in de hoogte van het gebruikte geluidniveau tijdens een 

repetitie of de stijging ervan. Bovendien zijn er geen significante verschillen in klank tussen de vier ruimtes 

gemeten. Elk van de ruimtes wordt door een meerderheid van de muzikanten als "modderig", "gonzend" of een 

andere klank met de nadruk op veel lage frequenties getypeerd. Enigszins tegen de verwachtingen in is er onder 

de vier verschillende repetitieruimtes dus geen ruimte aan te wijzen die duidelijk de voor- of afkeur heeft van de 

muzikanten. 

Uit de correlatieanalyses in hoofdstuk 5 volgt bovendien dat er, op het volume van de repetitieruimte en de bass 

ratio na, geen bouwkundige of akoestische variabelen zijn die correleren met de tevredenheid over de klank van 

de ruimte en/of het gebruikte geluidniveau. Tot dusver zijn het vooral variabelen die te maken hebben met de 

houding van de muzikant en de tevredenheid over het eigen instrumenten/of versterker en de hoorbaarheid 

ervan die hiermee correleren. 

Het feit dat de vier akoestisch meest verschillende ruimtes niet verschillend worden ervaren, beoordeeld en 

gebruikt kan mogelijk voor een deel verklaard worden uit de hoge geluidniveaus die in hoofdstuk 4 tijdens de 

repetities zijn gemeten. Het gemiddelde geluidniveau van een repetitie varieerde hier tussen lOOdB{A) en 

113dB(A). Hierbij zijn piekniveaus gemeten van maarliefst 120dB{A). Zulke hoge niveaus zijn al in korte tijd 

desastreus voor het gehoororgaan. Bovendien wordt het oor gevoeliger voor lage frequenties bij hoge 

geluidniveaus en worden vervormingen van het geluid en maskeringeffecten groter. Het lijkt hierdoor aannemelijk 

dat door deze hoge geluidniveaus er weinig verschil in klank tussen de ruimtes ervaren wordt tijdens een repetitie 

van een band. Ook lijkt het te verklaren waarom de meeste muzikanten de klank van hun repetitieruimte als 

"modderig" of "gonzend" ervaren. 

Het lijkt er dus op dat, voor deze deelpopulatie, de akoestische eigenschappen van een repetitieruimte slechts 

een hele kleine of geen invloed hebben op de tevredenheid over de klank van de ruimte en de hoogte van het 
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geluidniveau. Deze uitspraak kan nog verder aangesterkt worden met het feit dat de muzikanten zich allen (ver) 

binnen de galmstraal van de ruimte bevinden. Dit wil zeggen dat het directe geluidveld, afkomstig uit de 

versterkers en het drumstel, op de posities van de muzikanten sterker is dan het nagalmveld. Hierdoor is, samen 

met een verhoging van de gehoordrempel door de hoge geluidniveaus, van de karakteristieke akoestiek van een 

ruimte weinig meer terug te horen. 

Hoewel tussen de ruimtes geen verschillen geconstateerd zijn, is wel uit de resultaten van de analyses op te 

maken dat de aanwezigheid van meer lage frequenties in een ruimte een negatieve invloed heeft op de 

tevredenheid over de klank van de ruimte. Zo hebben de termen "modderig" en "gonzend" een negatieve 

correlatie met de tevredenheid, in tegenstelling tot termen als "helder" en "scherp". Bij een hogere bass ratio van 

de ruimte lijkt ook een grotere stijging van het geluidniveau tijdens een repetitie te horen en wordt de 

toonregeling van het instrument en/ of versterker vaker aangepast. Dit duidt er mogelijk op dat bij een grotere 

aanwezigheid van lage tonen het afstellen van instrumenten en versterkers lastiger wordt. Hiermee in 

tegenspraak is echter dat de mate waarin strak spelen gemakkelijk gaat toe neemt bij een hogere bass ratio van 

de ruimte. Dit effect wordt mogelijk verklaard doordat bij aanwezigheid van veellage tonen het effect van 

maskering groter wordt, met als gevolg dat fouten in timing en intonatie verdoezeld worden. 

Samengevat kan worden geconcludeerd dat, voor deze deelpopulatie, de akoestiek van de ruimte heel weinig 

invloed heeft op de ervaring van de klank van de ruimte en het gebruikte geluidniveau tijdens een repetitie. 

Desalniettemin zijn er wel aanleidingen gevonden dat de hoeveelheid lage frequenties aanwezig in een ruimte 

mogelijk een invloed heeft op de tevredenheid over de klank van de ruimte en de stijging van het geluidniveau 

gedurende een repetitie. 

Toch moet voorzichtig worden omgegaan met de resultaten uit de analyses. Het feit dat er tussen de 

repetitieruimtes geen significante verschillen in tevredenheid en beleving van de klank van de ruimte gevonden 

zijn kan ook liggen aan het gebruik van te weinig detail in de antwoordschalen van de vragenlijst. Wellicht waren 

en subtielere verschillen in tevredenheid tussen de ruimtes gevonden wanneer in plaats van de vierpuntsschaal 

bijvoorbeeld een zevenpuntsschaal was toegepast. Bij het vragen naar een benaming voor de klank van de 

ruimte had de respondent wellicht juist weer te veel keuze. Hierdoor zijn door verschillende muzikanten andere 

benamingen aangekruist die mogelijk dezelfde klank verwoorden, waardoor eenduidige resultaten zijn 

uitgebleven. Dit kan in een toekomstig onderzoek voorkomen worden door van te voren met behulp van 

factoranalyse de juiste schalen voor de benaming van de klank te bepalen. 

Omdat uitdit onderzoek toch doorschemert dat met name de verhouding van de lage en hoge frequenties in een 

ruimte zijn invloed heeft op de klank, de speelbaarheid en het gebruikte geluidniveau is verder onderzoek 

hiernaar van belang. Een vervolgonderzoek in de vorm van een experiment maakt het mogelijk om op 

gedetailleerd niveau inzicht te krijgen in de invloed van de akoestiek van de ruimte op de tevredenheid over de 

klank van de repetitieruimte en op de hoogte van het geluidniveau tijdens een repetitie. Vooral de invloed van de 

bass ratio is hierbij een interessant onderwerp. Voor het uitvoeren van een dergelijk experiment kan gedacht 

worden aan het inrichten van een ruimte waarin de akoestiek gecontroleerd gevarieerd kan worden. Eén of 

meerdere popbands zouden daarin kunnen repeteren onder verschillende omstandigheden en hun voor- of afkeur 

voor bepaalde omstandigheden kunnen uitspreken. Hierbij is onderzoek naar de validiteit voor benamingen voor 

de klank van de ruimte noodzakelijk. 
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