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Voorwoord 

 
Hartelijk bedankt voor de aanschaf van het E-book ‘Alles over DJ’en’. DJ’s vormen 

een mooi slag volk en het vak DJ’en gaat al een aardig tijdje mee. In dit E-book leer 

je alle ins en outs over dit prachtige vak. Wellicht heb je zelf de ambitie om een DJ te 

worden: dan is dit boek uitermate geschikt voor jou. Het zit boordevol praktische tips. 

Het kan ook zijn dat je, uit interesse, eens wilt weten wat een DJ nou precies doet. Er 

wordt nog weleens lichtzinnig over gedacht, zelfs een tikkeltje neerbuigend, want 

iedereen kan dat toch? Dat DJ’en. Ik hoop dat je na het lezen van dit boek daar 

uiteraard anders over denkt. Hoe dan ook vind ik het gaaf dat je je wilt verdiepen in 

het onderwerp. Een goede DJ heeft, vandaag de dag, ook een repertoire aan eigen 

platen. Je eigen muziek maken, kun je leren – vanuit huis – bij Onlineproduceren.nl. 

Check de website voor alle opties die er zijn om thuis aan de slag te gaan met het 

maken van je eigen muziek. Allereerst: veel plezier bij het lezen van dit boek en 

hopelijk tot snel, 

 

Michel 
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Opbouw E-book 
Wat is nu eigenlijk een goede DJ en wat doet hij precies? Daarom staat in dit E-book 

centraal: ‘Wat komt er allemaal kijken bij het vak ‘DJ zijn’ en hoe kan ik me daarin 

onderscheiden van de massa?’ Een gezonde mix van theoretische kennis en 

praktische ervaring is daarbij essentieel om tot een goed resultaat te komen. Dit E-

book biedt daarvoor een handreiking en ideaal vertrekpunt. Als je het leuk lijkt, kun je 

ingaan op de sectie ‘test je kennis’ aan het einde van elk ‘hoofdstuk. De vragen en 

stellingen kun je altijd bespreekbaar maken op de besloten Facebook-pagina van 

Onlineproduceren.nl. Mocht je (algemene of specifieke) vragen hebben: stel ze via 

michel@onlineproduceren.nl. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Onthoud 

goed: slechte vragen en ideeën bestaan niet. Nu komt het allerbelangrijkste: veel 

plezier bij het lezen! 
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Ø   Introductie vak DJ’en 

 

‘Martin Garrix flikt het weer’ 
 

Armin van Buuren, Tiësto, Hardwell, Afrojack, Nicky Romero, Dash Berlin, Showtek, 

Headhunterz, W&W, Fedde le Grand, Martin Garrix en ga zo maar door… De lijst 

van Nederlandse top DJ’s die internationaal schitteren is onwerkelijk groot en 

daarmee is Nederland, wereldwijd bekeken, onbetwist leider op het gebied van 

elektronische dansmuziek (EDM). Ook dit jaar staan er weer meer dan 25 

Nederlandse acts in de top 100 beste DJ’s van de wereld volgens de altijd omstreden 

verkiezing van het Britse tijdschrift DJ Mag top 100 met als kers op de taart: Martin 

Garrix voor de derde keer op rij verkozen to beste DJ van de wereld (2018). 

 

 
Afbeelding - Nederlander Martin Garrix in 2016 voor het eerst verkozen tot nr. 1 DJ van de wereld 

 

Exportproduct 

De overheid heeft dat natuurlijk ook gezien. De Nederlandse dance is in de 

afgelopen jaren een serieus exportproduct geworden. Sinds eind 2012 is dance als 
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onderdeel van de creatieve industrie opgenomen in het topsectorenbeleid van de 

regering en heeft daarmee een officiële erkenning gekregen vanuit de politiek. De 

dance-sector in Nederland is goed voor een half miljard euro en zevenduizend 

fulltime banen (ING, 2013). Hand in hand met het succes zijn 

evenementenorganisaties ontstaan, zoals het Nederlandse ID&T, die in eerste 

instantie een podium boden voor DJ’s als Tiësto en later met Tiësto zijn meegegaan 

naar het buitenland. Zo is de export van muziek en feesten een vlucht gaan nemen. 

Waar een klein land zo groot in kan zijn; het is iets om trots op te zijn als 

Nederlander. 

 

2018 weer een succesjaar 
Nederland is en blijft het nummer-1 danceland ter wereld. De nieuwe DJ Mag Top 

100 bevat 26 Nederlandse dj’s, meer dan een kwart van de lijst. Martin Garrix is 

wederom verkozen tot populairste dj van de wereld in 2018. Hij prijkt bovenaan in de 

publiekspoll dat jaarlijks wordt georganiseerd door het omstreden tijdschrift DJ Mag. 

De bekendmaking vond plaats in de Johan Cruijff Arena tijdens het Amsterdam 

Music Festival, het grootste evenement van het Amsterdam Dance Event (ADE). 

Populairste DJ's van de wereld 2018 (met maar liefst 7 Nederlanders in de top-
10) 

1.   Martin Garrix ! 
2.   Dimitri Vegas & Like Mike 
3.   Hardwell ! 
4.   Armin van Buuren ! 
5.   David Guetta 
6.   Tiesto ! 
7.   Don Diablo ! 
8.   Afrojack ! 
9.   Oliver Heldens ! 
10.  Marshmello 

 

 

 



	  

©	  Copyright	  Online	  Produceren	  2018	  

Gunstige toekomst 
Het succes van Nederlandse DJ’s inspireert weer nieuwe DJ’s en de top van 

Nederland zal (zonder het ooit toe te geven) altijd de voorkeur geven aan nieuw 

Nederlands talent om de weg naar de top in te zetten. Grote kans dat het succes van 

Nederlandse DJ’s voorlopig nog een tijd zal aanhouden.  

 

Meer dan een ‘plaatjesdraaier’ 

Nederlandse discjockeys zijn ons grootste muzikale exportproduct en dat maakt dat 

het vak DJ van vandaag de dag veel meer is dan ‘plaatjes draaien’. Er komt veel 

meer bij kijken. Dat zullen we gaan lezen in dit E-book. De moderne DJ is namelijk 

niet eentje ‘die alleen plaatjes draait’, maar ‘eentje die een ondernemer is’. Een 

ondernemer die alles moet beheersen van marketing, zakelijk handelen en denken, 

eigen muziekproducties maakt en zo veel meer. Onderschatting van het beroep is 

een veelgemaakte fout, dus ga er maar even goed voor zitten. 
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Hoofdstuk 1: De DJ 
 

Ø   Wat is een DJ? 

 

Voordat we gaan kijken hoe we het beste zelf een mix kunnen maken, is het goed 

om te weten wat nou eigenlijk een DJ is. Zo kan hier in ieder geval geen misverstand 

over bestaan. DJ is een afkorting voor discjockey (van het Amerikaans-Engelse disc 

jockey) en was van origine iemand die platen (discs) aan elkaar mixt voor een 

publiek. Vandaag de dag is de term DJ, dj of deejay meer gebruikelijk en wordt niet 

alleen meer gerefereerd aan platen, maar aan alle media waarmee muziek kan 

worden afgespeeld (USB, CD, harde schijf, etc.). 

 

 
Afbeelding - Traditionele platenspeler van het merk Technics 

 

Er zijn verschillende soorten DJ’s. Een radio-dj is iemand die ‘plaatjes aan elkaar 

praat’ en is meer een presentator. Edwin Evers is hier een mooi voorbeeld van. 

Daarnaast zijn er de discotheek-dj’s. Dit is iemand die muziek, meestal van het 

dance genre, aan elkaar mixt. In de discotheek wordt dus veelal live aan elkaar 

gemixt, in tegenstelling tot een radio-dj. Dit E-book focust op laatstgenoemde DJ 
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‘soort’, de discotheek-dj. Dit E-Book richt zich erop om jou zo goed mogelijk te 

informeren over de club-DJ en alle ins en outs die daarbij komen kijken. 

 

Ø   Wanneer ben je geschikt voor het vak DJ? 

 

 
Afbeelding - Uiteraard is iedereen in zekere mate geschikt om DJ te zijn 

 

Uiteraard is het zo dat iedereen kwaliteiten heeft en dat iedereen in zekere mate 

geschikt is om DJ te zijn. Toch zijn er verschillende ‘criteria’ waaraan je kan/moet 

voldoen om het als DJ ver te schoppen. Uiteraard verschillen de meningen over wat 

nou eigenlijk een goede DJ is. Naar mijn mening is het in eerste instantie belangrijk 

om te voldoen aan de volgende ‘eisen’: 

è   Je bent een pure muziekliefhebber. Je kunt elke dag luisteren naar 

(verschillende soorten) muziek en je kunt er helemaal in opgaan. Je hebt 

duidelijk gevoel voor muziek (ook al bespeel je misschien niet een instrument). 

Ook al waardeer je het niet altijd, je begrijpt iedere muziekstroming en je 

begrijpt dat emotie en energie achter een plaat heel belangrijk is. 

è   Je bent een echte verzamelaar. Als DJ is het belangrijk om over voldoende 

muziek te beschikken om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op het publiek. 

Jij begrijpt dit en je zoekt je wezenloos tot je ‘die ene plaat van gisteravond op 

dat ene festival’ hebt gevonden. 

è   Jij snapt en kent je muziek. Van iedere plaat die jij draait in een club weet jij 

exact hoe deze in de smaak gaat vallen. Ook weet je wanneer een ‘break’ of 

een ‘vocal’ begint van een volgende plaat. 
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Ø   Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van een DJ? 

 

 
Afbeelding - Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van een DJ? 

 

Vroeger was het heel erg cool als een DJ kon scratchen (vooral in de Hiphop scene 

erg populair). Tegenwoordig is deze truc niet heel cool meer en bovendien is men 

van mening dat dit niet de allerbelangrijkste taak van een DJ is (ook al is het 

natuurlijk heel vet wanneer een dergelijke techniek functioneel kan worden ingezet; 

zo bewijst Hardwell regelmatig tijdens livesets). Wat zijn de belangrijkste 

vaardigheden van een DJ? 

1.   Publiek aanvoelen 

Als DJ snap jij dat het publiek soms andere muziek wilt horen, ook al 

ben je het hier niet mee eens. 

2.   Sfeer aanvoelen 

Hoe is de sfeer op de avond van het draaien? Welke muziek past hier 

goed bij? Jij snapt deze vragen en gaat hier goed mee om. 

3.   Techniek beheersen 

Een goede vlekkeloze mix ten gehore brengen is zeer belangrijk. Dat is 

waar dit E-Book onder meer op ingaat. Hoe doe je dat dan? 
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Ø   Wat is de essentie van een goede ‘mix’? 

 

Het maken van een goede mix is één van de centrale onderwerpen in dit boek. Een 

plaat over laten gaan in een andere plaat is de essentie van een ‘mix’. Mixen kan op 

verschillende manieren, maar heel simpel gesteld geldt het volgende: als DJ moet je 

de juiste plaat op het juiste moment en op de juiste manier mixen. Dat klinkt 

heel simpel, maar dat is in de praktijk (zeker in het begin) een lastige opgave. 

Voordat we ingaan op het fenomeen mixen, eerst iets over de set-up. 

 

Moderne set-up 
Draaien (traditioneel met draaitafels) gebeurt tegenwoordig dus met 

multimediaspelers en een mixer. Wanneer je een DJ-klus binnen hebt gehaald, is de 

kans groot dat je de volgende set-up tegenkomt van het merk Pioneer: twee cd-

spelers en een mixer (Afbeelding 5). Een moderne variant hiervan zijn de NXS 

versies. Los van kleine nuance verschillen (verbeteringen) doen ze in de basis 

hetzelfde vergeleken met de immens populaire versie hieronder afgebeeld. 

 

 
Afbeelding - 2x Pioneer CDJ-2000 en mixer Pioneer DJM-850; ook wel Club standaard genoemd 

 

Deze gebruikelijke en moderne set-up bestaat uit twee mengpanelen (CDJ- 2000) en 

een mixer (DJM-800 of 850). De lessen bij DJ School Egmond zullen daarom ook 

gebruik maken van twee mengpanelen Pioneer CDJ-2000 en een mixer Pioneer 

DJM-850. Zo zul je het geheim leren kennen over professionele DJ-gear waar de 
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grote en kleine DJ’s mee werken. Een uitgebreide uitleg van knoppen en effecten 

volgt later in het boek evenals antwoord op de vraag: hoe maak ik nu een goede 

mix? Voor nu is het voldoende om te begrijpen wat een DJ is, wanneer je geschikt 

bent voor het vak en welke vaardigheden erbij komen kijken. 
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Ø   Test je kennis hoofdstuk 1 

 

Onlineproduceren.nl gelooft in actief leren op een toegankelijke wijze. Deze sectie 

biedt jou daarom de kans om je theoriekennis te testen aan de hand van vragen 

(voor jezelf) en stellingen. Als het je leuk lijkt: start een discussie op de besloten 

Facebook-pagina van Onlineproduceren.nl. Zeker voor de sectie ‘stellingen’ krijgen 

we ongetwijfeld ‘voer’ voor een leuke discussie. Succes! 

 

Testvragen à 

1.   Hoeveel Nederlanders staan er dit jaar in de top 5 van beste DJ’s volgens het 

Britse magazine DJ Mag top 100? Wie is de nummer 1? 

2.   Waar is de term DJ een afkorting van? 

3.   Leg in je eigen woorden uit wat een DJ tegenwoordig betekent. 

4.   Wanneer ben je geschikt voor het vak DJ? 

5.   Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van een DJ? 

6.   Leg in je eigen woorden uit wat volgens jou een goede mix inhoudt. 

7.   Hoe ziet een moderne set-up eruit voor een DJ? 

 

Stellingen à 

Denk na over de volgende stellingen. Zoek eventueel op internet voor extra 

informatie: 

•   Het succes van de huidige Nederlandse DJ’s is voor een groot deel te danken 

aan de Nederlandse DJ’s Tiësto en Armin van Buuren 

•   Ik vind dat een goede techniek (als vaardigheid) belangrijker is dan publiek en 

sfeer aanvoelen tijdens een avond 
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Hoofdstuk 2: Klassiek mixen in detail 
 

Ø   Herhaling hoofdstuk 1 

 

In hoofdstuk 1 hebben we kunnen lezen waarom het vak DJ’en zo populair is in 

Nederland, wat een DJ is, welke vaardigheden hij/zij moet hebben, wanneer je 

geschikt bent voor het vak en we hebben een eerste indruk gekregen van ‘de 

moderne set-up’ in veel clubs. Nu eerst tijd voor een kleine terugblik over deze set-

up. 

 

Moderne set-up herhaling 
Vorig hoofdstuk konden we lezen dat het maken van een technisch kloppende mix 

één van de belangrijkste onderwerpen is van dit boek. Een plaat over laten gaan in 

een andere plaat is de essentie van een ‘mix’. Mixen kan op verschillende manieren, 

maar heel simpel gesteld geldt het volgende: als DJ moet je de juiste plaat op het 

juiste moment en op de juiste manier mixen. Hier gaat dit hoofdstuk nu dieper op 

in. Wat is dan het juiste moment? Wat is juiste manier? En wat is de juiste plaat? 

Draaien (traditioneel met draaitafels) gebeurt tegenwoordig met multimediaspelers 

en een mixer: twee cd-spelers en een mixer (Afbeelding 1). 

 

 
Afbeelding - 2x Pioneer CDJ-2000 en mixer Pioneer DJM-850; ook wel Club standaard genoemd 
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Deze gebruikelijke en moderne set-up bestaat uit twee mengpanelen (CDJ- 2000) en 

een mixer (DJM-800 of 850). Steeds vaker komen we ook de modernere NXS 

versies van Pioneer tegen in clubs. Tijdens het vorige hoofdstuk was het voldoende 

om te begrijpen wat een DJ is, wanneer je geschikt bent voor het vak en welke 

vaardigheden erbij komen kijken. Nu gaan we kijken naar de vraag: hoe maak ik nu 

een goede mix? Mocht je de ambitie hebben om te gaan draaien: dan kun je direct 

aan de slag met de volgende tips. 

 

Ø   Hoe maak ik nu een goede mix? 

 

Draaien doet een DJ dus met twee (maar kan ook meer) draaitafels en een mixer. 

Om een track over te laten lopen heb je deze drie minimaal nodig. Daarnaast is een 

koptelefoon nodig om de track vooraf te beluisteren die nog niet ‘in de mix zit’. Heel 

simpel gezegd werkt een DJ het meest met de knoppen in de volgende afbeelding. 

            Draaitafel 1                         Mixer                  Draaitafel 2 

   

   5                              6                        

 

         8à  O       O  

 

   1                     4                                     7 

   2                                 3   

 

  

1.   Cue knop (beginpunt track) 

2.   Play knop 

3.   Tempo instelling (pitch control) 

4.   Draaischijf (Versnellen met klok mee of langzamer tegen klok in) 

5.   Info Display 

6.   EQ3 

7.   Gain (volume) controle (schuin links boven de 7) 

8.   Koptelefoon aan/uit 
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ü   De beat mix in detail 
Draaitafel 1 is te horen (in een club) wanneer de gain (7) van de linker speler 

omhoog staat. Middels de koptelefoon (8) kan de track van draaitafel 2 vooraf 

beluisterd worden. Dat kan door op de (meestal) gele knop te drukken onder de EQ3 

en boven de gain controle. Het is vaak, afhankelijk van de mixer, mogelijk om ervoor 

te kiezen om het geluid van beide draaitafels op de koptelefoon te beluisteren. De 

ervaring is, in het geval van beatmatchen, dat de volgende methode het handigste is 

(ook al is dit voor iedere DJ anders): zet de EQ3 gain knop (bovenop de speler) van 

draaitafel 2 harder dan de huidige track (draaitafel 1). Check, middels de CUE knop, 

of de eerste tel een beat (meestal kick) betreft. Zo ja, zet dan beiden tracks aan op je 

koptelefoon (gele knoppen). Tel mee met de huidige track (druk desnoods diverse 

malen ritmisch op de CUE knop) en druk vervolgens op de play knop van draaitafel 2 

op een door jou te bepalen mix moment. Over dit ideale ‘mixmoment’ komen we op 

terug. Luister goed of de track gelijkloopt met de huidige plaat. Stel dat de track op 

draaitafel 2 sneller is, draai dan tegen de klok in om de track af te remmen en stel 

tegelijkertijd de BPM naar beneden bij. Luister nogmaals en check of de track nu 

gelijkloopt. Zo ja, gooi de Gain (7) van draaitafel 2 langzaam open en ‘het mixen’ kan 

beginnen. Hier is een goed gebruik van de EQ3, filter en eventueel andere effecten 

voor nodig. Hier wordt ook op teruggekomen. In eerste instantie is het belangrijk om 

‘feeling’ te krijgen met het ‘gelijk laten lopen’ van de platen. Een goede oefening is 

om niet te kijken naar het aantal door de display beschreven BPM (Beats Per Minute) 

en puur op gevoel te gaan luisteren. Als je dit onder de knie krijgt, dan ben je al een 

behoorlijk eind op weg. 
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ü   De drop mix in detail 
Hierboven is de beroemde ‘Beat mix’ beschreven. Mixen kan echter ook op andere 

manieren. Bijvoorbeeld de ‘drop mix’ (en varianten hiervan). Het begin is hetzelfde 

als bij de beatmix. Draaitafel 1 is te horen (in een club) wanneer de gain (7) van de 

linker speler omhoog staat. Middels de koptelefoon (8) kan de track van draaitafel 2 

vooraf beluisterd worden. Dat kan door op de (meestal) gele knop te drukken onder 

de EQ3 en boven de gain controle. Het is vaak, afhankelijk van de mixer, mogelijk 

om er voor te kiezen om het geluid van beiden op de koptelefoon te beluisteren. Het 

is nu van belang om de gain knop van draaitafel 2 alvast volledig open te zetten. 

Druk op de play-knop van draaitafel 2 en schuif tegelijkertijd de gain knop van 

draaitafel 1 naar beneden. Dit is, simpel gezegd, de dropmix en kan uitermate 

effectief zijn een situatie wanneer je in de problemen komt. Bijvoorbeeld wanneer je 

te weinig tijd hebt om in te mixen of bijvoorbeeld wanneer je twee tracks moet mixen 

die qua tempo heel erg uit elkaar liggen. Het kan ook zijn dat je een hele vette track 

hebt zonder intro (en gelijk in de break begint). Gooi dan deze track erin op het 

moment dat de break van de lopende plaat begint. 
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Ø   Hoe is dance muziek opgebouwd qua structuur? 

 

Alhoewel je je handen vol zult hebben met ‘beat matching’ ben je er nog niet. 

Natuurlijk is het de belangrijkste skill, maar zwaarwegend is ook om te begrijpen hoe 

dance muziek is opgebouwd en op welke momenten je het beste kunt mixen. In deze 

sectie zal ik met name Engelse termen gebruiken, omdat deze ook terugkomen in de 

meeste software (mocht je later ook gaan produceren). Hierna volgen eerst een 

aantal termen voordat wordt ingegaan op structuur. 

 

•   Beat (tel): elke dance track is opgebouwd uit drum beats: boom, boom, boom, 

boom. Deze beats komen in groepen van vier. Dit wordt een bar (maat) 

genoemd. Het overgrote deel van house en club muziek is opgebouwd in deze 

vier tellen. Andere genres kunnen bijvoorbeeld uit drie tellen zijn opgebouwd. 

•   Bar (maat): dit is een groep van vier beats 

•   Phrase (blok): een phrase bestaat meestal uit vier bars (16 beats) of acht bars 

(32 beats) 

 

Phrases (blokjes) zijn belangrijk om te begrijpen, omdat in dance tracks (kleine en 

grote) veranderingen veelal plaatsvinden aan het begin van een nieuw blokje. Dit 

gebeurt dan meestal bij 8 (32 tellen) of zelfs 16 bars (64 tellen). Deze verandering 

kan zijn: er komt een hi-hatt bij of een piano, zang, etc. Dat gebeurt dus altijd op 

dezelfde intervallen. 

Handig om te weten à De meeste dance tracks hebben een ‘snelheid’ van 128 

BPM (Beats Per Minute). Snelheid van een plaat is op de Pioneer CDJ-2000 

rechtsonder af te lezen op het scherm. 128 beats staan gelijk aan 32 Bars. We 

hebben net kunnen 

lezen dat elke 

verandering bij 8 of 

16 bars 

plaatsvindt. Met 

andere woorden: 

elke 15 of 30 
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seconden vindt er een verandering plaats. 

Nu we weten wat beats, bars en phrases zijn, kunnen we wat meer in detail gaan 

kijken naar de opbouw van een nummer. Een typische dance track is als volgt 

opgebouwd: 

1.   Intro (veelal instrumentaal) 

2.   Verses/choruses (hoofdidee en melodie) 

3.   Bridge (verbinding tussen chorus en breakdown; meestal afwijkend van 

voorafgaande chorus) 

4.   Breakdown (volledige ‘terugval’ en heropbouw van de track naar de laatste 

climax) 

5.   Chorus (kan vaker herhaald worden op het einde) 

6.   Outro (instrumentaal) 

Al deze secties hebben een lengte bestaande uit 8, 16 of 32 bars. In bepaalde 

genres, zoals techno, kunnen deze secties nog langer duren. Nu we een beter begrip 

hebben van zogenaamde phrases, kunnen we gaan kijken naar phrase matching. 

 

Ø   Wat is phrase matching? 

 

Bij beat matching is het de kunst om een nieuwe plaat gelijk te laten lopen met de 

huidige plaat. Alleen, dit is niet voldoende om goed te kunnen mixen. Twee nummers 

gelijk laten lopen gedurende een overgang is slechts de helft van het werk. Om 

ervoor te zorgen dat de overgang zo natuurlijk mogelijk klinkt, is het belangrijk om bij 

8 of 16 bars te mixen. Met andere woorden: wanneer bij de huidige plaat de eerste 

beat van een nieuwe phrase begint, druk je op play bij de plaat die erin moet komen 

(deze start namelijk ook op de eerste beat van de eerste phrase). Voilà: dat is de 

kern van phrase matching. Je mix krijgt op deze manier een meer natuurlijke 

overgang. 

 Let op: kennis van de tracks die je draait, is uitermate belangrijk voor de 

perfecte overgang. Als jij weet dat je huidige plaat een outro heeft van 16 bars en de 

nieuwe plaat een intro van 16 bars, dan kun je deze goed met elkaar mixen. 

Nogmaals, een goed gebruik van de EQ3, filter en eventueel andere effecten worden 

later besproken om de mix nog vloeiender te laten verlopen. 
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Ø   Wat is harmonisch mixen? 

 

Phrase en beat matching is essentieel om goed te mixen. Daarnaast is een goed 

gebruik van de EQ3, filter en andere effecten belangrijk (theorieles 3). Maar er is nog 

iets heel belangrijks: het kan zijn dat twee platen in een verschillende toonsoort zijn 

geschreven en daardoor klinkt de overgang vals. Hier is een oplossing voor: 

harmonisch mixen, wat is dat? Harmonisch mixen is een techniek waarbij tracks 

worden gemixed die in dezelfde of aanverwante (muziek-) sleutel staan. Op deze 

manier worden vals klinkende overgangen grotendeels vermeden (maar niet 100% 

uitgesloten). In hoofdstuk 6 wordt hier dieper op ingegaan. Ook wordt hier dieper 

ingegaan op het maken van eigen mash-ups. Hierbij is het ook van belang dat tracks 

in dezelfde toonhoogte zijn geschreven. 
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Ø   Test je kennis hoofdstuk 2 

 

Onlineproduceren.nl gelooft in actief leren op een toegankelijke wijze. Deze sectie 

biedt jou daarom de kans om je theoriekennis te testen aan de hand van vragen 

(voor jezelf) en stellingen. Als het je leuk lijkt: start een discussie op de besloten 

Facebook-pagina van Onlineproduceren.nl. Zeker voor de sectie ‘stellingen’ krijgen 

we ongetwijfeld ‘voer’ voor een leuke discussie. Succes! 

 

Testvragen à 
1.   Leg in eigen woorden uit hoe de beat mix werkt 

2.   Leg in eigen woorden uit hoe de drop mix werkt 

3.   Wanneer pas je een drop mix toe? 

4.   Leg uit wat beats, bars en phrases zijn 

5.   Waarom is het belangrijk om te begrijpen wat phrases zijn? 

6.   Wat is volgens jou het ideale mixmoment? 

7.   Wat betekent harmonisch mixen precies? 

 

Stellingen à 

Denk na over de volgende stellingen. Zoek eventueel op internet voor extra 

informatie: 

•   Phrase matching is minstens zo belangrijk als beat matching 

•   Ik vind een goede afwisseling tussen drop en beat mixing belangrijk tijdens 

een set 
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Hoofdstuk 3: Effecten, apparatuur en Rekordbox 
 

Ø   Herhaling hoofdstuk 2 

 

In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen lezen hoe de beat en de drop mix werken 

en wanneer je deze kunt toepassen. Daarnaast hebben we kunnen lezen wat beats 

(1 tel), bars (een maat; 4 tellen) en phrases (4, 8 of zelfs 16 bars) zijn en hebben we 

ook geleerd waarom deze phrases zo belangrijk zijn in dance muziek. Dance muziek 

is namelijk dusdanig opgebouwd dat de verschillende secties (intro, verses, chorus 

(drop), breakdown, etc.) in zogenaamde phrases zijn ingedeeld. Overgangen van de 

ene naar de andere sectie gebeuren altijd bij de eerste tel van een nieuwe phrase. 

Hoe lang deze phrase dan precies duurt, is afhankelijk van de track en het genre. In 

genres zoals techno kunnen de phrases lang duren (16 bars, of misschien wel 32 

bars). Met de kennis van de structuur van dance muziek hebben we kunnen leren 

wat phrase matching is en dat dit essentieel is om je mix nog vloeiender te laten 

verlopen. Tot slot hebben we een korte blik geworpen op het fenomeen harmonisch 

mixen. De ‘echte professionals’ begrijpen dat een mix nog vloeiender gaat klinken 

wanneer harmonisch gemixed wordt. Harmonisch mixen houdt in dat de overgangen 

in dezelfde of aanverwante toonsoort zijn geschreven (bijvoorbeeld A-mineur naar A-

mineur). Het fenomeen harmonisch mixen komen we in een later hoofdstuk op terug. 

 

Accent hoofdstuk 3 
Dit hoofdstuk gaat dieper in op mixen aan de hand van effecten, EQ3 en filtergebruik. 

Ook gaan we inzoomen op de CDJ-2000 en DJM-850, apparatuur waar ik jarenlang 

DJ-les mee heb gegeven in mijn studio. Daarnaast krijg je een handige ‘mix checklist’ 

en basiskennis van het softwareprogramma Rekordbox. 

  



	  

©	  Copyright	  Online	  Produceren	  2018	  

Ø   EQ3, filter en andere effecten 

 

Vorige les hebben we gelezen hoe het is om te ‘beat matchen’. Wellicht heb je ook 

zelf wat geprobeerd? Laat het me weten. Conclusie in veel gevallen: niet eenvoudig. 

Oefening baart kunst, zo geldt ook hier. Desalniettemin gaan we nu toch een stapje 

verder kijken om het fenomeen ‘mixen’ een extra dimensie te geven, want: 

 

•   We weten nu hoe we een plaat gelijk moeten laten lopen 

•   We weten hoe we deze erin kunnen mixen 

•   We weten hoe we een track kunnen afremmen/versnellen om deze weer gelijk 

te laten lopen met de huidige plaat 

•   We weten het ideale mixmoment door onze kennis van een track en kennis 

van phrases 

•   We snappen het belang van phrase matching 

 

Als we bovenstaande punten bekijken, zijn we al een aardig eind op weg. Wat weten 

we nog niet? Belangrijk: onderschat de bovenstaande elementen niet. Beat matching 

en phrase matching zijn lastig om in de praktijk te brengen en zal zeker enige tijd 

kosten. Raak niet moedeloos hiervan. We gaan een stapje verder: stel dat je bij de 

nieuwe plaat zojuist het volume omhoog hebt gedraaid en de platen lopen gelijk. Je 

bent er dan nog niet, want hier is een goed gebruik van de EQ3 (3-band equalizer), 

filter en eventueel andere effecten voor nodig. Tijdens hoofdstuk 3 zullen we vooral 

focussen op de EQ3 en filtergebruik. Overige effecten, zoals effectief gebruik van 

onder meer de flanger, echo en delay, worden uitgebreid besproken tijdens 

hoofdstuk 6.  
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ü   3-band Equalizer 

Om te begrijpen wat een EQ3 doet, hieronder afgebeeld als de 3 zwarte knoppen 

(onder de gain en boven de effecten knop op de Pioneer DJM-850), gaan we eerst 

kijken naar het geluidsspectrum dat iedere track kenmerkt. 

 

 
 

Geluid komt op ons af in zogenaamde golven en zijn voor het menselijk gehoor 

hoorbaar tussen de 20 Hertz en 20.000 Hertz (= 20 Kilo Hertz). In de lage frequenties 

(tussen de 20 en 200 hertz) bevindt zich veelal de Bass en Kick van een plaat. Dit 

zijn de frequenties die het meest voelbaar zijn. In de midden frequenties (tussen de 

200 en 5000 hertz (of 5K)) bevinden zich veelal vocalen, percussie, cymbalen, maar 

ook de ‘punch’ van een kick bijvoorbeeld. Boven de 5000 hertz zijn de zogenaamde 

hoogfrequenties en geven vaak openheid aan een nummer. De meeste nummers 

hebben een goede balans tussen lage, midden en hoge frequenties. In 

softwareprogramma Ableton (hier meer informatie over tijdens de Online cursussen 

van Onlineproduceren.nl) is middels een spectrum analyzer het volledige spectrum 

tussen 20 en 20.000 hertz continue waar te nemen van een nummer. Zie begin 

volgende pagina voor een dergelijke spectrum analyzer. Links zijn de lage 

frequenties te zien en rechts de hoge frequenties. Het is gebruikelijk dat deze schuin 

afloopt, omdat de lage frequenties in dance muziek altijd meer zijn geboost (moet 

voelbaar zijn). 
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Een EQ-3 is op de Pioneer DJM-850 te vinden op ieder kanaal (overigens is een EQ-

3 heel gebruikelijk en nagenoeg op alle mixers van ieder merk te vinden op dezelfde 

manier). Het zijn, zoals eerder vermeld, de drie zwarte knoppen onder de gain knop 

(bovenste knop op ieder kanaal). Hoe kun je de EQ3 vinden en gebruiken in Ableton 

voor het maken van eigen mash-ups? Mash-ups zijn handig om je eigen set een 

unieke draai te geven. Alles hierover tijdens de online-cursussen van 

Onlineproduceren.nl. Zoals we weten komt kanaal 1 overeen met het kanaal van de 

linker CDJ-2000 en kanaal 2 overeen met de rechter CDJ-2000. Ieder kanaal heeft 

dus zijn eigen EQ3. Standaard ‘staan de knoppen’ op 12 uur, dus recht omhoog. Dat 

geldt nagenoeg voor alle knoppen op de mixer. 

	  
Afbeelding	  -‐	  12	  uur	  is	  de	  '	  standaard'.	  Niet	  alles	  staat	  op	  12	  uur	  hierboven 
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Op de DJM-850 (overigens ook op andere versies en mixers van een ander merk) is 

de onderste van de drie knoppen gelinkt aan de lage frequenties, de middelste knop 

aan de midden frequenties en de bovenste knop aan de hoge frequenties. Door de 

knop naar links te draaien wordt het volume van dit gedeelte van de track 

verminderd. Naar rechts wordt dit geboost, dit is niet heel gebruikelijk, maar kan 

zeker van (creatieve) waarde zijn. Voordat we een scenario gaan schetsen waarin de 

EQ3 naar voren komt, nu eerst iets over de filter. 

 

ü   Filtergebruik 

Om te begrijpen hoe een filter doet, is het eerst handig om te begrijpen hoe deze 

geactiveerd moet worden op de DJM-850. De DJM-850 heeft standaard vier effecten 

die toegepast kunnen worden, te weten: white noise (ruis geluid), gate (‘flikkering van 

het volume’), crush (vorm van distortion) en een filter. De meest gebruikte is de filter 

knop. Druk op de blauwe knop ‘filter’ en deze begint te knipperen, dat is een teken 

dat het effect is geactiveerd. 

 

 
 

Wat is een filter en hoe kun je een effect toevoegen op een kanaal? Middels de ‘color 

knop’ boven de CUE knop waarmee je een track vooraf kunt beluisteren op je 

koptelefoon is het geselecteerde effect (blauwe knop) te activeren. Een filter doet 

nagenoeg hetzelfde als de EQ3 alleen is het hiermee mogelijk om met 1 knop al het 

laag of al het hoog eruit te filteren.  

Ø   Door naar rechts te draaien, activeer je een ‘high-pass filter’: hiermee wordt 

het laag weggefilterd en het hoog blijft over. Hoe meer je naar rechts draait 

hoe dramatischer het effect. Zie afbeelding op de volgende pagina. 
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Ø   Door naar links te draaien, activeer je een ‘low-pass filter’: hiermee wordt het 

hoog weggefilterd en het laag blijft over. Hoe meer je naar links draait hoe 

dramatischer het effect 

 

 
Afbeelding - Een 'high-pass filter' in Ableton Live 

ü   Scenario 

Het volgende scenario gaat uit van een outro en een intro die beiden gelijklopen (dus 

je hebt de phrases van beiden tracks gelijk laten lopen). Het volgende scenario is 

slechts een ‘vage stelregel’, iedere track kan een andere methode vragen. Over het 

algemeen zit je toch wel goed als je je houdt aan de volgende procedure à 

Je hebt zojuist op je koptelefoon gehoord dat je nieuwe track ‘B’ gelijkloopt 

met de huidige track ‘A’. Je doet je koptelefoon af en je staat op het punt 

om het volume omhoog te gooien van B. Voordat je dit doet, draai je de 

lage frequenties van B naar z’n allerlaagste volume (dus naar links). Je 

voorkomt hiermee dat de lage frequenties van B gaan ‘vechten’ met de 

lage frequenties van A. Haal ook een beetje van het midden en de hoge 

frequenties af (alternatief: gebruik een high-pass filter op B). Gooi nu het 

volume open van B op het moment dat er een nieuwe phrase begint. 

Haal vlak daarvoor (of nagenoeg tegelijkertijd) het volume alvast een 

klein beetje naar beneden van A. Voordat een nieuwe phrase begint kun 

je alvast langzaam (aan het begin van een bar het liefst) de midden en 

hoge frequenties omgooien, dus die van B open en die van A 

dichtdraaien (doe dit ritmisch). Als een nieuwe phrase begint gooi je ‘het 

laag’ van B open (of je drukt op de blauwe knop zodat de filter uitgaat) en 

draai je het laag van A dicht (naar links. Alternatief: gooi een high-pass 
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filter open). Protip: draai het laag van A vier seconden voordat een nieuwe phrase 

begint alvast dicht en gooi het laag van B open op het moment dat een nieuwe 

phrase begint: dit heeft een goed effect op het publiek omdat mensen het gevoel 

duidelijk hebben dat er iets nieuws gaat beginnen. Begin vervolgens langzaam met 

het uitfaden van het volume van track A. Afhankelijk van de plaat kunnen ze soms 

heel lang naast elkaar ‘aan’ staan. 

 

ü   Overige effecten 

De DJM-850 heeft nog talloze andere mogelijkheden. Het meest rechterkanaal is een 

volledig effectenkanaal dat tegelijk met de vier eerdergenoemde effecten kan worden 

gebruikt. Dit levert interessante combinaties op. Hoe je deze effecten nuttig kunt 

gebruiken, wordt duidelijk tijdens hoofdstuk 6. Je zult voor nu je handen vol hebben 

met effectief filter- en EQ3gebruik. 

 

Ø   Pioneer CDJ-2000 en DJM-850 in detail 

 

 
 

Eerder hebben we kunnen lezen dat een DJ draait met draaitafels en een mixer. 

Populair en gebruikelijk, op moment van schrijven, zijn de modellen van Pioneer: 

mixer DJM-850 of 900 en de CDJ’s 2000 (Nxs) of vernieuwde versies hiervan. Hierbij 

moet vermeld worden dat andere merken, waaronder Numark, behoorlijk in opkomst 

zijn. De voorspelling was een aantal jaren geleden dan ook dat Pioneer flink wat 



	  

©	  Copyright	  Online	  Produceren	  2018	  

concurrentie erbij zou krijgen, maar tot op de dag van vandaag is het Japanse bedrijf 

nog altijd toonaangevend in DJ-land. Deze sectie biedt een stukje 

achtergrondinformatie over de apparatuur en de belangrijkste knoppen. Voor meer 

details over alle knoppen biedt hoofdstuk 6 wederom uitkomst. 

 

•   Pioneer DJM-850 

We hebben inmiddels al aardig wat knoppen bestudeerd op de DJM-850 en zijn dus 

al goed op weg om een begrip te krijgen van de werking ervan. De DJM-850 is een 

vier-kanaals mixer met een hoogwaardige geluidskwaliteit en, zoals eerder vermeld, 

de huidige ‘clubstandaard’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü   Headphones 

Linksonder bevindt zich de sectie ‘headphones’. We weten al dat een 

kanaal vooraf te beluisteren is door op de gele CUE knop te drukken 

boven de volumeknop op ieder kanaal. Vanaf nu weet je ook het 
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volgende: middels de onderste knop (level) kun je het volume instellen van je 

koptelefoon. Het kan zijn dat je voorganger, als je het overneemt van iemand tijdens 

een set, ontzettend hard vooraf beluisterd. Kijk dus goed uit voordat je zomaar de 

koptelefoon opzet. De knop ‘mixing’ is aan te passen naar wens in hoeverre je het 

kanaal hoort waar de CUE knop geel is in combinatie met het mastersignaal. Tip: 

houd deze neutraal en klik gewoon op de gele CUE knop van het kanaal dat je erbij 

wilt beluisteren. Je kunt altijd tijdelijk de gain harder zetten van je in te mixen kanaal. 

 

ü   Cross fader assign 

Je kunt mixen ‘zonder 

cross fader assign’ of 

‘met’. Het is dus namelijk 

ook mogelijk om met de 

cross fader te werken, 

onder professionals iets 

minder gebruikelijk, omdat 

de controle over het 

volume van de tracks 

afzonderlijk dan minder is. 

Hoe werk je met de crossfader? Stel je wilt kanaal 1 en 2 met elkaar laten 

‘crossfaden’. Selecteer bij kanaal 1 

‘A’ (bij A thru B) en bij kanaal 2 ‘B’ (bij 

a thru B). Selecteer vervolgen bij 

‘CROSS FADER’ de meest linker 

optie. Nu kun je met de crossfader 

(onderin de afbeelding) van links naar 

rechts (of andersom) bewegen en 

daarmee veranderen van track. 

 

•   CDJ-2000 
De CDJ-2000 is de opvolger van de 

CDJ-1000 en heeft de gebruikelijke 
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lay-out en herkenbaarheid van de vorige versie meegenomen. De CDJ-2000 biedt 

diverse digitale functies waaronder het opnemen van mixjes met de computer. 

Daarnaast valt het grote display op; hier worden tracks geladen via diverse media 

waaronder USB of CD. Ook is hier informatie over de voortgang van een track te 

zien. De eenvoud van de grote ronde menuknop rechts van het scherm, zorgt voor 

een snelle en efficiënte bediening.  

  

Verder is de speler voorzien van diverse tools, waaronder MIDI via USB en de 

mogelijkheid om spelers met elkaar te linken via een netwerkkabel. Zo kunnen tot 

vier CDJ-2000 spelers aan elkaar worden gelinkt zodat zij van dezelfde USB-stick of 

externe USB-bron (harde schijf) tracks kunnen halen. 

 

CDJ2000 NEXUS EN NXS2 
De opvolger van de CDJ2000 was de CDJ2000 NXS (NEXUS). Belangrijke revolutie 

was de beat sync functie en enkele details. De NXS2 bracht ook weer een aantal 

vernieuwingen met zich mee waaronder de afspeelmogelijkheid van FLAC 

bestanden. Ook meer Hot Cue knoppen en een full colour touch LCD scherm zijn 

enkele welkomen verbeteringen. De basis van het mixen blijft echter hetzelfde. De 

uitleg die volgt met betrekking tot de CDJ2000 is dus ook relevant voor nieuwere 

varianten. 

 
à Knoppen op de CDJ2000 
Links van het scherm is het mogelijk om de bron te selecteren waar je tracks vanaf 

wilt laden. De meest gebruikte hiervan is USB. De oranje knop is de ‘CUE-knop’ en 

de groene knop de ‘Pause-play knop’. Rechtsonder bevindt zich de ‘Pitch-control’ om 

eventueel de snelheid van de plaat mee aan te passen. Onder de twee gele knoppen 

is de knop ‘4-beat loop’ te zien, deze kun je activeren om snel een loop te zetten van 

1 bar. Zorg ervoor dat je timing goed is (op de 1e beat van een bar). Druk op 

reloop/exit om de loop ‘te verlaten’. Links staat ‘A, B en C’ staan, hiermee kun je 

vooraf ingestelde Hot CUE points met Rekordbox mee activeren (zie laatste sectie 

theorieles 3). Nu eerst een handige checklist mixen. 
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Ø   Checklist mixen 

 

Nu we alle kennis hebben van mixen kunnen we een mooie checklist opstellen, 

handig voor later. Plaat A is de huidige plaat en plaat B wil je erin mixen. De 

volgende checklist is, zoals eerder vermeld, slechts een ‘algemene richtlijn’. Iedere 

mix is anders, toch kom je hier een heel eind mee. 

 Handeling 
Stap 1 Check of alle knoppen van plaat B op 12 uur staan 
Stap 2 Stel BPM van plaat B gelijk aan plaat A 
Stap 3 Zet de CUE knop aan van plaat B 
Stap 4 Check of de plaat start op de eerste tel met het 

herhaaldelijk indrukken van de CUE knop 
Stap 5 Voer de gain van plaat B (boven de EQ3) iets op en zet 

de CUE aan van zowel plaat A als B 
Stap 6 Druk de CUE knop van plaat B ritmisch in (ritme van 

plaat A) en houd de CUE knop op een gegeven 
moment ingedrukt om te kijken of plaat B gelijkloopt 
aan plaat A. Zo ja? Ga door naar stap 7. Nee? Stel de 
BPM gelijk aan plaat A door te corrigeren met 
Pitchcontrol 

Stap 7 Zoek een ideaal mixmoment aan de hand match 
phrasing en gooi de plaat hier in (nog niet het volume 
open gooien) 

Stap 8 Gooi de lage frequenties (en eventueel ook andere 
frequenties) eruit van plaat B (EQ3 of filtergebruik) en 
zoek een ideaal moment om het volume omhoog te 
gooien aan de hand van match phrasing (bedenk 
namelijk: natuurlijke veranderingen vinden plaats op 
vaste intervallen) 

Stap 9 Gooi het volume open van plaat B open en ga mixen: 
gooi de lage frequenties ‘om’ op een door jou gekozen 
interval. Dat wil zeggen: het laag erin van plaat B en 
het laag eruit van plaat A. Gooi eveneens de lage en 
midden frequenties om op een natuurlijk interval. 

Stap 10 Tot slot: haal het volume van plaat A langzaam naar 
beneden (en laat deze helemaal verdwijnen als 
eventueel een nieuwe phrase begint bij plaat B; 
bijvoorbeeld een break) 
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Ø   Basiskennis Rekordbox 

 

Deze sectie zal de basis behandelen van Rekordbox, de gebruikerssoftware voor 

DJ’s met de Pioneer CDJ-2000 (maar ook andere Pioneer apparatuur werkt hier mee 

samen). Rekordbox software is gratis en blijft continue nieuwe versies aanbieden die 

voldoen aan de laatste wensen van klanten. Deze sectie zal gaan uitleggen wat 

Rekordbox is en waarom het met name handig voor is voor DJ’s. Uitgebreid 

functioneren van Rekordbox komt aan bod tijdens hoofdstuk 6. 

 
Rekordbox is een gratis softwareprogramma en kan door iedere DJ gratis 

gedownload worden. Het programma is specifiek ontworpen om te gebruiken in 

combinatie met een CDJ-speler. De software is bedoeld om je muziekbibliotheek in 

te beheren en waarom is dat handig à 

•   Het programma analyseert de golfvorm van te voren zodat deze later op je 

CDJ gelijk te zien is 

•   Het programma analyseert de BPM van te voren zodat deze later op je CDJ 

gelijk te zien is 

•   Met het programma is het mogelijk om voorafgaand aan je set loops, CUE 

pionts en Hot Cue Points te zetten zodat deze later op je CDJ te zien zijn 

•   Beheer zelfgemaakte afspeellijsten (volgende theorieles meer over 

muziekcollectie beheren) 

•   Het is ook mogelijk om je laptop aan te sluiten en je computer (icm 

Rekordbox) als muziekbron te gebruiken 

Rekordbox is dus eigenlijk het hart van iedere DJ. Het is de plek waar DJ’s hun 

nieuwste muziek toevoegen en (speciale) afspeellijsten beheren. Waarom via 
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Rekordbox en niet gewoon rechtstreeks op een USB? Dat is heel simpel: een CDJ 

moet dan alle informatie nog analyseren op het moment dat je een track selecteert. 

Dit kan tijd kosten en komt je set vaak niet ten goede. Zie Rekordbox als een handig 

hulpmiddel om tijd te besparen (bijvoorbeeld voor interactie met het publiek) tijdens 

een avond zelf. Het is ook een prettig idee als je goed voorbereid aan de slag gaat. 

 

Met welke gear werkt Rekordbox? Een USB met Rekordbox is te gebruiken met de 

meeste Pioneer spelers waaronder XDJ-AERO, CDJ-350/850/900 en natuurlijk de 

CDJ-2000 en CDJ-2000nxs (2). 

 

Hoe moet ik aan de slag gaan? Hier een klein stappenplan voorafgaand aan 

importeren à 

ü   Check kwaliteit audio: check of de audio van goede kwaliteit voordat je deze in 

Rekordbox importeert (is het 320 KBPS? Zie internet voor meer informatie 

over audiokwaliteit). Check ook of er niks raars in het nummer zit. 

ü   Voeg tags toe van te voren: voorzie tracks van de juiste ID3 tags. Het gaat 

hier om Artist, Title, Album, Genre, Publisher (Label), Year, Remixer en 

Original Artist. 

ü   Gebruik Album art (klein bestand) om bestanden later sneller terug te vinden 

ü   Organiseren, opruimen en beheren: hier komen we volgende les op terug. 

 

Een goed beheer van de muziekcollectie is iets dat je beter vanaf het begin af aan 

goed kunt uitvoeren. Hier komen we dan ook uitgebreid op terug tijdens het volgende 

hoofdstuk van dit E-book. 
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Ø   Test je kennis hoofdstuk 3 

 

Onlineproduceren.nl gelooft in actief leren op een toegankelijke wijze. Deze sectie 

biedt jou daarom de kans om je theoriekennis te testen aan de hand van vragen 

(voor jezelf) en stellingen. Als het je leuk lijkt: start een discussie op de besloten 

Facebook-pagina van Onlineproduceren.nl. Zeker voor de sectie ‘stellingen’ krijgen 

we ongetwijfeld ‘voer’ voor een leuke discussie. Succes! 

 

Testvragen à 
1.   Wat is het frequentiebereik van het menselijk gehoor? 

2.   In welke frequenties bevinden zich met name de bass en de kick van een 

plaat? 

3.   Leg uit hoe de EQ3 werkt op een Pioneer DJM-850 

4.   Leg uit wat een filter is en hoe deze werkt op een Pioneer DJM-850 

5.   Hoe pas het je het volume aan van je koptelefoon? 

6.   Hoe activeer je vooraf ingestelde Hot CUE Points (via Rekordbox) op je CDJ-

2000? 

 

Stellingen à 

Denk na over de volgende stellingen. Zoek eventueel op internet voor extra 

informatie: 

•   Ik vind het gebruik van de filter handiger dan het gebruik van de EQ3 

•   Ik vind Rekordbox eigenlijk niet nodig 

 

Tot de volgende les! 
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Hoofdstuk 4: Muziekcollectie en energiepiramide 
 

Ø   Herhaling hoofdstuk 3 

 

In het vorige hoofdstuk hebben we gelezen hoe we onze mix kunnen perfectioneren 

aan de hand van de 3-Band Equalizer (EQ-3) en de filter op de Pioneer DJM-850. 

We hebben ook geleerd dat we de lage frequenties kunnen wegfilteren met behulp 

van de EQ-3 en/of de filter. Zo kunnen we nog beter mixen. We hebben eveneens 

ingezoomd op de apparatuur van Pioneer: de CDJ-2000 en de DJM-850 mixer. 

Daarnaast hebben we basiskennis opgedaan over ‘het hart’ van iedere DJ: gratis te 

downloaden software programma Rekordbox. 

 

 
Afbeelding - We hebben geleerd hoe we lage frequenties kunnen wegfilteren met behulp van de EQ-3 

 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op een heel ander proces van het DJ’en: je moet 

namelijk continue keuzes maken over de volgende plaat op een avond. Hoe gaat dat 

precies? Ook kijken we naar hoe we het beste een muziekcollectie kunnen beheren 

(als vervolg op Rekordbox). Tot slot kijken we naar de energiepiramide, voor nu nog 

een wazig begrip, maar dat zal gauw duidelijk worden. 
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Ø   Keuzes, keuzes, keuzes… 

 

Elk optreden (GIG) vraagt het maximale van een DJ. Elk optreden is ook anders en 

het is de taak van een DJ om daar op een juiste manier op in te spelen.  

 

 
 

Een (voorbereiding op een) draaiavond zit dan ook vol keuzes. Dit hoofdstuk zal je 

helpen om je bewust te maken van enkele situaties die kunnen ontstaan en hoe je 

hier het beste mee om kunt gaan. Vandaar de volgende ‘stelling’: 

 

‘Het is de taak van een DJ om op een juiste manier in te spelen op elke situatie of 

draaiavond’ 

 

Een logische vervolgvraag is dan: wat is een ‘juiste manier’ inspelen op een situatie? 

Deze ‘juiste manier van inspelen’ is in mijn ogen op verschillende manieren te 

bekijken en met name afhankelijk van de volgende twee afwegingen die gemaakt 

moeten worden, te weten: 
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ü   Mate van bekendheid versus publiek aanvoelen 
Wanneer je als DJ een grote naam hebt (bijvoorbeeld Martin Garrix) dan weet je dat 

het publiek afkomt op ‘jouw muziek(stijl)’. Je hoeft dan enkel te focussen op je eigen 

stijl en in veel mindere mate rekening te houden met het publiek. Natuurlijk zal ook 

een grote DJ als Hardwell anders draaien (=inspelen op publiek) in de Pacha (Ibiza) 

dan in Escape Amsterdam: zij beseffen als geen ander dat bepaalde nummers in een 

bepaalde club beter aanslaan dan andere tracks. Kortom, als bekende DJ pas je 

vaak minder aan op het publiek; het publiek komt namelijk voor jou. Als minder 

bekende DJ is het juist heel belangrijk om op het publiek in te spelen. Je houdt dan 

veel meer rekening met elementen als ‘type club’, ‘doelgroep’ en ‘sfeer’. Veel van 

deze zaken zijn van tevoren te tackelen. Denk bijvoorbeeld goed na als je geboekt 

wordt bij een club over het mogelijke publiek dat eropaf komt. Ga zelf eens naar de 

club op een soortgelijke avond en neem alles in je op en zorg altijd dat je een open 

sociale houding hebt naar het personeel en andere bezoekers (je weet maar nooit of 

ze je later zullen herkennen; als DJ is het belangrijk om een positieve vibe op te 

bouwen zodat mensen positief over je gaan praten). Een goede voorbereiding is het 

halve werk en dat geldt ook zeker voor de voorbereiding van een goede set. Een 

goede DJ heeft namelijk, naast de eerder beschreven goede voorbereiding, ook de 

kwaliteiten om alsnog in te spelen op een situatie. Verderop in dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op de ‘energiepiramide’ en hoe je als DJ goed in kan spelen op diverse 

situaties. 

 

Leuk feitje 
In oktober 2015 had ik een optreden in de Westerunie in Amsterdam en draaide ik 

vlak na Lucas & Steve, toen nog niet heel erg bekend bij het grote publiek. Ik had 

mijn set heel goed voorbereid en zorgde dat m’n platen goed aansloten bij m’n zeer 

gerespecteerde voorgangers. Ik merkte dat het publiek niet meer zo op houseplaten 

zat te wachten en ik besloot (ondanks m’n goede voorbereiding) het over een 

compleet andere boeg te gooien: reggaeton. De avond werd er 1 voor in de boeken: 

onvergetelijk. Het publiek ging uit z’n dak. Ik zal deze avond dan ook altijd herinneren 

als een schoolvoorbeeld van wat een DJ in mijn ogen moet kunnen: aanpassen 

wanneer het nodig is. Het publiek aanvoelen en durven te veranderen. 
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Afbeelding - Grote kans dat publiek afkomt op de stijl van David Guetta in de Pacha (Ibiza) 

 
 

ü   Aanpassen op sfeer versus sfeer maken (of aanpassen versus leiding 

nemen) 

 

Het kan zijn dat je als DJ aanvoelt dat de avond qua energieniveau omhoog gaat en 

dat je jezelf bijvoorbeeld de vraag stelt of je al over moet gaan van 

lounge/deephouse naar progressive house. Met andere woorden: moet je blijven 

aanpassen op het publiek dat langzaam in de stemming komt, of moet je de rol als 

‘leider’ nemen en het energieniveau langzaam omhoog brengen. Dit is een hele 

moeilijke beslissing en er is ook zeker geen stelregel hoe je hier goed mee om moet 

gaan. Het is veelal een gevoelskwestie, maar er zijn zeker zaken die erop wijzen dat 

jij als DJ de touwtjes in handen kan nemen. Belangrijk hierin is: als je eenmaal de 

keuze hebt gemaakt, twijfel dan niet en ga ervoor. Wat zijn dan deze zaken die erop 

wijzen dat jij als DJ de touwtjes in handen kan nemen? Als jij merkt dat het publiek 

rumoeriger wordt (de sfeer begint er dus in te komen), mensen beginnen te dansen 

of gaan nummers bij je aanvragen: dan zit je goed. Het risico dat mensen het niet 

leuk vinden als je een ‘versnelling’ hoger gaat draaien is heel klein. Doe het met 

overtuiging en het komt goed. Hoe eerder je overgaat op een hoger energieniveau, 

hoe groter de kans is dat je dit te vroeg doet en mensen niet ‘helemaal losgaan’ op 
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een track zoals jij dat hoopt. Toch is het interessant om gewoon uit te proberen en 

daarmee ‘leiding’ te nemen op een avond. Met de juiste techniek en overtuiging hoeft 

dit helemaal niet verkeerd uit te pakken. Ook hier gaan we later dit hoofdstuk iets 

verder op in met ‘de energiepiramide’. 

 

ü   Conclusie 

We weten nu van welke twee factoren ‘op een juiste manier inspelen op het publiek’ 

afhankelijk is. Dan gaan we nu eerst kijken naar de ‘juiste manier van muziek 

beheren’ om vervolgens deze ‘juiste manier van inspelen op het publiek’ verder uit te 

diepen: de energiepiramide zal je een goed handvat geven over wanneer je wat kunt 

doen op een avond. 

 

Ø   Muziekcollectie beheren 

 

We hebben het vorige hoofdstuk kunnen lezen waarom Rekordbox zo handig is om 

muziek mee voor te bereiden: BPM, CUE points en andere zaken kunnen van te 

voren worden geanalyseerd waardoor dit tijd scheelt op een draaiavond zelf. Om te 

beginnen, zo konden we ook lezen, is het belangrijk om je muziek goed te beheren. 

Hoe je dat het beste doet, is voor iedereen anders. Het belangrijkste is: zolang jij 

maar weet in welke map (op je USB of andere device) een bepaalde track staat die 

je wilt draaien op dat moment. Hoe sneller dit proces gaat, hoe meer tijd je over hebt 

om een goede mix te maken. Heb je totaal geen idee hoe je jouw muziek het beste 

kan beheren? In dat geval is het volgende een goed startpunt:  

 

•   Eenvoudige verdeling à Haal commercieel (bekende top-40 tracks 

bijvoorbeeld) en je eigen gevonden nummers uit elkaar. 

•   Voor een gedetailleerde verdeling à Sorteer nummers op ‘soort 

muziekstroming’, zoals deephouse, progressive house, electro, trap, trance, 

chill house, R&B en ga zo maar door. (volgende theorieles meer over 

muziekstroming en eigen stijl) 

•   Vervolgens: sorteer binnen ieder genre de nummers op energieniveau à 

Bijvoorbeeld laag/midden/hoog. Dit gebeurt naar eigen inzicht. Soms kan het 
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zijn dat je vindt dat een nummer zowel in ‘midden’ als in ‘hoog’ kan zitten. Zet 

deze dan ook in beide mapjes, zodat je altijd (en onthoud goed: het doel van 

muziek beheren is om altijd snel een geschikte track te kunnen vinden op het 

moment dat het nodig is) direct de juiste track kunt vinden. Er is ook software 

die je op weg kan helpen om het energieniveau van een track te bepalen. 

Deze software heet ‘Mixed in Key’ en wordt besproken tijdens hoofdstuk 6. 

 

Nogmaals, onderschat het proces van muziek beheren niet. Neem hier ook de tijd 

voor; het is niet iets dat je in een middag doet. Sterker nog, het kan soms weken 

duren voordat je je volledige muziekcollectie op orde hebt. Het is ook iets dat 

nooit af is. Het is in feite een proces dat altijd doorloopt, omdat er altijd, als het 

goed is, weer nieuwe nummers aan je collectie worden toegevoegd. Een handige 

tip is: maak tijdelijk een nieuwe map aan bijvoorbeeld genaamd ‘Nieuw Januari 

2019’. Op een later moment kun je de tracks dan weer gaan verdelen in je 

bestaande mapjes. 

 

Ø   De energiepiramide 

 

Terug naar de stelling eerder in deze sectie à 

 

‘Het is de taak van een DJ om op een juiste manier in te spelen op elke situatie of 

draaiavond’ 

 

We hebben al kunnen zien dat een ‘juiste manier van inspelen’ op het publiek 

afhankelijk is van een aantal factoren, waaronder je bekendheid als DJ. Ervanuit 

gaande dat je nog niet heel bekend bent als DJ, is het belangrijk om rekening te 

houden met het publiek. Daarmee komen weer factoren spelen als ‘sfeer’ (wordt het 

publiek rumoeriger en kan het energieniveau omhoog?), ‘doelgroep’ (zijn het vooral 

jongeren of ook ouderen?) en ‘type club’ (wat is de stijl die gebruikelijk is op deze 

locatie? Er is namelijk een behoorlijk verschil tussen een lokale kroeg en een club als 

Escape in Amsterdam). Een aantal van bovenstaande zaken zijn dus heel goed van 
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tevoren te tackelen (kwestie van voorbereiding), andere vragen juist flexibiliteit en 

vertrouwen op je eigen gevoel tijdens een draaiavond (zelfvertrouwen en uitstraling). 

Hoe moet je nou precies inspelen op een situatie? En hoe gaat dat dan 

precies? De energiepiramide is een goed handvat voor als je (start met) draaien en 

kan je prima op weg helpen. 

 

 

 

5 = Hoog 

 
 
3 = Midden 

 
 

1 = Laag 

 

 

De energiepiramide laat zich het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld: 

stel je wordt geboekt om te draaien in de lokale club van 22.00 tot 3.00 uur. Een 

complete avond mag jij de muziek verzorgen voor een locatie waar voornamelijk 

jongeren (18-28), maar ook af en toe wat ouderen (met name aan het begin van de 

avond) kunnen komen opdagen. Aan jou de taak om er een geslaagde avond van te 

maken. Hoe werkt de energiepiramide voor jou deze avond? 

 

1 = Energieniveau laag. Hier start je met draaien aan het begin van de 

avond: laag in energie en af en toe teasen door een nummer hoger in 

energieniveau te draaien. Bijvoorbeeld je kiest er voor om van 22.00 tot 00.00 

laag in energieniveau te draaien. Het is dan een idee om vier keer naar een 

climax toe te werken in dat uur en daardoor tegen 22.30, 23.00, 23.30 en 

00.00 een nummer te draaien dat juist hoger in energieniveau zit. Op deze 

manier prikkel je het publiek dat er meer aan zit te komen. Je ‘grijpt het 

publiek’ als het ware vast en je zult ook niet raar op hoeven kijken als er 

Afbeelding	  -‐	  Energiepiramide	  
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mensen naar je toe komen die graag een bekende track willen horen. Je weet 

op dat moment: ik heb ze te pakken. Je kan ze dan gerust verzekeren dat je 

deze gaat draaien, maar iets later op de avond (je wilt ook niet dat ze 

weggaan natuurlijk). Even een klein zijspoor: reageer altijd vriendelijk op 

mensen die een nummer bij je aanvragen, maar zeg wel eerlijk als je een track 

niet in je collectie hebt zitten. Zeg desnoods dat je deze track gaat opzoeken 

voor de volgende keer. Mensen gaan positief over je praten, zoals ik eerder 

aangaf, als je vriendelijk blijft. Dat is voor jouw carrière als DJ heel belangrijk. 

Natuurlijk: straal zelfverzekerdheid uit, maar wees niet arrogant. 

 

3 = Energieniveau midden. Van 00.00 tot 2.00 kies je er voor om iets hoger 

in energieniveau te draaien. Ook hier geldt weer dat je bijvoorbeeld elk half 

uur naar een climax toewerkt en af een toe een nummer kiest dat hoger staat 

in energieniveau. 

 

5 = Energieniveau hoog. Van 2.00 tot 3.00 uur kies je er voor om hoog in 

energieniveau te draaien. Het publiek is helemaal losgekomen en de avond 

verdient een waardige energieke afsluiting. Ook hier kun je ervoor zorgen om 

tot twee keer toe naar een climax te werken door af en toe terug te zakken 

(bijvoorbeeld naar ‘tussenniveau 4’: een nummer dat je zowel in een 

Energieniveau Midden als Energieniveau Hoog map hebt staan). 

 

Ter illustratie is gekozen voor een piramide, omdat het grootste (=breedste van de 

piramide) gedeelte van de avond onder in de piramide plaatsvindt. Dus zorg ervoor 

dat je voldoende tracks hebt in deze categorie. De piramide is ook een mooie 

illustratie om te laten zien hoe je een avond moet draaien en dat je langzaam 

omhoog ‘moet klimmen’ in de piramide. Het geeft ook aan dat het niet heel 

gebruikelijk is om plots van energieniveau laag naar energieniveau hoog te gaan. 

Natuurlijk zijn uitzonderingen daar gelaten, maar over het algemeen gaat dit proces 

geleidelijk. 
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Afbeelding - Ook tijdens de climax van een avond kun je gerust even terugzakken in energie en weer 

opbouwen 

 
Ø   Overige technieken 

 

Naast het handvat ‘energiepiramide’, zijn er nog twee ‘technieken’ die jouw draai-

avond kunnen helpen te slagen in het maken van de juiste keuzes: commerciële 

tracks en snel mixen.  

Het is soms handig om in het begin van de avond het publiek af en toe te 

prikkelen met een bekende track. Dit kan ook een bekende vocal over een andere 

housetrack heen zijn (misschien wel zelfs een eigengemaakte mash-up). Als je dit 

systematisch en op gevoel doet, bijvoorbeeld een aantal keer tussen 22.00 en 00.00, 

dan blijft het publiek nieuwsgierig naar wat er komen gaat. 

Een andere techniek is om ervoor te kiezen, en we gaan weer terug naar het 

voorbeeld, om telkens naar een climax toe (22.30;23.00;23.30 etc.) de laatste tien 

minuten korter te gaan mixen waardoor je meerdere tracks achter elkaar kunt 

draaien. Deze techniek wordt niet door iedereen geaccepteerd, omdat er een harde 

kern van DJ’s bestaat die vindt dat iedere plaat een intro en een outro heeft en dat 

deze momenten bedoeld zijn om te mixen. Los van deze discussie, is het wel een 

manier om de climax extra te benadrukken. 
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Ø   Test je kennis hoofdstuk 4 

 

Onlineproduceren.nl gelooft in actief leren op een toegankelijke wijze. Deze sectie 

biedt jou daarom de kans om je theoriekennis te testen aan de hand van vragen 

(voor jezelf) en stellingen. Als het je leuk lijkt: start een discussie op de besloten 

Facebook-pagina van Onlineproduceren.nl. Zeker voor de sectie ‘stellingen’ krijgen 

we ongetwijfeld ‘voer’ voor een leuke discussie. Succes! 

 

Testvragen à 
1.   Leg uit hoe een draaiavond werkt als je een bekende DJ bent 

2.   Leg uit hoe een draaiavond werkt als je een onbekende DJ bent 

3.   Welke zaken kunnen erop wijzen dat jij als DJ de touwtjes in handen kunt 

nemen? 

4.   Leg uit hoe je het beste muziek kunt beheren 

5.   Waarom moet je veel tracks uit het onderste gedeelte van de energiepiramide 

in je muziekcollectie hebben zitten? 

6.   Welke twee overige technieken kunnen jouw draaiavond helpen slagen? 

 

Stellingen à 

Denk na over de volgende stellingen. Zoek eventueel op internet voor extra 

informatie: 

•   Ik vind dat ik altijd mijn eigen ding moet doen (of ik nou bekend ben of niet)  

•   De energiepiramide kan mij helpen om een bepaalde situatie te herkennen 

tijdens een draaiavond 
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Hoofdstuk 5: De gunfactor, eigen stijl, muziekstromingen 

en marketing 
 

Ø   Herhaling hoofdstuk 4 

 

Tijdens het vorige hoofdstuk hebben we kunnen lezen dat een DJ tijdens een 

draaiavond continue een keuze moet maken over ‘de volgende plaat’. We hebben 

kunnen zien dat een goed beheer van de muziekcollectie en verschillende 

afwegingen kunnen helpen om van tevoren een inschatting te maken hoe een avond 

kan verlopen. Ook hebben we begrepen dat een bekende DJ minder flexibel hoeft te 

zijn, omdat het publiek op hem/haar afkomt. We hebben ook geleerd hoe een juiste 

indeling van je muziek in combinatie met kennis van de energiepiramide kan 

bijdragen aan ‘succesvol inspelen op publiek tijdens een draaiavond’. Tot slot 

hebben we gelezen dat er nog twee andere technieken zijn om het publiek mee te 

teasen/beïnvloeden, namelijk af en toe een bekend nummer draaien in het begin van 

de avond en naar iedere climax toe korter mixen. 

 

 
Afbeelding - Grote kans dat publiek afkomt op de stijl van David Guetta in de Pacha (Ibiza) 
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Accent hoofdstuk 5 
Dit hoofdstuk gaat dieper in het persoonlijke vlak: wat is de gunfactor en hoe kun je 

een eigen stijl ontwikkelen? Daarnaast kijken we naar de verschillende 

muziekstromingen en krijgen we een introductie over marketing en sociale media-

gebruik voor DJ’s. 

 

Ø   De gunfactor 

 

Als DJ is het belangrijk om een bepaalde gunfactor mee te hebben: een situatie 

waarin mensen jou de voorkeur geven (boven anderen) vanwege jouw karakter. Wat 

is dat precies, de gunfactor? We gaan eens een kijkje nemen naar het persoonlijke 

vlak en hoe je je hierin het beste kunt opstellen. 

 

ü   Persoonlijkheid/sociale houding à De gunfactor 

Persoonlijkheid is een breed begrip. Om misverstanden te voorkomen, zal ik hier 

eerst een goed onderscheid maken tussen ‘uniek zijn’ en ‘persoonlijkheid’. Iedereen 

is anders en dat is maar goed ook, dat maakt ieder mens uniek. De bedoeling van dit 

boek is dat jij zelf op onderzoek uitgaat om te kijken waar jouw kracht ligt en deze 

vervolgens gaat benadrukken. Welke muziekstijl past bij jouw karakter? Hoe voel jij 

je het meest comfortabel achter een draaitafel? Het zijn belangrijke zaken en 

datgene wat jou uniek maakt: want uniek ben je sowieso. Met persoonlijkheid bedoel 

ik iets heel anders. Het gaat hier over de manier waarop je je opstelt naar mensen in 

je directe en indirecte omgeving om het optimale uit je DJ-carrière te halen. Je 

sociale houding kan namelijk bepalend worden op het moment dat mensen jou iets 

gunnen. Als je deze ‘gunfactor’ niet hebt, dan zal je niet ver komen. 

 Speciale aandacht verdient deze sectie dus zeker, omdat het uiteindelijk de 

‘maker’, maar ook de ‘breker’ kan zijn voor het verloop van je carrière. Hier volgen 

een aantal tips. 
 

ü   Zo moet het niet à 
Jij bent een DJ die alle wijsheid in pacht heeft en dat op een verkeerde manier 

uitstraalt naar zijn omgeving (arrogantie). Als iemand een nummer bij je aanvraagt, 
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wimpel je dat af met: ik heb niks met jou te maken (bijdehand). Daarnaast voel je je 

te groot om te draaien voor weinig geld of weinig publiek (denken dat je al net zo 

groot bent als Hardwell; grootheidswaanzin). Als je aan het draaien bent, maak je 

weinig oogcontact met het publiek, want het interesseert je niet zoveel wat het 

publiek ervan denkt (publiek niet aan willen voelen; arrogantie). Je schept op over 

jezelf bij anderen en je maakt andere DJ’s zwart (geen zelfvertrouwen/ als je dat 

nodig hebt om je beter te voelen). 

•   Een houding zoals hierboven beschreven verkleint je kans op een succesvolle 

carrière als DJ, omdat de ‘gunfactor’ in je directe en indirecte omgeving heel 

klein wordt 

 

ü   Zo kan het ook à 
Jij bent een DJ die elke dag beter wil worden en bereid is om te leren van iedereen 

(kwetsbaar opstellen). Desalniettemin, je hebt voldoende zelfvertrouwen (achter de 

draaitafels) en je straalt dat op een goede manier uit (zelfvertrouwen). Als iemand 

een nummer bij je aanvraagt, wimpel je dat niet gelijk af, maar geef je netjes en 

eerlijk antwoord (respectvol naar je publiek). Als je aan het draaien bent, maak je 

continue en op speelse wijze oogcontact met het publiek (publiek aanvoelen/ open 

houding). Je roemt andere DJ’s die je goed vindt en je laat je omgeving continue 

weten dat je elke dag beter wilt worden (zelfvertrouwen/leergierigheid). Je bent 

een allemansvriend (sociale/vriendelijke houding) en je bent bereid om anderen te 

helpen (anderen zijn dan weer bereid om jou te helpen). 

•   Een houding zoals hierboven beschreven vergroot je kans op een succesvolle 

carrière als DJ, omdat de ‘gunfactor’ in je directe en indirecte omgeving groot 

wordt. Tevens straal je uit naar je omgeving dat je bereid bent om te leren. Als 

je dit ook continue uitspreekt, is de kans groot dat een ‘leermeester’ jouw 

kwetsbare en leergierige houding waardeert en je omhoog wil helpen. Je 

netwerk gaat dus ‘open’ staan voor jou. Je gunfactor is vergroot. 
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Ø   Elektronische muziekstijlen 

 

Voordat we gaan kijken naar het ontwikkelen van een eigen stijl, gaan we kijken 

welke muziekstromingen we kunnen onderscheiden binnen EDM. Kennis van de 

verschillende stromingen kan helpen om jouw muziekstijl exacter te definiëren. 

 

ü   Korte geschiedenis 

Elektronische muziek is in feite een verzamelnaam voor al het geluid dat tot stand 

komt door middel van elektronica. Al na de tweede wereldoorlog begonnen 

componisten hiermee te experimenteren. Vanaf de jaren 80 zijn de wortels terug te 

vinden van de huidige EDM wereld: de ontwikkeling van techno in Detroit en house in 

Chicago (door house legende Frankie Knuckles; overleden in 2014) en later de New 

Beat in België en de acid house-beweging in het Verenigd Koninkrijk. Later, zo rond 

begin jaren 90, werd elektronische muziek steeds meer mainstream en 

geïntroduceerd in clubs. De afgelopen twintig jaar heeft de elektronische 

muziekwereld zich dusdanig ontwikkeld dat er diverse genres zijn ontstaan. 

 

 
Afbeelding - Houselegende Frankie Knuckles in actie in 2012 
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ü   Verschillende EDM stijlen 

De EDM wereld kent dus verschillende stijlen, populaire genres van vandaag de dag 

zijn Future House, Tropical House, Techno, Electro House, Progressive House, 

Deep house en Trance. Maar er zijn zoveel meer stijlen in EDM, zie hier een 

overzicht (van Wikipedia) à 
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ü   Beatport 

Mocht je ooit gaan produceren dan weet je waarschijnlijk al dat de nieuwste EDM 

tracks als eerste verschijnen op Beatport, een Amerikaanse website die sinds 2004 

tegen betaling dance-muziek aanbiedt, in de vorm van digitale downloads. Sinds dat 

jaar zijn de verkopen bijgehouden van verschillende genres. Zie hieronder de 

ontwikkeling van verschillende stijlen tot en met 2014. De grafiek daaronder laat zien 

dat Techno het best verkopende product is van de afgelopen jaren. 

 

 
 

Techno blijft hier het beste verkopende product van de afgelopen jaren. Zie de 

volgende pagina voor de ontwikkeling van verschillende stijlen recent. 
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Welk genre draai jij of luister jij graag naar? Hoe kun je verschillende (meer of juist 

minder energieke stijlen) combineren tijdens een draaiavond? Denk hierbij ook aan 

de energiepiramide. Ik pleit dan ook dat je je niet moet vastpinnen aan 1 genre, maar 

zorg juist dat jouw stijl zichtbaar wordt. Ook al is dat een mix van diverse stijlen. 

 

Ø   Eigen stijl ontwikkelen 

 

Als DJ is het belangrijk om naast de gunfactor een eigen stijl te ontwikkelen. Heb je 

al een uitgesproken muzieksmaak? Heb jij nog geen idee waar jouw muziekvoorkeur 

ligt? Neem dan de tijd om hier een specialisatie in te vinden en ga de stappen in 

deze sectie rustig door. Om te beginnen: je kunt eigen mash-ups en remixjes gaan 

maken. Hoe je zelf mash-ups maakt, leer je tijdens 1 van de cursussen van 

Onlineproduceren.nl. Ik raad je dan ook aan om je daar eens in te verdiepen mocht 

je meer ambitie willen hebben. Je bent welkom. 
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Ø   Wat is een mash-up? 

 

Een mash-up (afgeleid van het Engelse ‘to mash (it) up; samenstampen, vermengen) 

is een term binnen EDM en ook andere muziekstromingen waar meerdere 

muziekstukken tot een nieuw geheel worden gemaakt. In de praktijk betekent dit 

vaak dat de vocalen van een bepaalde plaat over een andere instrumentale plaat 

worden geplaatst. Zo ontstaat een nieuwe track. 
 

Ø   Wat is het belang van een mash-up binnen je eigen set? 

 

Het is je vast niet ontgaan: een gevoelige discussie omtrent hedendaagse/moderne 

DJ’s. Er wordt veelal gesuggereerd dat: 

 

‘’Ze nemen een ‘stickie’ mee en drukken vervolgens op ‘play’ tijdens een zogenaamd 

live optreden.’’  

 

Er is veel kritiek op (populaire) DJ’s, omdat ze volgens hen de ‘overgangen’ 

voorbereiden in de studio en weinig ‘live’ laten zien. Dat is natuurlijk erg kort door de 

bocht, maar geeft wel stof tot nadenken. Wat de criticasters eigenlijk willen zeggen is 

het volgende: wat doet nou een David Guetta anders dan bijvoorbeeld Afrojack op 

het podium? Om goed te begrijpen waar de kritiek over gaat en wat belangrijk is, zal 

ik hieronder een aantal punten noteren. 

 

•   Ten eerste, een optreden van een DJ is in feite nooit helemaal live, omdat de 

producties vooraf worden gemaakt. Dit in tegenstelling tot een band met 

zanger; zij ‘produceren’ op dat moment live een productie aan het publiek. 

•   Een optreden van een DJ wordt daarom als ‘live’ beschouwd wanneer hij/zij 

de overgangen ter plekke mixt. Hierin is wel degelijk verschil te horen tussen 

een goede en een slechte DJ. 

•   Een optreden wordt als uniek beschouwd wanneer de producties op creatieve 

en nooit eerder vertoonde wijze worden ‘gepresenteerd’ aan het publiek, 

uiteraard in combinatie met een vlekkeloze mixtechniek. Verrassende 
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wendingen (en herkenbaarheid) en unieke combinaties (lees: mash-ups) van 

nummers zorgen voor een goede set. 

  

Conclusie omtrent kritiek op moderne DJ’s: het is juist dat veel DJ’s/producers vooraf 

werk maken van hun set, maar dat moet ook wel. Live valt er (uitzonderingen daar 

gelaten) weinig meer te produceren en daarmee te laten horen aan het publiek. 

Andere conclusie is dat mash-ups bepalend kunnen zijn voor de ‘kracht’ en 

levendigheid van je set. Verras het publiek met een zelfgemaakte mash-up en je 

weet 1 ding al zeker: geen enkele andere DJ heeft deze track. Dat hoor je ook vaak 

terug in de livesets van de grote jongens: ze draaien elkaars nummer, maar altijd op 

een unieke eigen manier. Het belang van mash-ups is dus groot, ook als je later 

mixjes online wilt gaan zetten. Je laat daarmee zien dat je onderscheidend bent van 

de rest. 

 

Ø   Wat is het verschil tussen een bootleg en een remix? 

 

Je kunt er ook voor kiezen om zelf een remix te maken en te draaien in je eigen sets. 

Pas wel op: hoewel de Copyright wet anders beweert, is het binnen de dance 

industrie gebruikelijk om zo nu en dan een remix te maken van een nummer en deze 

bijvoorbeeld te posten op Soundcloud. Wanneer je als producer geen toestemming 

hebt van de originele producer om een remix te maken dan is het geen ‘remix’, maar 

een ‘bootleg’. Desalniettemin is dit volgens de wet Copyright dan nog steeds niet 

toegestaan, maar binnen de EDM wordt verondersteld dat dit acceptabel is 

aangezien de meeste EDM DJ’s meestal vereerd zijn met het feit dat hun nummer 

geremixed wordt. Wat dat betreft schiet de wet te kort of ‘loopt de wet achter’ op de 

praktijk binnen EDM; dat is overigens weer een hele andere discussie. Kortom, bij 

een remix heb je toestemming van de producer van het origineel en bij een bootleg 

heb je dat niet. 
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ü   Je bent uniek 
Net konden we al lezen dat persoonlijkheid iets anders is dan ‘uniek zijn’. Iedereen is 

anders en dat is maar goed ook, dat maakt ieder mens uniek. De bedoeling van deze 

sectie is dus om te kijken naar waar jouw kracht ligt en deze vervolgens 

benadrukken. Welke muziekstijl past bij jouw karakter? Hoe voel jij je het meest 

comfortabel achter een draaitafel? Het zijn zaken waar we naar kijken naar datgene 

wat jou uniek maakt, want uniek ben je sowieso. Neem de volgende stappen om te 

komen tot een omschrijving van jouw muziekstijl. 

 

1.   Probeer in eerste instantie in losse woorden te omschrijven wat jij leuk vindt 

aan het draaien (motivatie) 

2.   Probeer vervolgens te omschrijven in losse woorden wat jouw het meeste ‘in 

vlam zet’ bij het luisteren naar muziek (de ‘trigger’) 

3.   Probeer vervolgens zo exact mogelijk te omschrijven met welke muzieksoort 

dit het vaakst gebeurd (EDM stijl) 

4.   Probeer te omschrijven welk gevoel je wilt overbrengen/delen op/met het 

publiek met jouw muziekstijl (boodschap) 

5.   Probeer in 1 zin, door bovenstaande zaken te combineren, jouw muziekstijl te 

omschrijven 

 

Het kan aanvankelijk behoorlijk lastig zijn om dit direct op papier te zetten, maar het 

helpt zeker om jouw richting te bepalen. Het is ook niet een ‘afslag’ die je neemt en 

dan niet meer van kunt afwijken. Sterker nog, dit is een proces. Je gevoel bij 

verschillende muziekstijlen kan veranderen, ook jij verandert door de jaren heen. Het 

is dan ook niet gek dat je muziekstijl ook verandert.  

 

True story à 
‘’In het begin dat ik ging draaien, was ik gek van bekende nummers en dat 

presenteren met een housebeat. Tegenwoordig ligt mijn passie bij het genre techno, 

een genre dat ik verafschuwde toen ik ooit begon met draaien. Zeg dus nooit nooit. 

Alles kan veranderen’’ 
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Zie het geheel als een proces en probeer zoiets niet tegen te houden. Je ontwikkelt 

je op die manier tot wie je bent en dat is goed. Zowel als mens en als DJ. 

 

Ø   Marketing en sociale media basiskennis 

 

Als DJ wil je gezien en gehoord worden om zo je bekendheid te vergroten en 

daarmee onder de aandacht te komen van een groot publiek (en eventueel 

festival/club eigenaren). Wie droomt daar nou niet van? Toch is het zo dat veel 

talentvolle DJ’s en muzikanten vaak niet ver komen, omdat ze het belang van een 

goede marketing onderschatten. In dit hoofdstuk zal eerst een definitie worden 

gegeven van marketing, vervolgens wordt kort het belang toegelicht van goede 

marketing en sociale media, gevolgd door een voorbeeld. Tijdens andere 

hoofdstukken wordt uitgebreider ingegaan op het fenomeen ‘marketing en sociale 

media’ en hoe je dit het beste kunt inzetten voor een optimaal resultaat. 

 

ü   Definitie marketing 

Marketing is een verzamelnaam voor een categorie activiteiten die ervoor moet 

zorgen dat een bepaald product of bepaalde dienst bij zoveel mogelijk klanten 

bekend wordt zodat, daaruit voortvloeiend, zoveel mogelijk omzet wordt 

gegenereerd. 

 Het gaat daarbij in de marketing niet alleen om het uiteindelijke product, maar 

ook om de juiste distributie, prijs en promotie. Oftewel, een juiste marketingmix. Al 

deze elementen moeten kloppen. 

  

ü   Het belang van marketing en sociale media 

Een artiest/muzikant is meestal niet heel commercieel bewust ingesteld en zal hier 

niet over (willen) nadenken. Toch is het product (in dit geval ‘de muziek’) net zo 

belangrijk als bijvoorbeeld de promotie ervan. Als 1 van de elementen van de 

marketingmix niet kloppen, zal het optimale resultaat niet gehaald worden. 

 Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om als muzikant je muziek (of 

aankondiging van een optreden) te promoten via sociale media zoals Facebook, 

Soundcloud, Mixcloud, Twitter, Youtube, Instagram en ga zo maar door. Snapchat is 



	  

©	  Copyright	  Online	  Produceren	  2018	  

een belangrijke tool om jongeren te bereiken (onder de 20 jaar). Een goede inzet van 

deze kanalen kan je kans op succes vergroten. Denk je dat alleen ‘een goed product’ 

goed genoeg is, dan heb je het mis. Want wat als jouw potentiële klant nooit jouw 

muziek krijgt te horen? Dat is zonde. Hoe zet ik mijn sociale media goed in als 

producer/dj/muzikant? Dat komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 7. 

 

ü   Voorbeeld sociale media: Martin Garrix 

Hieronder een interessant rapport uit 2017 met daarin de groei van sociale media 

van enkele van de grootste DJ’s ter wereld. Instagram is een belangrijke tool. 

 
 

De nieuwe generatie DJ’s lijkt het allemaal snel door te hebben. Nederlandse 

jeugdsensatie Martin Garrix is zo’n mooi voorbeeld. Ga eens kijken op Facebook, 

Twitter en Instagram hoe hij zijn sociale media-kanalen beheert. Bij sociale media, 

het woord zegt het al, gaat het om ‘sociaal gedrag’ en niet zozeer om commercieel 

gerelateerde berichten (zoals: MY NEW ALBUM | OUT NOW! | Buy Link: etc.). Bij 

sociale media is het de kunst om ‘vragen te stellen’ aan je publiek, interactie, en 

andere zaken te bespreken. Of gewoon een keer wat te posten over je privéleven, 
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zoals Martin Garrix hieronder doet op Facebook. Zorg dat je sociaal bent. Hoe doe je 

dat precies? Daar gaan we in een hoofdstuk verderop naar kijken. 
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Ø   Test je kennis hoofdstuk 5 

 

Onlineproduceren.nl gelooft in actief leren op een toegankelijke wijze. Deze sectie 

biedt jou daarom de kans om je theoriekennis te testen aan de hand van vragen 

(voor jezelf) en stellingen. Als het je leuk lijkt: start een discussie op de besloten 

Facebook-pagina van Onlineproduceren.nl. Zeker voor de sectie ‘stellingen’ krijgen 

we ongetwijfeld ‘voer’ voor een leuke discussie. Succes! 

 

Testvragen à 
1.   Wat houdt de gunfactor precies in? 

2.   Hoe omschrijf je jouw eigen muziekstijl aan de hand van het stappenplan? 

3.   Wat is volgens jou het belang van sociale media als muzikant/producer/DJ? 

 

Stellingen à 

Denk na over de volgende stellingen. Zoek eventueel op internet voor extra 

informatie: 

•   Ik houd me niet zo bezig met de gunfactor en ben gewoon mezelf 

•   Een goede marketing is belangrijker dan het product (muziek/optreden) 
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Hoofdstuk 6: Effectel deel 2, Rekordbox en harmonisch 

mixen 
 

Ø   Herhaling hoofdstuk 5 

 

Tijdens het vorige hoofdstuk hebben we begrepen dat er veel meer bij het vak DJ’en 

komt kijken dan enkel produceren of draaien. Om als DJ succesvol te zijn, komt er 

meer bij kijken dan alleen het maken van goede muziek. Alle facetten van 

ondernemerschap, marketing en zakelijk handelen komen aan bod en hier heb je 

absoluut kennis van nodig om te slagen als DJ. We hebben ook kunnen zien dat 

Martin Garrix een mooi voorbeeld is van de combinatie marketing en kwaliteit 

leveren. Hier komen we later nog op terug. Ook hebben we gezien dat het 

ontwikkelen van een eigen stijl van ontzettend groot belang is om als DJ ‘anders’ te 

zijn dan anderen. Deze theorieles gaat uitgebreider in op de functies van Rekordbox, 

het gebruik van effecten en harmonisch mixen. 
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Ø   Effecten geavanceerd 

 

Tijdens hoofdstuk 3 hebben we de basis geleerd van het gebruik van effecten op een 

DJM-850. We weten natuurlijk dat de allergrootste DJ’s hun kunstje grotendeels 

vertonen via twee mengpanelen (CDJ- 2000, NXS of NXS2) en een mixer (DJM-800 

of 850 of nieuwer), ook wel de moderne set-up genoemd. 

 

 

 
Afbeelding 2 - 2x Pioneer CDJ-2000 en mixer Pioneer DJM-850; ook wel Club 

standaard genoemd 

 

Laten we even inzoomen op het rechterkanaal van de DJM-850 

(zie rechts). Tot op heden hebben we enkel de EQ-3 gebruikt in 

combinatie met de filter. Hier zijn al heel veel effecten mee toe te 

passen. Met het paneel aan de rechterkant van de mixer zijn 

echter heel veel andere effecten – zogenaamde beat effects - toe 

te passen. Door middel van de bovenste ‘draaiknop’ is het 

mogelijk om een effect te selecteren, waarvan echo, delay, 

reverb en flanger de meest gebruikte zijn. De draaiknop 

daaronder geeft aan op welk kanaal van de mixer je het effect 

toepast. Het is aan te raden om het effect direct op 1 kanaal toe 

te passen in plaats van de master, dit geeft bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om een track die je eruit mixt apart met effecten te 

voorzien. De knop ‘time’ geeft aan hoe lang een effect duurt en 

kun je ‘ritmisch’ aanpassen, hierover later meer. Door middel van level depth geef je 

aan hoeveel effect er wordt toegepast (zogenaamde dry/wet knop) op het kanaal. 



	  

©	  Copyright	  Online	  Produceren	  2018	  

Laten we maar gelijk naar een 

voorbeeld kijken. Op de afbeelding 

rechts is een DJM-850 mixer te zien 

waarbij een effect wordt toegepast 

op kanaal 2, te weten een echo 

effect. Middels de gele knop aan de 

onderkant kun je een effect 

activeren (de gele knop zal dan 

gaan knipperen). Bovenaan is op de 

display te zien welk effect is 

geselecteerd en op welk kanaal 

deze actief is. Tevens is te zien in 

welk tempo de echo plaatsvindt, in 

dit geval op 1/8 van de beat. Iedere 

tel vindt dan achtmaal een echo 

plaats van het originele 

audiosignaal. 

 

Protip: in combinatie met de filter of het wegdraaien van het laag (onderste EQ-3 

knop) zijn hier leuke effecten mee toe te passen vlak voor het verstrijken van een 

phrase. Dit kan dan vlak voor het begin van een nieuwe phrase zijn. Ook is het leuk 

om dit effect toe te passen vlak voor de drop. Het leuke is dan om bijvoorbeeld 8 

tellen voor de drop de echo te versnellen of juist te verlangzamen (van 1/8 naar ¼ of 

andersom). Dit kan met behulp van de pijltjes boven de groene knop. Probeer hier 

ook mee te experimenteren. 

 

De echo knop is overigens de meest gebruikte knop voor de grote DJ’s. Middels de 

knop time kun je de ‘echo’ zelfs nog korter maken (zelfs 1 milliseconde); dit effect is 

vergelijkbaar met een flanger. 
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Ø   Rekordbox geavanceerd 

 

Deze sectie zal uitgebreid ingaan op diverse handige toepassingen van Rekordbox, 

de gebruikerssoftware voor DJ’s met de Pioneer CDJ-2000 (maar ook andere 

Pioneer apparatuur werkt hier mee samen). Tijdens hoofdstuk 3 hebben we hier al 

kennis mee kunnen maken, laten we daar eerst even op terugblikken. 

 
 

Terugblik 

Even kort samenvatten wat we al weten: Rekordbox is een gratis 

softwareprogramma en kan door iedere DJ gratis gedownload worden. Het 

programma is specifiek ontworpen om te gebruiken in combinatie met een CDJ-

speler. De software is bedoeld om je muziekbibliotheek in te beheren en dat is 

handig, omdat à 

•   Het programma analyseert de golfvorm van tevoren zodat deze later op je 

CDJ gelijk te zien is 

•   Het programma analyseert de BPM van te voren zodat deze later op je CDJ 

gelijk te zien is 

•   Met het programma is het mogelijk om voorafgaand aan je set loops, CUE 

pionts en Hot Cue Points te zetten zodat deze later op je CDJ te zien zijn 

•   Beheer zelfgemaakte afspeellijsten 

•   Het is ook mogelijk om je laptop aan te sluiten en je computer (icm 

Rekordbox) als muziekbron te gebruiken 
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Rekordbox is dus eigenlijk het hart van iedere DJ. Het is de plek waar DJ’s hun 

nieuwste muziek toevoegen en (speciale) afspeellijsten beheren. Hoe moet ik ook 

alweer aan de slag gaan? Hier hadden we een stappenplan voor gemaakt à 

ü   Check kwaliteit audio: check of de audio van goede kwaliteit voordat je deze in 

Rekordbox importeert (is het 320 KBPS? Zie internet voor meer informatie 

over audiokwaliteit). Check ook of er niks raars in het nummer zit. 

ü   Voeg tags toe van te voren: voorzie tracks van de juiste ID3 tags. Het gaat 

hier om Artist, Title, Album, Genre, Publisher (Label), Year, Remixer en 

Original Artist. 

ü   Gebruik Album art (klein bestand) om bestanden later sneller terug te vinden 

ü   Organiseren, opruimen en beheren: een goed beheer van de muziekcollectie 

is iets dat je beter vanaf het begin af aan goed kunt uitvoeren. 

 

Vorige keer hebben we enkel gekeken naar de basis van het functioneren van 

Rekordbox, laten we nu ook eens gedetailleerd gaan kijken naar het zetten van 

Loops, CUE points en Hot Cue Points. En hoe laden we deze vervolgens in de CDJ-

2000? 

 

Loops, CUE pionts en Hot Cue Points 

Een loop zetten en (hot) cue points kan op twee manieren: via Rekordbox en via je 

CDJ-2000. In het laatste geval kun je de punten later laden in Rekordbox en via de 

eerste manier is het mogelijk om ze te laden wanneer je moet draaien. Laten we 

eerst eens kijken naar hoe het gaat via de CDJ-2000 

 

è  Van CDJ-2000 naar Rekordbox 

Tijdens het draaien kan het zo zijn dat je 

een extra CUE point wilt zetten, je kunt er 

zo veel zetten als je wilt. Ga in een track 

scrollen naar een punt en zet een CUE 

point zoals je dat altijd doet. Druk 

vervolgens op Memory en de speler zal 

het CUE point onthouden. Met behulp van de pijltjes kun je dan 
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naar de verschillende CUE points gaan. Nadeel hiervan is dat er een buffer bij komt 

kijken: een kleine delay tijd als je van punt naar punt gaat, dat is niet handig voor een 

liveset. Hier zijn de Hot CUE points dan weer handig voor. Klik eenmalig op de 

REC/CALL knop en er verschijnen rode letters (A, B en C). Door nu een gewoon 

CUE Point te zetten en eenmalig de A, B of C in te drukken zet je een CUE Point. 

Druk vervolgens weer op REC/CALL en je ziet dat de knop groen is geworden. Nu 

kun je continue weer terug gaan naar je zelf gemaakte CUE Point en het grote 

voordeel is: er is geen sprake van een vertraging. Met het zetten van een loopje geldt 

ook dat je op ‘memory’ moet drukken waardoor de informatie naar je device wordt 

overgezet (meeste gevallen je USB-stick). 

 

è  Van CDJ-2000 naar Rekordbox 

Met behulp van Rekordbox kun je precies hetzelfde doen alleen is dit handig omdat 

je op deze manier je set perfect kunt voorbereiden. Je kunt loopjes, CUE points en 

HOT Cue points zetten en door op Memory te klikken legt je programma deze vast.  

 

 
 

ü   Protip: handig om te weten is dat tijdens het draaien de informatie onder de 

wave vorm live is en aan de bovenkant onderdeel is van je data device. 

 

ü   Protip: besef goed dat iedere keer als je een nieuwe track hebt geladen, je 

even op REC/CALL moet drukken om de (Hot) CUE points te laden van de 

huidige track, anders speelt de CDJ-2000 de punten nog van de vorige track 
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Ø   Harmonisch mixen 

 

Tijdens eerdere hoofdstukken hebben we kennisgemaakt met het fenomeen beat 

matching en phrase matching. We hebben begrepen dat muziek, en EDM in het 

bijzonder, bestaat uit een vast patroon van 8, 16 , 32 en zelfs 64 beats (tellen) en uit 

bars (4 tellen). We kunnen dit nog een stap verder brengen: harmonisch mixen. Wat 

is dat precies en hoe doen we dat dan? 

 

Harmonisch mixen is een geavanceerde techniek die vele top DJ’s over de hele 

wereld toepassen in hun sets. Harmonisch mixen is een techniek waarbij tracks in 

dezelfde of aanverwante (muziek-) sleutel in elkaar worden overgemixt. Zo is de 

kans heel erg groot dat er weinig valse noten klinken tijdens een overgang van de 

ene naar de andere track. Zo worden ‘sleutel conflicten’ grotendeels vermeden. 

Tijdens 1 van de cursussen van Onlineproduceren.nl – waarin je leert om zelf mash-

ups te gaan maken - zullen we ook zien dat mash-ups altijd uit 2 of meer tracks 

bestaan geschreven in dezelfde sleutel. 

 

ü   De basis 
Harmonisch mixen bestaat uit twee essentiële onderdelen: ten eerste wil je weten in 

welke sleutel (toonsoort) je tracks staan die je wilt afspelen en ten tweede welke 

andere sleutels zijn hiermee te combineren. 

•   Je moet dus, om te beginnen, weten in welke sleutels je tracks zijn 

geschreven. Dat kan op gehoor of met een goede kennis van muziektheorie 

(is ook zeker aan te raden om hierin te gaan verdiepen als je verder wilt gaan 

met produceren). Er is ook software beschikbaar om de toonsoort te 

achterhalen van je tracks: mixed in key. 

 

ü   Camelot Wheel 
Om DJ’s te helpen met harmonisch mixen heeft Mark Davis het Camelot Wheel 

bedacht: een visuele representatie die laat zien welke toonsoorten met elkaar 

‘compatibel’ zijn. Met andere woorden: goed met elkaar zijn te mixen. Op de 

volgende pagina is deze te zien. 
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Op de Camelot Wheel is elke sleutel toegewezen aan een ‘keycode’ nummer van 1 

tot en met 12, net als de uren van de klok. Hoe interpreteer je deze ‘wheel’ nou 

precies? 

 

ü   Step by step harmonisch mixen 
Professionele DJ’s gebruiken bij elke mix hun Camelot Wheel. Bij het selecteren van 

een volgende track, die dus in toonsoort compatibel moet zijn dien je binnen 1 uur 

van je huidige keycode te blijven. Draai je momenteel een nummer in 8A, dan kun je 

een track daarna draaien met de code 7A of 9A. Op deze manier klinkt je mix 

vloeiend en zuiver. Maar je kunt ook mixen van de buitenste ring naar de binnenste 

ring en andersom, bijvoorbeeld van 8A naar 8B (mineur naar majeur). 

 

ü   Kortom 

Harmonisch mixen is een simpele techniek die helpt om creatieve sets neer te zetten 

die zuiver te mixen. Mixed in Key software helpt om de key van je tracks te 

ontdekken (en dit desgewenst toe te voegen aan de naam van de track). Tijdens 1 

van de cursussen van Onlineproduceren.nl leer je meer over het toepassen van 

Mixed in Key voor bijvoorbeeld het maken van eigen mash-ups. 
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Ø   Test je kennis hoofdstuk 6 

 

Onlineproduceren.nl gelooft in actief leren op een toegankelijke wijze. Deze sectie 

biedt jou daarom de kans om je theoriekennis te testen aan de hand van vragen 

(voor jezelf) en stellingen. Als het je leuk lijkt: start een discussie op de besloten 

Facebook-pagina van Onlineproduceren.nl. Zeker voor de sectie ‘stellingen’ krijgen 

we ongetwijfeld ‘voer’ voor een leuke discussie. Succes! 

 

Testvragen à 
1.   Geef aan wat de knoppen level depth en time doen op de DJM-850 

2.   Leg uit wat de twee manieren zijn om (HOT) Cue points toe te voegen aan je 

data device (bijvoorbeeld USB) en leg uit hoe 

3.   Wat is harmonisch mixen en waarom is dit belangrijk? 

 

Stellingen à 

Denk na over de volgende stellingen. Zoek eventueel op internet voor extra 

informatie: 

•   Het toepassen van geavanceerde effecten is niet belangrijk tijdens een liveset 

•   Harmonisch mixen is iets dat weinig mensen begrijpen en dus ook niet 

belangrijk is 
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Hoofdstuk 7: Marketing, zakelijke kant en hoe nu verder 
 

Ø   Herhaling hoofdstuk 6 

 

Tijdens het zesde hoofdstuk van dit boek hebben we kunnen lezen over de 

geavanceerde functies van Rekordbox, het efficiënt toepassen van effecten en 

hebben we kennis gemaakt met het fenomeen harmonisch mixen. We weten nu hoe 

we een loop, (hot) CUE point en andere effecten kunnen vastleggen van de CDJ-

2000 naar Rekordbox en omgekeerd. Daarnaast hebben we gezien dat het belangrijk 

is om een vast patroon te volgen om ‘harmonisch te kunnen mixen’. Om DJ’s te 

helpen met harmonisch mixen heeft Mark Davis het Camelot Wheel bedacht: een 

visuele representatie die laat zien welke toonsoorten met elkaar ‘compatibel’ zijn. Met 

andere woorden: goed met elkaar zijn te mixen.  

 

Ø   Marketing: wat we al wisten 

 

Tijdens hoofdstuk 5 van dit boek hebben we al kennis gemaakt met de termen 

‘persoonlijkheid’, ‘eigen stijl’, ‘gunfactor’ en ‘marketing’. Begrippen die niet in de 

categorie ‘technisch mixen’ thuishoren, maar daarom zeker niet minder belangrijk zijn 

voor je ontwikkeling en carrière als DJ en/of producer. Als DJ wil je gezien en 

gehoord worden om zo je bekendheid te vergroten en daarmee onder de aandacht 

komen van een groot publiek. Wie droomt daar nou niet van? Toch is het zo dat veel 

talentvolle DJ’s en muzikanten vaak niet ver komen, omdat ze het belang van een 

goede marketing onderschatten. Aan het einde van dit hoofdstuk gaan we eens 

kijken naar een goed voorbeeld van een producer die het online erg goed doet: 

Skrillex. Een case die we onder de loep nemen om vervolgens te analyseren wat zijn 

succesfactoren zijn op het gebied van zogenaamde ‘content marketing’. 

 

ü   Eigen stijl 

De eerste stap, zo zullen we straks ook zien, is het ontwikkelen van een eigen stijl. 

Stijl kan zich op allerlei manieren uiten. We weten inmiddels dat het behoorlijk lastig 

kan zijn om direct op papier te zetten wat jouw stijl is. Het is ook niet een ‘afslag’ die 
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je neemt en dan niet meer van kunt afwijken. Sterker nog, het is een proces. Je 

gevoel bij verschillende (muziek)stijlen kan veranderen, ook jij verandert door de 

jaren heen. Het is dan ook niet gek dat je (muziek)stijl ook verandert. Zie het als een 

proces en probeer zoiets niet tegen te houden. Je ontwikkelt je op die manier tot wie 

je bent en dat is goed. Zowel als mens en als DJ. 

 

ü   Definitie marketing 

Marketing is een verzamelnaam voor een categorie activiteiten die ervoor moet 

zorgen dat een bepaald product of bepaalde dienst bij zoveel mogelijk klanten 

bekend wordt zodat, daaruit voortvloeiend, zoveel mogelijk omzet wordt 

gegenereerd. 

 Het gaat daarbij in de marketing niet alleen om het uiteindelijke product, maar 

ook om de juiste distributie, prijs en promotie. Oftewel, een juiste marketingmix. Al 

deze elementen moeten kloppen. 

 

ü   Het belang van marketing en sociale media 

Een artiest/muzikant is meestal niet heel commercieel bewust ingesteld en zal hier 

niet over (willen) nadenken. Toch is het product (in dit geval ‘de muziek’) net zo 

belangrijk als bijvoorbeeld de promotie ervan. Als 1 van de elementen van de 

marketingmix niet kloppen, zal het optimale resultaat niet gehaald worden. 

Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om als muzikant je muziek (of 

aankondiging van een optreden) te promoten via sociale media zoals Facebook, 

Soundcloud, Twitter, Youtube, Instagram en ga zo maar door. Een goede inzet van 

deze kanalen kan je kans op succes vergroten. Denk je dat alleen ‘een goed product’ 

goed genoeg is, dan heb je het mis. Want wat als jouw potentiele klant nooit jouw 

muziek krijgt te horen? Dat is zonde. Hoe zet ik mijn sociale media goed in als 

producer/dj/muzikant? 

 

ü   Voorbeeld sociale media: Martin Garrix 

De nieuwe generatie DJ’s lijkt het allemaal wel snel door te hebben. Nederlandse 

jeugdsensatie Martin Garrix is zo’n mooi voorbeeld. Ga eens kijken op Facebook, 

Twitter en Instagram hoe hij zijn sociale media-kanalen beheert. Bij sociale media, 
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het woord zegt het al, gaat het om ‘sociaal gedrag’ en niet zozeer om commercieel 

gerelateerde berichten (zoals: MY NEW ALBUM | OUT NOW! | Buy Link: etc.). Bij 

sociale media is het de kunst om ‘vragen te stellen’ aan je publiek, interactie, en 

andere zaken te bespreken. Of gewoon een keer wat te posten over je privéleven. 

Zeker met de functie ‘stories’ van Instagram is het tegenwoordig eenvoudig om een 

loyaal publiek aan volgers te krijgen op Instagram. Zorg dat je sociaal bent. Hoe doe 

je dat precies? 

 

 
 

 

Ø   Marketing en DJ’s 

 

Hoe doen we dat nou precies dan, dat sociaal zijn op sociale media? En hoe zet ik 

dan mijn sociale media goed in als producer/dj/muzikant? Laten we eerst eens nader 

inzoomen op de marketingmix, te weten ‘de 4 P’s’. 

De marketingmix, soms marketinginstrumentenmix genoemd, is de combinatie 

van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van de 

marketingstrategie. In dit geval ben jij als DJ (en wellicht ook producer van eigen 

muziek) ‘de organisatie’. Als DJ moet je alles zelf doen. Het is ondernemen pur sang. 

Laten we eerst eens kijken om welke traditionele 4 P’s het dan gaat. 

 

•   Product 

•   Prijs 

•   Plaats 

•   Promotie 
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De allereerste P van de marketingmix is die van ‘Product’. Normaal gesproken gaat 

het hier bij een bedrijf om een fysiek product inclusief verpakking, service, 

merknaam, maar ook emotionele waarden (of kernwaarden waar de consument zich 

mee kan identificeren). Wat betekent dit voor jou als DJ? 

 Je bent DJ en je maakt muziek. Je bent dus een artiest, maar ook een product 

en een product heeft kenmerken zoals een merknaam of iets waar de klant zich mee 

kan verbinden. Laat ik eens een voorbeeld geven dicht bij huis: DJ Ranzino 

(merknaam van 1 van mijn vroegere DJ aliassen).  

 

Als muzikant/DJ ben ik van mening dat muziek mensen verenigd. 

Het brengt mensen bij elkaar en het zorgt voor een collectief 

geheel van vreugde. Als DJ is het dus jouw taak om dat gevoel te 

creëren en dat aan te wakkeren onder de mensen. Zie hier het 

logo (beeldmerk) van Ranzino: stukjes van een ouderwetse plaat. Alle symboliek 

hierboven beschreven is op deze manier terug te vinden in het logo. Als DJ zorg ik 

ervoor dat alle ‘losse stukjes 1 geheel gaan vormen’. Met andere woorden (los van 

wat ieder z’n mening is): er is nagedacht over een beeldvorming dat strookt met de 

kernwaarden, missie en visie van Ranzino als DJ. Maar een product is meer dan 

alleen een beeldmerk. Jouw doen en laten moet je goed over nadenken hoe je dit 

communiceert. Welke groep mensen wil jij raken? Misschien beter nog: welke groep 

niet? Op wie richt jij je als artiest/maker van muziek/DJ? Stel dat jij je richt op ‘muziek 

die vrouwen leuk vinden’ dan heeft het niet heel veel zin om continue berichten over 

voetbal en bier te plaatsen op Facebook (heel slecht voorbeeld, maar je snapt het 

idee). Denk dus na over de kenmerken van jouw doelgroep en pas je ‘totale product’ 

daaropaan. 

 

De P van prijs is nog niet heel relevant voor het verhaal, omdat muziek in eerste 

instantie gericht is op het verkrijgen van bekendheid. De P van plaats gaat over het 

distributiekanaal, te weten ‘de brug tussen producent en consument’ die nodig is om 

jouw muziek over te brengen bij het publiek. Dit zal voornamelijk via internet zijn 

(Beatport, itunes store, Spotify), maar kan ook zeker door zelf promo USB’s te 

verspreiden op daarvoor geschikte fysieke locaties. Denk ook aan ouderwets Vinyl. 
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De P van promotie is toch wel de belangrijkste in de rij voor jou als DJ. Onder 

promotie valt de communicatie van jou naar de klant toe dat is gericht op verkoop 

stimulatie. Dit kunnen verschillende kanalen zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld public 

relations (PR) en reclame maken. Actief deelnemen op forums valt hier ook onder. 

Public relations is het onderhouden en versterken van je netwerk met alles wat te 

maken heeft (of kan gaan maken) met eventueel succes voor jouw werk als DJ. 

Reclame maken is iets dat je voorzichtig moet doen via sociale media, maar wel 

degelijk kan werken. Bijvoorbeeld door het stimuleren van bepaalde berichten op 

Facebook die jouw kernwaarden onderstrepen als artiest. Op deze wijze wordt het 

ook niet snel gezien als commercieel handelen. Let op: te commercieel handelen op 

een sociaal medium is funest en werkt niet voor je succes. Zorg dat je sociaal bent 

en denk mee met de mensen/je doelgroep. Het gaat uiteindelijk om dat je ‘fans’ 

creëert om wie je bent en dat je waarde toevoegt aan het leven van je fans. Sam 

Feldt heeft met een innovatief platform (voor fans) hier een grote stap in gezet door 

exclusieve content aan zijn loyale fans aan te bieden. 

 

Kortom, de 4 P’s geven een startrichting voor welke kant je op wilt als 

DJ/artiest/producer. Laten we toch eens naar de allereerste stap kijken – de strategie 

bepalen van waaruit de marketingstrategie voortvloeit - die vaak niet heel leuk is. De 

zakelijke kant: wat is jouw missie, visie en doelstellingen? En, belangrijker nog, hoe 

ga je dat bereiken? 
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Ø   Zakelijke kwaliteiten 

 

We snappen nu eigenlijk wel wat marketing is en waarvoor het goed kan zijn en we 

begrijpen ook dat we het gehele proces van begin tot eind zorgvuldig moeten 

uitdenken. Dat laatste – zorgvuldig uitdenken – is eigenlijk de eerste stap; zelfs nog 

voordat je op sociale media of andere publiekelijke online/offline gelegenheden bent 

te vinden. Stel jezelf de vraag: waar sta jij voor als DJ/artiest/producer? Wat is mijn 

missie, visie en doelstellingen? Wat is dat eigenlijk? Wat is er verder belangrijk? 

 

ü   Missie, visie en doelstellingen 

Iedere organisatie of bedrijf heeft een missie en visie met daaraan gekoppeld 

doelstellingen. Missie: het gaat hier om het bestaansrecht (missie) en ook wel de 

leidraad bij alles wat er in het bedrijf gebeurt. Centrale vraag: waar staan we voor? 

Visie: bij de visie is de centrale vraag: waar gaan we voor? Het gaat hier om het 

toekomstbeeld van een organisatie (over 3 of 5 jaar). 

Doelstellingen helpen om de visie te bereiken. Voorbeelden van missie en visie à 

 
Het gaat hier uiteraard om een voorbeeld, maar deze twee formuleringen zorgen 

voor een strategische denkwijze van waaruit doelstellingen kunnen worden 

geformuleerd om de visie te realiseren. Ook kan de marketingstrategie worden 

uitgedacht op basis van deze gegevens als vertrekpunt. 

 

ü   Zakelijke kwaliteiten en netwerken 

Tot slot is het noemenswaardig om te melden dat wat er ook gebeurt tijdens je 

carrière: zorg dat je zakelijk handelt wanneer dat nodig is. Laat je niet overrulen 

doordat mensen denken dat jij ‘slechts een artiest bent’ en ze wel even een slaatje 

uit je kunnen slaan. Zorg altijd, mocht je hier niet sterk in zijn, dat je de juiste mensen 

om je heen verzamelt die je hierbij helpen en die je ook kunt vertrouwen. Een andere 

tip is om continu, zoals we eerder ook al konden lezen, te blijven investeren in je 
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netwerk. Het kan namelijk zijn dat mensen die je nu niet nodig hebt, wel in de 

toekomst kunt inzetten om bepaalde stappen omhoog te zetten. Door ze nu ‘warm te 

houden’ (lees: zonder daar direct profijt van te hebben) kun je daar later de vruchten 

van plukken (waarschijnlijk omdat je de ‘gunfactor’ hebt bewezen). 

 

ü   Case ‘Skrillex’ 

We kunnen inmiddels met ons opgedane kennis over marketing, strategie en zakelijk 

handelen eens een praktijkvoorbeeld erbij pakken: Skrillex. Eerder zagen we dat 

Skrillex, na Martin Garrix, ontzettend populair is op internet. Hij is dan ook een 

‘pionier in sociale media-land’. Waarom? Dat ga je nu lezen. 
 

Skrillex is een product 
Amerikaans producer Sonny John Moore, beter bekend als Skrillex, ken je wellicht 

als zesvoudig Grammy Award winnend muzikant, maar waarschijnlijker als de 

persoon met het rare kapsel. Of misschien ken je hem wel helemaal niet. Er staat 1 

ding als paal boven water: deze man weet altijd de aandacht te trekken. Dat is ook 

zeker te zien aan zijn Facebook, Instagram en Twitter-account waarin hij talloze 

volgers heeft, meer dan bijna ieder andere DJ.  

Om als DJ succesvol te zijn, komt er meer bij kijken dan alleen plaatjes 

draaien. Het maken van eigen mash-ups, remixjes en het maken van goede muziek 

is tegenwoordig ontzettend belangrijk om een stapje verder te komen. Wil jij je eigen 

muziek gaan maken? Dan heeft Onlineproduceren.nl de juiste cursussen voor jou. Er 

komt dus heel veel bij kijken om het te maken als DJ. Eigenlijk alle facetten van 

ondernemerschap, marketing en zakelijk handelen komen aan bod en hier heb je 

absoluut kennis van nodig om te slagen als DJ. Als je geen idee hebt welke stappen 

je moet nemen om je product aan de man te brengen (marketing) kun je nog zo’n 

goede producer/DJ zijn, maar dan is de kans groot dat je nooit bekend wordt bij het 

grote publiek. En dat wil je niet, toch? Om succesvol als DJ te zijn is een balans 

nodig tussen het leveren van een kwalitatief hoogwaardig product in combinatie met 

de kennis hoe dit over te brengen ‘aan de man’. Dan komt nu de hamvraag: waarom 

is Skrillex zo succesvol als DJ en producer/product? Vier redenen waarom hij vanaf 

het begin een soort ‘pionier’ was in sociale medialand. 



	  

©	  Copyright	  Online	  Produceren	  2018	  

1.   Hij wist een connectie te maken met zijn ‘klanten’. In beginsel draait marketing 

om het bouwen van relaties met je (potentiele) klanten. Skrillex heeft een 

dusdanige ‘content management’ via zijn website/blog en sociale media 

pagina’s waarin hij naast tourdates en nieuwe releases vooral ook zijn 

interesses deelt. Op deze manier weet hij zich te verbinden met zijn publiek 

(die wellicht dezelfde interesses hebben). Eerder hebben we al kunnen lezen 

dat het hier gaat om het ‘totale product dat meer is dan een fysiek product 

maar ook iets waar klanten zich mee kunnen verbinden’. 

2.   Skrillex is ontzettend creatief. Het klinkt als een cliché, maar het is meer dan 

noemenswaardig. Zo had Skrillex bij de release van zijn eerste studio album 

‘Recess’ een mobiele app uitgebracht waarin na verloop van tijd nummers van 

het album in terugkwamen. Nog nooit eerder gedaan door een artiest en 

daardoor leuk voor zijn publiek. Daarnaast was het leuk en gratis (belangrijk 

voor het publiek) en mede dankzij deze creatieve marketingstrategie 

resulteerde dit in een geweldig jaar en succesvolle verkoop van het album. 

Tegenwoordig heeft Sam Feldt (Heartfeld.me) een concept waarbij artiesten 

unieke content kunnen delen met trouw publiek. Eigenlijk was Skrillix dus veel 

eerder met dit idee. 

3.   Skrillex levert diverse content op verschillende platforms, waaronder Youtube, 

blogposts en alle sociale media-kanalen. Verschillende content leveren via 

verschillende platformen zorgt ervoor dat ‘afnemers’ continue geïnteresseerd 

blijven en dat is een belangrijke les (eerder noemde we dit ‘waarde toevoegen 

voor fans’). Blijf niet steeds hetzelfde posten, ook hier geldt: creativiteit. 

4.   Skrillex geeft geregeld iets weg voor niets. Zorg dat je je fans zo nu en dan 

kan voorzien van exclusieve voordelen, want dat zorgt voor nog meer 

interesse en ‘connectie’. Je moet niet altijd iets willen verkopen. Ze komen 

wellicht zelfs sneller terug om iets van je te kopen als je ze iets waardevols 

hebt gegeven. (het altijd mooie universele principe van geven en terugkrijgen). 

 

Kortom, bedrijven en ook wij als DJ’s kunnen een hoop leren van deze succesvolle 

marketingstrategie van Skrillex. Neem deze vier wijze lessen mee in je achterhoofd. 
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ü   Hoe nu verder? 

Allereerst wil ik je hartelijk danken voor het lezen van dit boek van 

Onlineproduceren.nl. Ik wil je vanaf deze plaats uiteraard heel veel succes wensen in 

je eventuele verdere DJ-carrière en ik waardeer het ontzettend om in contact te 

blijven en je te volgen. Als je echt een stap wilt zetten als DJ, is het van 

onmiskenbaar belang dat je je eigen platen gaat maken en uitbrengen. Wil je gewoon 

voor de lol muziek gaan maken? Dan kan dat ook. Check de website van 

Onlineproduceren.nl voor alle mogelijkheden. Nogmaals, heel veel succes gewenst 

en wellicht tot snel. 
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Ø   Test je kennis hoofdstuk 7 

 

Onlineproduceren.nl gelooft in actief leren op een toegankelijke wijze. Deze sectie 

biedt jou voor de laatste maal de kans om je theoriekennis te testen aan de hand van 

vragen (voor jezelf) en stellingen. Als het je leuk lijkt: start een discussie op de 

besloten Facebook-pagina van Onlineproduceren.nl. Zeker voor de sectie ‘stellingen’ 

krijgen we ongetwijfeld ‘voer’ voor een leuke discussie. Succes! 

 

Testvragen à 
1.   Wat zijn de 4 P’s? 

2.   Waarom is het belangrijk om te binden met ‘de klant’? 

3.   Wat is het belang van netwerken? 

4.   Wat is het verschil tussen de missie en de visie? 

 

Stellingen à 

Denk na over de volgende stelling. Zoek eventueel op internet voor extra informatie: 

•   Skrillex heeft goed nagedacht over zijn marketingstrategie 

 

Nogmaals bedankt voor het lezen van dit boek. Heel veel muzikaal succes gewenst 

in de toekomst! 
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Slotwoord 

 
Hartelijk dank voor het lezen van het E-book ‘Alles over DJ’en’. Uit de grond van mijn 

hart hoop ik dat jij een stuk wijzer bent geworden over wat er allemaal komt kijken bij 

het leven van een DJ. Er wordt nog weleens lichtzinnig over gedacht, zelfs een 

tikkeltje neerbuigend, want iedereen kan dat toch? Dat DJ’en. Het is niet eenvoudig, 

zo is gebleken. Er komt veel meer bij kijken. Mocht je de ambitie hebben om zelf 

stappen te gaan zetten als DJ, dan hoop ik dat je een aantal goede tips hebt 

meegekregen uit dit E-book en dat je het helemaal gaat maken. Het is je gegund. 

Onthoud ook goed dat het van belang is om je eigen muziek te gaan maken. Daar 

kunnen we je uiteraard bij helpen. Check Onlineproduceren.nl voor alle opties die er 

zijn om thuis aan de slag te gaan met het maken van je eigen muziek.  

 

Hopelijk tot snel,  

 

Michel 

 

 

 


