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Audiof ielen die hun hardverdiend geld willen spenderen aan een nieuwe audioset  hebben hoge 
verwacht ingen van de geluidskwaliteit  die ze denken te gaan ervaren. Ze kopen een set  ervan 
uitgaande dat  deze alles op zij n hoogst  mogelij ke niveau laat  horen. Echter,  garant ies daarvoor 
krij gen ze niet ,  en zullen die ook nooit  krij gen. 
Na het  enkele weken of  maanden laten inspelen van de set ,  ontstaat  al de gedachte iets te missen, 
in eerste instant ie niet  wetende wat  het  is.  
Na het  bl ij ven luisteren en het  beluisteren van andermans audiosets beginnen ze zich te realiseren 
dat  ze inderdaad iets missen. Muzikaliteit ,  realisme, emot ie, bet rokkenheid. 
 
Voor de gek gehouden door anderen of door zichzelf?! 
Waar is het  verkeerd gegaan en wat  is niet  goed. Niemand kan dat  zo direct  vertellen.  
Een ding is zeker dat  er iets moet  gebeuren om de geluidskwaliteits te verbeteren naar de 
eigenlij ke verwacht ingen. 
Er zij n vele kapiteinen op het  schip die kunnen vertel len wat  er zou moeten gebeuren, maar 
wederom geen garant ies voor echte verbeteringen. 
Het  vervangen van bepaalde componenten is wederom een dure aangelegenheid. En daarbij ,  wat  
win j e met  een dergelij ke nieuwe investering.  Waarschij nlij k een iets “ beter”  geluid,  maar 
daarnaast  nog alt ij d veel zaken blij ven missen. 
Wat  te denken aan ‘ tweaking’ ,  zoals vele audiof ielen dat  doen. Het  inzet ten van goedkope of  dure 
accessoires zullen een zekere klankverbetering opleveren. 
 
Een simpele vraag:  Verdiend j e audioset    PROMISES?!  (lees: BELOFTES). 
Je zult  wel denken ‘ NEE’ , PROMISES zij n geen garant ies. En beloftes krij gen al genoeg. 
Wij  zeggen:  Jazeker.  De PROMISES zoals wij  die kennen zullen de verwacht ingen stap voor stap gaan 
waar maken, en misschien zelfs meer dan dat .  
 
Een normale audioset  bestaat  uit  een aantal analoge en digitale componenten, verbonden met  
kabels,  die samen op voorhand al een verre van ‘ perfecte’  geluidskwaliteit  bepalen. Dit  is welhaast  
alt ij d het  geval bij  elke audioset .  Ook bij  de duurdere en duurste systemen. 
Om de eigenlij k verwacht ingen te kunnen waarmaken, zul j e moeten gaan geloven in PROMISES. 
PROMISES staat  voor: 
 
P = Power Cont rol  (St roomvoorziening) 
R = Resonance Cont rol  (Resonant ies) 
O = Opt ical Connect   (Opt ische verbindingen) 
M = Magnet ic Cont rol  (Magnet isat ie) 
I = Inter Connect    (Component  signaalvoorziening) 
S = Stat ic Cont rol  (Stat icit eit ) 
E = EMI Cont rol  (Elect romagnet ische Interferent ies) 
S = Speaker Connect  (Luidsprekersignaalvoorziening) 
 
Beheersing van de Logist iek en Communicat ie zij n zeer belangrij ke factoren bij  het  winnen van een 
oorlog.  Generaal Schwarzkopf heeft  dit  in de eerste Golfoorlog in 1991 weer eens duidelij k 
gemaakt .  
Het  samenstellen van j e eigen audioset  naar j ouw eigenlij ke verwacht ingen is een persoonlij ke 
st rij d.  
Met  de PROMISES benadering begin j e met  een eind te maken aan de welhaast  dagelij kse worstel ing 
om de verwacht ingen verwacht ing te realiseren. Daarbij  praten niet  zomaar over klank- of  
geluidsverbetering.  PROMISES gaat  velen malen verder.  
Begin gewoon met  het  invullen van alle logist ieke voorwaarden die j ouw audioset  nodig heef t .  
 
Is het  zo simpel als het  lij kt? Ja,  zo simpel is het !  
Het  is gewoon een zaak van stap voor stap in de j uiste volgorder de nodige maat regelen nemen.  
 
%HODQJULMN��
Misschien klinkt  het  krankzinning,  maar het  is naar onze mening een vereiste om 20-50% van het  
budget  te spenderen aan PROMISES. 
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Elke stap in PROMISES zal een bepaalde verbetering van de weergave opleveren. 
In elke stap van PROMISES zij n er dingen die moeten gebeuren. Goedkoop of duur. 
Bij voorbeeld in de st roomvoorziening.  Te denken valt  aan speciale st roomkabels, stopcontacten, 
stekkers,  zekeringen, st room blokken/  regeneratoren/  condit ioners. 
 
Geld uit geven aan PROMISES is heel gemakkelij k,  maar effect ief geld uit geven is een echte 
uitdaging.  Het  is pure geldverspil l ing als verwachte verbeteringen niet  worden gerealiseerd.  
  
Met  uit zondering van de audiocomponenten zelf  zij n st roomvoorziening,  resonant iebeheersing en de 
signaalvoorziening de belangrij kste thema’ s inzake klankverbetering.  In de rangschikking naar mate 
van belangrij kheid komt  als eerste resonant iebeheersing,  vervolgens de signaalvoorziening en 
daarna als derde de st roomvoorziening.  De meningen over deze rangschikking zullen verdeeld zij n. 
 
 
 
6SHDNHU�,QWHU�&RQQHFW (Signaalvoorziening) 
De voorziening van het  muzieksignaal tussen de bron, versterker en luidsprekers is enorm 
belangrij k.  Verkeerd gekozen luidsprekerkabels en interlinks laat  een dure audioset  klinken als een 
‘ goedkope’  set  en andersom. Denk dus nooit  dat  ‘ duur’  is ‘ beter’  betekent .  
Eerst  zul j e moeten luisteren, pas daarna maak j e keuze. 
 
 
 
3RZHU�&RQWURO (St roomvoorziening) 
Een ‘ slechte’  netst room, ‘ slechte’  st roomkabels en slechte st roomverbindingen degraderen de 
logist iek van st roomvoorziening naar een audioset .  Het  effect  op de geluidskwaliteit  is desast reus. 
Speciale st roomkabels, stekkers, zekeringen en st roomvoorzieners bewerkstelligen een beheerste 
st roomvoorziening die de klankkwaliteit  aanzienlij k zullen verbeteren. Maar wederom eerst  
beluisteren en dan pas kiezen. 
 
 
 
5HVRQDQFH�&RQWURO (Resonant iebeheersing) 
Dit  is het  minst  begrepen thema in de audio. Sommigen spreken van Voodoo! 
Eerst  zul j e j e afvragen: 
‘ Wat  is resonant ie?’  en ‘ Wat  doet  resonance aan de geluidskwaliteit?’ .  
 
Elke component  in de audioketen is een const ruct ie van metalen,  plast ics en kristallij ne materialen. 
Elke const ruct ie die onderhevig is aan akoust ische en elect ronisch t rill ingen gaat  meevibreren in 
een specif ieke reeks eigen t rill ingen. Dit  noemen we resoneren. De ext reme schade aan het  
originele muzieksignalen door deze resonant ie is voluit  ‘ dramat isch’  te noemens. 
Elke component  in de audioketen bezit  zij n eigen resonant iepat roon. Hierdoor is de uiteindelij ke 
geluidsweergave een grote brei van originele muzieksignalen en resonant ies die in de gehele 
audioketen heersen. Misschien is het  nu voor te stellen wat  resonant ies alle aspecten in de 
muziekweergave kan aandoen. 
Daarom is ‘ resonant iebeheersing’  de eerste essent iele stap op de route naar echte verbetering van 
de muziekweergave. 
 
 
 
5HVRQDQWLHEHKHHUVLQJ�GRRU�2QGHUGUXNNLQJ�
Resonant ies kunnen worden onderdrukt  of omgezet .  
Het  onderdrukken van resonant ies in const ruct ies kan op diverse manieren worden bewerkstell igd. 
Het  verstevigen van een consruct ie door het  gebruik van andere const ruct iemethoden of 
materialen, laminaatvormende materialen of  andere bevest igingsmethoden en materialen, of door 
ontkoppeling van de ondergrond.  De bij drage in klankverbetering zal hooguit  5% bedragen. Hier 
zullen ook weer de meningen over verdeeld zij n. 
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Het  veranderen of omzet ten van resonant ie wordt  in engelse termen ‘ Tunen’  (lees: t j oenen) 
genoemd. Het  Nederlandse woord ‘ Afstemmen’  is van toepassing maar lij kt  voor een algemene 
beeldspraak niet  bruikbaar. 
Het  werkingsprincipe van het  zogenaamde ‘ tunen’  is dat  ongewenste klankvervuilende resonant ies, 
die de originele muzieksignalen niet  negat ief beinvloeden, worden omgezet  c.q.  afgestemd naar 
andere resonant ies die het  originele muzieksignalen niet  aantasten. 
Er zij n maar enkele ‘ tweaking’ -accessoires die werken volgens het  principe van ‘ resonant ie-
beheersing door omzet t ing’ .  Hun ontwerpers houden het  werkingsprincipe st rikt  geheim. 
Als Harmonix Dist ributeur,  die graag ‘ Resonance Control’  wil  begrij pen, is aan ontwerper K.Kiuchi 
van Combak Corporat ion een verklaring gevraagd voor het  ‘ tuning’ -principe? Het  antwoord was kort  
en bondig:  Lees de Harmonix brochure en j e weet  genoeg. Dat  noem j e nog eens ‘ geheimhouden’ .  
 
 
 
+DUPRQL[�7XQLQJ�0LGGHOHQ�
Vele audiof ielen die proberen een wezenlij ke verbetering van de muziekweergave te realiseren 
hebben al veel geld gespendeerd aan tal van tweaking accessoires om hun verwacht ingen t rachten 
waar te maken. Het  thema ‘ Resonance Cont rol’  ,  ontkoppeling even buiten beschouwing gelaten, 
bleef  nagenoeg onaangeroerd. Heel vreemd, omdat  hiermee veruit  de grootste en meest  wezenlij ke 
verbetering gerealiseerd kan worden,  terwij l alle andere thema’ s in PROMISES, met  uit zondering 
van de st room- en signaalvoorziening,  feitelij k vrij  laag scoren. 
 
Harmonix eigenlij k het  enige merk dat  een uit gebreide reeks tuning middelen aanbied voor het  
individueel tunen audiocomponenten en voor het  tunen van een complete audioketen inclusief 
ruimte-tuning. 
Eenieder zal zich afvragen wat  de verbeteringen zij n, bij  het  toepassen van Harmonix. 
De volgende omschrij ving in de Harmonix brochure kunnen we in zij n geheel onderst repen. 
 
De Brochure zegt  in een let terlij ke vertaling: 
Met  Harmonix Tuning middelen kun j e ongewenste resonant ies elimineren, waardoor een 
ongelofelij k pure, vervormingsvrij e weergave wordt  bereikt  op een nieuw nivo van klankmat ig 
realisme. De toepassing van deze tuning middelen elimineert  elect ronische en mechanische 
vervorming die aan het  geluid een ongekende diepte verleent  waarvan j e zelden of  nog nooit  het  
bestaan hebt  geweten. 
Duidelij k gedefinieerde inst rumenten duiken op met  meer precieze contouren, het  geluidsspect rum 
komt  in balans,  met  een rij ker en gevoeliger middengebied, een rust iger en een meer 
ongelimiteerde openheid in het  hoog. 
Stemmen bevangen j e met  meer nauwkeurigheid en indringendheid.  Er is een snellere respons, 
minder verval en geen vervorming.  Een mooi breed geluid met  knapperige t ransienten, een duidelij k 
geplaatst  klankbeeld,  rij k aan harmonie en dynamsich cont rast .  
Harmonix heeft  alles wat  j e nodig hebt  om het  maximale potent ieel van elke audio set  te kunnen 
benut ten om een nagenoeg perfecte muziekweergave te bereiken. 
 
Vanuit  onze eigen ervaringen kunnen we zeggen 
dat  de bovenstaande omschrij ving is waarheid spreekt .  De Harmonix tuning middelen zij n zeer 
opmerkelij ke en verbazingwekkende producten. Jammer genoeg zij n audiof ielen al leen maar te 
overtuigen met  het  principe ‘ Horen is Geloven’ .  En natuurlij k,  Harmonix zij n niet  goedkoop,  maar 
elke gespendeerde euro is zij n investering meerdere malen waard. 
Stap voor step wordt  een ongekende verbetering van de muziekweergave gerealiseerd. 
‘ component tuning’ ,  ‘ analoge draaitafel tuning’ ,  ‘ ruimte-tuning’ ,  kabel tuning.  Men kan de 
Harmonix tuning middelen ook beschouwen als virtuele soundprocessoren. Ze werken alt ij d,  voor 
eeuwig,  en in dezelfde j uiste richt ing. 
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Een totaal systeem tuning brengt  elk audiosysteem op 2,  3 of zelfs meer niveaus hoger in 
weergavekwaliteit .  
Ondanks de niet  lage prij s voor Harmonix producten is het  schier onmogelij k om een gelij kaardige 
verbetering te realiseren met  eenzelfde investering in nieuwe apparatuur of ander soort ige 
‘ klank’ verbeteraars. 
Het  tunen van een stereo audioset  is relat ief  eenvoudig.  Belangrij k is om de gedefinieerde 4-
Stappen van Harmonix te volgen. Daarbij  is het  ook belangrij k om st roomopwaarst  de audioketen te 
tunen, te beginnen aan het  einde bij  de luidsprekers.  
Een echte uitdaging is het  tuning van een Audio/ Video-system (surround /  home cinema /  home 
theater).  
Als eerste wordt  het  A/ V-systeem in stereo mode getuned, wederom in de 4-Stappen benadering.  
Daarna volgt  het  tunen van de achter- en center- luidsprekers en de subwoofer.  Gedurende het  
tunen in A/ V-mode zullen waarschij nlij k de  achterluidsprekers verschoven gaan worden, en de 
geluidsniveaus over al le luidsprekers stap voor stap worden aangepast  om de mooiste surround 
def init ie te krij gen. De aanwij sbaar en voelbare aanwezigheid van de subwoofer in een A/ V-systeem 
verdwij nt .  De subsonische geluiden wordt  echt  onderdeel van de muziekinformat ie en het  surround 
klankbeeld.  De resultaten zij n zeer opmerkelij k en opwindend te noemen. 
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Het  belang van PROMISES is al eerder opgemerkt  door de mensen van Harmonix.  
Naast  de befaamde ‘ Resonance Cont rol’  tuning middelen, vervaardigen zij  ook getuned analoge en 
digitale kabels, st roomkabels,  ruisf ilters en een netst room stabil isator.  In de pracht ige high-end l ij n 
van Bravo en Reimyo,  die op ext reem hoog niveau preseteren, hebben ze al hun eigen PROMISES-
kennis gebundeld. 
Met  het  t rio Harmonix-Reimyo-Bravo realiseert  Combak (www.combak.net ) een volledige en op het  
hoogste niveau spelende audioset .  
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