
D e afgelopen maanden heeft Korver
de nodige kritiek over zich heen

gehad over het geluid van Veronica.
Geheel onterecht was dat niet, want bij
de start van Veronica klonk het soms
vreselijk, geeft ook hij toe. ‘Het was een
drama’. Dat is opmerkelijk want Radio
103/De Gouwe Ouwe-zender, sinds 
1 juni de tweede zender van Sky Radio,
klonk in de ether gewoon goed. Dat is
verklaarbaar vanwege de minimale
apparatuur in de digitale audioketen,
vertelt Korver. Vanuit de playout-
computer ging de non-stopmuziek, goed
geleveld, direct de soundprocessing
(Omnia-6FM) in om vervolgens via de
satelliet-uplink, die een meter verderop
stond, naar de Eutelsat te worden
opgestraald. Op 31 augustus werd
Radio103 omgedoopt in het door de 
Sky-organisatie opgekochte Veronica
Radio. De uitzendingen van Veronica
komen echter vanuit het oude Avro-
gebouw in Hilversum, terwijl de uplink

zich in het pand van Sky in Naarden
bevond. Om die afstand te overbruggen
huurde Korver een digistream-lijn van
KPN Telecom. Vanwege de korte
voorbereidingstijd van twee weken 
kon alleen een lijn met een bitrate van
384 kbit/sec worden geleverd. Dat is
weliswaar een redelijke bandbreedte
maar, onvoldoende om via een MPEG-
encoder een complex gecomprimeerd
signaal over te transporteren, legt Korver
uit, die daarom besloot om de eind-
processing in Naarden te laten staan. 
Om de digistream-verbinding tegen
oversturing te beschermen zette hij in 
de Veronica-studio een leveller neer.

VERVORMING

Bij de start bleek dit toch niet helemaal
de juiste zet. Vervorming, niveau-
verschillen en onverstaanbare presenta-
toren was soms het geluid van Veronica.
Wat bleek? De leveller kon het niet aan
en de soundprocessing aan het einde van

de digistream kwam er
ook niet meer uit. In
allerijl verhuisde Korver
de eindprocessing naar de
Veronica-studio. Maar
wat hij vreesde kwam
uit. De MPEG-encoder
had problemen met het
uitgangsignaal van de
soundprocessor. ‘Het
klonk gewoon slecht, het
vervormde af en toe heel
raar’. Om het probleem
op te lossen, moest de
uplink verhuizen naar 
de Veronica-studio. Het
gesleep met apparatuur
heeft zeker de eerste
weken tot sterke niveau-
verschillen op de ver-
schillende distributie-
kanalen geleid, zegt
Korver. Naast de uplink

voor de FM-zenders had hij ook nog te
maken met de kabelaansturing 
van de voormalige frequenties van Radio
Nationaal, die zijn overgenomen, en 
de distributie via Astra van het oude
Veronica. ‘Ik heb veel tijd moeten beste-
den aan het levellen van alle uitzend-
mogelijkheden’. Het heeft nog tot begin
oktober geduurd voordat ook de Astra,
voor de consumenten met een satelliet-
schotel, met de uitgang van de Omnia
was verbonden. Tot die tijd stond op dat
satellietkanaal nog de Optimod 8400 
van Orban. 

Voor het nieuwe Veronica onder de
vleugels van Sky wilde Korver echter de
Omnia-6FM inzetten, net zoals bij Sky
Radio zelf. Doordat pas eind september
de satelliet uplink klaar was, kon Korver
beginnen met het inregelen van de
processor. Doelstelling was om weer
beetje het oude imago op te poetsen dat
Veronica vroeger had op Hilversum/
Radio 3 met de analoge Optimod:
‘keihard de lekkerste’. Het uitgangspunt
‘Keihard’ is gelukt, vindt hij. Sterker nog,
Veronica klinkt harder dan Noordzee FM,
tot dan toe de luidste radiozender. 
Dat heeft hem toch wel verrast. ‘Ik had
niet verwacht dat we deze luidheid
zouden halen. Het heeft beter uitgepakt
dan ik dacht’. Het is te danken aan de
uitgekiende instellingen van de Omnia 
en de combinatie van apparatuur die in
de ‘processing-chain’ gebruikt wordt.
Welke apparatuur er nog meer in de
keten staan, laat Korver in het midden.
Om de luidheid te bereiken wordt het
signaal behoorlijk de clippers ingestuurd.
Volgens de deelnemers in de nieuws-
groep nl.media.radio is het geluid van
Veronica simpelweg vervormd. Dat is
volgens Korver vooral te wijten aan de
aanloopproblemen uit de beginperiode.
Maar het komt ook door de instellingen
van de soundprocessor. Korver: ‘Het is
hard en hard gaat niet zonder een
bepaalde manier van vervormen’. De
harde klank is volgens hem ook nodig
vanwege het FM-netwerk. Veronica heeft
frequenties die soms dicht bij elkaar
liggen en het zijn over het algemeen niet
al te sterke zenders. ‘Het harde signaal

Sound-goeroe verkent grenzen van soundprocessing

VERONICA DE HARDSTE OP FM
Richard Mooi

Radio Veronica is keihard terug. Met die slagzin heeft de voice-over
het niet alleen op de programma’s, maar ook over de luidheid. Een

draai over de FM-band geeft overduidelijk aan dat Veronica het hardst
klinkt. Maar of het geheel vervormingvrij is? De verantwoordelijke
voor de sound bij Veronica en Sky Radio, Rob Korver is niettemin 

verrast door de enorme luidheid van Veronica.
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maskeert een beetje de storing’.
Overigens was Korver begin oktober nog
aan het fine-tunen en probeert hij nog
wel iets aan de vervorming te doen. 
‘Ik heb gisteravond iets teruggenomen
omdat het iets te hard stond te tetteren’. 

AFGESTRAFT

Verder probeert hij de voiceprocessing
van de stemmen nog iets te verbeteren.
Dat is misschien wel het meest moeilijke,
maar ook misschien wel het meest
belangrijke onderdeel van de fine-tuning
bij extreem harde processing. ‘Omdat we
met dit geluid de grenzen van de luidheid
in de ether opzoeken, stelt dit nogal wat
eisen aan de kwaliteit van de bron ‘audio’
in de studio. Als het daar al de fout
ingaat, wordt dat genadeloos afgestraft in
de processing. Vooral is het moeilijk om
stemmen onvervormd er doorheen te
krijgen. De Orban 8400 heeft hiervoor
een aantal zeer slimme circuits en de
Omnia is hier wat gevoeliger voor. 
De makers van Omnia onderkenden dit
probleem en komen binnenkort met een
software-update voor de Omnia 6FM die
wat meer rekening houdt met de
stembehandeling’. Verder had Veronica
de eerste maanden pech met de
muziekbestanden uit Dalet die niet
ongeschonden door een conversie-
programma waren gekomen. Het eerste
deel van het muziekbestand van Veronica
is opgenomen in Radiolaunch, het radio-
automatiseringssysteem, dat de rest van
de Sky-stations waaronder Classic FM,
gebruikt. Hiermee heeft Radio 103 tot 
31 augustus gedraaid. ‘Dalet kon niet
omgaan met de levels die we in dit
systeem gebruikten dus we zijn nog
steeds bezig om al het foute audio in
Dalet te vervangen of te levelen. Daarom
hoor je af en toe nog wat muziek langs
komen die nogal de fout ingaat reeds
vóór de processing die het dan ook nog
eens een stapje erger maakt’. Een voor-
deel vindt Korver het feit dat Veronica
(en ook de zusterstations Sky en Classic
FM) de muziekbestanden en jingles
ongecomprimeerd in Dalet heeft staan.
Dit in tegenstelling tot het overgrote deel
van de Dalet-gebruikers die audio nog
steeds in Mpeg Layer II opslaan. ‘Dit
maakt dat de audioprocessing niet ook
nog een keer rekening hoeft te houden
met ‘compressie-cascadering’, waardoor
wellicht de behandeling van het audio
door de processing beter gaat en dus
wellicht ook een beter resultaat oplevert’.
De laatste stap van het inregelen en fine-
tunen is de plaatsing van Omnia SG’s bij

de FM-zenders van Veronica. De SG 
is een stereocoder met ingebouwde
composiet-clipper, die dient om de
overshoots in de STL (studio-trans-
mitterlink, in dit geval de digitale Eutelsat
satellietverbinding) eruit te halen. Maar
de composiet-clipper voegt ook nog iets
meer loudness toe aan het geluid, zegt
Korver. En de SG zorgt er ook voor dat
het spectrum van de FM zenders binnen
het Stokke-masker blijven. 
Een proef bij de vier Randstad-zenders
van Veronica heeft al geleerd dat het
geluid iets in luidheid toeneemt. Tegen 
de tijd dat deze uitgave verschijnt,
moeten alle 19 zenders zijn voorzien 
van eindprocessing. 

GRUWEN

De keuze van Korver voor Omnia-
apparatuur is opvallend. Lange tijd was
Orban met de soundprocessors 8200 en
8400 in ons land oppermachtig. Alle
landelijke publieke radionetwerken en
bijna alle commerciële zenders gebruiken
Orban-Optimod’s. Korver is toch meer
gecharmeerd van Omnia. Bij de ether-

zenders van Sky Radio plaatste hij
daarom al geruime tijd geleden drie-
bandsprocessors van Omnia en ook in de
studio van Sky verscheen een half jaar
geleden de digitale Omnia-6FM als
opvolger van de analoge Inovonics-250.
‘Ik ben daar erg in thuis. Het is misschien
een wat moeilijk apparaat, maar het lukt
mij beter om er een karakteristiek geluid
mee te maken dan een Orban’, is zijn
ervaring. Toch gaat hij bij Veronica nog
wel als experiment de Orban-8400 terug
in de keten zetten. ‘Om te kijken of het
beter kan, want ik vind de Orban-8400
ook een uitstekend apparaat’, maar
gezien alle experimenten verwacht hij
dat niet meer. Bij de werkzaamheden
voelt Korver de hete adem van de
stations manager Uunco Cerfontaine in
z’n nek. ‘Hij wil natuurlijk altijd hard,
daar zit ik ook een beetje aan vast’. 
Dat Korver de laatste maanden veel
kritiek kreeg op de soundprocessing van
Veronica Radio verbaast hem niet. ‘Hifi-
enthousiastelingen gruwen natuurlijk van
onze vorm van processing. Ook sommige
radiovakbroeders vinden dat het wat ‘too
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much’ is. Ik had echter een service-
monteur voor m’n dieselaggregaat op
bezoek en die had echt keihard Radio
Veronica aanstaan in z’n bus. Op m’n
vraag wat hij van het geluid vond zei hij
letterlijk: ‘erg duidelijk’. Daar doe ik ’t
voor. Natuurlijk probeer je iedereen
tevreden te stellen maar ’t doel is om
zoveel mensen te laten ‘hangen’ aan
Radio Veronica en het radiostation, net
als Sky Radio en Classic FM, ook door
het geluid een bepaald eigen karakter
mee te geven’.

REGIO

Volgende maand de soundprocessing 
in de regio onder de loep. Taskforce, 
die onderzoek deed na de ontvangst-
problemen sinds de invoering van
Zerobase, vindt dat audioprocessing 
de ontvangstkwaliteit kan verbeteren. 
‘De Taskforce stelt vast dat in een 
aantal gevallen omroepen zelf, door 
het toepassen van audio-processing, 
kunnen bijdragen aan de verbetering 
van de ontvangstkwaliteit van hun
zenders. Door middel van audio-
processing wordt het uitgezonden signaal
bewerkt, zodat het voller klinkt en
daarmee ook het afstemmen van de

zender ondersteunt’. In de beleving van
de luisteraar is een kwalitatief beter
signaal hoorbaar is dan in een situatie
zonder audioprocessing’. Trekt Radio
Fryslân, het enige grote radiostation die
nog ‘kaal’ de zender opgaat, maar wel

met ernstige ontvangstproblemen kamt,
zich die kritiek van Taskforce aan?

Verder is Radio Drenthe sinds kort 
van helemaal niets, naar vrij heftige
processing overgegaan. De ervaring 
van de technici en luisteraars. ❏
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