
Technische namen en hun betekenissen 
 

 

Power: aan- en uitzetten van het keyboard 

Upper1: eerste klank voor de rechterhand 

Upper2: tweede klank voor de rechterhand 

Lower: klank voor de linkerhand 

Manual Bass: hiermee kun je baslijnen spelen. 

Split: biedt de mogelijkheid om het toetsenbord in twee delen te splitsen. 

Split Point: dat is het splitgedeelte waar de klank van de linkerhand overgaat naar een andere 

klank in de rechterhand.  

Transpose: Hiermee kun je de muziekstukken in een andere toonsoort spelen 

Touch Sensitive: aanslaggevoeligheid van de toetsen ( “on” piano tastatuur: onregelmatige 

geluidssterkte ) bij “off” klinkt er altijd een gelijke geluidssterkte bij het aanslaan van de 

toetsen 

Fingered: met de meer-vinger methode wordt een akkoord gekozen door het op het 

linkergedeelte van het toetsenbord te spelen. 

Single Finger: met de één-vinger methode kun je een akkoord spelen door de basisnoot te 

kiezen. 

Octave up/down: toonhoogte veranderen ( 12 tonen hoger of 12 tonen lager ) 

One Touch setting: (O.T.S.): met deze knop worden klanken, effecten etc. die passen bij het 

door jouw gekozen ritme binnen enkele seconden ingesteld, en kun je direct met spelen 

beginnen. 

Accompaniment ( Accomp): door deze knop te activeren, zal het toetsenbord automatisch in 

een linker- en rechtergedeelte worden verdeeld. Het linkergedeelte wordt gebruikt om de 

akkoorden te spelen. 

Layer: tweede solopartij of het ‘stapelen’ met de upper 1 ( voor een voller geluid ) 

Voice/Sound/Tone: klank/toon 

Style/Rhythm: ritme 

Memory: indien de memory knop is ingeschakeld zal, zelfs nadat de toetsen zijn losgelaten, 

het akkoord in het geheugen worden opgenomen en herhaaldelijk worden gespeeld totdat je 

een ander akkoord speelt. 

Sync/Synchroon: de automatische begeleiding start zodra je een akkoord met de linkerhand 

speelt. 

Intro: als men op intro drukt en sync en vervolgens een akkoord spelt zal er een beginpatroon 

ten gehore worden gebracht van enkele maten 

Fill in:er word teen extra maat toegevoegd tijdens het spelen van het ritme. 

Geeft ook de mogelijkheid om naar een ander ritmepatroon te gaan. 

Variation: variatie van het ritme ( drukkere ritmepatronen en toevoeging van instrumenten in 

de begeleiding ) 

Basic:’normale’ begeleiding, het rustige ritme 

Ending: Als men op de ending drukt tijdens het spelen zal een eindpatroon ten gehore worden 

gebracht en het ritme zal vervolgens stoppen. 

Registration Memory/Panel Memory: De instellingen van het keyboard in het geheugen 

vastleggen en daarna door slechts één druk op de toets weer worden opgeroepen. 

Sustain: het aanhouden en geleidelijk wegebben van een toon nadat de toets is losgelaten 

Harmony: hiermee kun je de solo’s of melodieën automatisch van een tweede of derde stem 

laten voorzien ( werkt alleen als men op dat moment akkoorden speelt in de linkerhand ) 

Dual: een tweede klank 

 



 

Organ: orgel 

Percussion: slaginstrumenten zoals : Vibraphone (vibes) - Marimba 

Brass: koperblaasinstrumenten 

Reed: rietinstrumenten  

Pipe: pijp/buisintrsumenten zoald de blikfluit/ dwarsfluit etc. 

Strings: strijkers ensemble of snaar instrumenten zoals een viool 

Ritme A: Basisritme ( het rustige ‘normale’ ritme ) basisinstrumenten  

Ritme B: Variatie ( het drukke ritme ) drukker ritmepatroon en toevoeging van instrumenten. 

Reverb: nagalm, geeft een galm effect. 

Tempo: hiermee bepaal je de snelheid van het ritme 

Volume: geluidssterkte 

Record: opnemen 

Play: afspelen 

Chord Sequenzer: hiermee kun je volledige begeleidingen inclusief akkoordenschema’s 

opnemen. 

Fade in: betekent dat het volume van de begeleiding en rechterhand langzaam toeneemt. 

Fade out: betekent dat het volume van de begeleiding en rechterhand langzaam afneemt. 

GM: ( General Midi) is een set van aanbevelingen waarmee poging wordt ondernomen om 

het gebruik van MIDI-commando’s zoveel mogelijk te standardiseren. 

Toongeneratoren en klankdata die conform het GS System werken kunnen op gelijk welk 

GM-compatibel MIDI-instrument (dat het GM logo draagt ) worden weergegeven. 

Dat geldt dus ook voor standaard MIDI Files die volgens het GM formaat zijn opgenomen. 

GS: GS is Roland’s versie van een verdergaande standardisering. Klankdata die het GS logo 

dragen kunnen opgelijk welk GS-compatibel instrument weergegeven worden. 

 

 

 


