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gebruik van de real time priority 
scheduler. Installeer daarvoor ook de 
packages linux-lowlatency, rtkit
en rtirq-init. Herstart je systeem 
en houd de Control-toets ingedrukt. 
Grub zal nu tijdens het booten een 
menu tonen, waarin je voor de low 
latency kernel kunt kiezen.

TESTEN VAN DE 
CONFIGURATIE
Om er zeker van te zijn dat je de low 
latency kernel draait voer je uname 
-a uit in een terminal. De uitvoer 
geeft je de naam van de huidige 
kernel en daarin moet de term 
low-latency voorkomen.

Om er achter te komen of rtirq-
init zijn werk gedaan heeft, kun 
je /etc/init.d/rtirq status
uitvoeren. In de uitvoer zie je alle 
processen en hun prioriteit. Als het 
goed is, heeft het audio device (snd) 
de hoogste prioriteit gekregen. Ook 
als dit allemaal niet meteen werkt, 
kun je Mixxx opstarten.

Tijdens de eerste start vraagt 
Mixxx om de locatie van je muziek-
verzameling. Kies hierbij strate-
gisch, want misschien wil je alleen 
met een deel van je verzameling 
experimenteren, omdat niet alle 
muziek zich goed leent voor het 
DJ’en. In dat geval kun je het best 
een lege directory kiezen en zorg je 
er naderhand voor dat hier de meest 
geschikte tracks terecht komen. Dat 
scheelt weer vervuiling in het Mixxx 
interface later.

Zoek in het menu naar Preferen-
ces en selecteer Sound Hardware.

Scroll helemaal naar beneden 
en bekijk de Hints en Diagnostics. 
Als Mixxx zegt nog geen gebruik te 
maken van real time priorities kun 
je op https://mixxx.org/wiki/doku.
php/adjusting_audio_latency verder 
lezen wat je daar aan kunt doen. Als 
het goed is, wordt onder Controllers 
je controller herkend en is deze 
beschikbaar om te configureren.

Klik op de naam van de controller 
en kies naast Load Preset voor de 
configuratie van je aangesloten 
controller. Als deze niet beschikbaar 
is, is er mogelijk een niet-officiële 

moeite heeft met de Rubberband 
KeyLock/PitchBending engine en dus 
schakel ik terug naar Soundtouch 
in de Sound Hardware preferences. 
Het voordeel is dat ik nu ruimte heb 
om op 48kHz te re-samplen en de 
audiobuffer op een minimale 1.33ms 
te zetten. Dit laatste heeft invloed 
op de reactiesnelheid van Mixxx op 
de bediening. Als ik deze instellingen 
kies, blijft de Audio Latency Usage 
meter keurig in het groen en hoef ik 
niet bang te zijn voor storende clicks 
of haperingen door onder presteren-
de hardware.

Om gebruik te maken van de 4-ka-
naals geluidskaart kies ik tenslotte 
onder Sound Hardware Channels 1-2 
van mijn geluidskaart als Master en 
Channels 3-4 voor de Headphones.

MUZIEKVERZAMELING
Na het importeren van je mu-
ziekverzameling zijn de tracks te 
vinden in de muziekstructuur aan 
de linkerkant. Als je op zoek bent 
naar rechtenvrije tracks, kun je op 

configuratie in het forum van Mixxx 
te vinden. In het geval van de DJ2Go 
kon ik gelukkig beginnen met een 
ondersteunde preset. Na het kiezen 
van deze preset worden de beno-
digde bestanden gekopieerd naar 
.mixxx/controllers in je home 
directory. Mochten er later aanpas-
singen nodig zijn, dan overschrijf je 
in elk geval niet de systeem presets.

AFSTEMMEN VAN DE 
MIXXX SETTINGS OP JE 
HARDWARE
In de screenshots heb ik gekozen 
voor de Tango skin, omdat ik die net 
iets cleaner vind dan de standaard 
geselecteerde Deere. Hou daar 
rekening mee als ik verwijs naar de 
verschillende locaties in het scherm.

Omdat mijn Core2Duo uit de 
prehistorie komt, moet ik Mixxx een 
klein beetje indammen. Hiervoor 
houd ik tijdens het finetunen 
nauwkeurig de Audio Latency Usage 
meter onder de klok rechtsboven in 
de gaten. Het blijkt dat de processor 

www.jamendo.com naar hartenlust 
muziek downloaden en gebruiken 
om te oefenen.

In Tracks vind je alle gevonden 
en ondersteunde muziekbestan-
den. Onder Auto DJ verzamel je 
muziek en koppel je crates voor de 
Auto DJ functionaliteit. Playlists 
zijn voorbereide lijsten van tracks 
voor een set. Crates is het digitale 
equivalent van gesorteerde kratten 
met platen. Computer is de ingang 
naar het filesystem op je computer 
en in Recording komen je opnames 
terecht. Analyze, tot slot, is een 
overzicht van alle tracks, die nog 
niet geanalyseerd zijn door Mixxx 
(op BPM en toonsoort). Analyseer 
je tracks vooraf. Analyse is CPU in-
tensief en kan tijdens een optreden 
voor hick-ups zorgen.

EEN TYPISCHE SET
Laad een track in het linker deck 
door de track met de muis van je 
speellijst naar het deck te slepen 
of op de DJ controller Load A te 

  De geluids-
kaart-instellin-
gen van Mixxx.

  Configura-
tie van de DJ 
controller.

Put your hands 
up in the air!
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