
Het historische belang van de 
A Zildjian-serie is bijna niet 
te overschatten. Het was in 

de jaren twintig de bekkenserie waar 
Avedis Zildjian het merk groot mee 
maakte. Het is ook de bekkenserie 
waarin voor het eerst duidelijke type-
benamingen werden ingevoerd. De 
crash, de ride, de hihat en de splash; 
misschien hadden ze zonder de A 
Zildjian-serie wel nooit bestaan - ze 
hadden op z’n minst anders geheten.

Restyling
Natuurlijk lijken de A Zildjians al
jaren niet meer op die allereerste 

HET OORDEEL

+  muzikale klank
+  nog steeds veelzijdig
 –  22" Medium ride iets te

enthousiast

DE CONCURRENTIE

• Sabian AA
• Meinl M-serie
• Paiste Signature

Zildjian maakte in januari bekend dat de hele A-serie in 
het nieuw is gestoken. Deze serie vormt zo’n beetje de 
basis van het moderne bekken, dus zo’n facelift is groot 
nieuws. Nu maar eens kijken hoe dat uitpakt.

Zildjian A bekkens

De oerserie
 in het nieuw

versies. Nieuwe productiemethoden 
en veranderende speelstijlen hebben 
er al lang geleden voor gezorgd dat 
de A-serie af en toe behoorlijk werd 
aangepakt. En zelfs zonder grote
restyling verandert er vaak in de 
loop der jaren het nodige aan een 
bekkenserie.

De A-serie was echter de afgelopen 
dertig jaar behoorlijk constant. Als 
je een 18" A Medium crash uit eind 
jaren zeventig vergelijkt met eenzelfde 
bekken van eind jaren negentig of 
zelfs van drie jaar geleden, zijn vorm, 
hamerpatroon en profiel exact het-
zelfde. Alleen zijn de crashes in de 

loop der jaren steeds een beetje
dikker geworden.

Dat langzaamaan dikker worden 
van de bekkens is het eerste wat 
Zildjian met de nieuwe A’s rechtzet. 
Zowel de crashes als de rides zijn echt 
een flink stuk dunner dan de vorige 
generatie bekkens. Bij de hihatbekkens 
is het verschil iets minder groot, 
maar nog steeds duidelijk merkbaar.

Er zijn echter veel meer verschillen 
tussen de nieuwe en de oude A’s. Dat 
zie je bijvoorbeeld overduidelijk bij de 
eerder genoemde 18" Medium crash. 
Die heeft een iets hoger profiel en 
een veel fijner hamerpatroon.

Opschuiven
De dunnere crashes spreken een 
stuk makkelijker aan, maar de klank 
blijft toch gefocust. Als je oud en nieuw 
ver gelijkt, hoor je dat de nieuwe
crashes vooral zoeter en muzikaler 

zijn. De gewone crashes zijn nog steeds 
lever baar in vier gewichtsklassen: Thin, 
Medium Thin, Medium en Rock. 
Als je een-op-een vergelijkt, zou je 
kunnen zeggen dat je bij de dunnere 
modellen voor een bekken van het-
zelfde gewicht het beste een stapje 
op kunt schuiven. De Medium Thin 
crashes zijn nauwelijks dikker dan de 
oude Thin, en de nieuwe Medium 
scheelt ook maar een fractie met de 
oude Medium Thin. De zwaardere 
Rock-modellen zaten niet in de
testset.

Naast een revisie van de bestaande 
crashes voegt Zildjian ook een aantal 
nieuwe modellen toe. De 19" en 20" 
Thin crashes, bijvoorbeeld, en een 
20" Medium crash. Alle drie zijn het 
volle en prachtig ronde crashbekkens 
met een lekker splashy karakter. Vooral 
de Thin crashes gaan supersnel open, 
en ondanks hun forse formaat zijn 
ze absoluut niet te overheersend. Ze 
geven een prachtig breed accent.

Obesitas
De New Beat hihat is waarschijnlijk 
de meest verkochte hihat aller tijden. 
Zildjian maakt hem namelijk al sinds 
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begin jaren zestig. Ook bij deze hihat 
valt weer op dat hij door de jaren heen 
een beetje obesitas heeft gekregen. De 
bekkens werden steeds dikker en de 
klank steeds scherper. Anders dan bij 
de crashes veranderde er bij de New 
Beat niets aan het profiel. Sterker nog, 
de nieuwe New Beat hihatbekkens 
lijken als twee druppels water op een 
paar van begin jaren tachtig: een 
lekker dun bovenbekken en een wat 
dikker onderbekken.

De 13" en 14" New Beats zijn er het 
meest op vooruitgegaan. De chick 
die je op de rand bespeeld krijgt, is 
breder en iets minder metalig. De 
respons is net even wat vlotter. Half-
open bespeeld is het volume nu ook 

prima onder controle te houden, 
waar de vorige 13" nog wel eens de 
neiging had te gaan blèren. Bij de 15" 
is het verschil minder groot, al hoor je 
hier ook wel dat de bekkens duide-
lijk dunner zijn. De brede sound van 
zo’n grote hihat is perfect voor een 
stevig stuwende pop- of rockband.

Ook de Quick-beat hihat heeft 
een vriendelijkere klank gekregen. 
Deze hihat, met zijn opvallende platte 
onderbekken met daarin vier gaten 
is het prototype funkhihat: razend-
snel, kort en pittig. Daar is gelukkig 
helemaal niets aan veranderd. Behalve 
dan dat je door het dunnere boven-
bekken wat gemakkelijker meer klank 
uit de hihat kunt halen. Iets steviger 
aanzetten, wat eerder aanzetten en de 
bekende tik krijgt iets meer warmte, 
zonder dat je er wat voor in hoeft te 
leveren. 

 De 18" crash ride is de kleinste ride 
uit de testset, al is die titel twijfelachtig. 
Als crash geeft hij net even wat meer 
snijkracht dan de 18" Medium crash. 

Op de rand bespeeld gaat hij gemakke-
lijk open. De crashklank is luid, maar 
zeker niet té. Bespeel je de crashride 
als ridebekken dan krijg je een 
enthousiaste rideklank met niet al te 
veel volume of snijkracht. Uitsluitend 
geschikt voor wat lichter werk dus. 

Werkpaard
De 20" Medium ride is al net zo’n 
werkpaard als de New Beat hihat.
Bij de nieuwe versie heb je dezelfde 
karakteristieke ping als bij het oude 
model, met een vergelijkbare hoeveel-
heid snijkracht. Het bekken reageert 
echter wel heel wat enthousiaster
en dat hoor je vooral bij snelle ride-
patronen, waar de klank toch soms 
een beetje washy wordt. Datzelfde is 
het geval bij de 22" Medium, waaruit 
je met een stevige stok al snel zo veel 
warm mid tevoorschijn tovert, dat je 
de ride overstemt. Daarmee is de 22" 
misschien niet meer de betrouwbare 
alleskunner van voorheen, maar eerder 
een levendige en vrolijke popride.

Helemaal nieuw is de 23" Sweet 
ride, een dunne en spontane ride 
met een lekkere klik. Dun genoeg 
voor de jazzer, dik genoeg voor de 
popdrummer. Een bekken waar je 
zonder problemen het stempel 
‘mooi’ op kunt drukken. De cup is 
daarnaast lekker stevig. Als je een 
punt moet maken is dat dus geen 
probleem.

Kortom
Zildjian heeft hoorbaar iets aan de 
klank van haar oudste bekkenserie 
veranderd, maar tegelijkertijd is de 
aloude A Zildjian-sound onmisken-
baar aanwezig. Je zou zelfs kunnen 
zeggen dat het merk met de dunnere 
bekkens iets meer terug naar de oor-
sprong is gegaan. De nieuwe A Zildjians 
zijn in vergelijk met de vorig jaar nog 
gemaakte versie vooral vriendelijker 
en muzikaler, maar nog steeds op en 
top Zildjian. ■

Importeursreactie: zie pagina 63

DE FEITEN

•  B20-bekkenbrons
•  Zildjian’s langstlopende bekkenserie
•  voor stijlen van lichte jazz tot

stevige metal
• prijzen
 16" bekken € 252,-
 18" bekken € 297,-
 20" bekken € 339,-
 22" bekken € 402,-
 13" hihat € 370,-
 14" hihat € 413,-
 15" hihat € 456,-
•  De 23" Sweet ride is het enige 

23" bekken in de A Zildjian-serie 
en kost € 424,-.
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