
De Cymbal Vote-verkiezing 
liep tot en met oktober van 
vorig jaar, en een paar weken 

na het sluiten van de stembus kregen 
wij op de redactie de vier winnende 
bekkens binnen. De AA Bash ride, 
AAX Air splash, AAX Freq crash en 
AAX X-plosion hats zijn de winnaars 
van dit jaar. Vier heel verschillende 
bekkens met een bijzondere klank.

De 24" Bash ride is een loeier van 
een ridebekken met een heel dun blad. 
Het bekken is ontworpen om crashend 
bespeeld te worden. Zo geeft hij een 
volle en stuwende crashklank waarmee 
je een groove moddervet kunt aan-
kleden. Als je hem in kwartnoten op 
de rand bespeelt, krijg je een continue, 
warme ruis waarbij iedere aanslag een 
accent is. Perfect voor een modern 
pop- en rockrefrein.

Fladderen
De Bash ride spreekt door zijn dunne 
blad supersnel aan, en met een klein 
beetje moeite begint de rand vervaar-
lijk te fladderen. Dat ziet er op een 
podium bijzonder indrukwekkend uit. 
Maar ondanks het dunne blad is het 
bekken ook prima op een wat meer 
traditionele manier te bespelen. Als je 
dicht bij de cup speelt, heeft de klank 
nog verrassend veel focus. Je krijgt 
dan een prachtig lage en levendige 
ping. Het bekken bouwt ook dicht 

Importeurs en reacties
Op deze plaats stelt Slagwerkkrant importeurs 
en fabrikanten in de gelegenheid te reageren op 
de tests van hun producten in deze editie.

Roland Central Europe NV, Westerlo (B)
(00 32 14 575811) had het volgende toe te voegen 
aan de test van de TD-4KP. ‘Als je de snarepad wilt 
vervangen door een PDX pad, dan hoef je niet per 
se ee n MDH-12 klem te kopen. De klem die op de 

buis zit kan behouden blijven. Je hebt enkel die 
L-vormige haak nodig. Dit is een spare part en kan 
besteld worden bij de dealer. Dat is veel goedkoper 
dan een MDH-12.’ www.rolandce.com

De volgende importeurs/fabrikanten konden zich 
vinden in de strekking van de test: 
•  Hoshino Benelux, Uithoorn (0297 567788), distributeur 

van Tama, www.hoshinobenelux.eu, www.tama.com

•  Adams, Ittervoort (0475 560720), importeur
van Istanbul Mehmet, www.drumworld.nl,
www.istanbulmehmet.com

•  Sound Service, Rangsdorf (D), (+49 3370 89330), 
importeur van Aquarian www.soundservice.eu,  
www.aquariandrumheads.com

De vermelde europrijzen zijn de adviesprijzen voor 
de Nederlandse en Belgische markt.

DE FEITEN

•  gemaakt van B20-brons
(80% koper, 20% tin)

•  24" AA Bash ride € 425,-
ook verkrijgbaar in 21" € 329,-

• 18" AAX Freq crash € 280,-
•  10" AAX Air splash € 146,80

ook verkrijgbaar in 8" € 126,20
• 14" AAX X-plosion hats € 390,-
• 16" AAX X-plosion hats € 478,-

HET OORDEEL

+  Bash ride veelzijdig inzetbaar
+  14" X-plosion hats zijn echte

alleskunners
+  4 eigenzinnige nieuwe bekkens 
 –  geen

DE CONCURRENTIE

Door de diversiteit aan klanken 
moeilijk aan te geven. Zowel Zildjian, 
Paiste en Meinl als de beide Istanbuls 
hebben bekkens die de klanken 
van de nieuwe Sabians benaderen, 
maar geen van allen hebben ze 
identiek klinkende bekkens.

Sabian organiseerde de afgelopen maanden voor de tweede 
keer de Cymbal Vote-verkiezing. Uit twaalf bekkens mochten 
drummers via een online verkiezing de vier bekkens kiezen die 
Sabian ook daadwerkelijk in productie neemt. De stemmen 
zijn geteld, en op de afgelopen NAMM show werden de 
winnaars bekendgemaakt.

Sabian Cymbal Vote

En de winnaars zijn...

bij de rand nog relatief snel op. Met 
steviger spel wordt de ping al snel 
vergezeld van een donker grommend 
geraas dat je met dynamisch spel 
steeds verder naar voren kunt laten 
komen. Prachtig.

De kleine cup is verrassend helder 
en heeft ook lekker wat body, waar-
door het verschil tussen cup en blad 
behoorlijk groot is. Dat maakt de Bash 
ride tot een nogal apart ridebekken waar 
met weinig moeite veel ver schil lende 
klanken uit zijn te halen. Als hoofd-ride 
is dit bekken voor de meeste drummers 
waarschijnlijk wat te extreem, maar 
als tweede ride/crash-combinatie is 
hij in veel gevallen heel bruikbaar.

Frequencies
De 18" Freq crash heeft een wat
typische naam. ‘Freq’ is natuurlijk een 
afkorting van ‘frequency’, wat slaat op 
de bijzondere frequenties die deze 
crash in zich heeft. Tegelijkertijd kun 
je volgens Sabian met een beetje goede 
wil Freq uitspreken als freak, en dat 
slaat weer op het buitenissige uiterlijk 
van dit bekken. De Freq crash combi-
neert namelijk een ongeschoren cup 
en een geschoren buitenrand met 
een hevig bekraste binnenrand. Die 
krassen zien eruit alsof ze zijn aan-
gebracht met een stevige staalborstel 
en ze voelen behoorlijk grof onder
je vingers.

De Freq crash is langs de rand dun 
en buigzaam. Het bekken is daar net 
even wat verder afgedraaid, waardoor 
het verloop van het blad niet helemaal 
gelijkmatig is. Als je met je vinger 
van de rand naar de cup over het 
oppervlak gaat, voel je het blad bij 
het dikkere bekraste gedeelte een 
stukje omhoog komen. Het resultaat 
van al deze bewerkingen is een crash 
met een soepel en toch vol karakter. 
De Freq crash heeft de respons van 
een dunne crash, maar de body van 
een wat dikker bekken. De klank 
van dit bekken is behoorlijk donker, 
met heel veel lage frequenties, een 
beetje mid en nauwelijks hoog. Het 
maakt de ‘Frequency’ tot een prachtig 
warm accent dat niet al te veel in de 
weg zit. Prima geschikt voor alles van 
jazz en fusion tot pop en rock. Alleen 
als er veel laag gitaarwerk in de mix 
zit, kom je wat snijkracht te kort.

Gaten
De 10" Air splash zat vorig jaar ook 
tussen de genomineerden, maar haalde 

toen net te weinig stemmen. Dit jaar 
hoort het kleinood wel bij de winnaars. 
Deze splash dankt zijn naam aan zes 
gaten van ongeveer anderhalve centi-
meter die op gelijke afstand rond de 
cup in het blad zijn aangebracht. Die 
gaten hebben een behoorlijk groot 
effect op de klank. In plaats van als 
splash klinkt de 10" nu eerder als pash, 
een venijnige, korte aanslag met heel 
weinig sustain en een viezig randje.

De Air splash lijkt een beetje op een 
combinatie tussen een mini-china en 
een gewone splash. Nu is de Air splash 
niet uniek – er zijn meer splashes met 
gaten –, maar hij is in vergelijking wel 
een variant die nog het meeste het 
karakter van de splash vasthoudt.

Allerlei stijlen
De X-plosion hats zijn er in 14" en 
16". Beide versies zijn mediumdun, 
terwijl het onderbekken een fractie 
dikker is dan het bovenbekken.

De 14" is een echte alleskunner: 
een enthousiaste hihat die gemakke-
lijk aanspreekt en toch prima onder 

controle te houden is. Op de rand 
bespeeld geeft hij een warme en toch 
lekker knappende chick, en halfopen 
spel levert een prettige, niet al te luide 
wash op. Echt een hihat die je in
allerlei stijlen kunt gebruiken, van 
pop tot latin en van fusion tot rock.

Joekel
De 16" is aanzienlijk minder alledaags. 
Al was het alleen maar omdat je in 
de meeste gevallen je hihatpedaal 
een flink stuk moet opschuiven voor-
dat deze joekel in je set-up past. De 
X-plosion hat is niet al te zwaar en 
daardoor is hij nog betrekkelijk licht 
te bespelen. Waar het 14" exemplaar 
echter makkelijk te controleren is, 
valt het bij zijn grote broer niet altijd 
mee.

Op de rand bespeeld geeft deze 
16" hihat een hemelsbrede en diepe 
chuck, waarmee je een stevige groove 
naar ongekende hoogte stuwt; een 
klank die ideaal is voor hiphop en 
stevig stuwende rock. Halfopen gaat 
de hihat er echter razendsnel vandoor. 
De hoeveelheid ruis die de X-plosion 
hat zo voortbrengt smeert alles dicht 
en doet de rest van de band in paniek 
naar de versterkers rennen. Hier dankt 
dit bekken duidelijk zijn naam aan. 
Getrapte accenten klinken moddervet 
– zolang je ze maar extreem kort houdt, 
want zodra deze twee bekkens te lang 
van elkaar zijn, steekt er een storm op.

Kortom
Sabian neemt met de Cymbal Vote 
een bepaald risico. Natuurlijk weet 
je zeker dat je van de winnende vier 
modellen in ieder geval een aantal 
exemplaren kunt verkopen, maar
tegelijkertijd loop je het risico dat je 
ieder jaar met vier dertien-in-een-
dozijnbekkens zit. Dat pakt in ieder 
geval ook deze tweede keer anders 
uit. De vier Cymbal Vote-winnaars 
hebben bijzondere klanken die zeker 
niet alledaags zijn. Dat maakt nu
alweer nieuwsgierig naar de modellen 
van volgend jaar. ■

Importeursreactie: zie hieronder
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