
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.

•  Yamaha Music Central Europe (Vianen) had
het volgende toe te voegen aan de test van
de DTX400 e-drums: ‘De DTX400-serie wordt
nu geleverd met BFD plug-insoftware, waar-
door er door middel van je computer nog
meer sounds bespeeld kunnen worden.’
www.yamahadrums.com

Meinl zet dit jaar in op de 
veeleisende cajónspeler, 
met drie bloedmooie 

Artisan Edition cajóns, professionele 
cajóns met een aantal features die 
zowel de klank als het spelplezier 
bevorderen. De Soleá is de meest 
basic cajón in de Artisan-serie. Hij 
heeft een cederhouten slagplaat met 
Espresso Burst finish en een negen-
laags berkenhouten klankkast.

De Artisan cajóns hebben een 
klankkast met prettig afgeronde 
hoeken, zodat je slaps kunt spelen 
zonder dat je last krijgt van je handen. 
Ook is de klankkast een beetje convex, 
zodat de slagplaat in het midden een 
beetje bol staat. Dit maakt het spelen 
van volle basnoten nét even wat 
makkelijker. De klankkast heeft aan 
de binnenkant een schutbord dat
ervoor zorgt dat de basnoten wat 
compacter klinken.

De Soleá heeft tien snaren tegen 
de slagplaat en dat maakt hem heel 
responsief. Zelfs de kleinste aanraking 
is al lekker snarig. De klank is compact, 
warm en gecontroleerd. Door de 
vorm is het een heerlijke cajón om 
op te spelen. Het dynamische bereik 
is vrij groot en dat maakt hem heel 
veelzijdig.

Gaas
De Bulería heeft ten opzichte van de 
Soleá een iets luxere slagplaat met een 

Of je nu gaat voor creatief of super-de-luxe, wat 
betreft de cajón kun je tegenwoordig alle kanten 
uit. Zowel Meinl als Pearl kwamen dit jaar met de 
nodige nieuwe modellen. Rammelen met die kist!

Nieuws Meinl en Pearl cajóns

In alle vormen en maten DE FEITEN

Meinl Artisan Soleá cajón
• 9-laags berken klankkast 
• cederhouten slagplaat 
• € 275,-

Meinl Artisan Bulería cajón
• 9-laags berken klankkast
• cederhouten slagplaat
• klankgat met ingebouwde plopkap
• € 350,-

Meinl Artisan Seguiriya cajón
• 11-laags berken klankkast 
• cederhouten slagplaat 
•  klankgat met verstevigingsring

en ingebouwde plopkap
• 16 snaren
• € 485,-

Meinl Slap-Top cajón
•  schootcajón met vier verschillende 

klanken
• € 149,-

Meinl Travel cajón
•  kleine draagbare cajón voor

onderweg
• € 39,90

Pearl Jingle cajón
• glasvezel klankkast
•  slagplaat met tamboerijnschellen 

en platinellos
• € 227,-

Pearl 2Face cajón
• 2 slagplaten van verschillende dikte
•  klankgat aan de zijkant van de 

klankkast
• € 230,-

Pearl Jesus Diaz Radial Edge cajón
•  professionele cajón met verzonken 

slagplaat en afgeronde bovenrand 
• € 293,-

Pearl Boom Box cajón
• glasvezel klankkast
•  klankgat met kelk om basklank te 

benadrukken
• € 221,-

Lava Burl fineerlaag. Daarnaast is 
het klankgat voorzien van een soort 
gaas dat werkt als een plopkap voor 
microfoons. Met name de basnoten 
willen bij het uitversterken van een 
cajón nog wel eens problemen geven 
en dankzij dit gaas is dat grotendeels 
verholpen. De Bulería klinkt iets 
donkerder dan de Soleá, maar heel 
veel scheelt het niet.

De Seguiriya is de meest luxe van de 
drie Artisans. De slagplaat is afgewerkt 
met een Canyon Burl fineer. Achter de 
slagplaat zitten maar liefst 16 snaren, 
waardoor de klank extreem responsief 
is en heel gruizig. De klankkast van de 
Seguiriya is gemaakt van 11 laagjes 
berkenhout en dus dikker dan die van 
de andere twee Artisans. Daarnaast 
is het klankgat verstevigd met een 
dikke houten ring, die de klank 
meer compressie geeft.

De Seguiriya heeft een donkere 
en compacte klank. Zacht bespeeld 
ritselt hij er lustig op los, en bij harder 
spel begint hij lekker te grommen. 
Een lekker stevige cajón met een 
uitgesproken klank.

Koffietafeltje
De Slap-Top is even heel iets anders. 
Deze cajón lijkt eigenlijk nog het 
meest op een klein koffietafeltje:
de rechthoekige slagplaat zit aan de 
bovenkant. In het midden zit een 
diepe klankkast die, als je de Slap-Top 

op schoot neemt, tussen je benen in 
komt. In die diepe klankkast zit een 
gat met een kunststof kelk die lijkt 
op de van de bassdrum bekende 
drumport. Deze kelk zorgt ervoor dat 
de basnoten wat meer naar voren 
komen. Het ding is gemakkelijk te 
verwijderen, zodat je kunt kiezen 
voor de compactere bastoon mét kelk 
of een wat rondere, maar minder 
uitgesproken basklank zónder.

In vergelijking met een normale 
cajón is de Slap-Top heel comfortabel 
te bespelen, vooral omdat je niet de 
hele tijd gebukt hoeft te zitten. De 
slagplaat van de Slap-Top geeft vier 
verschillende klanken. In de rechter-
hoek heb je een slapklank zonder 
snaren en in de linkerhoek een slap-
klank mét. De basklank komt uit het 
midden, en als je een klein stukje 
links van het midden speelt, krijg je 
een bas met een klein beetje snaren-
rammel. In vergelijking met een
gewone cajón heeft de Slap-Top iets 
minder bas, maar heel erg storend
is dat niet.

De Travel cajón is slechts 25x25 
centimeter groot en 5 centimeter 
hoog. Aan een van de zijkanten zit 
een langwerpige uitsparing die als 
klankgat dienstdoet. Deze kleine
cajón is volgens Meinl vooral ont-
worpen als draagbare oefenoplossing, 
maar het ding klinkt verrassend goed. 
Natuurlijk komen de bassen niet 
echt tot z’n recht, maar met je vingers 
kun je allerlei verschillende sounds 
uit het kleine plaatje halen. Daarmee 
is het een prima aanvulling op een 
gewone cajón.

Creatief
De Pearl Jingle cajón laat maar weer 
eens zien wat je met een beetje crea-
tief denkwerk kunt bereiken. Deze 
cajón ontleent zijn naam aan een 
setje tamboerijnschellen en een setje
platinello’s die met twee vleugelmoeren 
op de slagplaat zijn bevestigd. Met 
de beide vleugelmoeren aangedraaid 
heb je een normale cajónklank. Draai 
de vleugelmoer van de tamboerijn- schellen los, en je krijgt er gratis een 

tamboerijnklank bij. Hetzelfde geldt 
voor de platinello’s, die een mooi 

subtiele rammel geven. Met zowel de 
tamboerijnschellen als de platinello’s 
los wordt de klank wel heel vol en 
een beetje rommelig. De Jingle cajón 
heeft een klankkast van glasvezel en 
dat geeft een heel warme, wat middy 
klank. Net weer even anders dan een 
gewone houten cajón.

De 2Face cajón heeft twee slag-
platen van verschillende dikte en een 
klankgat aan de zijkant van de klank-
kast. De dikste van de twee slagplaten 
is maar liefst 5 millimeter dik en 
geeft een wat stugge, donkere klank. 
Basklanken hebben veel mid, en slaps 
zijn diep en laag. Beide slagplaten 
hebben drie sets snaren, maar bij de 
dikke slagplaat is de snarenrammel 
niet heel erg duidelijk aanwezig. Bij 
de 3 millimeter dunne slagplaat is 
dat wel anders. De snaren reageren 
vlotjes en de klank is veel levendiger. 
Basnoten zijn duidelijk, en slaps lekker 
pittig. Een cajón die echt twee heel 
verschillende karakters heeft.

Edge
Ook Pearl heeft een luxe cajón: de 
Jesus Diaz Radial Edge. Deze door 
percussionist Jesus Diaz ontworpen 
cajón is iets groter dan de andere 

HET OORDEEL

+  innovatieve klank bij Pearl
+  Meinl Artisan cajóns zijn warm 

en superresponsief
 –  moeilijk kiezen

DE CONCURRENTIE

cajóns en varianten van
• Schlagwerk
• LP
• Toca
• Remo

Pearl cajóns. De slagplaat loopt niet 
helemaal tot bovenaan door, maar 
zit verzonken tegen de bovenkant 
van de klankkast. Die bovenrand is 
mooi afgerond, zodat je bij het spelen 
van slaps je handen niet bezeert.

De klank van de Radial Edge is 
vol en heel open. Basklanken zijn 
prachtig rond en diep, en de slaps zijn 
relatief mellow. De snaren rammelen 
lekker losjes mee, ze geven de klank 
precies genoeg rammel. Een lekkere 
authentieke cajónklank.

De Boom Box cajón heeft een 
klankkast van glasvezel. In het grote 
klankgat is met glasvezel een kelk 
gemaakt die de basklanken meer 
naar buiten brengt. Het resultaat
laat zich raden. De Boom Box heeft 
ontzettend veel laag en geeft een 
vrolijke, zoemende klank. Slaps 
klinken verrassend kloek, met de 
minste moeite krijg je een lekker 
diepe ‘clock’ uit de bovenhoeken.

Kortom
Met zo veel cajóns naast elkaar 
wordt maar weer eens duidelijk hoe 

veel zijdig de (niet altijd meer) recht-
hoekige percussiekist is. Alle cajóns 
uit deze test hebben een echt eigen 
klank, waardoor je het nauwelijks 
concurrenten van elkaar kunt noemen. 
Meinl heeft van de twee fabrikanten 
een streepje voor op het gebied van 
de afwerking. De natuurlijke look 
van het hout past prima bij de wat 
meer natuurlijke klank. De Pearl
cajóns zijn wat avontuurlijker, zowel 
qua sound als qua gebruikte mate-
rialen. ■
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De volgende importeurs/fabrikanten konden zich
vinden in de strekking van de test:
•  PB Music, Roermond (0475 332530), importeur van 

Sonor, www.pbmusic.nl, www.sonor.de
•  Adams, Ittervoort (0475 560720), importeur

van Istanbul Mehmet, www.drumworld.nl,
www.istanbulmehmet.com

•  Fentex, Badhoevedorp (020 659 4442), importeur 
van Ludwig, www.fentex.nl, www.ludwig-drums.com

•  Pearl Music Europe, Venlo (0773 81418), fabrikant 
van Pearl, www.pearldrum.com

•  Meinl, Gutenstetten (D), (+49 9161 66250),
www.meinlcymbals.de

De volgende importeurs/fabrikanten konden door
de taalbarrière niet reageren op de test:
•  Sound Service, Rangsdorf (D), (+49 3370 89330), 

importeur van Rhythm Tech, www.soundservice.eu, 
www.rhythmtech.com

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

Meinl Artisan-serie cajóns: 
Seguiriya, Bulería en Soleá

Achterin de Meinl Slap-Top cajón, vooraan de Travel

Pearl cajóns: Boom Box, 2Face, Jesus Diaz Radial Edge, en Jingle
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