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■  Meinl Byzance Extra Dry 
Transition ride

DIGITAAL

•  link naar youtube-
kanaal Beer 
Percussion

De 21" Meinl Byzance Extra Dry 
Transition ride is ontwikkeld in
samenwerking met Mike Johnson, 
bekend van Mikeslessons.com.
Het komt niet vaak voor dat een 
drummer die hoofdzakelijk bekend 
is van een leswebsite een signature-
product krijgt, maar Johnson is op 
lesgebied uitgegroeid tot een hele 
grote meneer.

Mike Johnson’s ideale rideklank was 
naar eigen zeggen droog, maar toch 
levendig en crashbaar. De Byzance Extra 
Dry Transition ride is een relatief dun 
ridebekken; aan de onderkant geschoren 
en aan de bovenkant alleen gepolijst. 
Door de ongeschoren bovenkant kun je 
zien hoe ongelooflijk intensief dit bek-
ken gehamerd is. Het blad zit werkelijk 
helemaal vol kleine compacte hamer-
afdrukken die deels over elkaar heen 
vallen. Daar overheen zitten weer een 
aantal grote ronde hamerafdrukken.

Als je met de tip van je stok op het 
blad speelt, heeft de Transition een 
levendige, maar donkere klank met een 
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compacte, stevige aanslag. Opvallend is 
de subtiele donkere wash die nagenoeg 
geen hoge frequenties heeft. Op de 
rand bespeeld geeft de Transition ride 
een mooie donkere crash, zonder dat 
deze de sticksound van het blad over-
stemt. Je kunt dus crashaccenten geven 
en tegelijkertijd toch je ridepatronen 
blijven spelen. Tijdens het wisselen 
tussen blad en rand bouwt zich een 

krachtige grondtoon op die je heel 
makkelijk kunt sturen. Een beetje meer 
kracht en hij gaat prachtig open; een 
beetje minder en hij verdwijnt naar
de achtergrond. 

Zodra je de Transition ride in een 
bandsituatie gebruikt, blijken de aller-
laagste frequenties min of meer weg 
te vallen, waardoor je een veel meer 
gecontroleerde klank krijgt. De stick-

sound komt meer naar voren en de 
grondtoon verdwijnt wat meer naar 
achteren, maar blijft wel altijd aanwezig. 
Dat alles maakt deze heerlijk warme 
ride tot een bekken waar je als jazz- en 
popdrummer werkelijk al je techniek op 
kunt botvieren. Een heerlijk ridebekken 
 met een prachtig complexe klank! De 
Byzance Extra Dry Transition ride kost 
€ 499,-. www.meinlcymbals.com
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