
Paiste PST X

Er was wat gemor onder de Paiste-fans op het internet, toen het merk vorig jaar de 
Swiss crashes uit de catalogus schrapte. Afgelopen januari bleek echter – met de 
introductie van de PST X-serie – waarom de Zwitsers dat toen deden.

Meer Zwitserse gaten

Paiste heeft een lange 
traditie op het gebied van 
bijzondere bekkens. Al 

in de jaren zestig kon je bij het 
merk terecht voor bijzonder 
klinkende effectbekkens, en ook 
de afgelopen jaren maakten de 
Zwitsers van alles op het gebied 
van gruizig, kort en venijnig. 
Ook de Swiss crashes uit de 
Alpha-reeks voldeden prima a
an die omschrijving. Kennelijk 
hoorden de productontwikkelaars 
bij Paiste echter meer dan alleen 
crashsounds in de Swiss model-
len, en dat resulteerde dus in de 
PST X-serie: een flinke stapel 
bekkens vol gaten, aangevuld 
met twee aluminium bellen, die 
nu verkrijgbaar zijn in de meer 
betaalbare PST-reeks.

Als je de hele PST X-reeks 
naast elkaar zet, valt meteen 
op dat de blauwdruk voor 
alle verschillende modellen 
inderdaad bij de Swiss crashes 
ligt. De gatenpatronen van de 
bekkens zijn verschillend, maar 
ieder bekken van dezelfde maat 
heeft hetzelfde gatenpatroon, 

en je kunt bijvoorbeeld alle 16”-
modellen op elkaar leggen zonder 
dat de gaten een millimeter ten 
opzichte van elkaar verschuiven. 
Paiste maakt binnen de PST 
X-reeks gebruik van maar liefst 
drie verschillende metalen. De 
bekkens zijn over het algemeen 
gemaakt van B8-brons. maar in 
de stacks en hihats wordt dat ge-
combineerd met een bekken van 
messing. De beide Pure bells zijn 
gemaakt van aluminium.

Gruizig

De PST X Swiss crashes verschillen 
nauwelijks van de gelijknamige 
bekkens uit de Alpha-serie. De 
Thin-variant is verkrijgbaar in 
14”, 16” en 18”, en er is ook een 
iets dikkere 18” Medium-variant 
verkrijgbaar. De drie dunne 
bekkens spreken razendsnel aan 
en geven een beheerste trashy 
crashklank die niet al te over-
heersend is. De klank van de 
crashes is beduidend langer en 
cleaner dan die van een china, 
maar wel veel gruiziger dan van 

een normale crash. Afhankelijk 
van de band waarin je speelt 
klinken de crashes kort, of heel 
kort. De 18” Thin heeft behoor-
lijk wat body en klinkt lekker 
vol. Wil je meer power en iets 
meer bite, dan is de Medium een 
goede optie. Dit bekken is maar 
ietsjes dikker, en daardoor spreekt 
het nog net zo gemakkelijk aan 
maar je krijgt wel iets meer 
venijn, en dat is in een wat 
luidere band best prettig.

Kort

Er is in het verleden al eens eer-
der geëxperimenteerd met hihats 
vol gaten, maar meestal was dit 
geen succes. Paiste doet het met 
de Swiss hats wél goed, want 
hoewel de drie verschillende 
hihats niet de meest veelzijdige 
zijn, scoren ze qua funfactor wel 
heel hoog. De 10” hihat is scherp 
bijtend en ultra kort; hij snijdt 
heerlijk en is super gemakkelijk 
te controleren. De klank is kort 
en hoog. Beide bekkentjes zijn 
behoorlijk dun , wat ervoor zorgt 
dat ze lekker vlot en makkelijk 
reageren. Half open geven ze een 
mooie hoeveelheid ruis zonder 
de wat lompe rammel die je bij 
kleine hihats vaak hebt.

De 14” is een mooie hiphop-
hihat met een brede, crunchy 
aanslag en een lekkere tik. Half 
open bespeeld heb je een ruige 
ruis die net genoeg body heeft. 
De 16” hihat is wat dat betreft 
iets geheel anders. Met de bekkens 
op elkaar heb je een prachtige 
volle chuck die in elke hippe 
muzieksoort op zijn plek is. 
Half open accenten zijn, zeker 
voor dit formaat, razendsnel. 
Half open bespeeld verwatert 
de klank echter in een rechte 
ruis. Zelfs bij een langzame 
kwartengroove is er geen enkel 

onderscheid meer te horen 
tussen de verschillende klappen. 
Alle drie de hihats zijn ideaal om 
als tweede hihat in te zetten. Ze 
vormen een prachtig modern 
contrast met een wat meer 
traditionele hihatklank. Wil je ze 
als primaire hihat inzetten, dan 
kies je voor een heel specifieke 
en uitgesproken klank.

Ook voor een splash vol gaten 
kun je bij de PST X-reeks terecht. 
De 10” splash is flinterdun en ra-
zendsnel. Het volume is beperkt, 

en daardoor klinkt hij inderdaad 
behoorlijk splashy. De klank is 
echter ranziger en percussiever. 
Prima te gebruiken als los effect, 
of in een grotere set-up als 
variatie op een gewone splash.

Omgevouwen

De 14” Flanger crash heeft langs 
de rand een knik. Dat maakt 
hem uitermate flexibel. Je 
krijgt er een onevenwichtige 
crashklank door, inderdaad een 
beetje als een flanger-effect. De 
klank is lichter en dunner dan 
die van de crashes, maar heeft 
meer body dan die van de splash. 
Als je een trashy crashklank voor 
laagvolumesituaties zoekt, zit je 
bij dit bekken goed.

Stapel een messing hihat-
bekken en de Flanger crash op 
elkaar, en je hebt de extreem kort 
kuchende Flanger stack. Deze 
stack is prima te controleren en 
heeft een beheersbaar volume. 
Los op elkaar ‘gestackt’ is de 
klank al behoorlijk kort, maar 
draai je de bekkens strakker aan 
dan is de bijtende aanslag echt 
extreem snel uitgeklonken.

Vreemde eend

De 9” en 10” aluminium Pure 
bells zijn een beetje de vreemde 
eend in de PST X-bijt. Niet alleen 

qua looks, maar ook qua klank. 
Waar alles binnen deze reeks 
kort klinkt, klinken de Pure 
bells extreem lang. Het 10” 
exemplaar had maar liefst 32 
seconden nodig om compleet uit 
te klinken, al is de sound binnen 
de muziek natuurlijk veel sneller 
verdwenen. Beide bells geven 

een volle en prachtig ronde 
bellklank met een glasheldere 
sustain. Ondanks het kleine 
verschil in maatvoering maakt de 
toonhoogte een flinke stap.

Kortom

De PST X is zeker geen alle-
daagse bekkenserie; het is een 
verzameling sounds die je 
eigenlijk aan iedere bestaande 
bekkenset-up kunt toevoegen. 
Zoek je een bijzonder accent, 
of juist een hippe basis om je 
grooves aan op te hangen, dan 
zijn de PST X bekkens het 
uitproberen meer dan waard. De 
prima prijs-kwaliteitverhouding 
is daarbij een mooie bonus. ■
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HET OORDEEL

 •  mooie warme klank
 •  goede afwerking
 •  scherpe prijs

 •  ridebekken te vriendelijk

DE CONCURRENTIE

• Paiste PST 5 & PST 7
• Meinl Classics Custom
• Zildjian ZXT
• Sabian B8Pro

DE FEITEN

Paiste PST-X bekkens 
•  bekkens gemaakt van B8-

bronslegering
•  hihats en Flanger stack hebben 

een onderbekken van messing
•  14" Thin Swiss crash € 100,-
•  16" Thin Swiss crash € 138,-
•  18" Thin Swiss crash € 172,-
•  18" Medium Swiss crash € 172,-
• 10" Swiss hats € 135,-
• 14" Swiss hats € 214,-
• 16" Swiss hats € 275,-
• 10" Swiss splash €   69,-
• 14" Flanger crash € 100,-
• 14" Flanger stack € 201,-
•  9" aluminium Pure bell €   64,-
•  10" aluminium Pure bell €   68,-
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