
2Box TrigIt

2Box maakte met de DrumIt Five een paar jaar
geleden een meer dan prima indruk. Maar op een
aantal software-updates na was het lang wachten op 
nieuws van het kleine Zweedse merk. Vorig jaar werd 
het wachten beloond en nu is het nieuws ook volop
leverbaar: de 2Box TrigIt akoestische-drumtriggers.

Zweedse
topschutters

DE FEITEN

2Box TrigIt
• akoestische-drumtriggers
• neutrale geborstelde metalen
behuizing

2Box Stereotrigger
•  afzonderlijke piezo’s voor vel

en spanrand
• prijs: € 66,-

2Box Kicktrigger
• enkele piezo voor bassdrumvel
• prijs: € 77,-
•  set van 4 stereotriggers en

1 kicktrigger
• prijs: € 299 ,-

+
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Importeurs en reacties

+

–

HET OORDEEL

 • nauwkeurige respons
 • stevige bouw

 •  geïsoleerde ophangbeugel 
van de drums zit in de weg 
bij montage

DE CONCURRENTIE

• Roland RT triggers
• ddrum triggers
• T-drum Acoustic Pro triggers

Dat 2Box met een reeks 
akoestische-drumtriggers 
komt zal de echte kenners 

niet verrassen. 2Box-directeur 
Bengt Lilja was tenslotte ook het 
meesterbrein achter de elektro-
nische drums van ddrum. De 
TrigIt triggers lijken uiterlijk echter 
totaal niet op de kenmerkende 
rode triggers die je van ddrum 
kent. Ze hebben een stevige
metalen bovenkant die de kunst-

stof behuizing met gevoelige 
elektronica daaronder beschermt. 
Die metalen bovenkant is afgewerkt 
in een vrij neutrale, geborstelde 
finish. Daardoor vallen ze van 
een afstandje eigenlijk nauwelijks 
op, en dat is volgens 2Box precies 
de bedoeling. Het is wel een flink 
contrast met de vrolijk oranje
gekleurde pads en module waar-
mee de Zweden zich tot nu toe
in de kijker speelden.

Piezo

De TrigIts zijn verkrijgbaar in twee 
varianten: een trigger voor toms 
en snaredrum met afzonderlijke 
pick-ups voor vel en spanrand, en 
een bassdrumtrigger die slechts 
een pick-up heeft voor het vel.

De veltrigger zelf is een piezo 
van ongeveer een centimeter door-
snee die door een stukje schuim-
rubber tegen het vel gedrukt wordt. 
Dit dempt de klank van het vel 
wel enigszins, maar het is minder 
ingrijpend dan de werking van 

een stukje tape of moongel. In de 
meeste gevallen zul je dus meer 
dan genoeg klank overhouden. 
De trigger voor de velrand krijg 
je niet te zien. Die zit ergens 
weggeborgen in de behuizing.

Hufterproof

Je monteert de triggers door ze 
simpelweg over de spanrand van 
je trommel te schuiven en ver-

volgens met een drumsleutel een 
boutje aan te draaien. Bij de toms 
is dat redelijk hufterproof. Bij de 
bassdrum moet je even voor 
ogen houden dat het wel een 
houten rand is, waar je het ding 
op bevestigt. De klauwtjes waar-
mee je de triggers vastzet zijn 
voorzien van een beschermrubber, 
maar draai je de spanbout onnodig 
hard aan, dan bestaat de kans dat 
je het hout beschadigt.

De triggers werken met stan-
daard 1/2" stereojackkabels en 
daardoor zijn kabels gemakkelijk 
te vinden. Verder hebben ze een 
redelijk vlak profiel, waardoor ze 
niet heel erg uitsteken ten opzichte 
van de drums. Je zou er dus zo-

maar voor kunnen kiezen om de 
triggers tijdens vervoer te laten 
zitten.

Net zoals de meeste triggers die 
je op een spanrand moet zetten 
kan het bij de 2Box triggers wel 
voorkomen dat de geïsoleerde 

ophangbeugel van de trommel
in de weg zit.

Updates

De DrumIt Five module gaat
alweer een tijdje mee, maar door 
de genoemde software-updates
is er de afgelopen jaren heel wat 
toegevoegd aan functionaliteit
en sounds. 2Box maakt updaten 
heel gemakkelijk, want je hangt 
de module gewoon met een usb-
kabeltje aan je computer, en een 
softwareprogrammaatje doet de 
rest. Wil je de triggers met de 
module gaan gebruiken, dan is 
updaten een slimme zet, want met 
de laatste versie van de software 
levert 2Box ook de presets van de 
triggers mee. En dan wordt aan-
sluiten een kwestie van inpluggen, 
de juiste trigger kiezen en klaar. 

Wil je de triggers met een ander 
merk module gebruiken, dan vergt 
het, afhankelijk van het merk waar 
je op speelt, iets meer werk. Bij 
een test met modules van zowel 
Yamaha als Roland blijkt dat de 
triggers met beide merken meteen 
werken, maar dat je net zoals bij 
elke trigger toch best nog even 
bezig bent om de respons en de 
gevoeligheid goed af te stellen.

Weinig last

De respons van de triggers is 
ontzettend goed. Ze pikken heel 
nauwkeurig op waar en hoe je
op het vel slaat. Met de juiste in-
stellingen in je module worden 
ook rimshots of rimclicks keurig 
vertaald. Ook gebruik met gaas-
vellen is geen enkel probleem. 

De bassdrumtrigger heeft weinig 
last van na- of dubbeltriggering. 
Zelfs al heb je een wat nerveuze 
rechtervoet, dan is dubbeltriggeren 
heel makkelijk met de verschil-
lende parameters te ondervangen.

De 2Box triggers zijn los ver-
krijgbaar of als vijfdelige set. Die 
laatste is natuurlijk aanzienlijk 
goedkoper. De 2Box triggers zitten 
net zoals de triggers van Roland 
en ddrum in de wat hogere prijs-
klasse. Dankzij de prima respons 
en de stevige bouw zijn de TrigIts 
hun geld zeker waard.

Kortom

De TrigIts zijn probleemloze 
triggers die gemakkelijk in het 
gebruik zijn. Ze zijn nauwkeurig 
en snel, en ze hebben een prima 
dynamisch verloop. Met 2Box
eigen DrumIt Five module werken 
ze natuurlijk vlekkeloos, maar ook 
met iedere andere module zijn ze 
goed te gebruiken. De redelijk 
neutrale look zal de meeste drum-
mers aanspreken, vooral ook 
omdat het niet botst met de looks 
van een gewone akoestische kit. ■

Importeursreactie: zie hieronder
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Op deze plaats stelt Slagwerkkrant importeurs en fabrikanten in de 
gelegenheid te reageren op de tests van hun producten in deze editie.

De volgende importeurs/fabrikanten konden zich vinden in de strekking 
van de test:

•  Algam Benelux, (+32 33 345730) Antwerpen (B), importeur van Sabian 
www.algambenelux.be, www.sabian.com

•  Sound Service, Rangsdorf (D), (+49 33 7089330), importeur van Sakae en 
J.Leiva www.sound-service.eu, www.sakaedrums.com, 
http://www.leivapercussion.com

•  Highlite International BV (0456 67721), importeur van Dap, Kerkrade, 
www.highlite.nl, www.dapaudio.nl

•  Hyperactive, Hünstetten (+49 6126 9536550) importeur van 2Box, 
www.hyperactive.nl, www.2box.se

•  Schlagwerk Percussion, Gingen (D) (+49 7162 6066), www.schlagwerk.
com

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

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