
DE FEITEN

• enkellaags gecoat resonansvel
• 0,178mm dik
•  verkrijgbaar van 6” tot en met 

18”
Prijsindicatie
• 14” € 22,20
• 18” € 30,-

–

+
HET OORDEEL

 • meer punch in de klank
 • heel controleerbaar

 •  werkt niet op alle trommels

DE CONCURRENTIE

• Evans Resonant Glass
• Remo Diplomat
• Aquarian Vintage Thin

Evans Reso 7 resonansvellen

Nadruk op de 
onderkant
De vellen van je trommels vervangen is na verloop van tijd een 
noodzakelijk kwaad. De ondervellen zien we daarbij echter vaak over 
het hoofd. Evans wil daar verandering in brengen en legt met de 
nieuwe Reso 7’s nog maar eens de nadruk op de onderkant.

Evans heeft een lange ge-
schiedenis van speciale 
resonansvellen. Al sinds 

eind jaren tachtig heeft het merk 
een reeks extra dunne vellen, 
speciaal gemaakt voor de onder-
kant van de trommel. De Resonant 
Glass is daarvan met 6,5mil 
(0,16mm) de dunste. De nieuwe 
Reso 7 is zoals de naam aangeeft 
met 7mil een fractie dikker en, 
belangrijker nog, het vel is gecoat.

Als je de Reso 7 uit de doos 
haalt, is al snel duidelijk dat je te 
maken hebt met een resonansvel. 
Hoewel de Reso 7 dezelfde dikte 
heeft als bijvoorbeeld een Remo 
Diplomat, is de oppervlaktespan-
ning van het vel veel hoger. De 
Reso 7 voelt wat stug aan, en 
heeft zo los in de hand al een 
duidelijke, wat hoge toon.

Insteek

Zodra je de Reso 7’s op de ketel 
zet, begrijp je de insteek van dit 
vel: zelfs met een lage velspanning 

geeft het een gecontroleerde 
maar toch volle toon met prachtig 
laag. De boventonen zijn beheerst 
en muzikaal, en de klank van je 
trommel krijgt er ineens een pak 
aan definitie bij. In vergelijking 
met een Remo Diplomat heb je 
met de Reso 7 een aanmerkelijk 
minder wollig geluid. Hou je de 
Reso 7’s naast de transparante 
Resonant Glass, dan heb je met 
de eerste wat meer ‘grom’ en wat 
meer bite. Met een wat hogere 
stemming worden de Reso 7’s 
snel korter, en dat levert een 
lekkere punchy tomklank op. 
Dat merk je vooral als je ze com-
bineert met een dubbellaags slag-
vel, zoals een G2 of een Emperor. 
Daarbij krijg je net even iets van 
de scherpte terug die je van een 
enkellaags slagvel gewend bent, 
terwijl je toch de ronde warmte 
van het dubbellaags slagvel 
behoudt. Vooral op je floortom 
is dat verschil goed te horen.

Speel je met een jazzstemming, 
dan maakt de Reso 7 het net 

even wat makkelijker om je 
toonduur te variëren. Voor een 
ultra korte klank stem je boven 
en ondervel gelijk, en als je iets 
meer toon wilt, stem je het 
ondervel gewoon iets lager. 
Hoe lager je gaat, hoe langer de 
sustain; pas op het moment dat 
het toonverschil tussen boven- 
en ondervel groter wordt dan 
een kwart, krijg je de bekende 
toonbuiging naar beneden. 

Punch

De Reso 7’s geven je klank net 
even iets meer punch dan een 
regulier ondervel, en ze geven 
daarnaast ook iets meer controle 
over je sound. Daar zit wel een 
kanttekening aan, want ze werken 
niet op alle trommels even lekker. 
Tijdens de test bleek dat een 
drumstel dat van zichzelf al een 
behoorlijk puntige sound heeft, 
behoorlijk de weg kwijt kan 
raken. Een 70’s Sonor Phonic 
klinkt met de met de Reso 7’s 

ineens gortdroog, terwijl een 
Premier van rond de afgelopen 
eeuwwisseling met de Reso 7’s 
kan lezen en schrijven. 
Natuurlijk hebben we voor de 
goede vorm de Reso 7’s ook als 
slagvellen geprobeerd. Zoals te 
verwachten maakt de extra 
spanning op het materiaal ze 
flink deukgevoelig. Niet doen 
dus…

Kortom

Een setje nieuwe resonansvellen 
is eens in de zoveel jaar sowieso 
een heel goed idee, want je krijgt 
er een heel pak aan klank voor 
terug. Als het dan tijd voor wat 
nieuws is, probeer dan eens wat 
anders. Om te beginnen kun je 
het op een enkele trommel 
proberen. Denk daarbij zeker aan 
de Reso 7’s. Ze zijn namelijk een 
muzikaal en heel gemakkelijk 
alternatief.
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