
Je zou kunnen zeggen dat 
Paiste met de 900-reeks een 
beetje back to the future 

gaat, want er stond al eerder een 
900-bekkenserie in de catalogus: 
begin jaren tachtig maakten de 
Zwitsers een reeks symfonische 
bekkens onder deze naam. De 
nieuwe 900’s zijn echter stevig 
klinkende pop- en rockbekkens 
met een compleet andere look. 
Ze hebben namelijk een licht ge-
patineerd oppervlak, waardoor 
ze er superstoer uitzien.

Ook het Color Sound-proces 
bestaat al sinds midden jaren 
tachtig. Paiste was het eerste bek-
kenmerk dat het aandurfde een 
kleurtje op een bekken te zetten, 
en door de jaren heen zijn er ver-
schillende kleuren en verschil-
lende series verkrijgbaar geweest. 
Bij de 900 kun je kiezen uit 
paars, rood, blauw en zwart. De 
rode en blauwe bekkens waren er 

Paiste 900 en 900 Color Sound

Back to the future
Paiste maakte tijdens de afgelopen NAMM show de tongen aardig los met een 
gigantisch aanbod nieuwe bekkens. Het belangrijkste nieuws is ongetwijfeld de 
nieuwe middenklasse 900-serie, die er niet alleen in een gewone uitvoering is, maar 
ook in de fameuze Color Sound-versie.

in het verleden ook al, maar 
Paiste heeft bij de nieuwe bek-
kens wel voor een iets andere tint 
gekozen. Ze passen qua kleuring 
dus niet naadloos naast je oude 
Color Sounds.

Toveren

Paiste maakt de 900’s van haar 
favoriete legering: B8 bekken-
brons. Normaal gesproken staat 
deze legering bekend om de ge-
focuste en heldere klank, maar 
de Zwitsers kunnen met dit 
brons lezen en schrijven, en tove-
ren er net zo makkelijk een aar-
dedonkere, gruizige sound uit.

Paiste zet hoog in met de 
900-serie, want het aanbod is di-
rect gigantisch breed. Rides, cra-
shes, hihats, allemaal in 
verschillende gewichtsklassen, en 
natuurlijk een setje splashes en 
china’s. Een compleet setje 900’s 

en een setje 900 Color Sounds is 
letterlijk een pallet vol. Hoog tijd 
om aan de slag te gaan.

Bij de rides heb je keuze uit 
een gewone en een Heavy variant 
in zowel 20” als 22”. Mocht je een 
maatje groter willen, dan is er 
ook nog de 24” Mega ride, die 
wat betreft gewicht een beetje 
tussen de gewone en de Heavy 
ride in lijkt te liggen.

Gespierd

De 20” ride heeft een beheerste, 
heldere aanslag met een mooi 
donkere ondertoon. De ride 
heeft aardig veel snijkracht, en 
spreekt daarnaast heel makkelijk 
aan. De cup is behoorlijk ge-
spierd en zal in de gemiddelde 
pop- of rockband overal heel 
makkelijk doorheen snijden. De 
20” ride is net een tandje te stug 
om crashend te bespelen. Bij de 

22” variant gaat dat wel. Het gro-
tere blad geeft net even wat meer 
mee en zorgt ervoor dat het bek-
ken ook net even wat meer leven 
heeft.

De Heavy rides zijn daadwer-
kelijk een flinke plaat metaal. De 
22” tikt net de 3,5 kilo niet aan, 
en je moet dan ook flink extra 
moeite doen om al dit metaal in 
beweging te krijgen. Toch voelen 
de Heavy rides bepaald niet stug 
aan. De 20” heeft een hoge, iet-
wat lijzige ping die zonder moeite 
door de grootste gitaarmuur 
snijdt. De 22” heeft duidelijk 
meer body en een iets warmere 
aanslag. Beide rides verliezen 
nooit de controle en zijn heel ge-
makkelijk te besturen. De cup is 
in beide gevallen een regelrechte 
killer. Veelvuldig gebruik staat 
zonder oordoppen garant voor 
een knallende koppijn.

De 24” Mega ride is een ge-

>>

wichtig monster en heeft een se-
rieuze bekkenstandaard nodig 
om een beetje stabiel te hangen. 
Op het blad bespeeld is de klank 
buikig en gespierd. Iedere aan-
slag is een mooie clung met een 
vrolijke hoeveelheid hoog en een 
volle lage body. De cup is gigan-
tisch groot en heeft dan ook de 
toonhoogte van een scheepsbel. 
Koren op de molen van de stevi-
ge metaldrummer.

Kleurtje

Alle bekkens uit de 900-serie zijn 
verkrijgbaar in Color Sound-
uitvoering, en hoewel dat kleur-
tje in eerste instantie heel wat 
doet voor de looks, heeft het ook 
een behoorlijke invloed op de 

klank. De slijtvaste verf zorgt er 
namelijk voor dat de hoge fre-
quenties een stuk worden ge-
dempt, en daarnaast geven ze het 
bekken iets meer focus. Bij het 
ene bekken is dat prettig, en bij 
het andere jammer. De ridebek-
kens zijn daar een mooi voor-
beeld van. De 22” ride, de 20” 
Heavy ride en de 24” Mega ride 
worden net even wat vriendelij-
ker met een kleurtje, maar bij de 
20” ride en de 22” Heavy ride 
haalt de Color Sound finish net 
even wat lucht uit de klank en 
dat is jammer.

De crashes uit de 900-serie 
zijn stuk voor stuk messcherp. 
Het aanbod loopt van 16” tot en 
met 20” in alle tussenliggende 
maten, en daarbij kun je kiezen 

tussen een gewone crash en een 
Heavy crash.

Brommend

De 16” en 17” crash zijn venijnig 
en kort. Ze spreken razendsnel 
aan en het hoog klinkt snel uit, 
waardoor ze zeker in een luide 
band snel weer in het bandgeluid 
verdwijnen. De Color Sound-
versie is een beetje wolliger en 
dat maakt de bekkens iets vrien-
delijker. De beide Color Sounds 
uit de testset hadden een 
brommende ondertoon als je de 
bekkens solo hoorde, maar in een 
bandsituatie hoor je daar niets 
van en hou je gewoon een wat 
meer mellow crashklank over.
Vanaf de 18” krijgt de gewone 

crash snel meer body en mid. De 
grotere bekkens smeren daardoor 
iets meer, maar tegelijkertijd blijft 
de hoge attack prima overeind. 
De 20” heeft een prachtige balans 
tussen een scherpe sound, een 
meterslange sustain en een volle 
maar vlotte body. Ook bij de 
grotere bekkens heeft de Color 
Sound een wat vriendelijkere 

DE FEITEN

Paiste 900-serie
•  B8 bekkenbrons 

(92% koper, 8% tin)
• gemaakt in Zwitserland
Paiste 900 Color Sound-serie
•  B8 bekkenbrons, voorzien van 

kleurcoating
•  verkrijgbaar in rood, blauw, paars 

en zwart
• prijzen (ter indicatie):
16” crash - € 175,-
18” crash - € 215,75
20” ride - € 258,50
22” ride - € 315.25
14” hihat - € 258,50
Er is geen prijsverschil tussen de 
gewone 900 bekkens en de 900 
Color Sounds. Bekkens van een 
gelijke maat hebben binnen deze 
reeks dezelfde prijs.

• Slagwerkkrant Video Review

Slagwerkkrant.nl/swkplus
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respons. De brommige ondertoon 
verdwijnt bij de grotere crashes 
echter nog verder naar de achter-
grond, waardoor je een wat meer 
afgeronde klank krijgt.

Waar de gewone crashes al 
scherp zijn, doen de Heavy crashes 
er nog eens een flinke schep 
bovenop. Qua gewicht valt het 
verschil tussen de gewone en de 
Heavy crash nog wel mee; het is 
voornamelijk de klank die pittiger 
is. De Heavy’s hebben stuk voor 
stuk meer bite, en hoewel ze net 
zo makkelijk aanspreken als de 
gewone crashes, moet je wel iets 
meer moeite doen om ze hele-
maal open te laten gaan.
De 16” en 17” zijn nog bijtender 
dan de gewone versie en ook bij 
de grotere maten blijf je een spier-
ballensound houden. Het mid en 
laag is meer naar achter verdwe-
nen en het hoog krijgt alle ruimte. 
Snijden, snijden en snijden is het 
devies. Zelfs de 20” heeft nog 
meer dan genoeg hoog om van 
een distortiongitaar broodbeleg te 
maken. De Color Sound-variant 

van de Heavy crash is maar een 
fractie minder scherp, met name 
doordat het mid meer naar voren 
komt. Het echte top-hoog blijft 
namelijk gewoon in de crash-
klank aanwezig. De 16” en 17” 
komen met een kleurtje net iets 
minder makkelijk op gang; vanaf 
18” is het verschil verwaarloos-
baar.

Golvende rand
Bij de hihats niet twee, maar drie 
keuzemogelijkheden. Het 
14”-model is er namelijk in nor-
male, Heavy- en Sound Edge-
uitvoering. Van die drie is de 
normale 14” met ruime voor-
sprong het vriendelijkst. Hij is 
vrolijk en vlot, met veel hoog 
maar vooral ook een erg muzikale 
sprankeling. Op de rand bespeeld 
geeft hij een nette chick met een 
fijne puntige aanslag; pittig, maar 
niet onstuimig. Halfopen is de 
klank redelijk scherp en behoor-
lijk luid. Met de voet bespeeld 
komt de hihat lekker door de mix, 

vooral splashes doen het heel 
goed. Het maakt de gewone hihat 
tot een lekkere alledaagse hihat 
voor het iets steviger werk. De 
Color Sound-versie heeft een wat 
donkerder aanslag en een beheer-
stere sustain, waardoor hij net iets 

veelzijdiger is. Waar de gewone 
hihat te scherp is, kun je met de 
Color Sound-variant wel uit de 
voeten.

Hetzelfde effect zie je terug bij 
de Sound Edge. Deze hihat dankt 
zijn naam aan de typische golven-
de rand van het onderbekken. Die 
zorgt er aan de ene kant voor dat 
er geen lucht tussen de beide 
bekkens vast komt te zitten (air 
lock), terwijl er aan de andere 
kant minder contact tussen de 
hihatbekkens is, waardoor de 
klank iets scherper en meer crispy 
wordt. De gewone 900 Sound 
Edge hihat heeft een vrij scherpe 
chick en een venijnig bijtende 
sound, waardoor hij prima op z’n 
plek is in een stevige rockband. 
De Color Sound-versie kan ook in 
een subtielere setting nog prima 
worden gebruikt.

Gruizig

De Color Sound hihats zijn trou-
wens maar aan een kant van een 
kleurtje voorzien. De binnenkant 
van de bekkens is gewoon gescho-
ren en heeft de naturelle brons-
kleur. De Heavy hihat is er als 
enige in een 14”- én een 15”-
variant, en als je beide hihats 
naast elkaar houdt, begrijp je als 
snel waarom. De 14” is een echte 
krachtpatser met een korte, chunky 
randklank en een luid blèrende 
blaf als je hem halfopen bespeelt. 
Luid is hij zeker, en snijkracht 
heeft hij genoeg, maar echt heel 
muzikaal is hij niet. Schaal het ge-

heel een maatje op en je houdt het 
krachtige volume, maar je krijgt 
er een wat luchtiger klank bij.
De 15” Color Sound reageert iets 
soepeler en gelijkmatiger dan de 
14”, en ook halfopen is hij beter 
te besturen. Gek genoeg doet de 
Color Sound coating weinig bij 
deze zware hihats. Je raakt in bei-
de gevallen een beetje top-hoog 
kwijt, en halfopen zijn ze mis-
schien een fractie stugger, maar 
dat verschil zou je net zo makke-
lijk bij twee dezelfde hihats on-
derling kunnen hebben.

Bij de china’s is de invloed van 
de Color Sound coating eveneens 
te verwaarlozen. De china’s zijn 
er in drie maten; 14”, 16” en 18”. 
De china’s zijn medium dik en 
hebben een redelijk flexibele lip. 
Qua karakter zijn de 14” en 16” 
een beetje stug, en eigenlijk iets 
te muzikaal. Daardoor krijg je 
eerder een soort warm gruizig 
accent dan een echte blaffende 
chinaklank. De 18” gaat wel hele-
maal open, en heeft ook veel 
meer body. Hier speel je met het 

grootste gemak venijnige accen-
ten op. Voor funky ridepatroon-
tjes op de knik is hij eigenlijk net 
nog een maatje te klein.

Gongy

De Color Sound coating heeft op 
het kleinste bekkentje het aller-
grootste effect. De gewone 10” 
splash is namelijk helder en fel, en 
– al had hij wat dunner mogen 
zijn – gewoon precies zo snel als 
je van een splash mag verwach-

ten. De Color Sound-versie daar-
entegen is wollig, rond en een 
beetje gongy. Bij de 12”-versie is 
dat verschil alweer iets minder 
groot. De gewone 12” splash heeft 
een felle aanslag en opvallend veel 
body. Net als zijn kleine broer is 

–

+
HET OORDEEL

 • vlotte, muzikale klank
 •  prima prijs-kwaliteit-

verhouding
 • ruime keus
 • hippe looks

 •  Color Sound finish pakt niet 
op elk bekken goed uit

 •  splashes en china’s aan de 
stugge kant

DE CONCURRENTIE

• Zildjian S-family
• Sabian B8X
• Meinl Classics Custom Dark

De Color Sound coating heeft op 
het kleinste bekkentje het aller-
grootste effect. De gewone 10” 
splash is namelijk helder en fel, en 
– al had hij wat dunner mogen 
zijn – gewoon precies zo snel als 
je van een splash mag verwach-

een felle aanslag en opvallend veel 
body. Net als zijn kleine broer is 

 •  Color Sound finish pakt niet 

 •  splashes en china’s aan de 

hij een beetje aan de stugge kant 
en daardoor eerder een minicrash 
dan een echte splash. De Color 
Sound splash is iets ronder en 
spreekt iets langzamer aan.

Kortom

Paiste zet met de 900-serie een 
indrukwekkende reeks bekkens 
neer. Voor de pop-, rock- en 
metaldrummer valt er veel te 
kiezen, en de modellen onderling 
laten zich ook prima combineren. 
Je kunt natuurlijk kiezen voor 
alles in de gewone of Heavy-
variant, maar ook als je de 
gewone 900’s met de Color 
Sounds combineert, of Heavy en 
gewone bekkens door elkaar 
hangt, komt er in de meeste 
gevallen een samenhangende 
bekkenreeks uit.

De afwerking van de bekkens 
is zoals je die van de Zwitsers 
kent: perfect. De kleurtjes van de 
Color Sound 900 bekkens zijn 
niet voor iedereen. Je moet toch 
een beetje dapper zijn om je set 
vol te hangen met gekleurde bek-
kens. Dat neemt niet weg dat het 
dempende effect van de Color 
Sound bekkens in sommige ge-
vallen heel gunstig uitpakt voor 
de klank. De prijs-kwaliteitver-
houding van deze reeks is echt 
dik in orde. De bekkens zijn mu-
zikaal en stevig, klinken uiterma-
te professioneel en kosten toch 
echt een stuk minder. ■
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