
Sonor SQ1

Eigenwijze Duitser 
Een betaalbare Duitse Sonor. Dat is een drumstel dat bij veel drummers hoog op het 
verlanglijstje staat. In de jaren negentig van de vorige eeuw bleek dat al, want de 
Duitse Force 3000 sets waren destijds niet aan te slepen. Met de nieuwe SQ1 hoopt 
Sonor dat trucje te herhalen.

In de nineties was de Force 
3000 een prima werkpaard 
dat je een uitgesproken, 

karaktervolle klank gaf zonder 
dat je een tweede hypotheek 
hoefde af te sluiten. Dat is precies 
waar Sonor met de SQ1 ook op 
mikt. In vergelijking met 25 jaar 
geleden is er echter wel het een en 
ander veranderd, want in het prijs-
segment van de SQ1 is er inmid-
dels heel wat meer concurrentie.

Sonor heeft een lange geschie-
denis met berkenhout. In de jaren 
tachtig was er de Sonorlite, in de 
jaren negentig de Force 3000, en 
tot een paar jaar geleden was er 
de S-Classix. Maar nu was je voor 
een berken Sonor alweer een paar 
jaar aangewezen op de custom 
SQ2-serie. Met de SQ1 komt ook 
daar dus verandering in. De set 
heeft volledig berken ketels, 
waarbij de bassdrums 10-laags 
en 10 millimeter dik zijn en de 
toms en snaredrum 7-laags en 
7 millimeter dik. Het gebruikte 
hout is van eersteklas kwaliteit 

 en de afwerking van de ketels is 
keurig.

Sonor kiest bij de SQ1 voor 
een aantal matte finishes die 
geïnspireerd zijn op klassieke 
auto’s: Cruiser Blue, Roadster 
Green, Hot Rod Red en GT Black. 
Bij de bassdrums doet het merk 
iets opvallends: de spanranden 
zijn namelijk in een afwijkende 
kleur afgewerkt. De blauwe en 
groene set hebben spanranden 
meegekregen die zijn afgewerkt 
met een binnen- en buitenlaagje 
walnoothoutfineer. Bij de rode en 
zwarte set hebben de spanranden 
een naturel beuken finish. Het 
geeft een opvallend contrast waar 
niet iedereen even weg van blijkt 
te zijn. Zeker als je de bassdrum 
in z’n eentje ziet. Als complete 
drumkit staat de Cruiser Blue 
testset zo’n walnoten accent best 
goed. De matte kleur is eigenlijk 
de enige aanwijsbare besparing 
die Sonor bij de SQ1 toepast. De 
matte kleur hoeft namelijk niet 
gepolijst te worden en heeft in 

De Sound Sustainer belooft 
het beste van twee werelden: 
medium sustain en een flinke 
dosis attack. En die belofte wordt 
zeker waargemaakt. Als je de 
toms tussen duim en wijsvinger 
vasthoudt en aanslaat, geven ze 
een mooie lange sustain. Hang ze 
aan de tomrozet op, en die 
sustain wordt duidelijk korter, 
maar zeker niet helemaal afge-

knepen. Er blijft een lekkere 
open en punchy sound over, en 
het verschil tussen een trommel 
met de tomrozet direct op de 
ketel is overduidelijk. De Sound 
Sustainers zijn prettig in het 
gebruik omdat ze echt vastzitten 
aan de ketel. Waar een geïsoleerde 
ophangbeugel nog wel eens wil 
wiebelen, hangen de toms aan de 
Sound Sustainers keurig stabiel.

DE FEITEN

Sonor SQ1
• berkenhouten (birch) drumset
• geproduceerd in Duitsland
• 10-laags 10mm dikke bassdrums
•  7-laags 7mm dikke toms, 

floortoms en snaredrums
•  toms en floortoms voorzien 

van nieuwe Sound Sustainer 
ophanging

•   verkrijgbaar in vier verschillende 
finishes

•  verkrijgbaar als driedelige 
basisset, uit te breiden met losse 
drums

testset
SQ1 standard in Cruiser Blue finish
22”x17,5” bassdrum
16”x15” floortom
12”x8” tom
Prijs testset: € 2.499,-
uitgebreid met
10”x7” tom
14”x12” floortom
14”x6½” snaredrum
totaalprijs testset: € 4.255,-

vergelijk met een hoogglanslak een 
aantal stappen in het lakproces 
minder. Dat scheelt dus manuren, 
en geld.

Driedelig plus

Sonor levert de SQ1-sets als drie-
delige drumkit bestaande uit bass-
drum, floortom en een enkele 
tom, een set die je naar wens 
kunt uitbreiden met extra losse 
drums. Dat is niets nieuws, want 
iets soortgelijks deed het merk 
ook al met de Vintage-serie. Op 
zich een slimme set, want het 
geeft je als eindgebruiker heel 
wat keuzemogelijkheden. Het kan 
natuurlijk wel gebeuren dat je 
muziekwinkel niet alle opties op 
voorraad heeft; dan moet je even 
wachten tot je set compleet is.

De SQ1 is een professionele 
drumkit en wordt dan ook gele-
verd met professionele vellen: 
enkellaags Remo Ambassadors op 
de toms, floortoms en snaredrums, 
en een Remo Powerstroke 3 op de bassdrum. De resonansvellen 

zijn overal transparante Remo 
Ambassadors, behalve op de 
bassdrum. Die is voorzien van een 
mooi klassiek ogende Fyberskin, 
compleet met het klassieke 
Sonor-logo dat begin jaren tach-
tig op de bassdrumvellen werd 
gebruikt. Vintage cool!

Rubberen bus

De spanbokken op de ketel herken 
je van de SQ2-serie, met als grote 
verschil dat de bokken nu niet via 
rubbers zijn geïsoleerd, maar 
gewoon direct op de ketel ge-
schroefd zijn. De toms hebben een 
fonkelnieuw ophangsysteem: de 
Sound Sustainer. Dat is een grote 
rubberen bus die de tommount 
in z’n geheel van de ketel isoleert: 
de rubberen bus zit aan zowel de 

ketel als aan de tomrozet vast, maar 
de tomrozet en de ketel niet direct 
aan elkaar. Dit moet ervoor zorgen 
dat de ketel optimaal kan reso-
neren. Sonor gooit er op geheel 
Duitse wijze een wetenschappelijk 
onderzoek tegenaan waaruit 
blijkt dat een ketel die volledig 
geïsoleerd is, heel veel sustain 
geeft, terwijl een ketel die niet 
geïsoleerd is uitblinkt in attack. >>

Ook de floortompoten zijn 
voorzien van de Sound Sustainers. 
Toch klinken de twee floortoms 
uit de testset aanzienlijk meer 
open dan de toms. Aan de ene 
kant omdat het gewicht van de 
trommel niet over een, maar over 
drie punten is verdeeld. 
Daarnaast isoleren de grote rub-
beren voeten van de floortom-
poten ook nog behoorlijk. Aan 
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de ene kant zorgt dat verschil in 
sustain voor een beetje onbalans 
in het geheel van de kit; aan de 
andere kant krijgen de lage 
frequenties van de floortoms wat 
meer ruimte, waardoor eigenlijk 
een heel moderne kit ontstaat 
met snelle punchy toms en diep 
dreunende floortoms.

Fladderend laag

Het stembereik van de toms is 
groot. Sonor maakt zijn ketels 
sinds jaar en dag iets kleiner dan 
gebruikelijk, waardoor je zelfs bij 
een lage velspanning al prima 
contact hebt tussen ketel en 
drumvel. Vanaf een fladderend 
lage stemming krijg je dus al een 
mooie volle klank. Stem je hoger, 
dan droogt het laag een klein 
beetje op en krijg je er een heel 
gespierde en spetterende aanslag 
voor terug. De toms reageren 
razendsnel en zijn zeer gearticu-
leerd. Laat er op een podium een 
paar spectaculair snelle roffels op 
los en iedere noot wordt tot 
achter in de zaal keurig vertaald. 
De floortoms kunnen echt bulde-
rend laag gestemd worden. Een 
flink accent geeft zo een behoor-
lijke dreun, die keurig gelijkmatig 
uitklinkt.

De 14”x6½” snaredrum klinkt 
als een oude bekende, en als we 
hem naast een aantal berken Sonor 
snaredrums uit het verleden 
houden, wordt al snel duidelijk 
dat deze trommel familie is. De 

klank is scherp, grommend, 
stevig en enthousiast. De snare 
spreekt makkelijk aan, heeft een 
mooie lage ondertoon en precies 
genoeg boventonen. Hij is 
gefocust zonder droog te worden. 
Laaggestemd geeft hij een lekker 
rammelende klap, die met meer 
spanning verandert in een scherpe 
en snijdende crack, die prachtig 
te besturen is. Speel zacht, en de 
klank is open en luchtig. Bij hard 
spel krijg je meer druk en vooral 
meer bite, zodat je zonder pro-
blemen door het bandgeluid 
heen snijdt. Rimclicks klinken 
diep en vettig, rimshots zijn mes-
scherp.

Het maakt de SQ1 snaredrum 
tot een krachtige allrounder waar 
je alle kanten mee op kunt. Het 
snarenmechaniek is het – van 
onder meer de SQ2-serie bekende 
– Dual Glide mechaniek: een 
prachtig staaltje design en super-
soepel in gebruik, maar wel een 
beetje aan de grote kant.

Vertrouwde klank

Ook de bassdrum heeft een van 
Sonor vertrouwde klank: een 
oersolide aanslag en een betrek-
kelijk gecontroleerde sustain. 
Met het slagvel vingervast en het 
resonansvel wat strak krijg je een 
gecontroleerde dreun die eigen-
lijk geen extra demping nodig 
heeft. Zeker met een resonansvel 
met een klein microfoongat heb 
je alle controle die je nodig hebt. 

Zet iets meer spanning op het 
slagvel en je krijgt meteen een 
hele bak meer toon: de stevige 
attack wordt aangevuld met een 
mooie warme en krachtige toon 
die in een bandsituatie net even 
wat meer body geeft. Voor een 
jazzy setting is de SQ1 bassdrum 
van de testset net even te groot 
en te diep; ook met een hoge vel-
spanning en een open stemming 
blijft de klank namelijk een beetje 
bottom heavy, maar voor alles 
van pop tot metal is hij prima ge-
schikt.

De afwijkend gekleurde span-
randen hebben naast een cosme-
tische ook een praktische functie. 
De matte lak van de ketels is 
namelijk gevoeliger voor krassen 
dan gewone hoogglans lak. Op 
de ketel zelf zul je hier niet heel 
veel last van hebben, maar op de 
bassdrum, waar je met grote 
regelmaat een pedaal op vastzet, 
en waar aan iedere kant tien 
spanklauwen vastzitten, kan dit 

sneller schade opleveren. Sonor 
heeft zoals bij al haar duurdere 
sets alle spanklauwen voorzien 
van dikke rubberen onderleggers, 
maar voorkomen is natuurlijk 
beter dan genezen.

De SQ1 is véél maar niet goed-
koop. Het is een keurig afgewerkte 
Duitse drumkit, en eigenlijk 
heeft Sonor net te weinig conces-
sies gedaan om de prijs écht een 
heel eind naar beneden te krijgen. 
Voor een vijfdelige set zonder 
hardware moet je rekening hou-
den met een kleine vijfendertig 
honderd euro. Dat is aanzienlijk 
minder dan de SQ2 en de Sonor 
Vintage uit eigen huis, maar de 
set moet het in deze prijsklasse wel 
opnemen tegen een aantal geduchte 
concurrenten. Qua keuzemogelijk-
heden met verschillende hout-
soorten en spectaculaire finishes 
heeft de SQ1 het dan misschien 
wat moeilijk, qua karakter en 
sound zeker niet.

Kortom

De SQ1 is een modern klinkend 
en veelzijdig drumstel en Sonor 
heeft met het ontwerp van de set 
goed nagedacht over wat hij 
moet kunnen, en vooral wat hij 
niet hoeft te kunnen. De looks 
van de set zijn behoorlijk uitge-
sproken, maar dat draagt mis-
schien wel extra bij aan een 
eigenzinnig karakter. ■
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+
HET OORDEEL

 keurige afwerking
 eigenwijze sound en look

  bij veel concurrentie in 
deze prijsklasse meer keus 
wat betreft finishes en 
houtsoorten

DE CONCURRENTIE

• Tama Starclassic Maple Standard
• DW Design
• Gretsch Brooklyn
• Yamaha Live Custom
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