Dream Energy bekkens

Explosieve
Precies tien edities geleden stond de allereerste
test van Dream bekkens in Slagwerkkrant. Na de
op jazz georiënteerde Bliss-serie is het nu de beurt
aan de heel wat steviger klinkende Energy-serie.

D

ream is een bijzondere
samenwerking tussen
een paar Canadese
drummers en een Chinese
bekkenfabrikant. In het geval
van de Bliss-serie leverde dat
een reeks donkere en gruizige
jazzbekkens op, zonder dat voor
Chinese bekkens zo kenmerkende vuile randje. Met de
Energy bekkens probeert Dream
hetzelfde te doen, maar dan
voor rock- en popbekkens. De
Energy’s zijn flink wat dikker

dan de Bliss bekkens, maar
ze zijn vrijwel net zo intensief
gehamerd. Toch blijkt al snel
dat de Energy’s uit de testset
qua klank uit een compleet
ander vaatje tappen.
Het uiterlijk van de Energy’s
is nogal opvallend. De bekkens
hebben een vrij hoog profiel en
een fijn scheerpatroon dat doorloopt tot ongeveer een centimeter op de cup. Daar houdt het
plotseling op, en het grootste
gedeelte van de cup is dan ook

en complexe rockers
ongeschoren, zowel aan de boven- als
aan de onderkant van de bekkens.

klank is wat minder hoog, maar zeker
zo aanwezig.

Crispy

Grom

De Energy hihat is er in 13" en 14".
Beide hihats hebben een stevig ongeschoren onderbekken en een relatief
dun bovenbekken. De klank van de
hihat is bijzonder stevig. De aanslag
is crispy en fel, met een prachtige
donkere gloed. De 13" klink wat
bonkiger en heeft een heel puntig
karakter. De 14" klink wat ronder
en is evenwichtiger. Halfopen gaan
beide hihats met de minste moeite
volledig loos. De 13" geeft een schelle,
hoge ruis die overal doorheen blèrt.
De 14" blijft nauwelijks achter. De

Er zitten twee Energy rides in de testset;
een 20" en een 22". Beide hebben een
complexe, bijna grommende aanslag
die niet al te veel opbouwt. De klank
is donker, maar heeft toch genoeg
definitie om in stevige muziek hoorbaar te blijven. De Energy rides hebben
een lekker fel karakter. De 20" ride heeft
iets meer ping en de 22" wat breder
laag, maar beide doen ze hun naam
eer aan. Op de cup bespeeld wint de
22" het met zijn brede en volle klank
het gemakkelijk van de 20". De cup
van de kleinste ride biedt voldoende

contrast met de klank van het blad,
maar in vergelijking met zijn grote
broer is de klank toch een beetje dun.

Spektakel

Dennis Boxem

Crashrides zijn vaak een beetje vlees
noch vis; Vaak net te dik om te crashen,
of te wollig om als ride te gebruiken. Bij
Dream weten ze echter prima hoe het
wel moet, want de drie crashrides zijn
meteen de meest opvallende bekkens
uit de testset. Als je een bekken zoekt
dat een beetje spektakel aan je spel
toevoegt, dan zit je bij deze drie goed.
De 18" geeft op het blad bespeeld
een duistere en ontzettend complexe
aanslag die goed onder controle te
houden is. Bij het 20"-model bouwt
de klank wat sneller op en wordt de
aanslag al snel vergezeld van een stevig
razende wash die gemakkelijk te
besturen is. Bij de 22" is dat een heel
ander verhaal. Bij snel en stevig spel
verandert de aanslag in een miniexplosie, terwijl de wash er als een
razende storm vandoor gaat. Ook op
de rand bespeeld geven de drie crashrides een fantastische en, inderdaad,
energieke klank.
De 18" heeft daarbij een prettige blaf.
Het bekken klinkt na iedere klap net
lang genoeg uit, zodat je iedere aanslag
duidelijk blijft horen. De 20" crashride
gaat keurig netjes al ruisend rechtdoor,
terwijl de 22" alleen maar meer lijkt op
te bouwen. Iedere drummer in een
stevige rock- of stonerband kan wel
minimaal een zo’n bekken gebruiken.
De cups van de drie crashrides
klinken heel acceptabel; helder, stevig
en met genoeg volume.

kel crashbekken is het dan ook lastig
om een afgewogen oordeel te vellen.

Prijzen
De prijzen van de Energy bekkens zijn
heel acceptabel. De 16" crash is met
€ 127,81 het goedkoopste bekken. De
13" hihat verschijnt officieel pas op
het moment dat deze Slagwerkkrant
in de winkel ligt en daarom is er van
dit bekken nog geen prijs bekend. Het
14"-model is € 230,58. De crashrides
kosten € 153,51 (18"), € 198,47 (20") en
€ 266,55 (€ 22"). Voor de 20" ride betaal
je € 215,17 en voor de 22" € 279,39.

Kortom
De Energy’s hebben het donkere complexe karakter van handgehamerde
bekkens, en tegelijkertijd hebben de
bekkensmeden van Dream het ranzige
Chinese randje om weten te zetten naar
een heel bruikbare muzikale klank. Net
als de eerder geteste Bliss bekkens
klinken ook de Energy’s behoorlijk uitgesproken. Dat is tegelijkertijd de grote
kracht én de grootste tekortkoming.
Er zijn waarschijnlijk niet zo heel veel
drummers die voor een complete
bekkenset-up van Energy bekkens
zullen kiezen. Tegelijkertijd zijn de
Energy’s zo uitgesproken dat je als
pop/rockdrummer zonder problemen
een aantal modellen in je bestaande
bekkenset-up kunt opnemen. Of dat
nou een extra pittige hihat of een
explosieve crashride is. De Energy’s
klinken opzwepend, spannend en,
inderdaad, heel energiek. ■
Importeursreactie: zie pagina 61

Stug
De enige crash uit de testset is een wat
stug uitgevallen 16" Thin crash. Dit
bekken is niet al te dik, maar door zijn
hoge profiel is hij niet zo heel buigzaam. Dat geeft een wat brommende,
blaffende klank en je moet even flink
moeite doen om het bekken helemaal
open te laten gaan. Zelfs dan is de klank
nog behoorlijk kort. Prima bruikbaar
als accent, maar ben je op zoek naar
een dagelijkse crash dan gaat in ieder
geval dit testmodel al snel vervelen.
Daar moet dan wel bij worden gezegd
dat de onderlinge verschillen tussen
dezelfde modellen – zoals bij alle
handgehamerde bekkens – vrij groot
kunnen zijn. Aan de hand van één en-
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HET OORDEEL
+ zeer uitgesproken klank
+ heerlijk explosieve crashrides
– crash gaat wat snel vervelen
DE CONCURRENTIE
De combinatie van de complexe
en gruizige klank met het stevige
volume is redelijk uniek. Een vergelijking met andere bestaande
bekkenseries gaat daarom al snel
scheef. Vergelijkbaar klinkende
individuele bekkens vind je onder
meer bij:
• Turkish
• Meinl Byzance Dry
• Sabian Vault
• Istanbul Agop
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