
Tama Iron Cobra 900 hihatpedalen

Razendsnelle opfris beurt
Er is de afgelopen jaren enorme progressie gemaakt op het gebied van bassdrum-
pedalen. Het lijkt er zelfs bijna op dat de drumfabrikanten vergeten zijn dat drummers 
twéé voeten hebben, en dat die linkervoet nog wel eens voor iets anders wordt 
gebruikt dan voor een twinpedaal. Tama zet de zaken even recht met een update 
voor de Iron Cobra hihatpedalen.

De Iron Cobra hihatpeda-
len zijn er al sinds jaar 
en dag in drie smaken: 

de gewone Velo, de van een hef-
boom-overbrenging voorziene 
Lever Glide, en de Remote, waar-
bij het voetblad via een kabel-
overbrenging aan de beide 
bekkens vastzit. Alle drie de ver-
sies ondergingen de afgelopen 
tijd een revisie.

Er zijn allerlei kleine verbete-
ringen aan de hihatpedalen aan-
gebracht. Een van de 
belangrijkste die niet zo snel in 
het oog springt is een nieuw 
lager in het hielstuk. Het hielstuk 
is via een as met het voetblad 
verbonden, en deze as is aan 
twee kanten voorzien van een 
kogellager. Dat zorgt voor een 
soepel spelgevoel en een 

overbrenging. Net als bij het 
gewone Lever Glide hihatpedaal 
loopt de overbrenging tussen 
trekstang en voetblad hier via 
een hefboom, die ervoor zorgt 
dat je met weinig moeite meer 
kracht kunt zetten. Voor de 
indirecte overbrenging van de 
Remote is zo’n systeem natuurlijk 
ideaal.

De nieuwe kabel maakt een 
groot verschil in spelgevoel. De 
Remote hihat voelt directer en 
soepeler aan, en dat maakt bij-
voorbeeld het spelen van 
getrapte hihataccenten een heel 
stuk makkelijker. Ook als je de 
kabel niet volledig recht hebt 
lopen is de respons prima. 
Natuurlijk is de Remote lang niet 

zo direct als een gewoon hihat-
pedaal, maar het verschil wordt 
wel steeds kleiner.

Kortom

De updates van de nieuwe Tama 
hihatpedalen zijn misschien 
subtiel, maar ze maken een reeks 
topklasse pedalen nóg even wat 
beter. De Iron Cobra’s zijn 
ongehoord soepel en door hun 
ruime verstelbaarheid op ieder 
gewenst spelgevoel af te stellen. 
Aan ieder detail is gedacht, en 
door hun solide constructie 
staan de pedalen garant voor 
jaren lang speelplezier.■
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verbinding zonder zijwaartse 
speling, en dat verschil merk je 
echt. Zeker als je het nieuwe 
hihatpedaal vergelijkt met een 
ouder model dat al een paar jaar 
gebruikt is.

Een nieuwtje dat wel meteen 
in het oog springt is de nieuw 
ontworpen clutch. Deze heeft 
vanaf nu een Quick-Set 
mechanisme waarmee je in een 
handomdraai het bekken kan 
los- en vastmaken. Een kleine 
kanttekening is wel op z’n plaats, 
want het nieuwe mechanisme zit 
wel een van Tama’s andere ont-
werpfilosofieën in de weg. Sinds 
jaar en dag hebben Tama’s hihats 
het zogenaamde Spare-The-Rod-
ontwerp: als je het pedaal ver-
voert, kun je de pin omgekeerd 
in het bovenste buisdeel stoppen. 
De buitendiameter van de clutch 
past precies in dat bovenste buis-
deel en zo houd je een stevig en 
compact stukje hardware over 
dat te allen tijde je pin 
beschermt. Die pin past bij de 
nieuwe hihats nog steeds omge-
keerd in het bovendeel, maar de 
clutch is nu te groot, waardoor 
slechts een fractie van de clutch 
in de buis past. Het werkt nog 
steeds, maar je gooit het 

bovendeel nu toch met iets min-
der vertrouwen in je 
hardwarekoffer.

Nuance

Verder hebben de Tama hihatpe-
dalen legio kleine updates; de 
kraag waarmee je het bovendeel 
aan het onderdeel vastzet werd 
bijvoorbeeld opnieuw ontwor-
pen, waardoor hij nog strakker 
houdt en je nog minder kans 
hebt dat je tijdens het spelen de 
hihatbekkens naar beneden 
trapt. Ook de verstelknop van de 
veerspanning kreeg een kleine 
upgrade. Bij het vorige model 
moest je nog een pinnetje 
omhoog drukken alvorens je de 
draairing voor de spanning in 
een van de vijf standen kon 
zetten. Bij het nieuwe model kun 
je de draairing gewoon ver-
draaien en heb je daarnaast keuze 
uit zes verschillende standen. 
Daarvan zijn de lichtste en 
zwaarste stand niet voelbaar lich-
ter of zwaarder dan voorheen, 
wat betekend dat je in de tussen-
liggende settings net even iets 
meer nuance hebt.

Als leuke nieuwe feature levert 
Tama de Iron Cobra hihats nu 
met twee verschillende trek-
stangen: een van normale lengte, 
en een aanzienlijk kortere. Als je 
van nature wat lager zit, is de 
gewone Iron Cobra trekstang al 
snel aan de lange kant. Bij een uit-
gebreide set-up kan hij zelfs een 
beetje in de weg zitten. Een ijzer-
zaag bood dan uitkomst, maar 
met de meegeleverde korte trek-
stang zijn dat soort rigoureuze 
maatregelen niet meer nodig.

De twee benen van de Iron 
Cobra hihats zijn nu voorzien 
van nog grotere rubberen voeten 

die voor nog meer grip op een 
gladde vloer zorgen. Net als bij 
de vorige versie zit ook in deze 
voet weer een messcherpe stalen 
punt verborgen die je met een 
drumsleutel naar buiten kunt 
draaien.

Mountainbike

De Remote hihat onderging van 
het drietal hihatpedalen de 
grootste verbouwing. Naast de al 
genoemde features van de 
gewone hihatpedalen heeft de 
Remote ook een nieuwe kabel 
die voor een veel beter speelge-
voel moet zorgen. Waar 
Drumcraft een paar jaar geleden 
een koppelingskabel van een 
raceauto toepaste, zoekt Tama 
het nu in een wat minder 
gespierde hoek: de nieuwe kabel 
wordt namelijk gemaakt door 
Jagwire, een fabrikant die vooral 
bekend is door de high-end 
remkabels die ze voor 
mountainbikes maken.

De kabel die voor de Remote 
hihat is gemaakt is een waar 
kunstwerkje: De kern bestaat uit 
roestvast staal, dat uitvoerig werd 
gepolijst om het zo glad mogelijk 
te maken. Om de stalen kern zit 
een laag antislipmateriaal die 
vervolgens omwonden is met een 
stalen huls. De huls is weer voor-
zien van een pvc buitenlaag. Dat 
levert een dunne, flexibele kabel 
op die toch heel stevig is. De 
kabel is leverbaar in twee ver-
schillende lengtes. Standaard is 
een 2,3 meter lang exemplaar 
gemonteerd, maar er is ook een 
kortere van 1,2 meter. Het ver-
vangen van de kabel is nogal een 
klus, dus voor het vervoer laat je 
hem gewoon zitten.

Klittenband

De Remote hihat wordt geleverd 
in een stevige tas waarin je alle 
onderdelen keurig kunt vast-
zetten. Zo weet je zeker dat je het 
pedaal zonder brokken van A 

naar B kunt verhuizen. De kabel 
is voorzien van een tweetal klit-
tenbandstrips waarmee je hem 
makkelijk oprolt en in de tas 
vastzet. Tijdens het gebruik kun 
je de klittenbandstrips eventueel 
aan je standaards vastzetten. 
Voor het verder wegwerken van 
de kabel levert Tama acht clipjes 
mee die precies om de spanbout 
van een trommel passen. Zo clip 
je de kabel van links naar rechts 
over je drumkit. Erg prettig is dat 
Tama de Remote hihat levert met 
een ruim verstelbare montage-
arm. Je hoeft dus niet op zoek 
naar een oplossing om de hihat 
aan je standaards vast te zetten.

De Remote hihat is voorzien 
van Tama’s Lever Glide 

DE FEITEN

•  2-benige hihatstands met ruime 
verstelbaarheid

•  veerspanning in 6 trappen 
te stellen

•  stevige rubberen voeten voorzien 
van spikes

• nieuw Oiles lager in hielstuk
• nieuwe Quick-Set clutch
•  remote hihat voorzien van 2,3 

meter lange kabel en geleverd 
in stevige tas 

Prijzen
• Velo Glide: € 288,-
• Lever Glide: € 322,-
• Remote Hihat: € 444,-

–

+
HET OORDEEL

 • solide bouw
 • supersoepel spelgevoel
 • ruim verstelbaar

 • geen

DE CONCURRENTIE

• Pearl 2050-serie
• DW 9000-serie
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