
Importeurs en reacties

Dixon Precision Coil bassdrumpedaal

Razendsnelle wasknijper

Bassdrumpedalen werken 
in negenennegentig van 
de honderd gevallen met 

een trekveer om de klopper van 
het vel te halen. In het verleden 
probeerde een enkeling het wiel 
opnieuw uit te vinden door bij-
voorbeeld een drukveer (Ludwig 
Speed King) of een rubberen 
elastiek (Premier EDP) te gebrui-
ken. Dixon doet het weer anders. 
De Precision Coil pedalen 

maken namelijk gebruik van een 
torsieveer.

Om meteen maar de grootste 
vraagtekens weg te nemen: het 
meest alledaagse voorbeeld van 
een torsieveer is de wasknijper. 
De veer waarmee je de beide 
houtjes bij elkaar houdt is een 
torsieveer. Bij het Precision Coil 
pedaal drukt die torsieveer de 
klopper naar achteren. De veer 
zit gemonteerd op de klopperas, 

Het voetblad van de Precision 
Coil pedalen is lekker glad, wat 
met name voor de snelle jongens 
die bijvoorbeeld de slide- en heel-
toe-techniek gebruiken, heel 
prettig is.
De bassdrumklopper is gemaakt 

van metaal en heeft een vlakke 
en een ronde kant. Op de 
vlakke kant zit vilt geplakt, 
wat de klank ronder maakt. De 
ronde kant is gewoon van 
metaal, en die geeft een snoei-
harde, puntige tik. Wil je deze 
kant gebruiken, dan is een 
verstevigingspatch van kevlar 
wel een vereiste op je bass-
drumvel, want deze kant van de 
klopper vreet in no time door 
het vel heen.

Kortom

Dixon heeft met het Precision 
Coil pedaal een uniek pedaal 
neergezet. Het is solide gebouwd, 
de prijsstelling is scherp, en het 
ontwerp is duidelijk anders dan 
dat van een traditioneel bass-
drumpedaal. Qua snelheid en 
constructie kan de Precision 
Coil zich meten met de grote 
namen. Het spelgevoel is hele-
maal eigen. ■

Importeursreactie: zie hieronder

en dat scheelt in vergelijking met 
de aloude trekveer dus zomaar 
twee scharnierpunten.

Forse lagers

Opvallend is ook het ontwerp 
van de klopperas. Die zit vast in 
het frame, en het kettingwiel en 
de bevestiging van de torsieveer 
lopen hier via vrij forse lagers 
overheen. Die lagers zijn even 
soepel als groot, maar door hun 
formaat zijn ze minder gevoelig 
voor slijtage. De krachten wor-
den namelijk over aanzienlijk 
gespierdere lagerschalen en 
kogels verdeeld dan bij een 
kleiner formaat lager. Zowel de 
stand van de klopper als de stand 
van het voetblad is traploos op 
de as te verstellen met behulp 
van een drumsleutel. De sleutel 
zit samen met twee imbussleutel-
tjes in een houdertje op het voet-
blad. Desgewenst kun je hier het 
pedaal nagenoeg compleet mee 
uit elkaar halen, maar anders dan 
de drumsleutel zul je de imbusjes 
bij het dagelijks gebruik niet vaak 
nodig hebben.

Het Precision Coil pedaal is 
uitermate solide gebouwd, 
zonder dat de constructie echt 
loodzwaar is geworden. De bod-
emplaat is dankzij een felsrand 
door het midden licht maar toch 
uitermate stijf. Het frame is 
robuust, maar dankzij uitsparin-
gen in de zijkant niet belachelijk 
zwaar.

Draaiknop

Het verstellen van de veerspan-
ning doe je met een draaiknop 
aan de zijkant van het pedaal. 
Die knop drukt de torsieveer een 
beetje in elkaar, waardoor de 

weerstand verandert. Dat werkt 
bijzonder goed, al is de veerspan-
ning ietsje minder ruim verstel-
baar dan bij een normale 
trekveer. De draaiknop wordt op 
zijn plek vergrendeld door een 
borgboutje dat je met een drum-
sleutel vastzet. Dixon geeft in 
zowel de handleiding als door 
middel van een sticker op het 
pedaal aan dat je de veerspan-
ning niet moet veranderen zon-
der de bout los te draaien, omdat 
je het pedaal anders kunt bescha-
digen. Een groot probleem zal dit 
echter niet zijn, want de stelknop 
zit moervast als je de borgbout 
niet losdraait, en je moet de grip 
van een gorilla hebben om de 
stelknop zo te verdraaien.

Vloeiend

Het spelgevoel van de Precision 
Coil is verbluffend soepel en 
direct. De torsieveer geeft een 
veel vloeiender gevoel dan de 
gewone trekveer, en de klopper 
komt daarnaast razendsnel weer 
terug van het vel.

Bij het twinpedaal zit de 
torsieveer van het linkerpedaal 
alleen op het linker frame. Dat is 
een beetje ongebruikelijk, omdat 
het linkerpedaal daardoor niet 
alleen de klopper maar ook de 
complete cardanas heen en weer 
moet bewegen.  In de praktijk 
merk je daar echter nauwelijks 
iets van. Met de veer links een 
fractie strakker dan rechts zijn 
beide pedalen keurig in balans.

Meer kracht

De cardanas die beide delen van 
het twinpedaal aan elkaar verbindt 
is bijzonder stevig uitgevoerd. De as 
heeft forse, gefreesde kruiskoppe-

lingen waar geen millimeter 
speling op zit. Niet onbelangrijk, 
want door de constructie met de 
veer op het linkerpedaal komt er 

meer kracht op de koppelingen te 
staan dan gebruikelijk, niet alleen 
bij het intrappen, maar ook bij 
het loslaten van het pedaal.

DE FEITEN

•  high-end bassdrumpedaal met 
torsieveer 

• verstelbare klopperstand
• verstelbaar voetblad
•  zelfrichtende dubbelzijdige 

klopper
• geleverd met simpele draagtas
Prijzen
• € 199,- (enkel) 
• € 398,- (twin)

–

+
HET OORDEEL

 • soepel spelgevoel
 • uniek ontwerp
 • solide bouw
 •  prima prijs-

kwaliteitverhouding

 •  veerspanning iets minder 
ruim verstelbaar dan bij 
een traditioneel pedaal

DE CONCURRENTIE

Er is momenteel geen ander pe-
daal dat werkt met een torsieveer, 
maar qua bouwkwaliteit kan de 
Dixon zich meten met onder meer:
• Tama Iron Cobra
• DW 5000
• Mapex Falcon

Dixon is in de Benelux vooral bekend van de betaal-
baardere drums en hardware, maar het merk maakt ook 
al jaren professionele spullen die veelal verrassend 
betaalbaar zijn. En daarbij gaan ze in de ontwikkeling 
niet over één nacht ijs. Een prachtig voorbeeld daarvan 
is het nieuwe Precision Coil bassdrumpedaal.

Op deze plaats stelt Slagwerkkrant importeurs en fabrikanten in de gelegen-
heid om te reageren op de tests van hun producten in deze editie.
•  Fentex, Lijnden (020 659 4442), importeur van Ludwig, www.fentex.nl, 

www.ludwig-drums.com had het volgende toe te voegen aan de test van 
de Ludwig Heirloom snaredrums: 
‘We hebben de voorradige snares bekeken en die zijn allemaal keurig af-
gewerkt op de lasnaad (ook op de draagrand). De testsnares zijn van de 
eerste lichting testmodellen.  De strainer heeft zeker aandachtspunten en 
daar wordt aan gewerkt. We verwachten dan ook een nieuw model, en 
die zal op alle USA snares verschijnen.’

De volgende importeurs/fabrikanten konden zich vinden in de strekking 
van de test:
•  Gewa Benelux, Krimpen a/d IJssel (0180 510340), importeur van DW, 

www.gewamusic.com, www.dwdrums.com
•  Hoshino Benelux, Uithoorn (0297 567788), importeur van Meinl, Tama en 

Evans www.hoshinobenelux.eu, www.tama.com
•  EMD, Dordrecht (078 613 1331), importeur van Remo en British Drum 

Company, www.emdmusic.com, www.remo.com, www.britishdrumco.com
•  EMP Music, Raamsdonksveer ( 0162 520011), importeur van Dixon, www.

empmusic.nl, www.playdixon.com
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