
Importeurs en reacties

Tama mikt met de Superstar 
Hyper-Drive op de vlotte 
jongens: gospelchoppers, 

hiphopdrummers. Eigenlijk op 
iedereen die van snelle fills en 
hippe beats houdt. De vlotte 
Hyper-Drive toms en de lekkere 
diepe bassdrum doen het in deze 
stijl ook uitstekend. Met de 
Hyper-Drive Duo Snare zet 
Tama echter wel een heel bijzon-
dere versie van de Superstar neer. 
Hij heeft namelijk een 14” 
floortom die je ook kunt gebrui-
ken als snaredrum, of misschien 
beter gezegd: een extra diepe 14” 
snaredrum op pootjes.

De Hyper-Drive Duo is een 
echte blikvanger. De set bestaat 
uit een 20” bassdrum, 12” 
hangende tom, de 14” snare/
floortom en een 16” floortom. 
De Hyper-Drive Duo Snare is 
een echte shellset: een normale 
snaredrum krijg je er niet bij, en 
ook het hardwarepakket is optio-
neel. De testset is afgewerkt in 
een prachtige matzilveren finish 
waar een zogenaamde Racing 
Stripe op is aangebracht. Die 
stripe is in dit geval geen lak, 
maar juist een aantal lijnen die 
tijdens het lakken zijn afgeplakt. 
Wat overblijft is de esdoornen 
ketel die lijkt te zijn voorzien van 
een donkere beits. Het ziet er 
werkelijk heel chic uit, en de 
finish is om door een ringetje te 
halen. De zwart verchroomde 
hardware vormt daarnaast een 
heel mooi accent op de mat-
zilveren ketel.

Snarenmechaniek

De Superstar Hyper-Drive zelf 
is alweer een paar jaar 

De Superstar Hyper-Drive is alweer een paar jaar een beetje de vreemde eend in de 
bijt bij Tama. Ooit begonnen als middenklasser, is de set nu alweer een paar jaar ‘een 
speciaaltje’. En dat karakter wordt alleen maar versterkt bij een nieuwe uitvoering: 
de Hyper-Drive Duo Snare.

Tama Superstar Hyper-Drive Duo Snare

resonansvel vervangt door een 
normaal enkellaags ondervel, 
dan is de Duo Snare gewoon 
weer een normale, ietwat 
ondiepe floortom met meer dan 
voldoende diepte en sustain.

Kortom

Tama maakt de Hyper-Drive kit 
eigenlijk alleen maar 

ongewijzigd: de set heeft keu-
rige zeslaags, 5 millimeter 
dunne toms en een bassdrum 
van 7 millimeter dikte, met 
messcherpe draagranden en 
gemaakt van keurig esdoorn. 
De set heeft gegoten spanran-
den op de toms en floortoms, 
en de enkele tom is geïsoleerd 
opgehangen. De floortoms zijn 
dankzij speciale rubberen voe-
ten goed van de grond geïso-
leerd. Mocht je de test van de 
gewone Hyperdrive Maple nog 
eens terug willen lezen, dan kun 
je deze vinden op onze website.

De 14”x9” Duo Snare waar de 
testset zijn naam aan dankt is 
feitelijk niet meer dan een 
floortom met een extra snaren-
mechaniek. Op de bovenkant 
van de trommel zit een enkel-
laags gecoat vel en op de onder-
kant een flinterdun resonansvel, 
maar verder is het écht alleen 
het snarenmechaniek waardoor 
deze Duo Snare anders is dan 
een floortom. De trommel heeft 
niet eens een verdiept snaren-
bed.
Toch zijn het juist de kenmer-
ken van de Hyperdrive set die 
ervoor zorgen dat deze trommel 
écht werkt. De gegoten span-
randen geven de klank net even 
wat meer focus, en dankzij de 
dunne ketel klinkt deze floor 
ook met het knetterstrak 
gespannen ondervel met de 
snarenmat af nog behoorlijk als 
een floortom. Toegegeven, hij 
klinkt dan niet echt diep en 
boomy, eerder strak en stevig, 
maar voor vlotte roffels is hij 
prima geschikt, en hij is zonder 
problemen lager dan de 12” 
tom. De 16” floortom kun je 

dan eventueel zo stemmen dat 
je wel een moddervet accent 
geeft.

Beetje helpen

Als snaredrum is zo’n 14” floor/
snare misschien een beetje een 
compromis. Het is niet de meest 
responsieve snaredrum, en als je 
er echt een stevige crack uit wilt 

halen,  moet je toch echt wel een 
heel eind omhoog stemmen. 
Rimshots en rimclicks klinken 
echter ook bij lagere stemming 
dankzij de gegoten spanranden 
verrassend goed. Daarnaast kun 
je de Duo Snare tijdens gebruik 
ook heel makkelijk een beetje 
helpen. Stem hem mooi open 
voor een lekkere floortomklank, 
en leg er zodra je hem als snare-
drum wilt gebruiken bijvoor-
beeld een dempring op. Of nog 
beter: neem een oud drumvel en 
snij daar de velrand af. Zo maak 
je van de floortom in een hand-
omdraai een echte gortdroge en 
moddervette seventiessnare. 
Mocht je in een situatie terecht-
komen waar je behoefte hebt aan 
twee echte volle floortoms, dan is 
de snarenmat in een handom-
draai verwijderd, en als je het 

Überhippe racedrumkit

aantrekkelijker met de Duo 
Snare. De extra klankmogelijk-
heden die je dankzij de floor/
snare krijgt nodigen uit tot expe-
rimenteren, en het grote 

–

+
HET OORDEEL
 • vlotte, veelzijdige sound
 •  Duo Snare geeft meer 

klankmogelijkheden
 •  ijzersterke prijs-kwaliteit-

verhouding

 •  Duo Snare is niet echt een 
‘hoofdsnare’

DE CONCURRENTIE
• Adams 6000 Floor/snare
• zelfbouw/custom

pluspunt is natuurlijk dat je tij-
dens een optreden of in de 
oefenruimte makkelijk kunt 
schakelen tussen een set-up met 
twee snaredrums en één met 

twee floortoms. De looks van de 
Hyper-Drive Duo zijn om van te 
smullen. Zowel de matzilveren 
finish van de testset als de optio-
nele matzwarte finish zijn echte 

blikvangers, en de prijs-kwaliteit-
verhouding van de set is als van-
ouds ongelooflijk goed. ■

Importeursreactie: zie hieronder

DE FEITEN
• 20” x16” bassdrum
• 12”x7” tom
• 14”x9” Duo Snare
• 16”x14” fl oortom
• verkrijgbaar in Satin Silver Vertical 
Stripe en Flat Black Silver Stripe
• prijs: € 1.277,-

Op deze plaatst stelt Slagwerkkrant importeurs en fabrikanten in de 
gelegenheid om te reageren op de tests van hun producten in deze editie.

De volgende importeurs/fabrikanten konden zich vinden in de strekking 
van de test: 
•  EMD, Dordrecht (078 613 1331), importeur van Stagg en Remo www.

emdmusic.com, www.staggmusic.com, www.remo.com
•  Gewa Benelux, Krimpen a/d IJssel (0180 510340), importeur van DW en 

PDP www.gewamusic.com, www.dwdrums.com, www.pacificdrums.com

•  Hoshino Benelux, Mijdrecht (0297 567788), importeur van Tama www.
hoshinobenelux.eu, www.tama.com

•   Algam Benelux , (B) (+32 333 44750), importeur van Sabian
www.abmusic.be, www.sabian.com

•  R3Music, Zwolle, (06 4131 4959), importeur van Dunnett
www.r3music.nl, www.dunnett.com

De vermelde europrijzen zijn adviesprijzen voor de Nederlandse en Belgische markt. 
Prijzen in de winkel kunnen aanzienlijk afwijken van de vermelde adviesprijzen.
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