Stagg brushes, mallets en rods

Keurige
betaalbaarheid
Stagg maakt alweer een heel aantal jaren betaalbare drumaccessoires, en vorig jaar ging het hele aanbod van mallets en
brushes op de schop. Mét resultaat, want er ligt nu een prachtig
nieuw aanbod van veeg- en klopgereedschap.
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tokken zijn voor iedereen
heel persoonlijk, maar met
mallets en rods kun je
eigenlijk niet genoeg diversiteit
hebben. Een goedgevulde stokkentas loopt echter al snel in de
papieren, en dan is het goed om
te weten dat alle items uit deze
test qua prijs onder de twintig
euro blijven.
Stagg maakt twee verschillende uitschuifbare brushes; één
met houten steel en één met rubberen steel. De brushes klinken
licht verschillend: de versie met
rubberen steel is een fractie doffer, en de versie met houten steel
is iets scherper, maar heel veel
scheelt het niet. Het verschil zit
’m met name in het spelcomfort
en de klank van rimshots. Die
zijn bij de houten brush namelijk
veel scherper, en het houten
handvat, dat iets langer is dan de
rubberen versie, voelt ook wat
vertrouwder aan. Met de
rubberen brushes heb je echter
veel meer grip, en als je met veel
druk speelt, zijn ze ook aanzienlijk vriendelijker voor je vingers.
Beide brushes hebben twee knikjes in de trekpin, zodat je ze naar
wens half of helemaal kunt
uitschuiven.

Stro
Als het wat steviger mag dan
brushes, kom je al snel bij twee
mallets uit die volgens de
verpakking uit bundels stro
bestaan, maar dan is dat niet het
soort stro dat we in ons land in het
konijnenhok leggen. Het zijn keurige langgerekte dunne strengetjes
die met een krimpkous en twee
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rubberen elastiekjes bij elkaar
worden gehouden. De bundels
zijn er in een doorsnee van 30 en
35 millimeter. Beiden geven een
prachtige, diffuse, zachte klank die
op toms en snaredrums fantasDE FEITEN
Testset
SBRU20-RM
• metalen brush met rubberen
handvat
• prijs: € 19,90
SBRU20-WM
• metalen brush met houten
handvat
• prijs: € 19,30
SBRU30-RS
• stro-bundel, 30mm doorsnee
• prijs: € 16,20
SBRU35-RS
• stro-bundel, 35mm doorsnee
• prijs: € 18,40
SBRU10-WN
• nylon brush met houten handvat
• prijs: € 17,30
SBRU10-RN
• nylon brush met rubberen
handvat
• prijs: € 18,50
SBRU15-RN
• nylon brush, 15mm doorsnee
• prijs: € 15,10
SMS-1
• stokkenbundel met 12 stokjes
• prijs: € 13,30
SMS-2
• stokkenbundel met 19 stokjes
• prijs: € 14,10
Combo Tip Drumstick
• drumstok met extra vilten kop
• verkrijgbaar in esdoorn en hickory
in verschillende maten
• prijs: € 18,50

tisch klinkt, en ook op cajón doen
ze het uitstekend. Door het voorste elastiekje ietsje naar achteren te
trekken maak je de klank nog wat
zachter, maar dan loop je wel het
risico dat het binnen de kortste
keren strootjes over je drumkit

HET OORDEEL

+

• nette afwerking
• prima prijskwaliteitverhouding
• prima klank

–

• geen

DE CONCURRENTIE

regent. Ondanks het forse formaat
hebben de beide stro-mallets een
prettige respons, en doordat ze
heel licht zijn, is het niet
vermoeiend om met ze te spelen.
Naast brushes met metalen haren
maakt Stagg ook twee brushes
met nylon haren. Ook hier heb je
weer de keuze uit een houten en
een rubberen handvat. De nylon
brushes hebben wel een duidelijk
andere constructie dan de stalen
variant, want de haren zijn
gewoon vast, en ze zijn met een
rubberen ringetje bij elkaar
gebonden. Zo ontstaat er een
soort nylon stokkenbundeltje dat
een stevige natte pets geeft, maar
waarmee je niet echt kunt vegen.
Rol het ringetje naar het handvat
toe en je geeft de haren alle vrijheid. Bij beide nylon brushes
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moet je in eerste instantie de
haren even met de hand naar
buiten werken, maar ze blijven
daarna redelijk makkelijk staan.

Gewafelde haren
De SBRU15-RN – what’s in a
name – is een anderhalve nylon
haren. Het handvat is een krimpkous die tot ongeveer halverwege
de bundel doorloopt, en de rest
van de haren wordt met twee
rubberen elastiekjes bij elkaar
gehouden. Op snaredrum en
toms geeft deze pittig zware stok
een heel vet klinkende, brede
klap. Schuif je de elastiekjes wat
meer naar het handvat toe, dan
wordt de klank breder en diffuser. Deze stok lijkt als twee druppels water op de cajón-mallets/

brushes van een aantal grote
stokkenfabrikanten, en op cajón
doet hij het dan ook uitstekend.
Bassen komen lekker naar voren,
en op de rand bespeeld geeft
deze stok een lekker scherpe en
drukkende slap.

SMS 'en
Geen enkele verzameling rods en
mallets is compleet zonder stokkenbundels, de go-to oplossing voor
iedere drummer die in een
akoestische setting terechtkomt.
Stagg maakt er twee: de SMS-1
en de SMS-2. De SMS-1 is de
dunste van de twee. Hij heeft
ongeveer de dikte van een 5A
stok en bestaat uit 12 berkenhouten
stokjes die met twee stukken
krimpkous bij elkaar worden

gehouden. De SMS-2 heeft ongeveer de dikte van een 5B stok en
heeft 19 stokjes. Beide stokken
hebben aan het eind van de stok
een rubberen elastiekje dat de
bundeltjes strakker bij elkaar
houdt, maar in de praktijk ben je
dat elastiekje snel kwijt. Een
welgemikte slag op hihat of
bekkenrand en het ligt doormidden. De SMS stokken zijn
van prima kwaliteit en gaan
zeker even lang mee als vergelijkbare modellen van de grote stokkenmerken. Niets op aan te
merken!

Bol
De testset wordt gecompleteerd
met twee zogenaamde
stickmallets: drumstokken met

aan de achterkant een vilten bol.
Stagg maakt de stickmallets in
verschillende soorten, en in
hickory en esdoornhout. Door
de vilten bol wordt het spelgevoel van de stok flink gedempt,
dus als stok geven de beide
modellen – een 5B met kogelvormige tip en een 2B met ronde tip
– weinig respons.
De afwerking van de stok is
prima, en de houten tips geven
op je bekkens ook een prettig
brede klank. De vilten bolkoppen
aan de achterkant hebben precies
de juiste hardheid: op toms
geven ze genoeg definitie en
klinken ze mooi rond en buikig,
maar ze zijn zacht genoeg om
heerlijk aanzwellende bekkencrescendo’s te spelen zonder dat
je de individuele slagen
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Mallets en rods van onder meer
• Vic Firth
• Pro Mark
• Vater

terughoort. Zeker gezien hun
prijs zijn dit prima mallets.

Kortom
Stagg’s malletaanbod is misschien
niet het allerspannendste, maar
het merk maakt gedurende de
test wel zijn reputatie van ‘goed
en betaalbaar’ dubbeldik waar.
De afwerking van alle mallets in
de testset is gewoon helemaal
voor elkaar, en de stokken doen
precies wat je ervan verwacht.
Twee dikke duimen omhoog! ■
Importeursreactie: zie pagina 69
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