
Een nieuw vel op een oude 
trommel zetten is bepaald 
geen sinecure. Tot en met 

zelfs halverwege de jaren zeven-
tig waren ketelmaten bij som-
mige merken ‘bij benadering’. 
Heel erg was dat niet, want ook 
de velfabrikanten hanteerden het 
timmermansoog, en als je een vel 
had dat niet paste, kon je met 
een ander ogenschijnlijk identiek 
vel wel uit de voeten. De proble-
men begonnen toen fabrikanten 
van zowel trommels als vellen 
volgens dezelfde standaard gin-
gen werken. De trommels wer-
den allemaal een fractie kleiner, 
de vellen werden gelijkvormiger, 
en een goed passend vel voor je 
oude trommel vinden werd 
nagenoeg onmogelijk.

Simpel

Remo maakt het leven van de 
vintageliefhebber met de nieuwe 
Classic Fit vellen een stukje mak-
kelijker, en wel op een heel 

Als je vintage trommels in je verzameling hebt, weet je dat het niet altijd even 
gemakkelijk is om een goed passend drumvel te vinden. Zoeken naar dat ene vel 
dat per ongeluk een beetje groter is uitgevallen hoeft nu niet meer, dankzij de 
Remo Classic Fit vellen.
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+
HET OORDEEL
 • veel betere pasvorm
 •  stembereik en klank zoals 

je van gewone Remo’s 
gewend bent

 • geen

DE CONCURRENTIE
• Aquarian American Vintage

DE FEITEN
•  de bekende Remo fi lm in een 

aangepaste velrand
•  verkrijgbaar als Ambassador 

Clear, Coated en Snare en 
Diplomat Fiberskyn

Prijzen
• 14” Ambassador Clear: € 24,90
• 14” Ambassador Coated: € 24,90
• 14” Ambassador Snare: € 22,40
• 14” Diplomat Fiberskyn: € 35,90

Nét even het verschil 

simpele manier, namelijk door  
de velrand aan de binnenkant 
wat ruimer te maken. De buiten-
diameter van de velrand blijft 
hetzelfde, maar de rand is iets 
minder dik, waardoor het vel 
makkelijker over de ketel past. 
Het verschil is niet gigantisch, 
maar net groot genoeg om de 
grootste problemen op te lossen.

De testtrommel die we voor 
deze test gebruiken is een 
Slingerland Radio King uit de 
jaren dertig. De laatste keer dat 
hier een nieuw vel op werd gezet 
was dat een flinke klus: de ketel 
is niet alleen groot, hij is ook nog 
eens een beetje ovaal. Een nieuw 
vel was alleen met veel kracht om 
de ketel te drukken, en dat 

maakte het stemgedrag van de 
trommel niet echt heel betrouw-
baar. Naar beneden stemmen 
ging sowieso alleen nadat je eerst 
de spanbouten had losgedraaid 
en vervolgens het vel flink had 
ingedrukt.
De nieuwe Classic Fit vellen zit-
ten op deze trommel nog steeds 
niet heel ruim om de ketel, maar 
je hoeft geen geweld meer te 
gebruiken om de velrand om de 
ketel te krijgen. Daarnaast laat de 
trommel zich supersoepel stem-
men, van knorrend laag tot strak 
en stevig hoog, en weer terug. 
Een verschil van dag en nacht, 
dat ervoor zorgt dat deze trom-
mel een stuk makkelijker is in te 
zetten.

Kroontje

Remo maakt de Classic Fit vellen 
in Transparant Ambassador, 
Coated Ambassador en Diplomat 
Fiberskyn, en daarnaast ook als 
Ambassador Snare. Behalve de 

velrand zijn de Classic Fits 
identiek aan de gewone versie 
van deze vellen. Als er al klank-
verschillen tussen de normale 
vellen en de Classic Fit-varianten 
zijn, dan zijn ze niet hoorbaar. 
Wat dat betreft zijn het dus 
gewone vertrouwde Remo’s.
In vergelijking met de gewone 
Remo’s zijn de Classic Fit vellen 
een paar euro duurder. De laatste 
zijn gemakkelijk te onderschei-
den van de normale Remo’s 
dankzij het zespuntige kroontjes-
logo dat ook eind jaren vijftig 
werd gebruikt. Een klassieke 
look, voor een klassiek vel.

Kortom

De Remo Classic Fits zijn een 
mooi voorbeeld van hoe een 
kleine aanpassing grote gevolgen 
kan hebben. Speel je op een klas-
sieke set, dan maken ze het leven 
een heel stuk gemakkelijker, en 
dat is die paar euro extra per vel 
ruimschoots waard. ■
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