
Net als bij het grote DW 
staan de PDP klemme-
tjes bol van de design-

features, waardoor je ze op 
allerlei manieren kun inzetten. 
En hoewel de klemmen een 
fractie goedkoper zijn dan het 
DW-equivalent, zijn ze bepaald 
niet licht uitgevoerd. De vleugel-
moeren waarmee je de gewrich-
ten vastzet, zijn gigantisch, en op 
vrijwel elk armpje zitten een of 
meer memory-locks. Voor deze 
test kregen we een stevig doosje 
met klemmen en armpjes, waar-
mee je moeiteloos een complete 
drumkit aan één enkele 
standaard schroeft.

Design

De twee belangrijkste design-
features van de PDP Quick Grip 
Clamps zijn de gewrichten en de 
klemmetjes waarmee je ze vast-
zet. Vooral de klemmetjes zijn 
een prachtig stukje simpel maar 
doordacht design. De Quick 
Grip Clamps schuiven simpelweg 
over bekkenarmpjes van 13mm, 

DW staat al jaren bekend om z’n innovatieve hardware-accessoires; het merk maakt 
legio klemmetjes en attachments waarmee je meerdere items aan een enkele 
bekkenstandaard kunt bevestigen. In een poging een en ander iets betaalbaarder 
te maken, komt er nu ook een setje klemmen van dochtermerk PDP: de Quick Grip 
Clamp-accessoires.

–

+
HET OORDEEL
 • solide constructie
 • gemakkelijk in gebruik

 • nog altijd vrij prijzig

DE CONCURRENTIE
Onder meer de klemmen van 
• Tama
• DW
• Gibraltar

DE FEITEN
• handige accessoire-klemmen 
• verchroomde fi nish
• traploze tilters
• verschillende soorten en maten
Prijzen
•  € 57,-  voor grotere items 

(b.v. bekkenarmpjes)
•  € 31,- voor de kleinere items 

(b.v. microfoon- en 
koebelhouders)

•  € 22.- voor een losse Quick Grip 
Clamp

Veelzijdige vastmakers

waarna je met een stemsleutel 
twee inzetjes tegen het armpje 
aandraait. Dat werkt ontzettend 
goed en je zet er de Quick Grip 
Clamps werkelijk muurvast mee. 
Heb je nu toevallig een dunner 
bekkenarmpje waar je een Quick 
Grip Clamp op wilt zetten, dan 
kun je de twee inzetjes 
omdraaien, en dan zet je de 
Quick Grip Clamps net zo vast 
op een armpje tot 10mm dikte.

De scharniergewrichten van 
de Quick Grip Clamps zijn even 
simpel als doeltreffend. Het zijn 
traploze gewrichten, maar 
binnenin zitten geen complexe 
antislipkoppelingen. Beide helf-
ten hebben een metalen insert, 
en bij de ene is de insert voorzien 
van kartels. Draai je de forse 
vleugelmoer aan, dan druk je de 
metalen kartels van de ene insert 
in de gladde metalen insert van 
de andere kant, en zo zit het 
gewricht zo vast als een huis.

Uitwisselbaar

De Quick Grip Clamp-reeks 

omvat accessoires in allerlei 
soorten en maten. De meest voor 
de hand liggende zijn een extra 
bekkenarmpje met een klemmetje, 
en een X-hat-armpje met een 
klemmetje. Beide zijn uitermate 
simpel en prima vast te zetten 
aan je gewone bekkenstandaard. 
Ook de Cymbal Stacker, waar-
mee je bovenop de schroefdraad 
van je bekkentilter nog een extra 
bekkenarmpje schroeft, werkt 
prima. Interessanter zijn echter 
de X-hat (die je aan de hengel 
van een bekkenstandaard vast 
kunt zetten), en de microfoon-
klemmetjes (die zowel aan de 
hengel als aan een L-armpje 
gemonteerd kunnen worden). 

Alle onderdelen van de Quick 
Grip Clamps zijn volledig uitwis-
selbaar, dus je kunt ze zonder 
problemen combineren.

Kortom

De Quick Grip Clamps zijn fijn 
werkende, solide klemmen waar-
mee je gemakkelijk allerlei extra’s 
aan je drumkit vastzet. 

De klemmen zijn behoorlijk 
zwaar uitgevoerd, en ze doen 
hun werk uitstekend. Enige 
nadeel is dat ze weliswaar goed-
koper zijn dan de DW klemmen, 
maar zeker niet heel goedkoop. 
Met een paar van deze klemme-
tjes in je hardwarekoffer, loopt 
het dus nog steeds snel in de 
papieren. ■
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