
Wie wel eens met stok-
kenbundeltjes heeft 
gespeeld weet dat het 

bij steviger spel niet heel lang 
duurt voordat de eerste stokjes je 
om de oren vliegen. De zachtere, 
diffuse klank heeft een prijs. De 
Kuppmen rods zijn net als de 
Kuppmen stokken gemaakt van 
carbon fiber en dat is een heel 
stuk sterker dan hout.

De rods komen in drie 
verschillende smaken: 7A, 5A 
en 5B. De 7A-variant is de 
lichtste, met zeven relatief 
dunne stokjes met een diameter 
van 13,4 millimeter en een 
lengte van 38,7 centimeter. De 
5A is langer en een fractie 
dikker met als diameter 14 
millimeter en lengte 40,5 
centimeter. De 5B gaat weer een 
stapje verder, met eenzelfde 
lengte als de 5A, maar met een 
andere opbouw: hij heeft een 
dikker stokje in het midden, wat 
voor een steviger spelgevoel 
zorgt. Zodoende is de 5B bijna 
een millimeter dikker dan de 
5A.

Carbon fiber

De rods zijn aan elkaar gemaakt 
met een stevige krimpkous die 
over een groot gedeelte van de 
body loopt. De voorste ander-
halve centimeter van de stokjes 
die Kuppmen voor de rods 
gebruikt, loopt een beetje taps 
toe,  waardoor de rod iets meer 
bounce krijgt en de klank iets 
meer opengaat.

Ondanks dat zijn de Kuppmen 
rods vers uit de verpakking 
aanzienlijk stugger dan 
vergelijkbare, houten rods. De 
klank is ook iets scherper, 
puntiger. Ze moeten duidelijk 
even ingespeeld worden, want 
na een halfuurtje spelen is de 
sound al aanzienlijk 
vriendelijker. Hun optimale 
klank en soepelheid bereiken 
ze echter pas na een avondje 
flink spelen.

Op drums geven de 
Kuppmens een nagenoeg gelijke 
sound als een houten variant, 
maar op bekkens is de klank 
duidelijk puntiger. Een 
ridepatroon krijgt zo net even 
wat meer definitie, en dat is 
eerder een voordeel dan een 
nadeel.

Vakkundig

De slijtvastheid van de 
Kuppmens is dik voor elkaar. De 
rand van een hihat maakt 
nauwelijks indrukken, en ook 
crashbekkens en rimshots laten 
amper afdrukken achter. Na 
verloop van tijd, en dan hebben 

we het eerder over weken dan 
over gigs, beginnen er bij de 
stokjes kleine hapjes in het 
carbon te komen. Als er dan op 
een gegeven moment daad-
werkelijk stokjes beginnen af te 
breken, is dat omdat je ze als 
drummer vakkundig doormidden 
hebt gehakt, en niet omdat er 
breuken zijn ontstaan.

Kortom

De Kuppmen carbon fiber rods 
doen precies wat ze beloven. Ze 
geven een mooie open klank die 
net even iets meer definitie heeft 
dan hout, en daarnaast gaan ze 
ongelooflijk lang mee. En dat 
alles voor een prijs die 
vergelijkbaar of slechts een 
fractie hoger is dan die van de 
houten concurrenten. Met de 
drie soorten rods weet Kuppmen 
een redelijk breed spectrum aan 
gewichtsklassen af te dekken. 
Het enige waar het in het 
huidige aanbod nog aan 
ontbreekt is een iets dikkere 
bundel met meerdere dunne 
stokjes voor een wat meer 
diffuse en donkerder sound.■

Importeursreactie: zie pagina 65

In Slagwerkkrant 196 publiceerden we al een test van de carbon fiber stokken van 
het Nederlandse merk Kuppmen. Inmiddels zijn ook hun carbon fiber rods alweer een 
tijdje verkrijgbaar, en net als voor de stokken belooft het merk een aanzienlijk langere 
levensduur dan bij hout. Hoog tijd om ze eens grondig door de mangel te halen.

IJzersterk 
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Kuppmen rods

–

+
HET OORDEEL
 • prima afwerking
 • goede klank
 • zeer slijtvast

 • geen

DE CONCURRENTIE
Houten rods van Vic Firth, Promark, 
Vater en QSticks

DE FEITEN
carbon fi ber rods
• verkrijgbaar in 7A, 5A en 5B
• prijzen:
- 7a - € 32,50
- 5a - € 33,50
- 5b - € 34,50
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