
Cymhole
Slimme bekkengatbescherming

DE FEITEN
•  rubberen ring gemaakt uit één stuk
•  past in elk bekken met een gat 

groter dan 12,8mm
•  ontworpen en gemaakt in 

Nederland
• verkocht in setjes van drie
• prijs: € 19,95

–

+
HET OORDEEL 

 •  makkelijk in het gebruik
 • geen invloed op de klank
 • goede bescherming

 •  past niet in álle vintage 
bekkens

DE CONCURRENTIE

•  Grombal
•  vleugelmoeren en ringen met 

ingebouwde beschermhuls, zoals 
de Pearl WL 230

Bekkens zijn duur, dus ben je er voorzichtig mee. 
Maar iedereen die wel eens in een oefenruimte heeft 
 gespeeld of over een door anderen geleverde backline 
kent het probleem: waar zijn toch die kunststof 
 beschermhulsjes op de bekkenstands? Het Nederlandse 
Cymhole lost het voor je op.

Een bekken zonder 
 bescherming op een 
 bekkenstandaard zetten 

is een slecht idee. Het schroef-
draad van de standaard werkt als 
een vijl op het gat in je bekken. 
Daarnaast zorgt het contact 
 tussen bekken en standaard voor 
 allerlei ongewenste bijgeluiden. 
Het resultaat? Zoek maar eens 
op Marktplaats naar een bekken 
uit de jaren zestig of zeventig. 
Grote kans dat er een ovaal gat of 
zelfs een levensgroot sleutelgat in 
zit. Het is makkelijk op te lossen 
met een zacht kunststof hulsje 
dat je over het schroefdraad van 
de standaard drukt. Daar is ech-
ter een probleem, want als je je 
bekken van de standaard haalt, 
komt dat hulsje vaak mee. 
Het valt op de grond, en weg 

is het. En zo gaan er honderden 
stands zonder de hoognodige 
 bescherming door het leven.

Drummer Manuel Roos was 
dit probleem helemaal zat, 
 bekeek de al bestaande alterna-
tieven en sloeg ontevreden aan 
het ontwerpen. Zijn oplossing is 
de Cymhole, een redelijk simpel 
rubberen sokje dat je in een 
handomdraai in het gat van je 
bekken drukt. Daar blijft het 
 vrolijk zitten,  beschermt het je 
bekkens van schade, en isoleert 
het het bekken van de standaard.
Cymholes zijn gemaakt van een 
zachte rubbersoort, die je soepel-
tjes door het gat in je bekken 
duwt. Doordat de ringen aan de 
boven- en onderkant breder zijn 
dan in het midden, blijven de 
Cymholes ook tijdens vervoer 
prima op z’n plek.

Bewegingsvrijheid

Er is geen hoorbare invloed op 
de klank van je bekkens, zelfs bij 
kleine crashes en splashes niet. 
Je hoeft dus niet bang te zijn dat 

de Cymholes je bekkensound 
dempen. En ondanks het zachte 
materiaal lijken de Cymholes 
 bijzonder slijtvast. We hebben ze 
twee maanden intensief getest, 
en van enige slijtage viel nog 
niets te zien. De ringen zijn ook 
dun genoeg, zodat je bekken ge-
woon zijn volledige bewegings-
vrijheid op de standaard behoudt. 
Je kunt de Cymholes zelfs ge-
bruiken op bekkenstandaards die 
wel een beschermhulsje hebben 
of waar de huls geïntegreerd is 
in de onderste ring of vleugel-
moer.

Mocht je een bekken met een 
forse keyhole hebben, dan nóg 
zijn de Cymholes een goede 
 oplossing. Het rubber dicht het 
keyhole netjes af, waardoor je 
bekken weer keurig recht op de 
bekkenstandaard hangt.

Bij sommige oudere bekkens, 
die een kleiner gat hebben, 
kun je met de Cymholes pas-
problemen krijgen. Die pik je er 
zo tussenuit, want die bekkens 
passen ook al niet goed op een 
moderne bekkenstandaard met 

M8 schroefdraad. Misschien 
dat daar in de toekomst nog een 
kleinere variant voor gemaakt 
kan worden.

Kortom

Cymholes zijn niet goedkoop – 
omgerekend bijna zeven euro per 
stuk –, maar het gebruiksgemak 
dat je ervoor terugkrijgt en de 
bescherming die ze je bekkens 
bieden zijn die prijs dubbel en 
dwars waard. ■

Importeursreactie: zie hieronder

Importeurs en reacties
Op deze plaats stelt Slagwerkkrant importeurs en fabrikanten in de gele-
genheid om te reageren op de tests van hun producten in deze editie.

De volgende importeurs/fabrikanten konden zich vinden in de strek-
king van de test:
•  Pearl Music Europe, Venlo (0773 81418), fabrikant van Pearl, 

www.pearldrum.com
•  Hoshino Benelux, Uithoorn (0297 567788), importeur van Tama en 

Meinl www.hoshinobenelux.eu, www.tama.com, www.meinlcymbals.com
•  Cymhole, Den Haag, www.cymhole.com, fabrikant van Cymhole, 

www.cymhole.com

•  Amptec, Diepenbeek (B) (+32 1128 1458) importeur van Stealth 
Sonics, www.amptec.be, www.stealthsonics.com

De volgende importeur kon vanwege de taalbarrière niet reageren:
•  D’Addario, Frankfurt (D) (+49 69506 044070), importeur van Evans, 

www.daddario.com, www.evansdrumheads.com

De bij de test vermelde prijzen zijn richtprijzen. Voordat deze editie 
naar de drukker ging, is een rondgang langs verschillende retailers 
gemaakt en daarvan is de gemiddelde prijs genomen. Op die manier 
proberen we een zo eerlijk mogelijk beeld van de geteste producten te 
schetsen.
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