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HET OORDEEL

• coole look
• felle kleuren

•  knopje werkt niet altijd 
even gemakkelijk

• Rockstix
• Firestix

DE CONCURRENTIE

• stokken met led-verlichte tip
• oplaadbaar via usb
•  incl. speciale oplaadkabel; excl. 

usb-adapter
prijzen
• 7A, 5A, 5B, Rock € 79,-
• Corpsmaster € 89,- 
• bassdrummallets € 139,-

DE FEITEN

Lite Stix
Beetje licht op je performance

Soms wil je iets extra’s toevoegen aan je performance 
of drumsolo. Met Lite Stix wordt het wat betreft de 
 visuals wel heel makkelijk. De Lite Stix hebben namelijk 
led-verlichting in de tips, in wel tien verschillende 
 kleurcombi’s.

tekst Dennis Boxem

Stokken met led-verlichting 
zijn niet nieuw, maar Lite 
Stix onderscheidt zich 

door de lat net even wat hoger te 
leggen. De stokken zelf worden 
gemaakt door de gerenommeerde 
Duitse stokkenfabriek Rohema, 
waarna Lite Stix er de elektronica 
in verwerkt. De handvatten voor 
de mallets zijn afkomstig van 
stokken- en honkbalknuppel-
fabrikant Ahead. Aluminium dus, 
en die kunnen tegen een stootje. 

De Lite Stix worden geleverd 
met een usb-kabel om ze mee op 
te laden. Dat kan met een com-
puter of bijvoorbeeld de oplader 
voor je telefoon. De usb-kabel 
heeft aan een kant twee stekkers, 

dus je kunt beide stokken tegelijk 
opladen. Je plugt de kabel in de 
achterkant van je drumstokken. 
Daar vind je niet alleen de aan-
sluiting om mee op te laden, 
maar ook het knopje om de 
lampjes mee te bedienen. Dat 
knopje vergt overigens wat oefe-
nen. Bij het indrukken voel je 
geen duidelijke klik, en het ding 
is priegelig klein, dus de eerste 
paar keer druk je er op en vraag 
je je vooral af of er überhaupt 
iets gebeurt. Maar als je de stok-
ken een paar keer hebt gebruikt, 
krijg je vanzelf in de gaten hoe 
het werkt. 

Tien settings

Om de stokken in te schakelen 
druk je twee volle seconden op 
de knop. Met meerdere keren 
drukken schakel je vervolgens 
door de verschillende settings 
heen. Je kunt kiezen tussen een 
enkel kleurtje, (rood, blauw, 
groen, oranje, geel, paars), een 

langzaam verspringend kleur-
verloop en een vrolijk knipperend 
aantal lampjes. In totaal hebben 
de Lite Stix tien verschillende 
instellingen. 

De Lite Stix in- en uitschakelen 
doe je door de knop achterop 
twee seconden in te drukken. 
Dat betekent wel dat je even 
goed moet plannen wanneer je 
de Lite Sticks wilt gebruiken. 
Even snel in- en uitschakelen 
kan niet. Wel heel slim is dat 
de Lite Stix de laatst gebruikte 
instelling onthoudt. Dat scheelt 
weer een paar keer op de knop 
drukken. 

De Lite Stix hebben op de 
mallets na allemaal een kunststof 
tip die keurig egaal wordt verlicht.
Bij de mallets zit er in het mid-
den een kleine uitstulping waar 
het lampje in zit. De verlichting 
is bijzonder fel en is van een 
flinke afstand te zien. En op een 
donker podium werkt dat dus 
fantastisch.

Spelgevoel 

Al die elektronica heeft natuur-
lijk wel een invloed op het spel-
gevoel van een stok. Het dempt 
de trillingen aanzienlijk, en de 
balans komt ook wel wat verder 
naar achteren te liggen. Maar om 

er zo een of twee nummers mee 
te spelen is dat prima te doen. 
De stokken zelf zijn er in de 
meest gangbare maten en – niet 
heel gek – ook in marching stok-
ken en bassdrum mallets. Want 
een hele groep die met deze stok-
ken speelt, maakt natuurlijk wel 
de blits.

Kortom

De Lite Stix zien er leuk uit, 
 spelen acceptabel en doen hun 
werk naar behoren. Om er een 
hele avond mee te spelen gaat 
te ver, ook omdat de stokken 
 natuurlijk net als gewone houten 
stokken niet het eeuwige leven 
hebben. En goedkoop zijn ze 
 zeker niet, al valt de prijs gezien 
de kwaliteit van de afwerking 
 behoorlijk mee. ■
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