
Tama Club Jam   Flyer
Wie het kleine niet eert…

Een krap podium, een moeilijk te bereiken kroeg of huiskamer, een stek waar het 
 allemaal niet hard mag... Een compact drumkitje kan dan een mooi alternatief zijn 
voor de vermaledijde cajón. Tama maakte in de Club Jam-reeks al een aantal leuke 
minikits. Maar het kon nóg een stapje kleiner: met de Club Jam Flyer.

tekst Dennis Boxem

V an een paar passen 
 afstand ziet de Club Jam 
Flyer er nog behoorlijk 

groot uit, maar je komt er al snel 
achter dat hij dichterbij staat 
dan je denkt. Even de verbluf-
fende cijfers: een 14”x10” bas-
sdrum, een 8”x6” tom, een 
10”x9” floor tom en een 10”x5” 
snaredrum. Niet zo gek dus dat 
het hihat pedaal en het bas-
sdrumpedaal er zo groot uitzien 
op de foto.

Maar als je denkt dat je hier met 
een kinderdrumsetje te maken 
hebt, dan zit je er compleet naast. 
De afwerking van de Flyer is na-
melijk keurig, en het ketelbeslag 
en de hardware zijn zoals je van 

Tama gewend bent: stevig en 
road proof.

De Flyer heeft een bescheiden 
hardware-setje bestaande uit 
 pedalen, tommount, snaredrum-
standaard en kruk. De bekkenarm 
is gek genoeg een losse accessoire. 
De snaredrumstandaard en het 
hihatpedaal kunnen ongelooflijk 
laag, en dat maakt de Flyer een 
kit die bij uitstek geschikt is voor 
de allerjongste drummers. 
Tegelijkertijd heeft de floortom 
een paar extra lange poten, en is 
de tomhouder op de bassdrum 
ook behoorlijk uit de kluiten 
 gewassen. Ook als je zo’n een 
meter vijfentachtig bent, kun je 
dus prima achter deze set zitten 

zonder dat je het gevoel krijgt  
dat je continu voorover moet 
hangen.

Punt

Tama doet bij de Flyer niet 
 moeilijk over de houtsoort of het 
aantal lagen. De keteltjes zijn van 
hout, punt. Als je de ketels van 
dichtbij bekijkt, lijkt het er sterk 
op dat voor deze set dezelfde zes-
laags populieren ketels worden 
gebruikt als voor de grotere Club 
Jam sets. De draagranden van de 
keteltjes zijn keurig glad en de 
bekleding zit er snaarstrak om-
heen. Aan de afwerking schort 
het dus zeker niet.

De Club Jam komt uit de fabriek 
met een paar enkellaags transpa-
rante slagvellen die eigenlijk best 
goed klinken: puntig en vlot,  
en de kleine drums hebben een 
mooie ronde toon. Met een 
 medium stemming klinken de 
toms hartstikke lekker, maar wil 
je lager stemmen, dan wordt het 
toch een beetje problematisch. 
Een setje dubbellaags slagvellen 
biedt dan uitkomst, en dan weet 
je uit dit kleine setje nog een ver-
rassend diepe en buikige sound 
te halen. Natuurlijk kom je nooit 
helemaal in de buurt van een 12” 
tom en een 16” floortom, maar 
de sound is zeker bruikbaar in 
een bandsituatie. 
De 8” tom heeft geen geïsoleerde 
ophanging, maar heeft daar ook 
totaal geen last van. Hij klinkt 
vol en rond en heeft een prettig 
lange sustain. De 10” floortom 
heeft met de fabrieksvellen twee 
standen. Laag gestemd geeft hij 
een doffe klap, en vanaf medium 
stemming is de toon rond en 
vrolijk. Ook hier belemmeren  
de floortompoten de sustain 
nauwelijks.

Opdonder

De bassdrum heeft een paar 
mooie houten spanranden en 
staat op een riser, zodat de klop-
per van je bassdrumpedaal iets 
meer het midden van de ketel 
raakt. Met de fabrieksvellen erop 
klinkt hij vooral boppy en kort. 
Hij heeft relatief weinig volume, 
en duwt meer dan dat hij echt 
een volle lage toon produceert. 
Met wat experimenteren met de 
stemming van het voorvel valt  
er nog een beetje sublaag uit te 
halen, maar met een wat dikker 
slagvel krijg je net even een wat 
meer boem. Bassdrumvellen 
 hebben een andere, over het 
 algemeen iets bredere velrand 
dan tomvellen, maar tijdens de 

test bleek dat het monteren van 
een tomvel eigenlijk geen enkel 
probleem oplevert.

De snaredrum is een venijnige 
kleine opdonder. 10”x5” is al 
 jaren een populaire maat als 
 effectsnare, en als je de Flyer  snare 
hoort, snap je al snel waarom. 
Hij klinkt scherp en puntig, 
 reageert makkelijk, en snijdt als 
een mes door de boter zonder 

dat het volume compleet uit  
de hand loopt. Rimshots zijn 
heerlijk fel en puntig. Alleen een 
rimclick spelen op zo’n klein 
trommeltje is wel een opgave.  
En het resultaat is ook niet om 
naar huis te schrijven, want door 
de kleine diameter komt er sim-
pelweg te weinig stok tegen de 
spanrand. Mocht je de behoefte 
hebben om de snaredrum naast 

je gewone drumkit te hangen: 
Tama was zo vriendelijk om een 
tomrozet op de ketel te zetten, 
dus je kunt hem gewoon via een 
tomarmpje ophangen.

Speels

De hardware die je bij de set 
 geleverd krijgt is uitermate licht. 
Er is een krukje dat tot een kilootje 

of vijfentachtig prima kan heb-
ben, maar waar je niet al te veel 
van moet verwachten: de focus 
ligt duidelijk op de draagbaar-
heid. De hihat heeft een ruime 
hoogteverstelling, maar mist een 
verstelbare veer. Het bassdrum-
pedaal is van de simpelste vorm, 
maar ook hier geldt weer: vorm 
volgt functie. Het pedaal loopt 
soepel, en weegt vooral zo min 

D
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Importeurs en reacties
Op deze plaatst stelt Slagwerkkrant importeurs en fabrikanten in de 
gelegenheid om te reageren op de tests van hun producten in deze 
editie.

De volgende importeurs/fabrikanten konden zich vinden in de strekking 
van de test:
•  Hoshino Benelux, Mijdrecht (0297 567788), importeur van Meinl en 

Tama, www.hoshinobenelux.eu, www.meinlpercussion.com, www.tama.com.
•  Fentex, Lijnden (020 659 4442), importeur van Ludwig en Lite Stix, 

www.fentex.nl, www.ludwig-drums.com, www.magicsticks.com

•  Musik Meyer Benelux, Marburg (D) (+49 64 21989 1550), importeur van 
Mapex, www.musik-meyer-benelux.com, www.mapexdrums.com

•  Sound Service, Rangsdorf (D), (+49 3370 89330),  importeur van 
Soundbrenner,  www.soundservice.eu, www.soundbrenner.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.

–

+
HET OORDEEL

• lichte maar vlotte sound
• prima te tillen
• compacte set-up

•  bassdrum heeft wat 
 weinig volume

• PDP New Yorker
• Ludwig Breakbeats
• Gretsch Catalina Club

DE CONCURRENTIE

•  lichtgewicht drumkitje voor kleine 
setting

testset
• 14”x10” bassdrum
• 8”x6” tom
• 10”x9” fl oortom
• 10”x5” snaredrum
• Candy Apple mist bekleding
•  Geleverd met hardwarepakket 

 bestaande uit snaredrumstandaard, 
bassdrumpedaal, hihatstandaard en 
kruk

• Prijs: € 529,-
•  Optionele bekkenarm voor op de 

bassdrum: € 39,-
•  Optionele op maat gemaakte 

 tassenset € 99,-

DE FEITENmogelijk. Geen vaste bodemplaat 
of andere franjes, dus. De snare-
drumstandaard is eveneens 
 basic, maar doet zijn werk. 
Veel meer woorden hoeven we er 
niet aan vuil te maken, behalve 
dat je alle hardware makkelijk in 
het daarvoor bestemde tasje kwijt 
kunt. Tama maakt een heel setje 
tassen voor de Flyer waarmee je 
het hele setje feitelijk in een keer 
achter in je auto gooit. Een beetje 
handige jongen (of meid) kan er 
zelfs op de fiets mee uit de voeten. 
Alleen jammer van die bekkentas 
die dan toch altijd weer mee 
moet. De tassenset is optioneel 
en kost bijna honderd euro, 
maar de lichte tassen zijn wel 
prima gemaakt en goed gevoerd. 
Ook hier is weer goed gekeken 
naar het doel van zo’n miniset.

En dan het spelen op zo’n 
 miniatuursetje, want dat is toch 
niet hetzelfde als op een grote 
kit. Alles staat veel dichterbij, 

en dat stelt je eigenlijk in de gele-
genheid om – eenmaal gewend 
aan de kleine maten – razendsnel 
rond te kunnen spelen. Ook het 
vrolijke, speelse karakter van 
de kit maakt dat je op de een of 
andere manier toch snel de be-
hoefte krijgt om een en ander 
dicht te timmeren. Maar dat kan 
natuurlijk deels liggen aan de 
 afkickverschijnselen die met de 
coronacrisis gepaard gaan.

Kortom

Op de vraag of de Club Jam 
Flyer een volwaardig drumstel is, 
is het antwoord zowel ja als nee. 
Hij functioneert als een volwaar-
dig drumstel, je kunt er te gekke 
dingen op spelen, maar qua 
sound is het toch allemaal een 
tandje lichter en dunner. Vooral 
op bassdrumgebied. Maar als je 
dan denkt aan situaties waarbij 
volume en omvang je al snel naar 

de cajón of een setje bongo’s 
en conga’s doen grijpen, dan is 
de Flyer ineens wel een heel 
 interessant alternatief.
Als je voor de allerjongsten een 
echt goede set wilt waar ze prima 
op vooruit kunnen, dan is de 
Flyer ook een uitkomst. De drums
kunnen ongelooflijk laag gezet 
worden, en waar een zesjarige 
met heel veel moeite achter een 
gewone drumkit zit, speelt hij op 
de Flyer alsof het ding op maat 
gemaakt is. En door de ruime 
verstelbaarheid groeit de set ook 
nog een tijd mee. De prijs van 
de Flyer is redelijk. De set is niet 
goedkoop, maar hij is ook niet 
goedkoop gemáákt. Zoals gezegd 
is alles aan de set goed door-
dacht ontworpen en uitgevoerd. 
Tama heeft een mooie balans 
 gevonden tussen draagbaar en 
stevig. ■

Importeursreactie: zie hieronder
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