Tama MC8 Hoop Grip en attachments

Slim klemsysteem voor op je spanranden
Sommige merken staan bekend om hun drums, andere om hun
hardware. Tama om allebei. En als de Japanners dan met een heel
systeem klemmetjes en add-ons komen waarmee je van alles aan
je trommels vast kunt zetten, zijn wij natuurlijk geïnteresseerd.
tekst Dennis Boxem

Z

ie het als een soort technisch Lego of Meccano
voor drummers. Tama
maakt een heel setje armpjes en
attachments die je met een
speciaal klemmetje op de spanrand van je trommel vastzet. En
daar kun je dus echt van alles
mee. We ontvingen voor deze
test een klein doosje met heel
veel mogelijkheden.
Tama maakt al legio losse
klemmetjes die je met de nieuwe
armpjes kunt gebruiken en waarmee je van alles kunt vastzetten
aan je standaards, maar het
belangrijkste nieuwe wapen is de
MC8 Hoop Grip. Een indrukwekkend solide maar klein klemmetje dat zó ruim verstelbaar is
dat hij op vrijwel elke spanrand
te klemmen is. Je draait het

klemmetje dicht met één enkele
spanbout. De onderkant van de
klem heeft een brede lip die de
vorm van je spanrand volgt. Aan
de bovenkant zit een metalen
blokje dat over de rand heen
grijpt. Dat blokje is verstelbaar,
zodat je de Hoop Grip op zowel
gegoten als geperste spanranden
kunt gebruiken. Aan de zijkant
van de Grip zit een trekoog dat je
heel slim van kant kunt verwisselen. Zo heb je altijd de ruimte om
hem vast te zetten.

Trekoog
In dat trekoog van de MC8 kun
je alle nieuwe armpjes vastzetten,
en meer. Tama maakte namelijk
al een aantal bekkenarmpjes die
óók in het diameter van het trek-

oog passen, en ook de dunne
versie van het L-armpje past erin,
of zelfs een floortompoot. Je zou
de MC8 dus ook kunnen gebruiken om een hangende tom op
floortompoten te zetten. Een tom
aan een enkele MC8 ophangen
kán in theorie ook, maar dat is
zeker niet aan te raden. Dan zet
je namelijk te veel druk op een

enkel punt van je spanrand.
Maar daar is de MC8 ook niet
voor ontwikkeld.
Dan maar eens kijken naar de
armpjes die Tama wél specifiek
voor de MC8 ontwikkelde. Dat
begint met twee verschillende
bekkenarmpjes die vrijwel identiek zijn. De ene is simpelweg
wat langer dan de andere, waar-

door het bekken iets verder van
je trommel af te zetten is. Zie het
zo dat je voor een 6” splash de
korte pakt, terwijl voor een 10”
de lange praktischer is. Veel groter dan een 12” bekken kun je er
natuurlijk niet aan hangen, want
dan komt het bekkentje te ver
over je vel heen te hangen. Beide
bekkentjes zijn voorzien van
Tama’s Quick Set Cymbal Mate
zodat je je bekken in een handomdraai kunt monteren.
Volgens hetzelfde principe is
er een x-hat attachment waarmee
je een kleine hihat op de rand
van je snaredrum of floortom
kunt monteren. Dat scheelt een
vrij forse standaard, die je verruilt voor een stukje ijzerwerk
dat nauwelijks ruimte in je
hardwaretas inneemt.

Montageopties
Het meest veelzijdige attachment
is de HCA20. Hij bestaat uit twee
losse stangetjes die het mogelijk
maken om ‘iets’ op je trommelvel
te drukken. Dat ‘iets’ kan bijvoorbeeld een hihattamboerijn
zijn – Tama suggereert natuurlijk
de eigen TJR7 Jingle Ring –,
maar ook een splash of bijvoorbeeld Tama’s met schuimrubber
gevoerde Soft Sound Beater.
Vooral van de splash-optie werden wij erg enthousiast. Een losse
splash op je snaredrum geeft een
mooi handclap-effect, maar het
ding blijft nog wel eens lastig

liggen. Met de HCA20 houd je
hem niet alleen op zijn plek,
maar je kunt ook veel beter de
hoeveelheid druk die je met het
bekkentje op je vel uitoefent varieren. En dat levert weer legio
extra klankmogelijkheden op.
Tama heeft met de extra armpjes
een heel arsenaal aan montageopties toegevoegd die niet alleen
voor banddrummers interessant
zijn. Zeker in de marchingwereld
zullen de MC8 klemmetjes met
bijbehorende attachments gretig
aftrek vinden. Wel wordt er bij
het gebruik wat gezond verstand
verwacht. Het klemoppervlak
van de MC8 is relatief klein, dus
moet je er geen al te grote dingen
aan gaan hangen. Monteer dus
niet je 14” Heavy hihat of je 18”

crash op een van de armpjes. Dan
wordt de piekbelasting op je spanrand echt te hoog.

Kortom
De MC8 en bijbehorende klemmetjes zijn ‘des Tama’s’: oersolide,
doordacht ontworpen en heel
veelzijdig. De prijs is behoorlijk
scherp, want zelfs met het
duurste attachment ben je in
combinatie met een MC8 voor
onder de zes tientjes klaar. Voor
relatief weinig geld koop je dus
een veelzijdig stukje hardware
dat aanzienlijk minder weegt
dan een complete standaard.
Win, win, win... ■
Importeursreactie: zie hieronder

DE FEITEN
DE FEITEN
• slim klemsysteem voor bekkens,
percussie en accessoires
prijzen
• MC8 Hoop Grip - € 26,90
• ZCYE bekkenarm - € 18,90
• ZCYEL bekkenarm lang - € 19,90
• ZCB percussiearm - € 13,90
• HCA20 accessory arm - € 21,90
• ZHH hihat arm - € 35,-

DE CONCURRENTIE
• DW Claw Hook
• Dunnett/Gibraltar R-class

HET OORDEEL

+
–

• veelzijdig inzetbaar
• solide design
• betaalbaar
• geen

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:
• Yamaha Music Central Europe (Vianen) www.yamahadrums.com
• R3music, Zwolle, (06 4131 4959), importeur van Cymbalworks, www.
r3music.nl, www.cymbalworks.com
• Ears4U, Dieren, (0313 427860), fabrikant van Ears4U, www.ears4u.nl
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• EMD, Dordrecht (078 613 1331), importeur van British Drum Company,
www.emdmusic.com, www.britishdrumco.com
• Hoshino Benelux, Mijdrecht (0297 567788), importeur van Meinl en
Tama, www.hoshinobenelux.eu, www.meinlpercussion.com, www.tama.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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