
Tama snaredrumnieuws 2021

Drie karaktervolle   klasbakken
Tama pakt lekker door met snaredrumnieuws. Ook dit jaar zijn er weer een paar 
bijzondere modellen, die we dan ook prompt toegestuurd kregen om eens van dichtbij 
te bekijken: een nieuwe SLP, een nieuwe Starphonic, en een exclusieve Star Reserve. 
Drie snaredrums die qua prijs en specificaties behoorlijk uiteen lopen. Toch eens kijken 
of ze aan elkaar gewaagd zijn. 

tekst Dennis Boxem

Tama SLP Dynamic Bronze
• 14”x4½”
• 1,2mm bronzen ketel
• gegoten spanranden
• gepatineerde fi nish
• prijs: € 479,-
Tama Starphonic Walnut
• 14”x7”
• 9-laags walnoten ketel
• Grooved Hoop spanranden
• donker gelakte Walnut Burl fi nish
• prijs: € 599.-
Tama Star Reserve Hand 
Hammered Aluminium
• 14”x6½”
• 3mm dikke aluminium ketel
• handgehamerd
• Sound Arc spanranden
• naturel fi nish
• prijs: € 999,-

DE FEITEN

–
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HET OORDEEL

•  eersteklas sounds en 
afwerking

• veelzĳ dig inzetbare snares

•  geen

• Ludwig Supraphonic
• Mapex Black Panther
• DW Collectors
• Pearl Sensitone

DE CONCURRENTIE

De ‘goedkoopste’ snare-
drum uit de testset is 
een 14”x4½” SLP 

Dynamic Bronze. ‘Goedkoopste’ 
tussen aanhalingstekens, want de 
trommel is toch iets duurder dan 
gemiddeld binnen de SLP-serie. 
De Dynamic Bronze was er eerder 
al 5½ inch diep, maar die trommel 
lijkt zowel qua looks als sound 
maar weinig op het nieuwe 
model. De Dynamic Bronze heeft 
een pittig dikke 1,2 millimeter 
bronzen ketel die voorzien is van 
een gepatineerde Antique Bronze 
finish. Hij is afgewerkt met zwart 
vernikkelde hardware en stevige, 
gegoten spanranden. De kenners 
kunnen aan de hand van deze 
specificaties al een beetje raden 
hoe de snaredrum klinkt: scherp, 
gefocust en puntig.

De Dynamic Bronze is een 
lekker responsieve trommel met 

een ruim stembereik. Door de 
geringe diepte geeft hij laag ge-
stemd een ferme, natte pets die 
prima in het bandgeluid ligt. Hij 
snijdt niet echt, maar ligt meer 
boven op de mix. Dat verandert 
aanzienlijk vanaf een medium 
stemming. Dan krijg je een mes-
scherpe attack die niet veel body 
heeft, maar die wel gehakt maakt 
van alle lage frequenties in je 
bandsound. Dit is een snaredrum 
die niet zomaar ondersneeuwt.

Hooggestemd krijg je een prach-
tige funky pop die uitnodigt tot 
het spelen van een lekkere break-
beat. Rimshots zijn bij deze snare-
drums afgrijselijk hard en 
drukkend. Rimclicks klinken 
door de dikke spanranden mooi 
breed. De Dynamic Bronze is een 
fijne spierballensnaredrum die 
ook zacht 
bespeeld heel wat van zijn karak-

ter behoudt. Het is dus vooral aan 
de bespeler om te bepalen hoeveel 
volume de snare voortbrengt. 
Maar als het hard moet, dan heeft 
deze trommel daar absoluut geen 
problemen mee.

Extra diep

Van extra plat gaan we naar extra 
diep met de Starphonic Walnut: 
een 14”x7” walnotenhouten 
snaredrum met een spectaculaire 
Walnut Burl buitenlaag. Die 
buitenkant is afgewerkt met een 
transparante, zwart gekleurde 
laklaag, waardoor de tekening in 
het hout wel duidelijk zichtbaar 
blijft, maar toch aanzienlijk don-
kerder wordt dan met een gewone 
transparante lak. Donker is ook 
een toepasselijke omschrijving 
voor de klank van deze trommel.

Walnoot heeft van zichzelf al 

een wat donkere, grommende 
klank en door de extra diepte 
krijgt hij nog wat meer strot. Het 
stembereik van de Walnut is 
prima, al heb je wel een beetje 
velspanning nodig voordat er echt 
een beetje klank uitkomt. Blijf je 
onder medium, dan is de sound 
vooral eighties-verantwoord en 
heb je flink wat demping nodig 
om de trommel onder controle te 
houden. Vanaf medium krijg je 
een prachtige combinatie van 
knisperende snarenrespons en 
een mooie donkere blaf.

De Starphonic snaredrums 
zijn uitgerust met de stevige 
Grooved Hoop spanranden die 
met losse spanklauwtjes op hun 
plek worden gehouden. Draai je 
de spanbouten los, dan kun je de 
klauwtjes met spanbok en al van 
de ketel wegklappen, waardoor je 
in een handomdraai je vel kunt 

verwisselen. Daarnaast hebben de 
stugge Grooved Hoops een mooie 
open sound en een heel stabiel 
stemgedrag.

Als je de Starphonic Walnut in 
één woord zou moeten vatten, is 
‘compact’ misschien de beste 
omschrijving. De trommel heeft 
een soort pre-eq in de klank die 
hem heel makkelijk in de omgang 
maakt. Zijn diepe sound geeft 
hem meer dan voldoende body, 
en de prettige respons en stevige 
sound zal in veel muziekstijlen 
op z’n plek zijn.

Heerlijk

Dan is het tijd voor iets heel 
anders: de Star Reserve Hand 
Hammered Aluminium. Een 
14”x6½”, drie millimeter dikke 
straightwall aluminium ketel, 
die met de hand gehamerd is. 
In het oppervlak zijn honderden 
kleine hamerafdrukjes aange-
bracht: in het midden net even 
wat minder dan langs de rand. 
De aluminium ketel zelf is niet 
verder bewerkt en heeft dus een 
blauwige gloed over het metaal. 
Het doet een beetje denken aan 
het tinnen servies dat in de 
jaren ’60 en ’70 veel werd ge-
maakt. Qua hoeveelheid en soort 
werk is daar ook wel een over-

eenkomst te vinden, trouwens.
De afwerking van het ketel-

beslag is opvallend: chromen 
spanbokken en matte, goudkleu-
rige spanranden zouden in theorie 
niet moeten werken, maar het 
ziet er als geheel echt heel erg 
chique uit. Tama koos bij deze 
Star Reserve snaredrum voor de 
Sound Arc hoops die je ook uit 
de SLP reeks kent; die met de 
bovenste rand à la Slingerland 
naar binnen gebogen. De Star 
Reserve heeft acht spanbouten 
per vel, en dat is niet gedaan om 
kosten te besparen, maar om de 
ketel wat meer vrijheid te geven. 
Daardoor moet je wel iets meer 
kracht zetten als je de ketel hoger 
wilt stemmen.

Het stembereik van de Star 
Reserve is gigantisch. Laag ge-
stemd geeft hij een brede klap 
met een prachtige unkh die zo 
muzikaal is dat weg dempen 
eigenlijk zonde is. Met een beetje 
meer velspanning droogt de 
snaredrum meer op, maar er 
blijft nog voldoende lucht in de 
klank over. Medium gestemd 
krijg je een prachtig ronkende 
snaredrumsound die breed en 
gecontroleerd is. Stem je nog 
weer hoger, dan ontstaat er een 
veel puntigere aanslag die mooi 
scherp en gecontroleerd is.

Naast de te gekke klank is de 
Star Reserve ook een heerlijke 
snaredrum om op te spelen. De 
trommel voelt namelijk onge-
looflijk direct en levendig onder 
je stokken en reageert daarbij op 
de kleinste nuanceverschillen.

Als je denkt aan aluminium 
snaredrums, dan kom je al snel 
uit bij een Ludwig Supraphonic 
of Tama’s eigen aluminium 
Starphonic, maar de Star Reserve 
is toch wel iets meer uitgesproken 
en meer karaktervol van klank. 
Je hebt duidelijk dat gecontroleerde 
van aluminium, maar ook meer 
lucht en meer sustain. Met recht 
een heel bijzondere trommel.

Kortom

De drie snaredrums uit deze test 
lopen nogal uiteen op het gebied 
van constructie, materiaal en 
zeker prijs. De Star Reserve kost 
in z’n eentje meer dan de twee 
andere bij elkaar opgeteld. Er is 
echter één aspect waarin de drie 
trommels niets voor elkaar 
onderdoen: karakter. Tama zet 
met zijn 2021 snaredrums gewoon 
wéér drie klasbakken neer die 
stuk voor stuk hebberig maken. 
Yummie! ■
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