
De Stick Control is het geestes-
kind van drummer Andy 
Gillman, die de coronaperiode 
vooral in zijn oefenruimte door-
bracht. Zijn doel: een stok ont-
werpen die het voor beginnende 
drummers makkelijker maakt 
om hem goed vast te houden. 
De oplossing was makkelijker 
dan gedacht: een subtiel houten 
randje om de stok op de plek 
waar je wijsvinger en duim hem 
normaal gesproken vasthouden. 
Nu zijn er meer stokkenmerken 
die zoiets geprobeerd hebben, 
maar bij de Stick Control is het 
randje subtieler. De kleine uit-
stulping zit net achter je vingers, 
en als je de stok goed vast hebt, 
voel je er eigenlijk niets van; 
maar laat je de stok naar voren 
schuiven, dan wordt het randje 
duidelijk voelbaar.

Tegelijkertijd zorgt het richel-
tje ervoor dat je stok niet nóg 
verder naar voren schuift. Het 
spelgevoel van de Stick Control 
wordt niet merkbaar anders door 
het extra randje. De respons en 
de balans zijn gelijk aan die van 
een gewone 5A.

Hardere hickory

Maar toen waren ze nog niet 
klaar bij Rohema en produceer-
den ze ook nog een compleet 
nieuw type 5A: de Evolution. In 
samenwerking met het Duitse 
Institut für Musikinstrumentenbau 
brachten ze alle aspecten die een 
drumstok tot een drumstok 
maken in kaart, en met die infor-
matie ontwierpen ze een stok die 

voelt als een 5A, maar dan met 
een snellere rebound en meer 
controle.

Zo werd de taper een stuk lan-
ger: de nek van de stok is dunner 
en loopt dus minder snel taps 
toe. Dat leverde echter een stok 
op die veel lichter aanvoelde, en 
om dat tegen te gaan werd een 
iets hardere gradatie hickory 
gebruikt. Daardoor ontstond er 
weer een andere balans, en om 
dat op z’n beurt op te lossen kreeg 
de achterkant van de stok een iets 
langere en puntiger afronding.

Het lijkt geneuzel op de vier-
kante millimeter, maar het resul-
taat is verbluffend. De Evolution 
liggen als gewone 5A’s in je han-
den, maar spelen veel, veel sneller. 
Razendsnelle ridepatroontjes 
vliegen uit je vingers zonder dat 
je het gevoel hebt dat je een 
lichte stokken in je handen hebt. 
Heel fijn!

Kortom

Als je de stokken van Rohema 
nog niet kent, zijn de 5A’s uit 
deze test misschien een mooie 
manier om kennis met het merk 
te maken. Voor de prijs van net 
iets meer dan een tientje in het 
geval van de Stick Control, en 
net iets minder in het geval van 
de Evolution hoef je het zeker 
niet te laten. En naast deze twee 
nieuwe 5A’s heeft Rohema nog 
een hele range aan eersteklas 
stokken die het uitchecken waard 
zijn. ■
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Rohema is niet zo bekend in Nederland, en dat 
terwijl het Duitse merk toch al meer dan 130 jaar 
drumstokken maakt. In ons land staat daar echter 
vaak de naam van een winkel op. De laatste jaren 
begint Rohema ook op eigen kracht van zich te laten 
horen en onlangs brachten ze twee bijzondere 
stokken uit: de Stick Control en de Evolution.

tekst Dennis Boxem

•  Er zijn geen stokkenmerken die 
precies hetzelfde model maken, 
maar de stokken van Rohema 
hebben qua afwerking hetzelfde 
niveau als die van bijvoorbeeld 
Pro-Mark en Vic Firth.
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• innovatief stokdesign
• perfecte afwerking
• scherpe prijs

• geen

Rohema 5A Stick Control
• hickory stok met randje voor grip
• prijs € 11,90
Rohema 5A Evolution
•  hickory stok met lange taper en 

aangepaste balans
• prijs € 9,90

DE FEITEN

Van klassieker tot next level

Rohema 5A Stick Control 
en Evolution
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