
Klein setje, grote sound

DE CONCURRENTIE

• Zildjian City Pack
• Istanbul Agop Xist 
• Paiste 900 serie

DE FEITEN

•  3-delige bekkenset speciaal voor 
de v eelspelende drummer

• B20-bekkenbrons
• 13” hihat
• 14” Fast crash
• 18” Monarch ride
• prijs: € 549,90

–

+
HET OORDEEL

• prima klinkende bekkens
•  relatief volwassen sound 

gezien het formaat
• veelzijdig inzetbaar

• geen

Sabian XSR Commuter pack

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 konden zich vinden in 
de strekking van de test
• THMusic, De Eelde (06 2506 5666), importeur 
van Sib Systems, www.thmusic.nl, 
www.skymusicdistribution.de

•  Pearl Music Europe, Venlo (0773 81418), 
fabrikant van Pearl, www.pearldrum.com 

•  Algam Benelux, (B) (+32 3334 4750), importeur 
van Sabian
www.abmusic.be, www.sabian.com 

•  EMD, Dordrecht (078 613 1331), importeur van 
Laney, www.emdmusic.com, www.laney.co.uk

•  Trakian Cymbals, Samsun (T). 
+90 (362) 2665417, www.trakiancymbals.com

De A&F drumkit werd beschikbaar gesteld door 
Rotterdam Drum Department en is daar ook te 
bekijken. www.rotterdamdrumdepartment.nl

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.

Toegegeven, op de naam 
verliest Sabian het mis-
schien van de grote Z. 

Commuter, het Engelse woord 
voor forens, wekt nu niet echt 
een beeld op van rock ’n’ roll. 
Maar zodra je de drie modellen 
in deze set ziet, ben je dat al snel 
vergeten. De set bestaat uit een 
18” Monarch ride, een 14” Fast 
crash en een 13” hihat.

Net als de andere bekkens in 
de XSR-serie zijn de Commuters 
gemaakt van B20-bekkenbrons. 
Dezelfde legering die Sabian 
voor de AA- en HH-series ge-
bruikt. Hoewel de drie bekkens 
uit deze set onderdeel zijn van 
dezelfde serie, ziet de ride er met 
z’n donkere, gepatineerde opper-
vlak duidelijk anders uit dan de 
twee. Die zijn namelijk voorzien 
van een gepolijst bekkenopper-
vlak. 

De doelgroep van deze drie 
bekkens is de drummer die veel 
in kleine clubs speelt waar weinig 
ruimte is en waar weinig volume 
eerder als een voordeel dan als 
een nadeel wordt gezien. Kijk jij 
watertandend naar de Tama Club 
Jam en Yamaha’s lichtgewicht 
Cross Town hardware? Dan is dit 
een bekkenset voor jou. Dat wil 
niet zeggen dat deze bekkens 
alleen voor kleine en low volume 
gigs zijn. Want daar heeft Sabian 
weer heel andere bekkens voor 

in de FRX-serie. Dit is een beetje 
hipper, een beetje puntiger.

Geheim wapen

De Monarch ride zou je het ge-
heime wapen van deze set kun-
nen noemen, want ondanks zijn 
kleine 18” formaat heeft hij een 
heel mooie donkere aanslag met 
een goede focus en – gezien het 
formaat – heel wat body. Dit 
bekken voelt als zeker twee inch 
groter, maar dan met een makke-
lijk beheersbaar volume. De cup 
heeft best wat snijkracht en geeft 
een mooi stevige kleng. Binnen 
het bandgeluid doet hij het prima. 
De Monarch ride is behoorlijk 
dun maar door zijn vorm en 
patina laag bouwt hij niet belache-
lijk veel op. Bespeel je hem op de 
rand, dan krijg je een beheerste 
en droge crash die meer duwt 
dan dat hij snijdt. Een bijzonder 
bekken met een voor zijn afme-
ting heerlijk volle sound.

Dan is er de 14” XSR Fast 
crash, en daar is niet in overdre-
ven. Dit kleine, dunne crash-
bekken reageert razendsnel. Hij 
gaat met de minste moeite open 
en heeft een heel gelijkmatige, 
wat hoge klank. Het is dus wel 
écht een crash en niet een wat 
groot uitgevallen splash. Het 
bekken heeft prima snijkracht 
en geeft een scherp en kort accent 

dat prima door het bandgeluid 
komt, zonder dat je de boel te 
veel dichtsmeert.

De 13” hihat is medium dun 
en heeft een stevige, lekker pun-
tige chick sound. Op de top be-
speeld, klinkt ie lekker glad en 
vlot; sla je meer op de rand, dan 
krijgt de klank wat extra crunch. 
Half open bespeeld is de 13” 
behoorlijk gespierd, dus een 
rocksong besturen is ook geen 
enkel probleem. Halfopen accen-
ten zijn razendsnel en lekker 
helder. Het maakt de XSR Hats 
tot een funky hihat die niet te 
veel gruis heeft, maar wel duide-
lijk de mooie, donkere sound 
geeft die je van B20-bekkens 
verwacht.

Kortom

Sabian zet met de Commuter 
Pack een verrassend volwassen 
klinkend, makkelijk te verstou-
wen bekkensetje neer voor een 
heel acceptabele prijs. De 14” 
crash is van de drie bekkens het 
minst spannend en doet gewoon 
wat je van zo’n bekken mag ver-
wachten. De 13” hihat en de 18” 
Monarch ride zou ik echter 
zonder problemen ook in een 
grotere bekkenset opnemen. Als 
geheel klinkt de Commuter Pack 
lekker hip, zonder dat je op het 
gebied van inzetbaarheid hoeft 

in te leveren. Een jazztrio, een 
hiphopact of een rockband; 
zolang het volume niet op 11 
hoeft, kun je het met de 
Commuters allmaal zonder je 
een ongeluk te slepen. De enige 
kans die Sabian hier nog laat lig-
gen, is een extra kleine bekkentas 
waar het setje precies in past. 
Want als je echt veel met de bek-
kens op pad gaat, wil je daar als 
drummer best een paar tientjes 
extra voor neertellen. ■

Importeursreactie: zie hieronder

Een bekkenset speciaal voor de reislustige drummer. Zildjian deed het een paar jaar 
geleden met de City pack, waarin het merk een paar veelzijdige maar kleinere bekkens 
combineerde. ‘Dat kunnen wij ook’, dachten ze net over de grens in Canada, ‘maar dan 
beter én goedkoper.’ Zij kwamen met de Sabian XSR Commuter Pack.

tekst Dennis Boxem
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