LP Richie Gajate-Garcia Signature conga’s & bongo’s

Warme klank en
slimme hardware
H

Romanian tilia, oftewel lindehout.
Nu heeft lindehout van zichzelf
bepaald geen donkerbruine
kleur; de ketel is dan ook gebeitst
in de kleur Mavi Satin. Voor wie
het weten wil: mavi is een zoet
drankje uit Puerto Rico, dat van

boombast wordt getrokken en
donkerbruin is. Een soort cola. De
binnenkant is overgeslagen, dus
daar kijk je naar de veel lichtere,
oorspronkelijke kleur.
De constructie van de ketels is
heel bijzonder. Van buiten lijkt

Oud en nieuw
De hardware is van de zware
kwaliteit die je van LP gewend
bent. Alles is in prachtig blinkend
chroom verpakt waarop geen
vlekje of bladdertje te zien is. De

Normaal stemmen
De Comfort Curve II spanranden
zijn voorzien van LP’s Top
Tuning systeem, waarmee de
conga’s gewoon van bovenaf
gestemd kunnen worden. Voor
drummers niks bijzonders –
voor percussionisten een doorbraak. Nooit meer je set-up half
afbreken om even te stemmen,
en de twijfel tussen links- of
rechtsom draaien is ook van de
baan. LP heeft een slimme manier

bedacht om de nu naar boven
wijzende spanbouten te laten
verzinken tot ver onder de spanrand.
Daarbij verdwijnt de kop van de
bout tussen twee halfronde
wandjes, die doorlopen in de
vertrouwde Comfort Curve
spanrand. Voor je handen dus
volkomen veilig.
De werkelijk gigantische stemsleutel die meegeleverd wordt
zou ook als boksbeugel dienst
kunnen doen; in combinatie met
een busje pepperspray een gouden
combinatie voor in een damestas.

Warm
Tijd om het geheel een paar
klappen te geven. Het lijkt erop
dat deze conga’s klinken hoe ze
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et eerste wat opvalt aan
deze conga’s is hun traditionele uiterlijk. Geen
woeste kleuren of opvallende
hardware, maar gewoon donkerbruin met verchroomd staal.
LP bouwt deze conga’s van

spanbokken zijn gemonteerd op
de bekende V-vormige plaatjes
en hebben aan de binnenkant
van de ketel een bijbehorend
plaatje dat voor de nodige stabiliteit
zorgt. Ook is het hout op die
plaatsen extra versterkt met fiberglas.
De spanbokken zijn voorzien
van LP’s Shell Protectors, rubberen
bussen die ervoor zorgen dat de
conga’s elkaar tijdens het spelen
niet beschadigen. Ook het ophangpunt heeft een facelift gehad.
Het ouderwetse gehoekte plaatje
met daarin twee gaten is vervangen
door een stalen ovaal met gleuven.
Het geheel zakt dan in de bijbehorende Slide Mount op een
nieuw model statief. De oude LPstatieven kun je dus niet met deze
conga’s gebruiken.

Dennis Boxem

Wie de naam Richie Gajate-Garcia hoort, zal waarschijnlijk het eerst denken aan de
Gajate Bracket, de beugel waarmee je allerlei percussiespul aan een pedaal kunt
monteren. De man wordt niet voor niets El Pulpo – de octopus – genoemd. Een
muzikaal mens, die de dingen graag een beetje anders doet. Bij LP vond men het
tijd om hem in het zonnetje te zetten met een drietal nieuwe conga’s en een setje
bongo’s. En ook die zijn nét een beetje anders.

het een standaard, uit duigen
opgebouwde ketel, maar LP
omschrijft hem toch echt als 3-ply,
ofwel drielaags. Bij het verwijderen
van de vellen blijkt dat te kloppen.
Drie lagen duigen, keurig als een
puzzel over elkaar heen gestapeld.
Een kunststukje dat respect
afdwingt.
De traditionele metalen banden
om de conga ontbreken; wel zijn
er rondom vier sleuven gefreesd
die de conga’s voor het oog wat
interessanter te maken. Samen
met de strak verchroomde hardware ziet het geheel er stijlvol en
degelijk uit.

Bijterige macho

DE FEITEN

Bij nieuwe conga’s hoort traditiegetrouw ook een setje bongo’s.
De uitvoering van deze set is
wederom om door een ringetje te
halen. De keteltjes, vellen en hardware zijn in perfecte staat. Ook
hier is een gefreesde versiering in
de ketels aangebracht, zodat de
bongo’s sprekend op hun drie
grote zussen lijken. De bongo’s
hebben ‘gewone’ Comfort Curve
randen, dus moet je hen op de
traditionele manier stemmen: aan
de onderkant. De stemsleutel van
de conga’s past jammer genoeg
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LP Richie Gajate-Garcia Signature
conga’s
• bijzondere drielaags ketels met
duigenconstructie
• Mavi Satin finish
• lindehout
• Top Tuning systeem
• Comfort Curve II spanranden
• prijzen:
11"x30" quinto
€ 531,19
11¾"x30" conga
€ 539,29
12½"x30" tumba
€ 555,39
LP Richie Gajate-Garcia Signature
bongo
• lindehout
• Mavi Satin finish
• prijs: 7¼" & 85/8" bongo € 301,29
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eruitzien: donkerbruin. Wat een
ongelofelijk rond en warm geluid
komt er uit deze trommels. Of
het door het lindehout of de
drielaagsconstructie komt laat ik
in het midden, maar het resultaat
is indrukwekkend. Staan de conga’s
op de grond, dan zit er al veel
sustain en laag in de klank. Til je
ze een stukje van de grond, dan
wordt de toon zo mogelijk nog
langer en komt er een mooi
randje laag bij.
Open toon, bassen en muffles
laten zich dan ook makkelijk
spelen. Voor de slaps moet je wel
werken. Wil je juist lekker knallen, dan kun je de quinto in een
paar slagen (top tuning!) naar
knetterhoogte opdraaien. Daar
lever je wel de sustain en warme
klank metéén voor in. De GajateGarcia conga’s zijn duidelijk op
hun best in het lage en middengebied. De set als geheel smeekt
om ritmes met mooie drietonige
liedjes erin.
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niet op de bongo’s. Wel is er een
steeksleutel meegeleverd.
Het warme klankkarakter van
de conga’s vind je moeiteloos
terug in de bongo’s. Bij het hoog
stemmen van de macho (kleinste
ketel), verliest de klank veel
sustain en heeft hij weinig hoog.
Met een kunststof Remo Fiberskyn
vel gemonteerd, wordt de sound
wel lekker bijterig; daar heb je
bongo’s tenslotte voor. Met de
hembra kun je alle kanten op, van
kort en warm tot zingend laag.
Al met al zijn de bongo’s qua
klank minder onderscheidend
dan de conga’s, maar dat is gezien
het formaat van de trommeltjes
ook niet zo heel vreemd.

Kortom
De Richie Gajate-Garcia conga’s
zijn een lust voor oog en oor. Het
materiaal, de Shell Protectors en het
nieuwe stemsysteem zijn features
waarmee LP duidelijk laat zien
dat ze toonaangevende congabouwers zijn. De warme klank
maakt deze conga’s tot iets unieks.
Al met al fraaie conga’s voor een
prima prijs.■
Importeursreactie: zie pagina 69
HET OORDEEL
+
+
+
–

slimme nieuwe hardware
indrukwekkende sound
prijs net onder topsegment
conga past niet op bestaand
LP statief
– bongo is wat gewoon

DE CONCURRENTIE
• Gon Bops Tumbao Pro
• Meinl Floatune

61

