British Drum Company Tomspring

Een beetje vering voor
je vintage set-up
Als je bij een beetje vintage ogende kit je tom op bijpassende manier wilt monteren, kom je al snel
uit bij een snaredrumstandaard. Die standaard heeft over het algemeen een belangrijk nadeel: hij
haalt veel van de sustain uit je trommel. British Drum Company komt met een oplossing: de
driedelige Tomspring.

H

et idee achter de
Tomspring is doodsimpel.
Met drie kunststof
beugeltjes isoleer je de trommel
van je snaredrumstandaard. Je
monteert ze heel simpel onder
drie van de spanbouten van je
ondervel. Je moet ze wel even
goed positioneren ten opzichte
van de armen van de snaredrumstandaard, maar verder is het
aanbrengen simpel genoeg: spanbout eruit, Tomspring beugeltje
op z’n plek, dit maal drie, en nog
even je trommel opnieuw stemmen. Je kunt de beugeltjes gewoon
laten zitten tijdens het vervoer,
dus je hoeft ze er maar één keer
op te zetten.

Voller
De kunststof beugeltjes liggen
prima in de armen van de snaredrumstandaard, en het verschil
in toon is behoorlijk groot. We
testten de Tomspring beugels bij
drie verschillende toms, en stuk
voor stuk gingen ze er langer van
klinken en kregen ze een vollere
en gelijkmatiger uitstervende
sustain. Een vergelijking maken
tussen de klank met en zonder
springs is ook simpel, want door
je tom een kwartslag te draaien,
komt hij gewoon weer met de
spanrand op de standaard te liggen. Je zou er zelfs tijdens een
opnamesessie mee kunnen variëren: het ene nummer een lange

sound, het volgende een korte,
zonder dat er demping aan te pas
komt.
Het kunststof van de beugeltjes is stevig, en je kunt je tom
zonder problemen behoorlijk
goed vastzetten in de standaard.
In ieder geval zo vast dat hij tijdens
het bespelen geen millimeter van
z’n plaats komt. En als je snaredrumstandaard niet al te zwaar
is, blijft hij zelfs hangen als je de
tom optilt.

Kortom
De Britse Tomspring is een leuke
add-on die je een aanzienlijk
meer open klank geeft zonder
dat de vintage look van je set-up
wordt aangetast. Simpel gezegd:
de beugeltjes doen precies wat er
op de verpakking staat en voor de
prijs van twee paar stokken hoef
je ze zeker niet te laten liggen. ■
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DE FEITEN
• British Drum Company Tomspring
• 3 kunststof beugeltjes om je tom
van je snaredrumstandaard te
isoleren
• prijs: € 26,95
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• innovatief ontwerp
• doet precies wat wordt
beloofd
• betaalbaar
• geen

DE CONCURRENTIE
In deze vorm:
• geen
Anders:
• Booty Shakers
• velerlei geïsoleerde ophangbeugels
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