
HET OORDEEL

+ karaktervolle klank
+  goede prijs-kwaliteitverhouding
 –   kan bij een lage velspanning niet 

overweg met het geleverde vel

DE CONCURRENTIE
• Tama Starclassic
• Sonor Prolite
• Gretsch Brooklyn

DE FEITEN

•  10-laags snaredrum met aan 
de binnen- en buitenkant 2 
lagen walnoot en daartussen 6 
lagen mahonie

•  Champagne Mist 
finish

•  Taye Sidelatch snarenmechaniek
•  2,3mm dikke 

geperste spanranden
• Dynaton vellen
• prijs: € 570,-

In de Specialty-serie van Taye brengt het merk een aantal bijzondere snaredrums op de 
markt, in zeer beperkte oplages. Een aantal snaredrums uit deze reeks zal in een later 
stadium in de reguliere productielijn opgenomen worden. De Champagne Mist voldoet 
met zijn opvallende uiterlijk in ieder geval al aan de eerste belofte: bijzonder is hij zeker!

Donkere sound, 
opvallende looks

Taye Specialty Walnut & Mahogany Hybrid Snaredrum

Het zal allicht niet ieders cup 
of tea zijn. De gel-pen-
achtige high gloss finish is 

buitengewoon opvallend, over de 
top, en misschien wel een beetje 
fout. Op het eerste gezicht lijkt 
de trommel een dekkende glitterlak 

te hebben, maar als het licht dan 
even anders valt, zijn daaronder 
nog duidelijk de walnoothouten 
nerven zichtbaar. De trommel is 
voorzien van klassiek ogende 
spanpijpen en het standaard 
Sidelatch snarenmechaniek dat 
op alle Taye snares zit.

De ketel is opgebouwd uit 
twee binnen- en buitenlagen van 
walnoothout met daartussenin 
zes lagen mahoniehout. Aan de 
boven- en onderkant van de 
ketel zijn daarnaast nog eens een 
paar dikke verstevigingsranden 
ingebouwd, gemaakt van zes lagen 
esdoorn. Dit zorgt voor meer focus 
en controle. Geen overbodige 

ponsief en strak. Door de verdikte 
randen willen rimclicks helaas 
niet helemaal uit de verf komen; 
ze blijven wat dun. De rimshots, 
daarentegen, maken dit ruim-
schoots goed, door optimaal 
gebruik te maken van de con-
structie. Ze klinken strak, hard 
en vol body. Eigenlijk kan je 
stellen: hoe harder je slaat, hoe 
overtuigender de snare klinkt.

Vanwege de brede sound kun 
je het geleverde Dynaton vel beter 
vervangen door een professioneler, 
misschien zelfs iets dikker vel. 
Daarmee snoep je meteen alweer 
een paar ongewenste frequenties 
weg en tegelijkertijd wordt de 
klank wat breder. Vooral bij lagere 
stemming maakt dat een heel 
verschil.

Kortom

De Specialty Hybrid snaredrum 
is een prima allround snaredrum 
met een mooie donkere sound. 
De finish is misschien niet naar 
ieders smaak, maar wel van top-
kwaliteit. Daarmee is de trommel 
zijn prijs dan ook dubbel en 
dwars waard.  ■

Importeursreactie: zie pagina 71

luxe, want toon heeft de trommel 
meer dan genoeg.

Breed scala

Bij lage stemming genereert de 
Specialty Hybrid een zeer breed 
scala aan frequenties. Het was 
even zoeken om die goed onder 
controle te krijgen, maar uitein-
delijk leverde het een zeer bruik-
bare, vieze, vette rocksound op. 
Zodra je de snaredrum opstemt, 
droogt het geluid wat op, waardoor 
de sound meer gecontroleerd 
wordt. Zo komt de snare ook 
beter tot zijn recht.

De trommel speelt lekker res-
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