
DE FEITEN

• Nylon stof met fleece voering
•  drumtassen leverbaar in alle gang-

bare maten en drie verschillende 
dieptematen: Power, Standard en 
Fast

• 22"x18" bassdrumtas € 95,-
• 10"x8" tomtas € 38,-
• 12"x9" tomtas € 39,-
• 14"x11" tomtas € 46,-

• 16"x13" tomtas € 53,-
• 14"x14" tomtas € 57,-
• 16"x16" tomtas € 60,-
• 14"x5½" snaredrumtas € 40,-
•  Hardware Sled € 243,-

Hardware Sled ook leverbaar
in 28" en 47", en in goedkopere 
versie zonder Ogio onderstel.

• Cymbal Silo € 157,-Als je regelmatig met je drumstel op pad gaat, ken je het dilemma: Ga je voor de logge, 
maar o zo solide hardcase of voor de wat minder veilige maar makkelijker te vervoeren 
tassen? Ahead komt naar eigen zeggen met een oplossing: de Ahead Armor cases.

Ahead Armor cases

Luxe sleepgemak

Er zijn genoeg stevige tassen op 
de markt, maar Ahead heeft 
een aantal slimmigheidjes in 

het ontwerp zitten waarmee het zich 
van de concurrentie onderscheidt. 
Allereerst hebben de tomtassen een 
opvallende vorm. Ze zijn namelijk niet 
helemaal rond, maar hebben aan 
één kant een uitstulping. Daar past 
precies je tomophanging in, ook als 
je een groter uitgevallen geïsoleerde 
ophangbeugel hebt.

Open
Iedereen die wel eens met tassen 
heeft gewerkt weet dat het soms wat 

moeite kan kosten om je drums in 
en uit de tas te krijgen. Ahead verzon 
daar iets slims op. De tassen ritsen 
namelijk niet alleen rondom open, 
maar ook voor een groot deel van 
boven naar beneden. De wand van de 
tas valt daardoor open, zodat je de 
trommel er in één beweging uit kunt 
pakken. Vooral bij de altijd lastige 
bassdrum is het een uitkomst. Zo’n 
grote, onhandige trommel laat zich 
moeilijk in een tas frommelen. Nu zet 
je hem gewoon in het midden van 
de tas en rits je alles rondom dicht.

De Armor cases hebben grote, 
stevige handvatten, zodat je ook 
zware trommels comfortabel kunt 

dragen. De bassdrumtas heeft extra 
handgrepen, zodat je twee handen 
kunt gebruiken om de tas te tillen. 
De tassen worden standaard geleverd 
zonder schouderbanden, maar deze 
zijn desgewenst wel leverbaar.

Fleece
De Armor Cases zijn gemaakt van 
een zware kwaliteit waterafstotende 
nylon. De tassen hebben een dikke 
schuimrubberen voering, die aan de 
binnenkant is afgewerkt met een zachte 
wollige fleecestof. Daardoor zijn je 
drums beschermd tegen krassen en 
stoten, en zelfs een kleine valpartij lijkt 

advertentie

Fast
• 22"x18" bassdrumtas € 95,-
• 10"x8" tomtas € 38,-
• 12"x9" tomtas € 39,-
• 14"x11" tomtas € 46,-

leggers, en een apart vak voor kleinere 
bekkens zoals hihats en splashes.

De Cymbal Silo is als schoudertas 
of rugtas te gebruiken. De hengsels 
waarmee je de tas op je rug hangt zijn 
weg te bergen in een apart vak – mocht 
je de tas niet als rugtas willen gebruiken, 
dan heb je dus ook geen last van los-

hangende riemen die tijdens vervoer 
gemakkelijk ergens achter kunnen 
blijven haken. Net als de drumtassen 
is ook de bekkentas supersolide uit-
gevoerd. De wanden van de tas zijn 
heel dik; dat voegt wel het nodige 
gewicht aan de tas toe.

Joekel
De 38" Hardware Sled is een joekel van 
een hardwaretas die is gemonteerd op 
een peperduur onderstel van tassen-
fabrikant Ogio. Deze tassenfabrikant 
staat bekend om extreem duurzame 
en solide sporttassen. De wielen en 
het uitschuifbare trolleygedeelte zijn 
van oudsher de zwakste schakel bij 

hardwaretassen, maar bij de Hardware 
Sled ziet het allemaal heel stevig en 
overtuigend uit.

De Hardware Sled heeft een groot 
deksel dat weer helemaal kan worden 
opengeritst, zodat je heel makkelijk en 
nauwkeurig al je standaards in de tas 
kunt laden. Het deksel wordt niet alleen  
dichtgehouden door de ritssluiting, 
maar ook door twee extra straps die 
tegelijkertijd van handgrepen zijn voor-
zien. Dat maakt het wat makkelijker 
om de Sled in en uit de auto te krijgen.

De wielen rollen uitermate soepel en 
de handgreep van het trolleygedeelte 
is lekker stevig. Zelfs met de Hard ware 
Sled tot aan het randje volgestapeld 
kun je er nog heel gemakkelijk mee 
rijden.

Luxe
De Armor cases voelen uitermate 
luxe aan. Rondom de tassen zie je 
veel verstevigend stikwerk, de rits-
sluitingen zijn van een zware kwaliteit, 
en alles oogt en voelt aan alsof het 
tegen flink wat mishandeling kan. Toch 
valt de prijs relatief mee. Eigenlijk zijn 
alleen de super-de-luxe bekkentas en 
de hardwaretas aan de pittige kant. De 
rest van de tassen zit ongeveer op het 
niveau van alle andere professionele 
tassen.

Kortom
Ahead maakt met de Armor cases een 
prima indruk. Ze zijn solide genoeg 
om flink wat tourgeweld te weerstaan, 
en bovenal ontzettend gemakkelijk in 
het gebruik. Als je veel met je drums 
aan het slepen bent, zul je de soepel-
heid waarmee je alles in en uit de 
tassen krijgt zeker waarderen. ■

Importeursreactie: zie pagina 69

HET OORDEEL

+ handig in het gebruik
+ stevige en dikke hoezen
 –  geen

DE CONCURRENTIE

• Ritter tassen
• Protection Racket tassen
• Hardcase cases
• Stagg cases

goed te overleven. De Armor cases 
bieden ongeveer net zo veel bescher-
ming als een normale hardcase. Alleen 
een echte flightcase is veiliger.

Rugtas
Naast drumtassen maakt Ahead ook 
bekken- en hardwaretassen. Bekken-
tassen zijn er in drie verschillende prijs-
klassen. In de testset zat het meest luxe 
model, de Cymbal Silo. Die biedt plaats 
aan bekkens tot 24", heeft een aantal 
verwijderbare, dikke fleece tussen-
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