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AUDIO RESEARCH & MASTER

The Master meets the

‘Masters’
Op 25 en 26 juli jongstleden vond bij Audio Excellence in Zevenbergen een prikkelende show plaats rond
een aantal nieuwe producten van het Amerikaanse high-end merk Audio Research en het Nederlandse
Master. Omdat ik toch in de nabije omgeving van Zevenbergen woon, besloot ik om op de uitnodiging
van Kees Jan Lankhaar en Jan Verlegh in te gaan, om een dag voor de uiteindelijke show in alle rust eens
lekker te komen luisteren.

Luisteren

Na een korte uitleg over de gebruikte
producten zijn we snel van start gegaan
met de luistersessie. De verschillen waren hierbij al snel gemakkelijk te benoemen, mede omdat ik goed bekend ben
met de akoestische omgeving bij Audio
Excellence. Zoals ik al verwachte was
de prachtige en beproefde match tussen de Audio Research componenten
en de Master Contemporary C luidsprekers al bij de eerste klanken heel goed
waarneembaar. Een fraai breedbandig maar vooral heel natuurlijk en homogeen geluid waardoor het prettig en
ontspannen luisteren was. De Contemporary C is een hoog resolutiesysteem
en instaat tot een enorm mooi 3D panorama met zeer natuurlijke klankkleuren
neer te zetten. Het hoog is geheel ‘onkeramisch’ en kent dus geen hardheid

of andere excessen. Het laag is compromisloos diep afgestemd waardoor in
wat kleinere ruimtes zoals bij Audio Excellence, het sublaag soms net iets teveel gelift kan worden. De volledig van
transistoren voorziene CD5 sloeg hierbij
duidelijk een brug tussen de kwaliteiten
van de oude CD3 mk II en de duurdere
van buizen voorziene CD7. Een mooie
gloedvolle en uiterst natuurlijke weergave waarin echter geen detail ten onder
ging. Knap! Feitelijk is het net zo’n verschil als tussen de volbloedig en krachtig klinkende Ref 3 voorversterker en de
ietwat slanker spelende LS26. Al naar
gelang de omgeving en setsamenstelling kan het dan zelfs best het geval zijn
dat zo’n ‘goedkoper’ model zelfs verrassend uit de verf kan komen! Is de ruimte
en rest van de voorwaarden echter van
goede kwaliteit, dan zal een Ref 3, CD7
combinatie optimaal zijn troeven uit kunnen spelen en beter presteren. Weer
terug nu naar de demo. Ook de volledig van buizen voorziene VS115 eindversterker, bood een krachtig en klankkleurrijk fundament aan de muziek. Er
was een mooi organische gelaagdheid
hoorbaar die ik altijd associeer met producten van Audio Research. Het grootste genoegen van dit soort systemen is

misschien nog wel dat je naast het ontbrekende besef van tijd, de drang om
steeds maar weer wat nieuws te moeten kopen als sneeuw voor de zon verdwijnt!
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Over Audio Excellence als winkel heb ik
al meerdere keren wat geschreven. Het
is een kleine maar zeer serieuze winkel
met een persoonlijke klantgerichte benadering en minstens zo belangrijk, veel
kennis van zaken om de producten aan
het klinken te krijgen! Als één van de
weinigen hebben zij nagenoeg het complete assortiment van Audio Research
in huis en dat is voor zo’n klein bedrijf
een hele investering. Vooral mede-eigenaar Kees Jan Lankhaar is zeer gecharmeerd van de muzikale kwaliteiten van
dit op grote schaal van buizen gebruikmakende merk. In de luisterruimte stonden opgesteld de gloednieuwe Audio
Research CD5 cd-speler, de opvolger
van de befaamde CD3 mkII. Een LS26
voorversterker die net onder het topmodel Ref 3 is gesitueerd en de onlangs
geïntroduceerde VS115 eindversterker die veel kwaliteiten van de duurdere
Ref110 in afgezwakte vorm in zich heeft.
Luidsprekers zijn het model en type welke ik zelf ook al weer een jaar als referentie in gebruik heb, de Master Contemporary C van ontwerper Rick Paap.
Cosmetisch zijn er bij dit model onlangs
wat verbeteringen doorgevoerd zodat
het model er nu nog fraaier uitziet. Bekabeling was een uitgewogen samenstelling van producten van Nirvana, MIT
en AudioQuest.

Conclusie

Een hele geslaagde show wat mij betreft, vooral door de mooie integratie
waarmee alle spullen als één geheel tot
hun recht kwamen. En zo hoort het natuurlijk ook. De muziek moet spreken en
niet de apparatuur zelf.
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