
> Over de verkooP
Een echte dj draait met een Technics SL

12OO MK ll, de klassieke, grijze draaitafel
van het Japanse merk Technics. Eventueel

draait 'ie met diens zwarte evenknie, de SL

1210 MK ll; op een minuscuul verschil in de

motor na zijn ze precies hetzelfde. Dat is de

algemene stemming onder zowel professio-

nele als amateur dj's - zeker in Nederland'

waar de verkoop van de SL 1200 wereldwijd

relatief het hoogst is. ln Frankrijk bijvoor-

beeld deelt Technics haar eerste plaats met

de pas twee jaar oude (ook Japanse) Vestax

PDX-D3, die voor ongeveer hetzelfde bedrag

veel meer kan dan een SL 1200. Maar hoe-

wel veel dj's beginnen op (veel goedkopere)

platenspelers als de Gemini PT-2000 of een

andere kloon, wordt er - zodra de portemon-

nee het toelaat - in negen van de tien geval-

len toch een setje Technics en een mengpa-

neel aangeschaft. Een Technics is dan ook

degelUk en betrouwbaar, en biedt daarbij al

meer dan 25 jaar kwaliteit voor z'n 11300'-
per stuk.
Die degelijkheid is zelfs tastbaar: hU weegt

12,5 kilo. Een PT-2000 mag er dan wel

(bijna) hetzelfde uitzien als een SL 1200
(uiterlijk kopiEren is niet verboden, omdat

het patent op het model is verlopen), als je

'm optilt voel je het verschil. Maar Technics'

patent op de zwaar uitgevoerde techniek is

allesbehalve verlopen. En dan spelen een

prijsverschil van /500,- en een pitchregelaar

met groter bereik ineens gleen rol meer.

Technics profiteert tevens heel sterk van het

'buurman-effect': als hij..., dan ik ook! lnmid-

dels staat de Technics dan ook overal: in
studio's. in discotheken, in jongerencentra,
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in swingcaf6's, in de kantine van de voet-

balclub, in asielzoekerscentra en op ontel-

baar veel zolderkamertjes. Toen DJ Paul

Elstak in de videoclip van zijn hit Life is Like

a Dream ('93) achter een setje 1200's stond

te playbacken, schoot de vraag naar de draai-

tafels in Nederland met zo'n 25% omhoog.

Het waren vooral 'dj's' van 13, 14 jaar, die

hun pa drieduizend gulden lieten neertellen

voor twee draaitafels en een mengpaneel. De

huidige generatie beginnende dj's is wat

ouder (16, 17), en vraagt in plaats van een

scooter een dj-set voor Sinterklaas. De ver-

kooppiekken liggen dan ook rond de feest-

dagen in december 6n precies een half jaar

later, wanneer het vakantiegeld binnen is'

Door het jaar heen wordt het tweede exem-

plaar voor de set vaak precies een maand na

de aanschaf van de eerste gekocht.

DE TECHNiCS SL 1,2AC MK !!. HIJ }IEET 45,3 BlJ !6,2 B!I 36 CEN-

TTMETER, *EEGT 1-2,s KTLocRAM EN TEDERE DJ wrL ER Erru. TWEE.

HET ONTWERP UIT 1,g72 IS NAUWELIJKS AANGEPAST, HIJ VERSLIJT

AMPER MAAR HIJ KAN NATUURLIJK WEL KAPOT: VOOR DE VIDEOCLIP VAN

FATBOY SLIMS LHE ROCKAFELLER SI(ANK WERDEN TWEE TECHNICS

SL 12OO'S IN OT MOJAVE-WOESTIJN MET DYNAMIET OPGEBLAZEN.
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DJ .Q. Bert: 'Eq u ipme nt. never. ma kes.u p.fo r.tarent'

> Over de monstermotor
De SL 1200 is ontworpen door de Technics-
ingenieurs Shuuchi, Seeichi Ushijima en
Haruyuki en in 1-972 op de markt gebracht.
(Shuuchi is dood, de overige twee kregen
enkele jaren geleden tijdens een dj-conven-
tie in Londen een staande ovatie van alle
aanwezige dj's). Omdat de 1200 bedoeld
was voor de consumentenmarkt, werden in
de reclamecampagne vooral de 'leuke' ken-
rrrsr^crr voil vs utddttdttrt OCildUrUKL: Egn
extreem overzichtel ijke toerental fijn regeling,
een intrekbare naaldverlichting en een stro-
boscoopverlichting'. De handleiding uit die
tijd waarschuwt ook nog voor water uit een
omgevallen vaas.
Vanaf het moment dat DJ Cool Herc op feest-
jes twee dezelfde platen gebruikt waarvan hij
telkens hetzelfde stukje achter elkaar draait
(1975), en enkele jaren laier tijdens de disco
het (re)mixen in zwang komt, blijken ook pro-

fessionals zeer dol op de SL 1200. Naast de
'intrekbare naaldverlichting' en een'extreem
overzichtelijke toerental regeling' (een nor-
maal mens zegt 'pitch control') heeft de
draaitafel ook eer ieer krachtige motor met
'direct drive'.
Met de pitch control kan een plaat 8% wor-
den vertraagd of versneld, waardoor het
naadloos ineen mixen van twee platen moge-
lijk wordt. Het geheim van de motor echter is
cje magnetische aandrr.lvtng, waardoor de
wrijving zeer gering is (voor de techneuten:
de gelijkstroommotor heeft geen borstels).
Er is geen sprake van een (snel uitlubberen-
de) rubberen snaar, zoals bij bijna alle ande-
re huls-tuin-en-keuken pick-ups. Het draai-
plateau zit direct vast op de aandrijfas van
de motor (de 'direct drive'). Hierdoor wordt
een 'aanzetmoment' bereikt van 1,5 kg/cm.
De krachtige motor staat het met de hand
tegenhouden, het op en neer bewegen

('scratchen') en zelfs terugdraaien van de
plaat ('backspinnen') toe zonder dat er scha-
de ontstaat. Het twee kilo zware plateau
bereikt door de combinatie van de krachtige
motor en direct drive in 0,7 seconde (dat is
een kwart draai) een snelheid van 33,3 toe-
ren per minuut.
Hoe krachtig krachtig is, bewees de Duitse
DJ David in 1991. Tudens de wereldkam-
pioenschappen mixen (die hij won) maakte
hij een 'turtle' (electric boogie-handstand) -

op een draaiende Technics dus.

> Over de Koning van het Stalen Wiel
Mankementen aan de SL 1"2OO/I210 zijn
dankzij de robuuste uitvoering zeer zeld-
zaam. Grandmaster Flash riep hem in 1980
dan ook uit tot 'The King of the Wheels of
Steel'. De aluminium behuizing is uit 66n
stuk gegoten en er ligt een dikke laag rubber
op de bodem om rondzingen van het geluid

Opstellingen 1: de meest voorkomende (uit de video: Turntable wizzardry vot. 1)

L Mode
(hiphop_dj.s)

Beide start-/stopknoppen dicht bU de mixer:
wordt gebruikt bij een bepaalde manier van mixen.

mmH
Standaard Battle Mode

(Q BerU HipHop-dj's)
Alle ruimte om het vinyl te manipuleren:

geen last van de toonarm 
]

I

Blvd.63



,stellingen 2: alternatieve en beroemde

l

gen te gaan' De 'onafhankelijk opge-

ingen' vering staat zelfs toe dat met het

rpiraat wordt rondgelopen - zonder dat de

aat overslaat. Ook de S-vormigie toonarm

rn heel wat hebben. Als tijdens het

:ratchen blijkt dat er meer gewicht op de

:ald nodig is om hem in de groef te houden'

gt de dj er gewoon wat muntjes op' Ga daar-

rle niet te ver, want 'any more than five dol'

tr and you're a bad di" aldus Mixmaster

like (drie keer Wereldkampioen mixen)' Het

nige dat weleens vervangen moet worden'

; de fader van de Pitch, wanneer er een

aasje bier over is gegaan.

Over het aanpassen van het basisontwerp
're Technics SL 12OO is volgens velen de per-

:cte draaitafel, waar niets aan hoeft te ver-

,nderen. Het is net zo'n classic als bijvoor-

,eeld de Porsche 911. Scratch-grootmeester

) Bert is echter ontevreden over het bereik

an de pitch en het ontbreken van een moge-

jkheid om hem (als een Dafje) achteruit te

aten draaien. Maar met wat kleine aanpas-

;ingen kan ook dat worden geregeld'

:en SL 1200 kan achteruit draaien als de

nagneet wordt omgedraaid. Een andere

nogelijkheid is afgekeken van Derrick May'

-tij schroeft de gewichten van de toonarm los

:odat-ie omhoog wipt, en draait z'n element

180 graden. De naald wijst nu naar boven'
-{ij plaatst een dikke rol plakband op het pla-

ieau, waar hij vervolgens de te draaien twel-

ve inch op legt, die nu dus een paar centi-

meter boven het element hangt' De draai-

tafel draait nog steeds met de klok mee'

De SL 12OO en z'n concurrenten:
Prijzen per sluh (let op: Iondbellen loont,

i want honderd prek is hier snel verdiend)

] ' sl rzooTr2to: l73oo.'(inclusief element)
. SL 12Oo LTD: 12000,- (enkel nog te krijgen

via IDP in Landgraaf)
. Vestax: in de Benelux zijn enkel de PDX-D3

(met digitale display en andere features;

J72OO,-) en de verticale PDX-A2 verkrijg-

baar. De best verkochte dj-draaitafel van

Vestax is echter de PDT-50O0.
. Gemini. Geroemd worden de PT-1O00 of

PT-2000 (de ultieme 'do-a'like' snelstarter;
rond 1800,-.)

. Omnitronic. ln grote lijnen hetzelfde als SL

1200, maar minder goed uitgevoerd; 1500,-'

F'l [r fl -l\.-, Il\-, l-lr r rE ll"r

Left hand standard mode
Voor dj's die niet met beide handen

even goed zijn. Hier dus voor het beste gevoel

in de linkerhand.

maar de naald speelt de 'onderkant' van de

plaat af, oftewel achterstevoren'

Om de pitch aan te passen (plus of min der-

tien procent ls ongeveer het maximum' voor-

al populair bij gabber-dj's), moet de draaita-

fel worden geopend' Je schroeft de boven-

plaat los waardoor je vrij zicht op de printplaat

hebt. Door aan de blauwe popmeter te draai-

en, vergroot je de pitch. Dat is helaas niet

alles: om het nulpunt opnieuw in te stellen

moet je de onderkant van het apparaat los-

schroeven (24 schroeven), een oscilloscoop

op een paar testpunten onderop de printplaat

aansluiten, doormeten, etcetera' Het
a^-^^taat ^,,,,rr 

7^'n half rrrrr het afstellenEuru"rvw,
een minuut of tien. De tafet wordt door het

aanpassen van de pitch wel onzuiver, omdat

de beschikbare ruimte 'op de pitch' in nog

kleinere onderdelen verdeeld moet worden'

Degenen die standaardfoefjes als achteruit-

draaien en een grote pitch-variabele stan-

daard in huis willen krUgen, schaffen zich

een Vestax PDT-5000 of PDX-D3 aan' Beide

inclusief het Dafje-effect en een pitch van

plus of min tien

> Over de opvolger: SL 1200 Mark lll
ln 1983 brengt Technics de SL 12OO/t27O

Mark ll op de markt. Afgezien van enkele

minieme aanpassingen, is het in principe

hetzelfde apparaat als de Mark l'

De langverwachte opvolger komt er waar-

schijnlijk dit jaar nog aan: deze Mark lll heeft

naar verluid een n69 sterkere toonarm en een

nog krachtigere motor. De kleur grijs krijgt een

iets andere tint. Niemand die het echter offi-

HM
Dutch Rock stYle

(O.a. World Famous SuPreme Team)

De draaitafels staan dicht bij elkaar voor sneller

scratchen en mixen'

cieel kan (of mag) bevestigen, maar de

geruchten op internet zijn hardnekkig'

Technics adverteert bijna nooit voor de SL

1200, -l'ret apparaat verkoopt zichzelf' De

vraag i; zelfs groter dan het aanbod, en dat

is volgens sommigen de reden dat de prijs -

voor hedendaagse beBrippen - onnatuurlijk

hoog is. Maar waarom zou je de prijs verla-

gen als-ie toch blijft verkoPen?

>Over de Pitch Control
De populariteit van de cd zorgt eind jaren

tachtig voor een moeilijke ti.id voor Technics'

Als reactie introduceert het bedrijf een cd-

speler met pitch control. Het wordt een fias-

co. Onder andere omdat de ware dj bij vinyl

zweert, maar ook omdat Technics een rare

aanpassing heeft gedaan: de pitchfader

vierkt precies in tegenovergestelde richting

van die van de platenspeler. Op de draaita-

fel zit-ie zo: schuif je de pitch naar beneden'

dan gaat de plaat sneller draaien' Onlogisch'

maar begin jaren zeventig zo ontworpen om

bestaande patenten te omzeilen' De intro-

ductie van de mix cd-speler leek het aange-

wezen moment om die 'fout' te herstellen'

Alle dj's zijn echter gewend aan de oude pitch

en weigeren ermee te werken.

> Over de relatie met de draaitafel
Een Technics SL 12OO uit Melbourne is inwis-

selbaar met eenuit New York. De band tus-

sen een dj en z'n Technics gaat dan ook niet

heel diep: ze gebruiken hem als simpel en

betrouwbaar gereedschap' Dj's die hun

Technics customizen df in miniatuur in goud

Slipmatten
Koop bij een fatsoenliike platenzaak goede

slipmatten, of snij ze zelf van vilt Nog min-

der wruving krljg je door een plaslic binnen-

hoes tussen je mat en het plateau te leggen'

De standaard rubberen Technics matten gaan

dus direct met de vuilnis mee, want daar valt

niet mee te draaien,

De naaste familie:
. SL 10: een discotheekuitvoering die dui-

zenden guldens kostte. Mede door het
prijsvoordeel veroverde de bijna net zo

goede SL 1200 (ook) de discotheken'
. Sl fSOO, uitvoering met een digitale pitch

en tiptoetsen.

69 Mode
Geen last van de toonarm, maar ook wel een

Letje een 'crowd pleaser' (ziet er leuk uit)'

De meest gebruikte elementen
. Stanton 500 AL MK lt (ook om te scratchenl

/ee,-)
. Stanton 680 AL MK lllEl MK ll (met extra

naald; respectievelijk 1298,- en 1349'-)
. Stanton Trackmaster (voornamelUk voor

hiphop/scratch): de AL kost 1299,-' de EL

134e,-.
. Stanton Groovemaster: de AL kost 1349,-'

de EL 1399,-'
. Shure. Het perfecte scratchelement, maar

niet verkrijgbaar in Nederland'
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Doggy Style
Crowd pleaser/Show opstelling.

Hamster Style
(DJ Shadow)

De inputs zijn omgedraaid met beide handen
van je af scratchen.

en diamanten laten namaken en aan hun
halsketting dragen (zoals-Tony Touch uit New

York) zijn uitzonderingen.
En het vorig jaar geintroduceerde vergulde
25-jarig-jubileummodel SL 1200 LTD (10.000
exemplaren voor heel Europa) verkocht zo

slecht dat winkeliers ze na een tijdje ver
onder de advies prijs van |2OOO,- van de
hand deden. Veel gehoord: een vergulde
draaitafel ls voor poenerige dj's.
Wie geen genoegen neemt met de drie stan-
daardkleuren van de Technics 1200-serie
(zwart, grijs en goud), kan terecht in gespe-

cialiseerde audiowinkels (zoals Midtown)
voor gekleurde dekplaten (roze, goud, geel,
blauw, marmer etc.). Een SL 1200 met gra-

nietmotief en rode lampjes in de pitch 6n in
de toerentalknoppen is ook al gesignaleerd.
Tien jaar geleden was het een tijd lang erg in
om je draaitafel in de meest bizarre kleuren
te laten spuiten. De Rotterdammer Sammy
Anders had hier een leuk handeltje in. Voor

f2OO, werd je dekplaat gezandstraald en

opnieuw gespoten in mintgroen, paars, geel,
oranje of een andere afzichtelijke tint. Tegen-

woordig moet 't weer puur en basic zijn.

> Over de prijs
De reden dat een Technics SL 72OO/127O
MK ll nog steeds rond de l73OO,- kost, is dat
Technics een kunstmatigeschaarste creeert.
Offici6le verkooppunten blijven beperkt, en

de productie wordt niet opgevoerd - hoewel de

vraag sinds 1994 sterk groeit. Het gevolg is
dat de parallelimport welig tiert, en er tevens
een levendige handel in gebruikte draaitafels

De meest gebruikte mixers
. MTX. Goedkoop, eenvoudig en solide;

f450,-tot 11000,.
. Vestax PMC-06Pro voor scratchingl

11500,-, PMC17A voor house/techno;
' 17 0o,-.

. Numark DM 1800x is goed; f 72OO,-.

. Technics SHDJ 1200, de officidle mixer
voor de wereldkampioenschappen;
11900,-.

. Rane lvlP-24: zeer goed, maar prijzig: rond
de 12500,'.

. Dateq: veel gebruikt in clubs: f1750,-.

is. Een Technics behoudt z'n waarde en kost
tweedehands nog altud rond de achthonderd
gulden. Dat is ook de prijs die importeurs
voor een nieuwe betalen.
De draaitafels schijnen al vijfentwintig jaar
op dezelfde lopende band gemaakt te wor-
den. De fabriek poept gedwee z'n apparaten
uit, de apparatuur is boekhoudkundig natuur-
lijk allang afgeschreven.
Offici6le cijfers zijn niet voorhanden ('de con-

currentie leest mee'), maar het aantal nieuw
verkochte SL L2OO/1270's zou in Nederland
een kleine 6000 exemplaren per jaar bedra-
gen, gelUk verdeeld over de officiiile en offici-
euze kanalen. Met de tweedehands handel
erbij wisselen in Nederland per jaar zo'n
10.000 Technics tafels van eiger,aar. Wereld-

wijd zijn er tot 1996 al een kleine twee miljoen
verkocht; dat is gemiddeld 75.000 per jaar.
Door de steeds betere mix-cd-spelers is de
toekomst van de draaitafel ongewis - zelfs
die van een klassieker als de Technics. Het
bedrijf investeert daarom niet in capaciteits-
vergroting van haar fabrieken en houdt zo de
schaarste (voorlopig) in stand.

> Over de eerste Nederlander I

Een van de eersten die in Nederland een
Technics SL 1200 bezat, was Alex van Oos-

trom. Tot die tijd bouwde hij z'n eigen draai-
tafel door een los plateau met pitch, een
toonarm en een goede vering in een houten
kast bijeen te voegerL Na een lyrisc,he

bespreking in een Amerikaans blad leverde
een telefoontje naar Haagtechno (de offici€-
le importeur) behalve een stapel folders ook

Vinyl vs cd
Cd-mixen heeft volgens kenners de toekomst.
Daarom: de meest gebruikte mix-cd-spelers.
. Denon DN-1000F: degelijk en goedkoop;

l12OO,-. De DN-2OOoF (Mark ll) is twee
DN-1000F's in 66n omhulling; 12800,-. De

Mark lll kost ongeveer 13000,-. De DN-

25OO kan heel veel en kost 138O0,-.
. Pioneers CDJ-S00 (of CDJ-50OS) is de 'ver-

vanger van de SL 1200': de cd-speler past
precies in de flightcase van een 1200, en
er is bewust gekozen voor een bediening
aan de bovenzijde (inclusief de lade).
Goed, maar duur; respectievelijk /2000,-
en /2400,-.

. Gemini CD'9500: f L7OO,-,,s de goedkope
versie van de Denon DN-2000F (Nlark ll),

Threesome
(Jeff lvlills; DJ lean; Plastikman/Richie Hawtin)

N.B. Mills & Hawtin gebruiken ook nog een
extra (909) drumcomputer.

twee gratis promotiedraaitafels op. DJ AIex
sleepte tijdens de optredens met z'n City
Crew (van Say What, Say Who, een hitje in

Zweden en in Zuid Amerika) de draaitafels
overal mee naar toe: Dansen bij Jansen,
Odeon, Mallorca en lbiza. En naar de Pacha
in Madrid, waa( ze zulke fraaie draaitafels
nog nooit hadden gezien, dus heeft Alex het
setje ter plekke voor veel geld verpatst.

> Over de eerste Nederlander ll
DJ Lead zegt de eerste in Nederland te zijn
met een 'gemodificeerde SL 1200 MK ll', wat
betekent dat het klikje van de pitch control
eruit is gehaald. Het klikje is de plek op het
nulpunt van de pitch, waar de schuif zowel
mechanisch (putje) als elektronisch (onder-

broken stroomcircuit) in een slot valt. Veel
mensen laten het 'klikje' voor wat het is,
omdat ze eenvoudigweg niet weten dat het
eruit gehaald kan worden. Lead 'modificeert'
niet alleen mechanisch (zoals sommige con-
currenten) maar ook elektronisch. Dat laat-
ste is een lieve benaming voor het wegkras-
sen van wat soldeerpunten en het'plaatsen'
van een paar andere.

> Over gymnastiek met de draaitafel
De (hiphop-)dj als artiest: scratchen met de
voeten, tong, buik (Biz Markie), vanuit hand-

stand, met de rug naar de draaitafels toe,
met drie decks boven op elkaar (gestapeld
met wc.-papierklosjes), of met een team van
drie dj's die met een grote nagebouwde arm

en een echt element, op een meter afstand
van de tafel staan te scratchen.

de CD-4700; 1850,-, 'is' de Denon DN

1000F. De CDJ-1200 'is'de Proneer CDJ-

500, voor maar J!25O,-.

Dj-scholen:
Met zo'n man of zes in een lokaal, eerst
beats per mlnute leren herkennen, dan zelf
platen aan elkaar mixen, scratchen en een
mix-cd opnemen. En zelfs les in carridreplan-
ning en zelfpromotie.
. IDP: 045- 5690023.
. AIex van Oostrom: 020 6854151
. School of Audio Engineering: 01-O 41L7951
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