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Vijf notabele platendraaiers schoven hun draaitafels terzijde voor een
uitgebreide test van goed verkopende koptelefoons onder de 300 euro.

‘Deze klinkt alsof er een deken over het midhoog is gelegd.’ 4-5
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Mijn geld & ik

‘DIEPOPKOOPIK
WELVOORHAAR’
Elke week vraagt de redactie een
bekende streekgenoot het hemd

van het lijf over financiële kwesties.
Vandaag Jurjen Wisselink (38) uit

Lichtenvoorde, die een prijswinnend
caravanbed ontwierp. TEKST JOLENTA WEIJERS

Jurjen Wisselink maakt graag een ritje
op zijn racemotor. FOTO THEO KOCK

Gefeliciteerd. Jij gaat binnenlopen
natuurlijk.
,,Nou, bedrijven tonen veel animo
voor het bed, dus we gaan het pro-
duceren. Alles lijkt goed te gaan,
maar ik blijf sceptisch. Uiteindelijk
gaat het erom dat de klant langs de
kassa loopt en zijn pinpas door het
apparaat haalt.”

Ben je een ondernemer in hart en
nieren?
,,Mijn caravanbedrijf is mijn pensi-
oen. Ik spaar daar verder niet voor.
Alles wat ik verdien, gaat in het be-
drijf. Of in nieuwe bedrijfjes. Ik ben
altijd bezig. Mijn gezin moet er nú
van kunnen leven. Maar ik moet er
ook voor zorgen dat het bedrijf
straks meer waard is. Zodat ik het
goed kan verkopen.”

Dat is hard werken.
,,Geen punt. Ik werk al mijn hele
leven zes dagen per week. Als tie-
ner had ik een krantenwijk, reed ik
een snackscooter, zat ik in de ho-
reca, ik deed van alles. Mijn ouders
hadden het niet breed. Mijn zus en
ik kwamen niets tekort, maar we
leerden al vroeg dat je niet zomaar
alles kunt kopen.”

Is dat ook wat je je dochters wilt
meegeven?
,,Heel graag, maar ik zal het er wel
moeilijk mee krijgen. Ik wil natuur-
lijk het beste voor hen. Maar dat is
niet: hun zomaar alles geven. Ze
moeten leren hoe ze zelf geld kun-
nen verdienen.”

Ga je met uitgaves voor je kinderen
weleens de fout in?
,,Ze zijn nog jong: 3 en 1,5 jaar. Dus
het speelt nog niet echt. Maar ja,
laatst heb ik voor de oudste een
nieuw fietsje gekocht. Dat fietsje

kostte 230 euro. Later dacht ik: ik
had er natuurlijk voor drie tientjes
een op Marktplaats kunnen kopen.
Maar toen was het al te laat. Ach-
teraf bezien was dat nieuwe fietsje
ook nog te groot voor haar. Nu rijdt
ze alsnog op een tweedehandsje
van 12,50 euro.”

Oei. En als ze een week later om een
pop vraagt?
,,Ik denk dat ik die dan wel voor
haar koop.”

Wanneer stop je?
,,Na die pop stop ik wel, hoor. Er
zijn grenzen.”

Wat is je grootste uitspatting?
,,Mijn racemotor. Ik heb er niet veel
tijd voor, want ik werk zes dagen
per week en op zondag wil ik er
zijn voor mijn gezin. Maar soms
maak ik een ritje met vrienden, of
ga ik racen op het circuit.”

Wat kost dat?
,,De motor zelf heeft tweedehands
een kleine 14.000 euro gekost. Ver-
der komen er elke maand verzeke-
ring en belasting bij. Wat zal dat
zijn? Vijf tientjes denk ik. Dan elk
jaar een beurtje – ik denk 150 euro.
En als laatste natuurlijk af en toe
een dagje circuit. Dat kost ruim 170
euro. En door dat racen heb ik vaak
nieuwe banden nodig.”

Als je er zo weinig tijd voor hebt, is dat
verhoudingsgewijs aardig wat geld.
,,Daar heb je gelijk in. Het is een
dure hobby. Maar als je hard werkt,
moet je ook mooie momenten heb-
ben. Zorgen dat je in balans bent
en blijft. Niet alles is in geld uit te
drukken.”

Ben je zuinig?
,,Als ik boodschappen doe – wat
trouwens niet vaak voorkomt –, ga
ik weleens naar Lidl of Aldi. Dat
scheelt lekker. Laatst ben ik van
energieleverancier veranderd. Dat
scheelde voor mijn huis meer dan
100 euro per jaar, en voor het be-
drijfspand nog meer. Idem dito met
mijn telefoonabonnement. Dus ja,
daar let ik wel op.’’

Mijn dochter paste niet op het
fietsje van 230 euro, nu rijdt ze
alsnog op een tweedehandsje

‘Deze is
Tap-

pende voe-
ten en
deinende
hoofden
tijdens de
luistertest
in Hifi
Klubben in
Utrecht.

Het Duitse
Sennheiser

presenteerde
vorige week een

hoofdtelefoon van
50.000 euro.
Het kan ook

stukken goedkoper.
Vijf hoogstaande
hoofdtelefoons

in de mix.
TEKST MATTHIJS MEEUWSEN
FOTO’S DESIRÉE SCHIPPERS

ONSPANEL

CARLTON FRANKLIN (51)
Doorgewinterde dj-vete-
raan. ,,Drum ‘n’ bass,
hiphop, disco; dat soort
shit.”

JAN JAAP HOEKSTRA (44)
Alias Double J. ,,Welke
muziek ik draai? Funky
en vet gezellig.”

TOM SNOIJINK (23)
Alias Thomas Mendell. Heef�
voorliefde voor electro en
progressive house.

GERARD JANSSEN (47)
Helf� van het dj-duo Easy
Aloha’s (denk: easy tunes)
of eclectisch als solo-dj.

BIANCA HOOIJMANS (47)
Alias Miss Twist. Koningin
van de 45-toerenplaatjes.
,,Schrijf maar: de leukste
vintage - spreek uit vin-
taazje - dj van Nederland.”

W at wil je worden
als je later groot
bent? Wie deze
vraag lang gele-
den stelde op een

gemiddeld schoolplein, kon de
antwoorden al raden: dierenver-
zorger, dokter, astronaut, juf, prof-
voetballer. Totdat de laatste jaren
een nieuw metier met stip de
Top 40 Droomberoepen kwam
binnen denderen: de dj.
Hoe kan het ook anders? Waar de
Nederlandse voetballers tegen-
woordig zelfs tegen erkende
dwergnaties het schip in gaan,
vullen ‘Onze draaiende jongens’ –
Nicky, Martin, Armin, Hardwell,

Tiësto, Fedde – in een gemiddelde
werkweek moeiteloos uitzinnige
stadions op drie continenten. En
of je nu ook zelf al hard op weg
bent om je eigen privéjet bij el-
kaar te scratchen of nog de brade-
rieën van Babyloniënbroek van
muzikale omlijsting voorziet; een
dj zonder een hoofdtelefoon is als
een accountant zonder zakjapan-
ner. Ondenkbaar. Alleen wat te
kiezen in het woud aan koptele-
foonkeuzes? Tijd voor een test.

Geblinddoekt
Feestminnend Utrecht zal het
deze maandagavond helaas op
eigen houtje moeten rooien: de

VOORU
GETEST

Het was even
zoeken, maar
met dit vijfkop-
pige panel met
dj’s zijn flink
wat muzikale
stromingen
vertegenwoor-
digd.
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fine fleur van de plaatselijke
plaatjesdraaiers heeft de draaita-
fels immers voor even weggescho-
ven voor een gastoptreden in ons
testpanel.
Plaats van handeling is de
Utrechtse vestiging van Hi-Fi
Klubben, de elektronicaketen voor
de beginnende en gevorderde au-
diofiel. Op het menu staan dan
ook geen mp3’jes en andere ge-
comprimeerde rotzooi; enkel ‘flac-
jes’ (lees: audiobestanden met de
beste geluidskwaliteit) zijn voor
het getrainde oor goed genoeg.
De overige spelregels? Één: we
testen op geluid, comfort en vorm-
geving en uitsluitend hoofdtele-
foons in de prijsklasse van 100 tot
300 euro.
Twee: de dj’s zijn geblinddoekt –
de looks van de testwaar worden
pas als laatste beoordeeld – en
worden elke ronde aan de hand
van een winkelmedewerker naar
hun plekje geleid.
Drie: na het beluisteren van
steeds tien nummers – van Mi-
chael Jackson tot Metallica –
schrijft ieder panellid elke ronde
zonder overleg zijn feedback en
oordeel op. Vier: pas na de stoe-
lendans van vijf rondes – en onder
het genot van een biertje en
nootje – worden de resultaten in
de groep gegooid. Maar niet voor-
dat voorafgaand aan de test eerst
de playlist van de avond aan een
kritische blik wordt onderworpen
uiteraard. King Kunta van hiphop-
fenomeen Kendrick Lamar erin.
Ook de Beatles erbij. ,,Jongens,
Temptation van Diana Krall maar
laten staan gewoon?”

Stampende zaal
Tappende voeten. Deinende hoof-
den. Hier en daar een tikkend vin-

gertje. ,,Zo, diegene voor me had
een groot hoofd!” Vijf rondes ver-
strijken; maar als de muziek een-
maal wordt weggedraaid, blijkt
een gesprek met doorgewinterde
dj’s al gauw vol te stromen met
termen als ‘perceived loudness’,
‘impedantie’, ‘frequentiebereik’,
een sterke ‘sub’ en een goede ‘mid-
low’. Samenvatting in jip-en-jan-
neketaal: muziek wordt gevormd

in een breed geluidsspectrum, van
zeer laag tot zeer hoog, en niet
elke hoofdtelefoon komt op elke
linie even goed uit de verf. Dat de
goedkoopste hoofdtelefoon van
het stel zodoende als absolute
winnaar uit de bus komt, mag
zondermeer een verrassing wor-
den genoemd.
Een andere openbaring: dit soort
kwalitatieve geluidsbeleving is
briljant, maar vooral iets voor in
de luie stoel of achter het produ-
cerspaneel. ,,Laten we eerlijk zijn:
als je voor een stampende zaal
staat, is het minutieuze luisteren
er echt niet bij,” verklaart Double
J. ,,Het gaat er dan vooral om dat
je überhaupt iets kan horen in je
koptelefoon.”

DEUITSLAG

Marshall Monitor (.129)
Stijlvol uiterlijk, uitstekende sound en
weinig geluidlekkage. To+e details ook:
handig opvouwbaar en een plug-in om
nog een hoofdtelefoon aan te koppelen.

B&W P5 (.299)
Prima allrounder: heel veel details
hoorbaar in de muziek en met af-
stand de beste qua lage tonen. ,,Hij
knelt bij mij alleen een beetje,” zegt
Miss Twist. Gerard Janssen: ,,Ik
hoorde hier dingen die ik op de an-
dere koptelefoons niet hoorde.’’

Sennheiser Urbanite (.149)
De looks zijn een twistpunt, het ge-
luid minder: sublieme hoge tonen en
goed voor muziek met een flinke
bass. ,,Deze is voor in de metro,”
vindt dj Carlton.

NAD Viso HP30 (.249)
De schelpen zitten als gegoten, maar
hij oogt te goedkoop en het geluid laat
te wensen over. ,,Alsof iemand een
deken over hoog en midhoog heef ge-
legd,” zegt Double J.

AiAiAi TMA2 DJ Preset (.189)
Solide instapmodelletje, maar wat vlak-
jes qua geluid. Scoort vooral goed op
dancemuziek.

26

KLEINGELD

procent daalden de par-
keertarieven rond Schiphol
door een prijzenoorlog afgelo-
pen jaar. Bron Parkos.nl.

De agenda Grip op tijd,
geld en geluk is een handig
hulpmiddel voor iedereen
die last heef� van de latte-
factor: het fenomeen
waarbij je denkt dat je nog
een briefje van vijf euro in
je portemonnee hebt ter-
wijl het is weggelekt (naar
een ko4etje op het sta-
tion of een andere kleine
uitgave). Nibud.nl, ,9,05.

BOEK

Strijd tegen
de latte-factor

Rood staan is niet fijn,
maar als gedeelde smart
halve smart is, dan zorgt
de app Staatsschuld (gra-
tis, iOS) voor wat geeste-
lijke verlichting. Het kan
altijd erger. Ons land staat
op ruim 872 miljoen iPho-
nes, bijna tweeduizend
vliegtuigen en 3 keer de
Betuwelijn in de min.

Gigantische
schulden

Er zijn veel digitale
manieren om korting
te krijgen, zoals QR-
codes, maar Ameri-
kanen zijn nog
steeds dol op de pa-
pieren kortingsbon,
blijkt uit een enquête
van creditcards.com.
Van de responden-
ten antwoordde 63
procent dat ze vooral
bonnen uitknippen.

Amerikaan
houdt van
kortingsbon

Een autoverzekering kan
goedkoper, beloof� de
Consumentenbond. Ster-
ker nog, je kunt tot wel
250 euro per jaar bespa-
ren. Op consumenten-
bond.nl staat hoeveel je
kunt besparen. Ook voor
niet-leden.

Auto verzeker
je voor weinig

Een deejay zonder een
hoofdtelefoon is toch een
beetje als een accountant
zonder zakjapanner

voor in demetro’
Goedkoop en grandioos: de
Marshall Monitor blaast al
zijn concurrenten weg.
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