
De uitnodiging van RuT en de vertwijfeling die erop volgde! 

    

Van tijd tot tijd steken RuT en ik de koppen bij elkaar, heffen een goed glas en 
genieten we van muziek. Toen hij me dan ook op zeker moment vroeg of ik een 
keertje langs wilde komen met mijn hybride Vincent voor- en eindversterker 
reageerde ik direct positief. Op een donderdagavond toog ik met de spullen naar Rut, 
stelde ze op in zijn woonkamer en na een ruim half uurtje gingen we ervoor 
zitten. Rut draait dagelijks een voor-eindversterkercombinatie en cd speler van Van 
Medevoort. De luidsprekers zijn van Sonus Faber. 
  

De set, zoals ik 'm opstelde bij RuT. 

 

Vincent D-150 eindversterker. 

    



 

Vincent SA31 voorversterker en Yamaha CDX596 cd-speler. 

    

De reactie van RuT: 
Het versterker vergelijk als ik het zo mag omschrijven, was verbluffend... 
 
Afgelopen donderdag is Hififreak bij mij geweest met de Vincent voor- en 
eindversterker om deze op de Sonus Faber te proberen en te vergelijken met de Van 
Medevoort. 
 
Hififreak had voor alles gezorgd, stekkerblok (Hema kwaliteit), doodgewoon speaker 
snoer en volgens mij ook merkloze interlinks, die veels te lang zijn, want dat is handig 
als je geen afstandbediening hebt. ( dan kun je de voorversterker naast je luie stoel 
zetten). Stroom niet in fase gezet en ga maar door… 
 
We zijn begonnen om eerst maar eens naar de VM-set te luisteren en intussen 
konden de buisjes in de Vincent  
versterker opwarmen. Na een half uur geluisterd te hebben naar de VM, de boel 
omgeswitched naar de Vincent.  
 
Het eerste wat me opviel was dat het niet zo rustig klonk als de VM, meer alles op 
een toon. Was dit nou een veronderstelling? Snel de boel weer omturnen en 
luisteren. Ja, dit is een veronderstelling!  
 
Na een avond geluisterd te hebben naar de opstelling zoals hier boven beschreven, 
durf ik geen weddenschap aan om de VM met dure Nordost interlinks, dure 
stroomkabels en alles in fase etc. blindelings te vergelijken met de Vincent en hier 
mijn eigen set eruit te pikken. Snap er helemaal niets van!  
 



Hififreak, in ieder geval bedankt voor de moeite en de reuze gezellige avond.  
Dit neemt niet weg dat het stof tot nadenken geeft. 
 
Gr.RuT 
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