Een leerzame en rustgevende luistermiddag met Hififreak & Renés bij Johndv.
Ons aller Hififreak parkeerde rond 12:00 u. zijn auto bij het o zo bekende grijze
kastje. Toen ik naar buiten liep om Hififreak te verwelkomen zag ik dat hij niet alleen
was gekomen. Een groot aantal versterkers, kabels en een cd speler werd op de
trolley gezet en naar binnen gereden. Na een kop koffie, een van de velen deze dag,
werden de dozen uitgepakt. Het was net Sinterklaasavond voor grote kinderen.
Twee Bryston eindversterkers en een Vincent voorversterker, die hoog op mijn
impulsief aankoop gedrag lijstje staat(stond) werden zichtbaar en aangesloten.
Ik wilde weten of bi-ampen, omdat ik er een Bryston bij wou kopen voor dat doel,
beter zou klinken dan alleen een Bryston 3B. Het antwoord is nee. Ik was enorm
verbaasd dat twee Brystons op een set speakers niet mooier of beter klinken dan
een Bryston op een set speakers.

De Vincent stond hoog op mijn verlanglijstje omdat de buisjes toch iets voor mijn
gevoel zouden toevoegen aan het geluid dan alleen een torrenbak. Ook daar kan ik
kort in zijn: Nee....... Dat was een teleurstelling en een opluchting tegelijk.
Ik weet nu dat een technisch in goede staat zijnde
Bryston niet beter of slechter klinkt dan een Vincent hybride versterker.

Waar we wel achter zijn gekomen is dat mijn 3B een onderhoudsbeurt nodig heeft.
Mag het na 23 jaar? Het hooggedeelte was iets minder geworden tegenover
eenzelfde 3B in mint conditie............. Al met al een erg fijne muziekmiddag met de
twee bovengenoemde heren!!!!!!! Hififreak, erg bedankt voor de leerzame en vooral
rustgevende middag.
Ik kan nu eindelijk zeggen, het is goed zo.................. René, tot gauw en bedankt
voor je aanwezigheid en gezelligheid. Hififreak, nogmaals bedankt voor de enorme
uitbreiding van mijn cd collectie.
Mijn reactie:
Beste John,
Bedankt voor de gastvrijheid. Het was inderdaad gezellig en leerzaam. En m.b.t. dat
eerste, we gaan dat in het midden van het land nog wel een keertje overdoen. Het
was me een genoegen bij te mogen dragen tot het vinden van antwoorden op je
audiogerelateerde vragen/klankmatige eindresultaten.
Leuk dat René ook van de (muziek-, luister- en klets)partij was.
Veel luisterplezier gewenst.
Groet,
Hififreak
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