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V O O R W O O R D
“Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de luidspreker is

aangebroken.”

Het heeft lang op zich laten wachten, maar vandaag kan ik eindelijk een

tipje van de sluier oplichten over die mysterieuze luidspreker waar we nu al

zo lang aan werken.

Het concept was ons al langer bekend maar of het ook daadwerkelijk een

revolutie zou betekenen in de luidsprekertechniek bleef erg lang verhuld.

Mede door de vele hindernissen die we hebben moeten nemen om tot het

resultaat te komen dat we vandaag hebben kunnen neerzetten. 

Het is een feit dat ik al honderden luidsprekers heb gehoord in mijn leven. In

deze ervaring is me ook duidelijk geworden dat er in de hoogste klasse niet

echt een noemenswaardig verschil is in de intrinsieke muzikale kwaliteit van

de aangeboden luidsprekers. De verschillen zijn er wél, maar hebben dan

eerder een subjectief karakter en zijn vaak te herleiden tot persoonlijke

smaak.

 

Ik beweer niet dat er in elke klasse geen winnaars of verliezers zijn maar des

te duurder, des te kleiner de verschillen worden. Echte uitschieters wat

betreft muzikale kwaliteiten (los van klankkleur) tref je er niet meer aan. 

Aangezien er in de huidige audiowereld in elke klasse al voldoende spelers

zijn heeft het geen  zin om het warme water nog eens opnieuw uit te vinden.

Dus wil je meespelen moet je een nieuwe klasse creëren, dat is de enige

optie. Onze keuze was om te proberen een extra klasse te creëren bovenop

de bestaande.
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En dat is het pad wat we bewandeld hebben. “We” zeg ik : want de credits

voor dit technische huzarenstuk gaan voor de volle 100% naar mijn broer Jef

wie al heel zijn leven lang uitvinder is van de meest nuttige en onnuttige

toepassingen. Deze keer heeft hij zichzelf dus zwaar overtroffen in de

categorie “nuttig”

 

In mijn ervaring met de beste luidsprekers die ik gehad heb kwamen de

belangrijkste eigenschappen ervan neer op snelheid, zuiverheid en

lineariteit.

En dit was dan onze opdracht : 

Wanneer je het zo leest lijkt dit wel de opdracht te zijn van elke

luidsprekerfabrikant, en dat is ook zo. Maar als ik kijk naar andere ontwerpen

is niemand ooit zo diepgaand, zo extreem en compromisloos beginnen te

ontwikkelen. Want de hedendaagse electrodynamische technologie is

eigenlijk al 40 jaar conceptueel ongewijzigd

Wat we gedaan hebben is alles opnieuw ontwerpen vanaf nul en niet verder

geborduurd op bestaande technologieën zoals vele fabrikanten dat al jaren

doen. In die zoektocht zijn zij vooral bezig met suboptimalisatie van

bestaande technologie. Dat is het maximaal genezen van problemen die

eigen zijn aan deze technologieën en concepten. Zo wordt er massaal veel

geld gegeven aan onderzoek naar lichtere materialen, soepelere surrounds,

speciale spiders, speciale legeringen om de korf te bouwen,

productieprocedées met diamant vaporisatie etc. etc…

. 

’S WERELD SNELSTE EN ZUIVERSTE DRIVER BOUWEN.

 
Snel : licht en krachtig

Zuiver : vervormingsvrij, faserein en

homogeen

Lineair : altijd dezelfde zuivere klank,

ongeacht volume en dynamiek.
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Kasten worden gebouwd uit hout maar ook carbon, glas, aluminium,

pantserhout en composieten. Allemaal met als doel een zo correct mogelijk

muziekweergave te bereiken.

Al die dure oplossingen verlichten slechts de symptomen die bij de bron

worden veroorzaakt. 

Die bron is de driver, het kloppende hart van elke luidspreker, de veroorzaker

van trillingen en dus bron van het geluid. Als daar het geluid niet mooi

gereproduceerd wordt dan mag je er nog een kast met een prijs van 7 cijfers

omheen bouwen. Het resultaat zal niet perfect zijn.

Er bestaan vandaag de dag al vele concepten. Conusdrivers, magnetostaten,

electrostaten, bending wave, hoorndrivers en ja, zelfs plasma speakers.

Allemaal nog eens in hun verschillende gedaanten maar ook allemaal met

hun fysieke beperkingen!

P A G I N A  0 4  |  V O O R W O O R D

Wat je allemaal moet genezen 

als je gebruik maakt van bestaande 

concepten in driverbouw is voor elk 

van deze types al meermaals 

uitvoerig in de vakpers beschreven. 

Conusdrivers vertegenwoordigen

 de meest gebruikte technologie

 en daar zijn een aantal goede 

redenen voor en niet

 in het minst hun dynamiek. Maar ook deze technologie heeft zijn

beperkingen. Klippel Loudspeaker Non-linearities vat het vrij bevattelijk

samen in de volgende link :

https://www.klippel.de/fileadmin/klippel/Files/Know_How/Literature/Papers/Kli

ppel_Nonlinearity_Poster.pdf

https://www.klippel.de/fileadmin/klippel/Files/Know_How/Literature/Papers/Klippel_Nonlinearity_Poster.pdf
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Missie : de beste luidspreker ter wereld bouwen

Strategie : de bronoorzaken die de kwaliteit het meest beïnvloeden

wegnemen in plaats van ze (proberen) te genezen. 

Het is een wonder dat alle grote merken der aarde er na decennia vorserswerk

zelf nog niet in geslaagd zijn. Maar het zou een mirakel heten mochten wij dat

wel kunnen. Met die gedachtegang zijn we eraan begonnen. Een sprong in

het diepe…

Ons “fabriekje” begon met de aankoop van een precisie-draaibank om alle

onderdelen die we zouden bedenken zelf te kunnen draaien. Ergens diep in

de Belgische Ardennen stond zo’n draaibank te koop van een oude man die

zijn hele leven had gewijd aan het nabouwen van échte stoomlocomotieven

op schaal.

Dat gevaarte van 500kg in Meerhout krijgen was geen sinecure. We hebben

bij die man uiteindelijk de gehele garagepoort moeten demonteren om de

draaibank op onze aanhangwagen te krijgen met behulp van een kraanlift.

Om zelf een driver te bouwen van A tot Z heb je een hoop materialen nodig.

Pas als je zelf zoiets gaat bouwen besef je pas wat er allemaal bij komt kijken.

Ik heb in elk geval een enorm respect gekregen voor pioniers in R&D werk 

.

V O O R K O M E N  I S  B E T E R
D A N  G E N E Z E N
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MAAR GOED, WE ZIJN HET JAAR

2010, HET AVONTUUR KAN

BEGINNEN… 
 

 

Space : the final frontier

 

These are the voyages of Ilumnia

 

Our 7 years mission

 

To explore strange new worlds

 

To seek out new technology and new

inventions

 

To boldly go where no man has gone

before

 

(en wie veel naar Star Trek gekeken heeft

in z’n jeugd weet waar ik de inspiratie

gehaald heb)

 



©  I L U M N I A . N L  2 0 2 1

E E R S T E  P R O T O T Y P E
Na enkele maanden van naarstig vorsen  belde Jef (want zo heet mijn broer

dus) me op een avond op om eens te komen “luisteren”.

Ik ben naar hem toegereden en op de grond lag een conus met spoel en

“motor” (het magnetisch gedeelte), dat was alles.

Het “ding” werd aangezet en vibreerde dat het een lieve lust was. Muziek kon

ik het niet noemen wat eruit kwam maar ik “hoorde” wel de fenomenale

snelheid waarmee onder andere pulsen gegeven werden en ook de conus

weer tot stilstand kwam. De ongelooflijke controle van de conus was gewoon

hoorbaar, voelbaar en je zou zelfs zweren zichtbaar. 

In deze eerste fase van de ontwikkeling heeft mijn broer regelmatig

ongelukjes gehad met de enorme krachten die door de verschillende

magneten vrij kwamen. Sommigen waren zo krachtig dat wanneer je vel

tussen de magneten kwam te zitten het zo plat werd als een blad en dat

doet pijn… Regelmatig heeft hij er smurfachtige symptomen aan

overgehouden (blauwe letsels dus voor wie nooit naar de smurfen gekeken

heeft).

Er werden dus constructies bedacht om de magneten met elkaar te

verbinden via mechanische geleiders om te vermijden dat de magnetische

velden “onverwachte” dingen zou doen.

De gebruikte magneten konden in Europa niet gevonden worden (of enkel

in enorm grote en dure oplages) en dus hebben we ons moeten beroepen

op kleine Chinese fabrikanten die voor geld alles doen wat je vraagt. 2 Jaar

later bleek dat de precisie van die Chinese magneten niet voldoende was

voor onze uiteindelijke versie maar in deze fase van het project konden we er

wel mee aan de gang.
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Fenomenale kracht en dus dito snelheid

Totale afwezigheid van enige mechanische koppeling! Het ontwerp heeft

GEEN spider. En laat dit nu net het onderdeel zijn wat voor de meeste

vervorming zorgt.

De “zwevende conus” was geboren.

99,7% lineariteit over het maximale bereik van +/- 4mm (noot 2021: het

huidige bereik is 8mm) waarbij de 0.3% verlies zich in de laatste 0.1mm

bevindt. Dit houdt in correctie van afnemende voice coil kracht in functie

van uitslag. Dit vertaalt zich in zeer lage vervorming bij lage tonen (grote

uitslag), wat resulteert in een zeer los, soepel aanvoelend laag.

Het eerste prototype was reeds 3 maal krachtiger dan een Scanspeak 18W. En

dat is nog steeds één van de allerbeste conusdrivers ter wereld. Deze en de

Audio Technology drivers zullen onze verdere referentie gedurende de

ontwikkelfase worden. Ook hier bleek een jaar of 2 later dat deze véél te

krachtig waren om muzikaal te zijn. Maar daarover later dus meer.

Misschien een leuke anekdote : de eerste spoelen werden gewikkeld op zelf

gevormde dragers (formers genaamd) gemaakt uit blikjes cola. Het

aluminium van een cola blik was de juiste dikte en had voldoende juiste

eigenschappen om bewerkt te kunnen worden en om als drager van het

spoel te kunnen fungeren. (Industriële kapton of glasvezel formers en spoelen

kwamen pas veel later in beeld)

Om die vorm te krijgen werd een stuk uit het colablik gesneden en mooi rond

gewalst. Moeilijk uit te leggen maar wel een geweldig creatieve vondst

Enkele eigenschappen tot nu toe die we bereikt hadden:

De weg was ingeslagen, de snelheid was bereikt : WARP SPEED
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T W E E D E  T O T  X X X
P R O T O T Y P E  
(het waren er zoveel dat ik de tel gaandeweg kwijt

geraakt ben)
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Conceptueel waren we er nu wel uit dat dit technisch hoogstandje het nodige

potentieel in zich had om ’s-werelds beste driver te worden. Het eindresultaat

was nog ver weg (bleek achteraf)  maar we waren de goede weg ingeslagen. 

Echter in mijn ervaring met audio is er één ding wat ik geleerd heb. Dat is dat

de leerling met de meeste punten van de klas later niet de meest succesvolle

in het leven hoeft te zijn. Zo ook is de beste techniek of driver geen garantie

op de beste luidspreker. Het beste hout en de beste snaren maken nog geen

Stradivarius…

En dus de vraag of de “beste driver ter wereld” ook de beste luidspreker zou

worden is 2 jaar later nog steeds even prangend aanwezig als in het begin van

het project.

Daarom dat vanaf nu de focus komt te liggen op de rest van het ontwerp met

vooral aandacht voor de juiste materialen. Opnieuw worden al deze

uitdagingen zonder enige vorm van compromis aangepakt. Vele onderdelen

worden tot zelfs tientallen keren opnieuw ontworpen om exact dat resultaat

te krijgen wat we ervan verwachten. En het was nergens van de eerste keer

goed! Werkelijk elk kleinste, meest banale onderdeeltje hebben we

meermaals opnieuw ontwikkeld.



I L U M N I A  N L  2 0 2 1 In feite hebben we tientallen testen gedaan en

prototypes gebouwd met honderden verschillende

materialen en componenten. Veel later - in augustus

2016 - stond de teller zelfs op minstens 60 prototypes

van de driver alleen.

Eerst werd gekeken naar het conusmateriaal. Ook

hier werd gekozen voor de rode draad in ons

ontwerp : snelheid, zuiverheid.

Een motor die met zulk een kracht een conus in

beweging kan zetten kan met evenveel gemak deze

conus doen vervormen. De conus zou dus zeer stevig

moeten zijn maar ook zeer licht om zo weinig

mogelijk last te hebben van de traagheidswet.

Maar ook het materiaal waaruit hij samengesteld is is

belangrijk voor een aangename klank. The Mother of

Tone (zie google) is interessante lectuur als je aan de

slag gaat met materialen in de tak klankreproductie.

Het is niet zo dat je de markt kan opgaan en aan

conusproducenten vragen wat hun stijfste en

lichtste conus is die ze beschikbaar hebben. Zij laten

je rustig zelf uitzoeken wat een perfecte mix is van

hardheid, stijfheid, oppervlaktestructuur, gewicht

etc. etc. Zo creëren ze lekker wat omzet want voor

elke test die je wil doen moet je weer een nieuw

order conusmateriaal bestellen en dat kost elke keer

weer handenvol geld. Je kan conusmateriaal op

maat nu eenmaal niet per 2 bestellen. 
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Maar omdat wij nu eenmaal dé beste driver ter wereld wilden bouwen

hebben we testen uitgevoerd met zowat alle materialen die beschikbaar

zijn. Teflon, kevlar, koolstof (in al z’n vormen), aluminium, polypropyleen en

papier in combinatie met verschillende soorten vezels om er maar een

paar te noemen. En al deze materialen hebben we gecombineerd met

verschillende soorten oppervlakte coatings en in verschillende diktes. Nog

maar te zwijgen over de vorm…

Het is werkelijk een monnikenwerk om de juiste conus te vinden die past

bij het ontwerp. En dan hebben de fysieke eigenschappen van de conus

(zoals gewicht) ook nog eens invloed op de frequentierespons.

En omdat ons ontwerp ook nog eens 

zo krachtig en snel is werd van de 

conus nog extra inspanningen 

gevraagd. 

Na maanden testen kwamen 

we tot een conus die min of 

meer de eigenschappen had 

die we ervan verwachtten. 

Licht, stevig, zacht (in klank). Minimale vervorming en maximale snelheid

dus in combinatie met een aangenaam natuurlijk geluid wat niet hard

aanvoelt aan de oren.

Niet geheel toevallig kwamen we uit bij een conus van 155mm, ongeveer

een afmeting die je in de hedendaagse driverbouw regelmatig

tegenkomt. Maar met dat verschil dat bij ons 155mm ook effectief de

nominale doormeter is die luchtdruk creëert. Een kleinere conus kon niet

genoeg luchtdruk opbouwen voor de laagste octaven met de door ons

bepaalde maximale uitslag; een grotere werd te traag en kreeg last van

conus break-up (vervorming van de conus door de krachten die erop

inspelen). 
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155mm werd dus bevonden als de ideale doormeter en oppervlakte. Dit

komt in de klassieke luidsprekerbouw overeen met een 20cm driver

ongeveer.

Weer een stapje in de goede richting!

Na de ontwikkeling van de conus wisten we ook de doorsnede van de

driver en konden we beginnen met de ontwikkeling van het driverchassis. 

Omdat we tot hiertoe nog steeds geen enkel compromis hadden moeten

doen aangaande onze doelstellingen kozen we er ook nu voor om het

chassis ook compromisloos te bouwen.

Dat wil zeggen dat het resonantievrij moet zijn maar ook dat het totaal 

 geen afbreuk mag doen aan de lineariteit van de driver. Zoals iedereen

weet is de surround (die conus met chassis verbindt) een belangrijke

veroorzaker van niet-lineariteit en dus vervorming die toeneemt of

afneemt naar gelang het muziekvolume en dus het uitslaan van de conus.

Deze surround is in klassieke ontwerpen echter noodzakelijk omdat hij

ook de conus moet centreren, dempen en akoestische kortsluiting moet

vermijden. Een noodzakelijk kwaad dus maar wel eentje met 3 functies die

men nooit heeft weten te elimineren in de klassieke driverbouw (met

uitzondering van Fertin).

Echter, de driver die wij aan het ontwikkelen waren kon de conus zelf,

zonder enige mechanische hulp van een surround, centreren (zowel

horizontaal als verticaal) én dempen. Twee van de drie functies hadden we

dus al op een superieure manier opgelost. Restte er ons alleen nog de 3de

functie : het akoestisch afsluiten van de conusrand naar het chassis. 
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Een rubber surround zou meteen een aantal (om maar niet te zeggen

30%) wezenlijke voordelen van dit ontwerp teniet doen.

Dus werd er een techniek bedacht die het mogelijk maakte om de rand

toch akoestisch af te sluiten zonder dat er een mechanische koppeling

gemaakt diende te worden in de vorm van een surround.

Na weer enkele prototypes gebouwd te hebben werd de oplossing

hiervoor gevonden in een toepassing die ik ook nog nooit eerder gezien

heb en die inmiddels door ons gepatenteerd is. Op de rand van de conus

werd een ultra lichte aluminium rand geperst. Deze rand schuift in een

omringende koker met een geïntegreerde decompressiekamer. Deze

kamer zorgt ervoor dat de verplaatste lucht geabsorbeerd wordt en dat er

dus ter hoogte van de conusrand geen akoestische kortsluiting kan

ontstaan met de onderkant van de conus.

Ik leg het hier in vijf regeltjes uit maar deze vinding heeft meerdere

maanden in beslag genomen. Vooral omdat de dunne aluminium rand

die op de conus bevestigd werd slechts 1/20mm dik mocht zijn en vooral

perfect cilindrisch moest zijn. En dat beste lezers is iets wat je nu eenmaal

niet 1-2-3 op een draaibank kan maken. Het heeft dus erg veel moeite

gekost om een acceptabele aluminium rand te maken die dienst kon

doen voor deze toepassing. Vandaag, in de industriële versie van de

driver, laten we deze ringen uit een speciaal aluminium ponsen met een

tolerantie van 1/10mm.

Maar ook hier hebben de mallen om dit te maken erg veel geld gekost.

En zelfs na het ponsen waren de ringen niet 100% cilindrisch door

spanningen in het materiaal die tijdens het ponsen aangebracht werden.

Hiervoor hebben we nog een extra machinaal nabehandelingsproces

ontworpen. De details hiervan geef ik bewust niet (om namaak te

bemoeilijken uiteraard).
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de conus ondervindt aan de buitenkant niet de weerstand van een

surround; de driver en de versterker moet deze krachten dus ook niet

overwinnen. Elk geringste signaal wordt dus meteen in trilling

omgezet waardoor er dus een ongelooflijk hoog niveau van microdetail

bereikt wordt. Het is dit detail dat de luidspreker zo écht en natuurlijk

doet klinken. 2e Harmonischen van buizenversterkers worden tot in

hun diepste detail weergegeven.

De conus kan hierdoor ook lichter en dunner zijn (moet geen krachten

aan de buitenkant overwinnen).

Heeft bij uitslag van de conus ook geen last van de niet-lineariteit die

een surround veroorzaakt (zie theorie van Klippel voor wie hier meer

over wil leren)

Maar het is het resultaat wat telt, cost-no-object, remember!

 

De voordelen van een surroundloze driver zijn :

1.

2.

3.

Het gevolg is dat de conus mét chassis nog dezelfde versnelling kon

realiseren als zonder chassis. En nog minstens zo belangrijk: dezelfde

vervormingloze en uiterst vrije bewegingsvrijheid heeft.

De volgende grote stap in de ontwikkeling van de driver was klaar en

hiermee ook het eerste prototype wat werkelijk bruikbaar was in een kast.

We zijn september 2013.

P A G I N A  1 4  |  P R O T O T Y P E

©  I L U M N I A . N L  2 0 2 1



©  I L U M N I A . N L  2 0 2 1

D E  E E R S T E
L U I D S P R E K E R
Zodra dit prototype klaar was werd een mono luidspreker gebouwd. Vlug

wat platen tegen elkaar getimmerd, de driver erin gestopt en testen of deze

driver in een gesloten behuizing ook muziek kon maken want dit was

uiteindelijk het eerste (van de vele) “moment suprêmes”. 

Wat eerder in “free air” werd ervaren als snelheid zonder klank zou nu

moeten blijken dat deze fenomenale snelheid ook een “nieuwe” klank zou

kunnen brengen in de audiowereld. Een klank die dankzij die enorme

snelheid natuurlijker, zuiverder, geraffineerder en dynamischer zou klinken

dan eender welke weergever in eender welke prijsklasse.

Ik ga jullie niet onnodig in spanning houden : de eerste resultaten van deze

mono opstelling waren in één woord al verbluffend. De openheid van één

luidspreker evenaarde bijna de openheid en het live gevoel van wat je bij een

klassieke stereo opstelling met 2 luidsprekers hebt. Het geluidsbeeld werd zo

opengetrokken dat je zelfs de indruk had dat je naar een klassieke stereo

opstelling aan het luisteren was. Met de ogen dicht kon je niet zeggen waar

de luidspreker stond. 

Maar wat nog meer opviel was dat het wel leek alsof er geen

geluidsoverdracht via een versterker en luidspreker meer plaatsvond. Het

klonk zo natuurlijk dat het wel live leek te zijn. “Natuurlijk” is dus het woord

en deze natuurlijke klank zal dan ook later hét handelsmerk bij uitstek

worden van de “Ilumnia Magister”.

Maar wat zou dit geven in stereo? 
Deze proefopstelling klonk natuurlijk niet goed wat betreft tonale balans,

bijgeluiden van de klankkast enzoverder, maar de doelstelling van het

project was er duidelijk in terug te horen.
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Het werd meer en meer duidelijk dat er een enorm potentieel schuilde in

deze uitvinding.

In de volgende maanden werd aan de driver nog wat gefinetuned want

nu hij in een kast zat was er interactie met de klankkast die het nodig

maakte dat een aantal zaken werden bijgestuurd. Zo was de driver té

krachtig waardoor het laag té droog werd weergegeven (m.a.w. de

demping te hoog) ten koste van de muzikaliteit.

De motor werd dus aangepast (ik moet bijna schrijven “technisch minder

sterk” gemaakt) en er werd ook de volgende nieuwe uitvinding

toegevoegd.

NOG een extra voordeel hoor ik jullie al denken! Ja, klopt. Wij hadden zelf

nooit kunnen dromen dat de ontwerpkeuze achteraf nog een aantal

voordelen met zich mee zou brengen waaraan we in eerste instantie niet

gedacht hadden. Maar nu we toch al 3 jaar bezig waren konden we ook de

bijkomende voordelen niet negeren en zouden we nog meer tijd

investeren om van deze driver iets unieks te maken.

Een bijkomend voordeel van deze elektromagnetische demping en

compensatie is dat de demping ook nog eens regelbaar is door de

gebruiker. 

P A G I N A  1 6  |  L U I D S P R E K E R
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Zo kan je met een lagere demping een nog lager en losser laag bekomen.

Met een hoge demping een strak, vol en krachtig laag. 

In andere luidsprekers wordt deze demping automatisch (maar ook

ongewild en in zekere zin ongecontroleerd) gecreëerd door de

aanwezigheid van mechanische onderdelen zoals spider en surround en

dus valt hier niets aan te sleutelen of te regelen. Maar door de totale

afwezigheid van deze mechanische beperkingen heeft onze luidspreker

geen eigen demping en kan de elektronische demping deze perfect

aanpassen aan het design van de totale luidspreker.

Meer nog, je kan hem aanpassen aan de versterker, de ruimte én de

persoonlijke smaak van de luisteraar. Je hoort wel eens zeggen dat een

versterker niet bij de luidsprekers matched en dan koopt men oftewel een

andere versterker of een andere luidspreker. Wel, in het geval van deze

luidspreker kan je hem aanpassen zodat hij perfect bij uw versterker past.

Dit heeft zonder meer enorme voordelen voor de homogeniteit van een

systeem. Hier is na veel luistertesten gebleken dat een spanning van

+/-2,75V in combinatie met een gestabiliseerde stroom van 0,35 à 0,40

ampère de ideale demping creëert. 

Maar vooral belangrijk is dat de kracht die van deze combinatie uitgaat

exact lineair is over de gehele uitslag van de conus en in elk

frequentiegebied. 

Geen ENKELE fabrikant ter wereld heeft dit met surrounds en spiders

weten te bereiken. Dat is natuurkundig ook gewoon onmogelijk. Zie ook

hier weer de theorie van Klippel voor wie hierop wenst af te studeren (nu

hebben we het over de lineariteit wel te verstaan). 
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Voor de puristen onder ons nog even dit: Het elektronische circuit van de

electro-magnetische demping en stabilisatie is gegarandeerd 100%

galvanisch gescheiden van het circuit van de versterker en de

luidsprekerspoel die dient om de muziek weer te geven. De kwaliteit van

uw versterker wordt dus op geen enkele manier gecompromitteerd. 

Meer nog: 

Het bewijs hiervan is dat ik met een zéér eenvoudige buizenversterker van

VTL fabelachtige resultaten heb weten neer te zetten. Met een

vloeiendheid, controle en microdynamiek die ik eigenlijk nog nooit

gehoord heb. 

Weer een stap bereikt in onze reis. Want dat is het inmiddels wel

geworden. 
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O M N I R A D I A A L
Tijdens één van onze testen (ik weet niet meer wanneer in de tijd dit exact

gebeurd is) kwamen we erachter dat de conus ook omgekeerd op de motor

geplaatst kon worden. Dit ook weer omdat er geen spider aan te pas komt

die ergens aan het chassis bevestigd moet worden. En een echte korf

hebben we ook al niet… Dus eigenlijk hadden we alle vrijheid om te kiezen

wat de beste conusvorm is. 

Deze omgekeerde conus had als voordeel dat de afgestraalde geluidsgolven

mekaar niet kruisen vlak na hun vertrek. Daarnaast krijg je door deze vorm

ook nog eens een veel betere dispersie in de ruimte Bij een klassieke

trechtervorm conus botsen deze geluidsgolven en kunnen elkaar vervormen. 
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Omdat de conus omgekeerd kon geplaatst worden konden we ook de

driver bovenop de speakerkast in een omni-directionele opstelling

plaatsen omdat het afstraalvlak van de conus nu in alle richtingen rondom

de speaker straalde. Bij een klassieke conus zou deze zich in de kast

bevinden en enkel naar boven toe stralen. De omni-radiale systemen die

vandaag op de markt zijn gebruiken dan een reflectievlak, meestal in de

vorm van een kegel die vlak boven de driver staat. Maar omdat het hier

om weerkaatst geluid gaat is dit gewoon ronduit een slechte oplossing die

het geluid vervormt en zeer moeilijk faserein te houden is.

Tijdens onze testen bleek dus dat een omni-radiale luidspreker grote

voordelen met zich meebrengt voor wat betreft dispersie in de ruimte

(power response) en dus ook een geweldig grote en open soundstage

heeft met tegelijk een zeer realistische plaatsing van de soundstage.

Échte instrumenten stralen namelijk ook 360° klank uit. Onze luidsprekers

simuleren dat gedrag beter. Het gros van de audio community is echter

opgevoed met directionele luidsprekers. Men verwacht dan ook een

pinpoint imaging zoals men dat zo mooi noemt. Wel, onze ilumnia doet

dat niet. Je zal merken bij het luisteren dat de luidspreker wél zal

aangeven waar de contrabas, cello of drum exact staat maar dat er rond

het instrument een veel groter halo is, het wasemt letterlijk 360° uit, net

zoals een echt instrument. Dit maakt dat je meer een échte niet-

versterkte live weergave benaderd. Vergelijk maar eens met een live

weergave, daar kan je ook niet het instrument op de top van je vinger

plaatsen. Het instrument is veel “groter”. 

Hedendaagse drivers lenen zich niet voor dit verhaal en dus zijn goede

omni-radiale speakers omwille van voornoemde nadelen eerder een

zeldzaamheid, om maar niet te zeggen vrijwel onbestaand. MBL heeft hier

tot vandaag het monopolie in handen om toch zeer goede omni-radiale

luidsprekers te bouwen. Bending wave technologie zou het ook moeten

kunnen maar de luidsprekers die wij gehoord hebben met deze

technologie aan boord deden niet helemaal wat we van een goed

ontwerp verwachten.
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D E  T W E E T E R
Nu we vrijwel zeker over een revolutie mogen spreken zetten we de eerste

stapjes naar een stereo systeem waarbij we van de ontwikkelde driver er 2

maken die ook nog eens in betere op maat gemaakte kasten komen. 

Ook wordt de keuze van de tweeter nu belangrijk want we beginnen te

praten over een complete speakerset met alles erop en eraan.

Over de keuze van de tweeter kan ik erg kort zijn. Gezien mijn vrij

uitgebreide ervaring met vele luidsprekers weet ik dat ook hier het niet een

kwestie is van de duurste te nemen maar wel eentje die technisch alles kan

wat hij moet kunnen én ook nog eens zeer goed bij het concept van de

luidspreker moet passen.

De enige manier om dat uit te zoeken is niet op papier want je kan niet leren

zwemmen door erover te praten. Er zat niet anders op dan te investeren in

tientallen types tweeters en één voor één uit te proberen. 

Ik ga het jullie besparen om te zeggen hoeveel geld en tijd dit gekost heeft

en gewoon het resultaat meedelen. De keuze is uiteindelijk gevallen op de

Scanspeak Illuminator ringradiator tweeter omwille van zijn zeer homogeen

karakter en vooral de hemelse match met de driver. De rear chamber

demping werd wel op maat aangepast om het open karakter van de bas/mid

driver te ondersteunen. Een kleine aanpassing die de homogeniteit alweer

ten goede komt.
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De tweeter werd zodanig geplaatst dat hij mechanisch in fase gezet werd

met de mid/laag driver. Door hem zeer kort (binnen de lengte gelijk aan

de golflengte van de crossover) 

bij het akoestisch centrum van de mid/laag 

driver te plaatsen.

Dit betekende weer een vereenvoudiging 

van het filter waarin geen elektronische

 fasecorrectie meer nodig is. (Onze metingen 

van ongeveer 2 jaar later zullen in near field

geen enkele faseverschuiving laten 

opmeten!!!) 

D E  E E R S T E  S T E R E O  S T A P J E S
Er werd voor het eerst een deftige kast in elkaar gezet die meteen ook het

juiste volume heeft. 

Het eerste stereo prototype werd actief gefilterd omdat het zo mogelijk

was om bij de luistertesten het filter snel aan te passen. Het uitgangspunt

hierbij was (en is vandaag nog steeds) om een zéér eenvoudig filter te

gebruiken met zo weinig mogelijk onderdelen. En dus zoveel mogelijk

mechanisch maatwerk te maken om het ontwerp een mooie

frequentierespons mee te geven. Geen notch en geen fasecorrecties. Zo

hoeven we enkel de tweeter nog te filteren en omdat deze mechanisch in

fase staat met de mid-laag is het filter wellicht een van de eenvoudigste

passieve filters mogelijk (2de orde voor de tweeter dat door de

mechanische plaatsing toch in fase staat met het 1ste orde filter van de

midbass). Hierdoor wordt maximaal het aantal componenten in de

signaalweg vermeden**. 
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**(Het uiteindelijke filter anno 2017 bestaat slechts uit 5 hoogwaardige

componenten. Dit laat toe het versterkersignaal zo vrij mogelijk te laten

passeren. Noot 2021: het filter is in de MK2 versie van de Magister nog

verder geoptimaliseerd)

Na een paar weken tweaken hebben we dan onze eerste stereoset in mijn

luisterruimte geplaatst.

Na de geboorte van mijn kinderen was dit wellicht één van de

spannendste momenten in mijn leven. Nu was het erop of eronder. Want

zou dit systeem in stereo even mooi presteren als in mono? En wat met

de plaatsing van stemmen en instrumenten in de soundstage? Ja, zelfs na

3 jaar ontwikkelen en investeren zitten we nog met zeer veel vragen.

De eerste weken hebben we zelf getest en verder gefinetuned maar dit

keer dus met 2 luidsprekers. Er werd veel geëxperimenteerd met de hoek

waarin de radiaaldriver zou moeten komen te zitten in de kast. Dit was

vooral belangrijk om de optimale dispersie te bekomen die

radiaalspeakers zo mooi maken maar tegelijkertijd ook een pin-point

imaging van de soundstage.

9°, Dat was uiteindelijk het magische getal. In deze hoek was de openheid

onovertroffen en de imaging ideaal voor mijn gevoel. Ideaal wil daarom

niet zeggen chirurgisch. Ik blijf de lichte diffuusheid van een buis nog

steeds een natuurlijkere muziekweergave vinden dan de chirurgische

aflijning van de meest droge transistorversterking. Het is indrukwekkend

dat je een stem bijna kan aanwijzen met de punt van een potlood maar in

de werkelijkheid heb je dat soort weergave ook nooit. Zelfs niet indien

puur akoestisch en live gezongen. 9 graden, dat klinkt het natuurlijkst en

daar zouden we het bij houden.
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De afstemming over het frequentiebereik werd in functie van de 2e

aanwezige luidspreker ook verder gefinetuned tot een aangename

weergave bereikt werd. 

Een andere opvallende eigenschap was dat alle instrumenten en

stemmen wel pinpoint op hun plaats stonden maar dat vanuit die

puntbron een groot halo van geluid lijkt te ontstaan. Dit geeft een enorme

live ervaring en een grote soundstage. Bij de meeste andere ontwerpen

die ik gehoord heb blijft de bron eerder klein en lijkt niet uit te dijen.

Tenzij bij hoornsystemen.

In de latere en definitieve versie werd dit gegeven nog verder

bijgeschaafd. Het resultaat was subtiel maar naar mijn gevoel niet

onbelangrijk. 
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L U I S T E R P A N E L
Het eerste stereo prototype was klaar om onderworpen te worden aan de

kritische oren van een inmiddels 15 koppig luisterpanel. Dit panel bestaat uit

zowel hobbyisten, professionals als mensen zoals mezelf waarbij de hobby

totaal uit de hand gelopen is. Maar het is vooral een panel van mensen met

zeer verschillende smaken gaande van de klassieke West Coast sound (de

vintage JBL systemen) tot de meest geraffineerde moderne high-end en

daartussen alle andere strekkingen.

Bij elke luistersessie benadrukte ik dat kritiek bijna een verplicht nummertje

was omdat we nu eenmaal wilden leren uit de impressie van meerdere

personen. Iedereen weet dat smaak nu eenmaal een subjectief gegeven is.

Maar de reacties overtroffen mijn verwachtingen. Het was een reusachtige

opluchting te mogen vaststellen uit de commentaren dat ik niet alleen zo in

extase was over het ontwerp.

Het waren zeer spannende en drukke weken maar we wisten nu eindelijk na

jaren vorsen waar we stonden. En dat is misschien wel op een keerpunt in de

luidsprekerbouw, wie weet. De tijd zal raad brengen.
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E N  N U ?
Mijn broer en ik stonden op een belangrijk kruispunt. We hebben veel geld

en tijd geïnvesteerd, maar da’s niet alles. De driver die we nu voor ons

hebben liggen kost zoveel tijd om te bouwen dat commercialiseren bijna

aan het onmogelijke grenst. Vrijwel elk onderdeeltje (en dat zijn er maar

liefst 69 per driver) is niet verkrijgbaar in de markt en dient dus op maat en

op industrieel aanvaardbare schaal gemaakt te worden willen we ooit meer

dan 5 paar per jaar kunnen bouwen en aan een prijs die ook maar enigszins

aanvaardbaar is. Bovendien zijn de toleranties op verschillende onderdelen

zó kritisch dat de productiemethodes die wij gebruiken er niet voor geijkt

zijn. Het is te zeggen, sommige onderdelen moeten tot 3-4 keer opnieuw

gemaakt worden vooraleer ze aan de eisen met betrekking tot maatgeving

voldoen. Ook moet elke driver 100% exact gelijk zijn.

Om een voorbeeld te noemen : de spatie tussen de aluminium ring die rond

de conus zit en de decompressiekamer is slechts 2/10 millimeter. Dat wil

zeggen dat bijna alle onderdelen die daarop van invloed zijn met een

precisie van 1/100 moeten gemaakt worden. Want stel dat de conus 1/10

millimeter groter zou zijn en de omliggende rand 1/10 kleiner dan zouden

deze tegen mekaar aan slepen. Als alu ring 1/100 groter zou zijn en de

omliggende ring 1/100 kleiner dan blijft de spatie tussen beide nog steeds

0,08 millimeter en dus OK.

Deze kleine anekdote maar even om aan te geven dat we wel iets

fenomenaal in onze handen hebben maar dat we het zelf bijna niet kunnen

nabouwen. P A G I N A  2 5  |  E N  N U
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Na een weekje slecht geslapen te hebben heb ik de knoop doorgehakt en

een derde hoofdstuk kan beginnen. De hele constructie, met name alle

onderdelen, moeten op een industriële hoogwaardige manier gebouwd

gaan worden. Enkel de assemblage van het geheel willen we nog in eigen

huis doen om de kwaliteit te waarborgen en alle onderdelen te kunnen

nameten.

We gaan een periode in van verscheidene maanden waarbij we vooral veel

bedrijven aanschrijven met CAD tekening van de te produceren

onderdelen. Daarbij komen we erachter dat het niet zo eenvoudig zal zijn

voor bepaalde onderdelen. Vooral de magneten kunnen niet zomaar door

eender wie gemaakt worden. Vele prototypes die we toegestuurd krijgen

uit alle uithoeken van de wereld voldoen niet. Het heeft niets met China,

Taiwan of Indonesië te maken want ook uit die landen hebben we goede

onderdelen mogen ontvangen zoals de aluminium persdelen en de zéér

speciale spoelen. Maar de magneten die hebben we toch van een zeer

gespecialiseerd bedrijf in Noorwegen moeten betrekken.

Maar andere onderdelen komen nu ook uit de USA, Duitsland,

Noorwegen, Nedeland enz. De CNC onderdelen komen uit ons eigen

Belgenlandje omdat dit hoge precisiewerk onder de eigen controle moet

gebeuren.

En zo krijgt de luidspreker een zeer internationaal karakter. Een

bijkomend voordeel is dat niemand het totaaloverzicht heeft, alleen wij.

Dus niemand weet waaraan ze eigenlijk bijdragen..

Telkens wanneer we een fase in de industrialisering hebben afgerond

bouwen we met de nieuwe onderdelen weer een driver om te kijken of we

nog op het juiste spoor zitten. De klank van ons prototype moet

gewaarborgd blijven. Verbeteren mag, verslechteren is geen optie.
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Het is in deze fase dat we de toleranties nog fijner bepalen. Ook doen we

nu duur- en stresstesten om erachter te komen of er technische gebreken

of ontwerpfouten zijn.

Het is werkelijk een proces van vallen 

en opstaan geworden, van tegenslagen 

en geluk. In deze fase werd de 

assemblage van de motor 

een stuk slimmer 

gemaakt waardoor 

we hem veel preciezer 

konden uitlijnen. Maar ook 

de ophanging waarop de 

motor bevestigd was werd nu 

één geheel met de driver. Daar waar 

vroeger de motor op de kast bevestigd was en de uitlijning in de kast

diende te gebeuren. Zeer omslachtig en ook erg gevoelig aan afwijking.

Deze nieuwe uitlijningsmethode is veel eenvoudiger, 100% stabiel, fijner

en betrouwbaarder.

De verlijming van de alu ring op de conus is nog zo’n uitdaging waar we

ons het hoofd hebben over moeten breken. In eerdere prototypes

kwamen we er soms achter dat de ene driver wel perfect stabiel rond

bleef bij hitte, vocht, koude enzoverder. De andere begon ei-vormige

trekjes te vertonen. Dit was de start van een project om een perfecte

ronde conus te maken die dat ook bleef ná alle stressproeven. Speciale 

assemblagemallen werden gemaakt en een speciaal verlijmingsstation

aangekocht om de taak tot een goed einde te brengen.
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Er werden een 10-tal projecten gedaan op de gebruikte materialen verder

te finetunen. Het zou leuk geweest zijn om hierover meer te vertellen

maar ik heb dit stukje bewust weer uit dit schrijven gehouden. De reden

daarvoor is dat het eigenlijke al deze kleine ingrepen zijn die straks ons

ontwerp technisch zullen beschermen tegen namaak, nog los van de

lopende patentaanvraag. Met name conus, former en spoelen hebben

microchirurgie ondergaan. Werkelijk elk van de 69 onderdelen van de

driver is tot in de kleinste details binnenstebuiten gekeerd en eindeloos

doorontwikkeld om dit cost-no-object project te maken tot wat het

vandaag geworden is.

Daar waar onze technologie al lang de referentiedrivers had geëvenaard

en zelfs deed verbleken in termen van prestaties bleek nu dat we er zelfs

nóg een stuk meer konden uithalen. 

Na jaren van ontwikkeling zijn we er klaar voor. Alle puzzelstukjes van de

driver zijn op hun plaats gevallen. Er zullen nog optimalisatierondes

volgen maar conceptueel zal er nu niets meer gewijzigd worden.

Alea Iacta Est :

de ontwikkeling en 

bouw van een 

volwaardige luidspreker 

kan beginnen. We zijn in 

de lente van 2015.
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D E  K A S T
Tijd om over de luidsprekerkast na te denken. Kort kan ik daarover zeggen

dat er vele modelletjes de tekentafel zijn gepasseerd. Je kan het een beetje

vergelijken met Hyundai of Kia van 1980 tot een Aston Martin van vandaag.

Van echt lelijke ontwerpen tot design sculpturen.

Ook bij ons waren de eerste ontwerpen ronduit lelijk als we ze vergelijken

met de stijlvol uitziende kast die vandaag ontworpen is.

De kast heeft een elegante luitvorm en is het resultaat van een doorsnede

van 2 grote en 2 kleine cirkels. Het gebruik van enkel cirkelvormige

doorsnedes geeft de kast een evenwichtige en natuurlijke uitstraling mee.

P A G I N A  2 9  |  D E  K A S T

Inmiddels zijn we weer enkele maanden 

later en aangezien het bouwen van een

 kast een echt ambacht is blijkt het ook 

moeilijk te zijn om hiervoor de juiste 

partner te vinden. Iemand die de ambacht 

onder de knie heeft maar ook een hart 

voor audio heeft. Een paar keer zijn 

we van een kale reis teruggekomen 

maar uiteindelijk hebben we dé ideale 

partner gevonden die niet alleen kon 

bouwen wat wij vroegen maar met zijn 

ervaring en kennis ook nog eens 

goed heeft meegedacht en bijgedragen 

aan het ontwerp.  



Hij werkt ook nog voor andere high-end luidsprekerfabrikanten maar zijn

naam hou ik liever tot de bedrijfsgeheimen. Ik kan jullie beloven dat onze

kast werkelijk tot wereldtop behoort wat ontwerp, bouw en

materiaalkeuze betreft. Ik verwijs wederom naar The mother of tones. U

zal merken dat natuurlijke materialen uit een natuurlijke omgeving de

meest aangename en natuurlijke afstraalkarakteristiek hebben. Dat was

20000 jaar geleden al zo en dat is nu nog steeds. Hoewel we aluminium,

carbon, diamand, beryllium en keramiek hebben. Papier, hout en zijde

blijven onze oren beroeren als geen ander.

Dus hoewel onze keuze van materialen vooral is ontstaan door het

veelvuldig testen en luisteren is het geen toeval dat de keuze voor hout,

papier en zijde de boventoon voert. 

En binnen die categorieën hebben we gekozen voor het allerbeste wat er

verkrijgbaar is zoals de hoogste kwaliteit gekalibreerd berken multiplex

ook gebruikt voor het dek van luxe jachten.

De perfecte mengeling van papier en carbon voor de conus en uiteraard

de zijdezachte klank van Scanspeak tweeters. Angelhair op de juiste

plaatsen als demping.

De kast bestaat uit tientallen ringen die uitgefreesd worden en één voor

één op elkaar verlijmd met lijm die sterker is dan de lijm die gebruikt is in

de multiplex zelf. Het voordeel is dat je zo een kast uit één blok multiplex

hout kan bouwen. Bij het uitfrezen wordt de binnenkant van elke ring

asymmetrisch uitgefreesd waardoor je in de kast geen staande golven

krijgt. 

P A G I N A  3 0  |  D E  K A S T
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Resultaat : zeer dode kasten met een minimum aan interne resonantie en

staande golven. 

Zowel top als bodem worden uitgevoerd in een 15mm dikke aircraft grade

aluminium plaat. Waarom aircraft grade? Niet omdat het beter klinkt

maar omdat het mooiste anodisatieproces vereist dat je met dit type

aluminium werkt. Ook daar zijn we na vele bezoeken aan verschillende

leveranciers achter gekomen. Gelukkig dat we dit niet in China uitbesteed

hebben want we hebben meerdere malen de platen opnieuw moeten

laten behandelen om tot het juiste resultaat te komen. Het freeswerk voor

de glooiing in combinatie met het parelstralen en anodiseren is toch weer

een specialisme. Daarom dat je dit soort vormen uiteraard weinig ziet. Dit

is meteen de reden waarom merken als Magico en YG-Acoustics zo duur

zijn.

De aluminium topplaat heeft een zeer subtiele glooiing die de contouren

van de luidspreker volgt en van achter de driver uitloopt tot in de hoogste

punt van de luidspreker. Het oog mag ook wat hebben!
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Parallel aan de ontwikkeling van de kast werd ook een professionele voeding

ontworpen om de luidsprekers te dempen. De nieuwe voeding is stabieler en dus

stiller (rimpellozer). We horen geen verschil met onze voeding maar de meetbare

kwaliteit is stukken beter en bovendien is deze fool proof gemaakt. Met deze voeding

is het onmogelijk dat de luidsprekers door de versterking belast worden als de

voeding niet aanstaat. Zelfs indien de elektriciteit thuis zou uitvallen en de versterker

nog enkele seconden zou doorspelen op de geladen elco’s is er een

beveiligingscircuit dat vermijdt dat de luidsprekers beschadigd kunnen worden. Ook

hier weer: de gehele elektronica blijft 100% gescheiden van de versterker-

luidsprekercombinatie. 

Het filter werd in functie van de nieuwe kast afgelopen maanden nog verder

geoptimaliseerd om de subtiele en geraffineerde balans in het geheel op nog een

hoger niveau te tillen. Het gaat om moleculaire details maar we hadden toch de tijd

om dit te doen dus waarom ook niet. 

Maar de manier waarop deze luidspreker muziek maakt en vooral z’n luchtigheid in

het laag, het feit dat hij op een zeer losse manier zeer diep gaat en dat elk signaal

(groot én klein) zonder compressie weergegeven wordt vraagt ook veel meer

bewegingsvrijheid van de conus. Bij een klassieke driver (met surround en spider)

wordt er een hoop energie van de versterker geabsorbeerd door de mechanische

eigenschappen van deze 2 onderdelen. In onze driver wordt al die energie één op één

omgezet in beweging.

Na ongeveer 1,5 jaar intensief gebruik van wat werd beschouwd als de eerste

seriedriver werd deze volledig gedemonteerd om na te gaan of er mechanische

eigenschappen van onderdelen gewijzigd zouden zijn. En nu net het enige

onderdeeltje wat de conussamenstelling (conus + former/spreekspoel) verbindt met

het chassis blijkt ook weer van eigenschappen te veranderen met het gebruik ervan. 
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Met name de litzedraad die het spoel van signaal voorziet wordt soepeler met

gebruik. Hierdoor verandert ook zijn resonantiefrequentie. In een klassieke driver is

dit effect wellicht niet meetbaar omdat het overschaduwd wordt door andere

negatieve effecten van surround en spider maar in onze metingen (de vervorming

van de driver is zéér laag)  zagen we in de vervormingsgrafiek deze verschuiving

optreden.

Ook klassieke drivers hebben dus allemaal last van de resonantie afkomstig van de

litzedraad. Maar wij hebben inmiddels ook hiervoor een andere toepassing gevonden

die dit nadeel vrijwel geheel elimineert. Onze zelf ontworpen flatband litzedraad kent

veel minder resonantie dan de klassieke draden en is bijna vrij van resonantie. Bijna

zeg ik want we hebben hier nog steeds te maken met een mechanisch iets en

mechanische eigenschappen kan je manipuleren maar nooit geheel verwijderen. 

Maar nogmaals : het effect hiervan zit niet in het hoorbare (want dit is hoorbaar nooit

waargenomen), enkel het meetbare. Logisch ook, want het oppervlakte van deze

litzedraad is in verhouding met het oppervlakte van de spider en de surround

honderden malen kleiner.

Deze litzedraad is zowat onze laatste vinding in deze luidspreker. 

Het enige fysiek overblijvend bewegend deel is de conus. Misschien dat we binnen

een paar jaar of als er nieuwe conusmaterialen op de markt komen ooit nog betere

conussen kunnen bouwen. Ik weet het niet, dat zal de tijd moeten uitwijzen. In ieder

geval is de rest van de luidspreker niet meer te verbeteren. Hij zweeft en nog meer

zweven kan niet.

Wel, wie tot hier heeft gelezen is ofwel koppig ofwel geïnteresseerd in het project.

En voor die laatste groep heb ik bij deze een warme uitnodiging klaar om eens te

komen luisteren.
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We hebben echt álles uit de kast gehaald om het best mogelijke te creëren op vlak

van muzikale reproductie en in alle Kempense bescheidenheid : dat is ons gelukt.

Deze luidsprekers spelen op een niveau dat zelfs niet door mijn Gamut luidsprekers

bereikt werd. Het is wat mij betreft een historische stap in de driverontwikkeling. 

Het is geen massaproduct geworden maar een ambachtelijk vervaardigde en zeer

duurzame luidspreker verbonden aan voorheen ongekende toptechnologie en dat

alles in een puur design jasje omdat het oog nu ook eenmaal wat wil.

Maar deze uitzonderlijke klasse heeft zo z’n prijs gekregen moet ik bijna beschaamd

toegeven.

En de vraag brandt nu dus op ieders lippen : wat moeten die dan kosten?
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SO WHAT’S THE DEAL

Wel, in al die jaren dat ik audio als hobby heb gehad was de rode draad altijd

value for money. Een zo goed mogelijk systeem voor zo weinig mogelijk geld

opbouwen. En dat in iedere prijsklasse en voor iedere beurs. Op deze manier

is het me gelukt om kwalitatieve muziekweergave in menig huiskamer

binnen te loodsen.

De Ilumnia Magister is een ander verhaal. De uitdaging hier was om zo kort

mogelijk bij de perfectie te komen als maar mogelijk was, ongeacht de kost

en ongeacht de moeite die we ervoor zouden moeten doen. 7 Jaar

ontwikkeling is het geworden met grote investeringen in machines,

materialen en maakprocessen. Want elk van de 69 onderdelen van de driver

is maatwerk geworden. De kast heeft een enorme moeilijkheidsgraad zelfs

voor ervaren CNC specialisten. Niets ging van de eerste keer goed en dus zijn

er talloze prototypes gebouwd … en ook weer weggegooid…

Hierdoor besef ik dat deze luidspreker helaas niet meer voor elke beurs

weggelegd is.
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Ondanks dat hebben we altijd geprobeerd om via slimmere processen of

technieken de luidsprekers zo goedkoop mogelijk te houden maar nooit hebben we

enig technisch compromis gesloten ten koste van de weergave.

Nog maar te zwijgen van de duizenden uren die erin gestopt zijn.

Hierin is onze missie dus hetzelfde gebleven : tegen zo laag mogelijk prijs een zo

hoog mogelijke kwaliteit leveren. Misschien met uitzondering van een stukje design

werk wat erin gegaan is. Je kan nu eenmaal niet de motor van een Bugatti in een

Ssanyong steken…

In dat perspectief moet je de Ilumnia plaatsen. Cost-no-object met het oog op de

maximaal bereikbare kwaliteit in muziekweergave. 

Dat ze kort bij 24.000 euro kosten is een neveneffect…*

WE DID IT OUR WAY…

Meerhout, April 2017

* De in 2018 geïntroduceerde kleinere Ilumnia Vocalis standmounted luidspreker

kost €14.500.

Voor meer informatie en eventuele luisterafspraak: www.ilumnia.nl
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