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Thorens TD124 uit 1957

Old soldiers never die…
Bovenstaande uitdrukking mag wel in deze tijden vol crises en conflicthaarden. Maar ik
had net zo goed ‘a never ending story’ kunnen noemen. Want dat slaat echt op de meeste producten van de draaitafelfabrikant Thorens, met zijn basis in de Zwitserse Jura.
Bert Oling

M

ijn aankondiging dat ik een Thorens TD124 uit
1957 onder handen ging nemen, leverde in mijn
kennissenkring op zin minst gemengde reacties
op. Menigeen waarschuwde: “Bert, leuk hoor zo’n Ferrari
rode Thorens uit ‘Anno-damals’, allemaal nostalgie, toe nou,
een tussenwielaandrijver, dat kan toch niet meer in deze
tijd?” En ze vervolgden: “Natuurlijk zijn er gepassioneerde
autofreaks die een Austin Healy restaureren en dan op zondag met andere geloofsgenoten in verkeerde ‘stuutjekoor’n’pantalon en dito pet met hun iets te geblondeerde partner de
smalle binnenwegen van ons kleine landje onveilig maken.
Gewoon jeugdsentiment gelardeerd met een vleugje penopauze. Maar hoe goed je hem ook restaureert, het blijft een
auto uit die tijd. En dat is bij een draaitafel toch niet anders?
Is er op draaitafelgebied technologisch zoveel gebeurd?”
Dat is natuurlijk ook zo, maar een wijze man heeft ooit
gezegd: “Onderzoekt alles en behoudt het goede.” En mijn
dikke teen zei dat die Thorens jongens wel een heel vooruitziende innovatieve blik hebben gehad. Ook in die tijd
gold (en nog steeds geldt): als je weet waar je het over hebt,
zorgvuldig ontwerpt, goede componenten gebruikt, dan is
een succesvol product geboren.
Mijn dikke teen en mijn oren hebben me niet bedrogen.
Toen ik dan ook deze zomer gebeld werd door Jaap Pees van
Hanze Hifi met de vraag of ik een door hem gerestaureerde
Thorens TD124 wilde testen, heb ik gretig ja gezegd. Allereerst ben ik bij hem op bezoek geweest in zijn magnifieke
werkplaats annex museum in Meppel. Een echte ‘Goldgrube’ voor analoog en buizenfans. Jaap restaureert en repareert
niet alleen vintage buizen apparatuur en draaitafels, hij
verzamelt ook. De hele HiFi geschiedenis is zo’n beetje terug
te vinden op zijn zolderkamers, keurig in rekken opgesteld,
bijna allemaal speelklaar. Zeer de moeite waard voor een
aparte reportage met veel foto’s en achtergrondverhalen,
zodat de iPod/MP3 generatie ook eens ervaart waar het allemaal mee begonnen is.
Jaap had toen verscheidene Thorens TD124 in verschillende stadia van restauratie staan, waaronder de door mij te
testen TD124 in een spannende Ferrari rood kleur voorzien
van een 12 inch EMT arm, met zijn typische kromming (de
banaan), en een nieuw ontwikkeld EMT element (JSD5).
Aan mij was de uitvoerige inleiding van Jaap in de do’s en
don’t’s van deze magnifieke draaitafel heel erg besteed. Ik
ben tenslotte de zoon van een machinist bij de NS, die met
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zijn ambachtsschool achtergrond en twee rechterhanden
mij gretig alles vertelde over de wondere wereld van metalen, motoren, lagers en legeringen. Niet zo gek dat mijn
belangstelling al snel in de richting van de elektronica ging,
want dat gepriegel met c-tjes en spoeltjes voor mijn eerste
diode ontvanger vond hij maar niks.
Laat ik in het kort belichten wat een Thorens TD124, voor
het eerst geproduceerd in 1957, zo bijzonder maakt (zie
voor uitvoerige informatie de diverse sites waaronder http://
www.soundfountain.com/amb/td124page.html van collega
Rudolf Bruil)
De plint is er in allerlei vormen en maten geweest, van zeer
eenvoudige houten uitvoeringen op basis van multiplex met
kunstleer beplakt, tot zeer ‘aufwendig’ geconstrueerde consoles. Maar het belangrijkste is natuurlijk de basis, waarop
en waaraan alle verdere componenten zijn gemonteerd. De
basis is een spuitgietwerk constructie van gewichtige aard,
die ook nog eens zeer resonantiearm is. Juist door deze
zware maar vooral stijve constructie voldoet deze Thorens
aan de meest recente inzichten op draaitafelgebied: maak
een stijve verbinding tussen armbasis en middenas. In het
midden van de basis zien we het middenlager, het lager
waar het zware plateau in draait (foto). In feite een heel
conventioneel draaitafellager, de relatief dikke as van het
plateau draait aan de bovenkant en de onderkant in twee
sinterbronzen bussen om de zware middenas te steunen. De
middenas draait zelf op een teflon plaat die we in wat vereenvoudigde vorm ook tegenkomen bij de bekende Thorens
TD150 familie. Juist in de details en de afwerking zien we de
meester. Een goede kwaliteit olie doet de rest. Jaren en jaren
lang, met miniem onderhoud. En natuurlijk regelmatig
gebruik, want laten we vooral duidelijk zijn: ledigheid is des
duivels oorkussen, ook voor draaitafels. De oude TD124’s
die Jaap onderhanden krijgt, hebben of op zolder bij Grossonkel Heinrich gestaan of anderszins een leven geleid van
langdurige inactiviteit. Voor Jaap betekent dat: alles moet
helemaal uit elkaar, de middenas wordt nauwkeurig onder
de loep genomen of er geen draaisporen op het oppervlak
aanwezig zijn en eventueel weer voorzichtig gepolijst. De lagerbussen worden gecontroleerd op slijtageverschijnselen en
verzeepte olieresten. In die gevallen dat de tand des tijds te
grote sporen heeft nagelaten kan Jaap putten uit de voorraad
van o.a. de Zwitserse firma Schopper (http://www.schopper.
ch/static/services/z_top_audio/Neutrik/Thorens_Uebersicht.
html) die een behoorlijk compleet aanbod van vervangende
onderdelen voor de TD124 in zijn catalogus heeft.

Datzelfde geldt voor de motor en zijn lagers. Over de motor
zou ik een compleet hoofdstuk kunnen schrijven, maar ik
beperk me tot een aantal punten. De motor is een borstelloze 4-polige asynchroon motor van voor die tijd bescheiden
omvang. De motor is opgehangen in rubberen bussen om
te voorkomen dat motortrillingen hun weg vinden naar het
element. Bijzonder ten opzichte van zijn generatiegenoten
is wat dan volgt. De motorpulley drijft via een soepele platte
snaar een tweede pulley aan die uiteindelijk via het tussenwiel de binnenkant van het zware plateau aandrijft. Deze
tweede pulley herbergt niet alleen de toerentalomschakeling
(16 ⅔ / 33 / 45 / 78 toeren) maar middels een hele slimme
wervelstroomrem ook de fijnregeling van die instellingen
(zie foto). De in het plateau ingebouwde stroboscoop zorgt
voor de nodige controle op de toerental instellingen.
Het plateau bestaat uit twee delen: het deel met de lagerpen
is het eigenlijk plateau, afhankelijk van de uitvoering tussen
de 3,5 en 4,5 kg zwaar. De oorspronkelijke TD124 had een
zwaar plateau uit een heel bijzondere resonantie arme gietijzeren legering. In latere jaren is er een iets lichtere uitvoering op basis van een niet-magnetische legering beschikbaar
gekomen. De laatste uitvoering is natuurlijk bedoeld voor
de gebruikers van MC elementen: bij een gietijzeren plateau
zou het element zich met veel te grote kracht ‘aangetrokken’
voelen, met alle negatieve gevolgen van dien voor de naaldkrachtinstelling en uiteindelijk voor de ophanging.
Omdat de Thorens TD124 in eerste instantie bedoeld was
voor de professionele studiopraktijk, waarbij cueing en snelstart een must was, had men bij Thorens een slimme oplossing bedacht. Bovenop het eigenlijke plateau lag een veel
lichter aluminium exemplaar dat met een slim mechanisme
kon worden opgetild. Het zware plateau kon dan blijven
doordraaien – voorkwam slijtage aan het tussenwiel – terwijl de dienstdoende technicus de LP verwisselde. In 2009 is
deze voorziening voor de doorgewinterde ‘LP-draaiert’ nog
steeds een gouden voorziening.
Ergens dit najaar stond Jaap bij mij op de stoep. Gezellig
bijpraten – Jaap en ondergetekende zijn collega’s geweest –
ondertussen werd de Thorens TD124 opgesteld en afgeregeld. De arm was de remake van een beroemde 12 inch
EMT, de 997, het element de nieuw ontwikkelde JSD 5.
Geen kattenpies allemaal maar in deze opzet in alle opzichten op zijn plaats. De opbouw was al met al geen ingewikkelde klus. Jaap had zelf wat LP’s meegenomen, waaronder
een Decca showpiece met muziek van o.a. Albeniz. Mijn

Quad ESL2805 gromden dan ook van genoegen. De eerste
indruk was van een ongekende precisie en homogeniteit,
het smaakte duidelijk naar meer. De daarop volgende weken
had ik daartoe ruimschoots gelegenheid en dat was bepaald
geen straf. Integendeel, ik sta nu niet direct bekend als iemand die met uitvoerige hyperbolen een kleine verandering
onder de aandacht brengt. Vrij vertaald naar het openingsartikel van de laatste Stereophile (Maart 2009): ik zie mezelf
meer als een Leveler, iemand die geen overdreven zout op
auditieve slakken wil leggen.

Draaien altijd maar draaien…
Ik zal het maar heel eerlijk bekennen, de Thorens TD124
is nauwelijks ‘uit’ geweest. Dat had diverse oorzaken. Voor
alles, ik had tijd om te luisteren maar vooral na de eerste
resultaten: ik had er ook zin in. Was het het nieuwe EMT
element dat mijn Sfinx phonovoorversterker van muzikale informatie voorzag, was het de mooie 12 inch arm in
banaanvorm, was het de perfect gerestaureerde TD124? Nee
het was weer zo’n typisch geval van de ‘som der delen’…
Op basis van een aantal muzikale voorbeelden zal ik vertellen waarom: Wat mij bij het allereerste gehoor opviel was
de grote stabiliteit in de weergave. Niet alleen schitterde
elke korreligheid door afwezigheid. Ik heb daarvoor in mijn
collectie een paar hele mooie, maar ook heel gemene LP’s.
De bekendste is de Milestone LP van de saxofonist Joe Henderson: Power to the People. In het nummer Black Narcissus
zet de tenorsax in lange lijnen een melodie neer waarop de
andere instrumenten hun commentaar leveren. Deze lange
melodielijnen heb ik de afgelopen jaren in diverse stadia
van korreligheid gehoord. Vooral op direct aangedreven
draaitafels met high compliance elementen (bv. ADC XLM
of Shure V15 IV) en lichte armen (SME 3009S2) was er
sprake van een bijna ratelende toon, ondanks dat wow/
flutter-waarden correct waren.
Met de komst van de eerste MC’s werd het beter, strakker,
maar nog niet vlekkeloos. De resultaten werden nog beter
toen het nadenken over de hechte relatie arm-elementbasis-middenas in concrete producten terug te vinden was.
De AVID draaitafels zijn daar een voorbeeld van met een
bijbehorend vlekkeloos resultaat.
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Terug naar onze TD124/997/XSD5 combinatie. Hij kan
zich op dit vlak muzikaal ‘meten’ met de besten. Chapeau
voor een product uit 1957! Een ander aspect is de stabiliteit van het stereobeeld. Nee, ik zal u niet vermoeien met
een verhandeling over diepte, breedte, twee dimensionaal
of zelfs drie dimensionaal. Wat ik bedoel is de rust in
het beeld. Als voorbeeld daarvoor gebruik ik de Philips
opnames van het Concertgebouworkest o.l.v. Josef Krips
met de late symfonieën van Mozart. Deze opnames zijn op
het podium gemaakt met een bescheiden microfoonopstelling in pseudo AB techniek. Zelden horen we een opname
waarbij het orkest zo mooi op het podium staat. We kijken
via een breed venster in de zaal ongeveer vanaf rij 10. Er is
sprake van een zekere mate van richtingstereo. Inderdaad de
contrabassen staan voor u aan de rechterhand. Niet dat ze
uit de rechterluidspreker knallen, maar er is een duidelijke
relatie tussen de contrabassen rechts en het algemene laag
fundament uit uw luidsprekers. Maar onze Thorens TD124
combinatie doet dat meer dan voortreffelijk.
Ja beste Bert, mooie verhalen, maar je bent vast wel tegen
een paar negatieve eigenschappen aangelopen. Eerlijk
gezegd: ech nie… De technische meetwaarden (wow/flutter) zijn van het beste dat je op dit moment kunt kopen. De
rumble (middenas en aandrijfdreun) eigenschappen zitten
op het niveau van een moderne snaaraangedreven draaitafel
met los opgestelde motor. Hoogstens moet ik vaststellen
dat de snelheid pas na een stief kwartiertje vanaf koude start

op een constant niveau stabiliseert. Maar ja, daarvoor heeft
Thorens zijn magnifieke cue inrichting: het zware plateau
blijft draaien, het lichte bovenplateau wordt opgetild waardoor het heel eenvoudig is een LP te wisselen. Zouden meer
fabrikanten moeten doen…

Voor wie is nu zo’n gerestaureerde TD124?
Niet voor iedereen want het is geen koopje. Maar mag er
ook aandacht zijn voor de vakman die zijn ambacht verstaat. Kwaliteit heeft zijn prijs. Het wordt wel eens vergeten
in deze tijd van snelle Internet aankopen, waarbij alleen
nog maar de prijs doorslaggevend is. Als die vakman er niet
meer is dan zijn we helemaal overgeleverd aan de grillen
van de fast moving consumer markt.
De echte draaitafelliefhebber heeft met de aanschaf van
een goed gerestaureerde TD124 een investering voor lange
termijn gedaan, zowel muzikaal als technisch.

product:
Thorens TD 124gereviseerd door:
Hanze Hifi, http://www.hanzehifi.nl/
prijs draaitafel TD124:
vanaf € 1.500 zonder arm en console
arm:
EMT 997 met SME aansluiting € 2.600
element:
EMT JSD5 met Gyger naald € 2.100
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Fabrikant:
info@hepta.nl
T 075 - 617 32 64

Distributie:
info@icapaudio.nl
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T 06 - 45736627
Hepta Design Audio
Ooievaarstraat 20-26
1506 XM Zaandam
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Design: Music Emotion

Design: Music Emotion

MAP-305 DAII

L U I D S P R E K E R S VA N G O E D E A F KO M S T

- 2 x 200W (4 Ohm) Class AB - 24 Bits / 192 kHz D/A converter
- 4 analoge en 5 digitale ingangen - Phono MM/MC - Pre out
- Afstandsbediening - Gewicht 15,5 kg - Kost echt niet meer
dan € 999,-

Servi-Q B.V. | www.servi-q.nl | info@servi-q.nl | 033-2537193
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