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Meters is een relatief nieuw merk, maar het brein achter de nieuwkomer is een 

oude bekende. Mark Gooday runt sinds de jaren negentig het Britse Ashdown 

en is de grote naam achter Trace Elliot en Trace Acoustic. We testten de schap-

pelijk geprijsde Meters M-EAR-BT, een in-ear systeem compatible met de Qual-

comm aptX HD codec. Met de Bluetooth connectie claimt Meters draadloze 

weergave van Hi-Res files, ‘close to the original’. Oortjes gespitst.

M E T E R S  M - E A R - B T  I N - E A R     J o h n  v a n  d e r  V e e r

TRACE EN DE BLAUWE TAND

Het bedrijf bestaat nog steeds, heet nu Ashdown 
Engineering en legt zich onder meer toe op de 
fabricage van hoofdtelefoons, een segment dat de 

naam Meters heeft gekregen. Ashdown is sinds de jaren 
negentig een Britse onderneming. Meters is vorig jaar 
gelanceerd in Las Vegas. Grappig. Meters is voor mij totaal 
nieuw, maar de introductie van Mark Gooday is een 
hernieuwde kennismaking met een oude bekende. Mark 
Gooday is de man achter Trace Elliot en Trace Acoustic. Voor 
wie deze namen weinig zeggen, Trace Elliot is het grote merk 
van de basversterkers en heeft als zodanig een zeer belangrijke 
stempel gedrukt op het basgeluid van de laatste decennia in 

de vorige eeuw. Mark King van Level 42 ontleent zijn uit 
duizenden herkenbare sound aan Trace Elliot evenals Tony 
Levin, die furore heeft gemaakt met King Crimson maar 
vooral in de band van Peter Gabriel. Staat u ‘Don’t Give Up’ 
nog voor de geest, dat prachtige duet van Gabriel met Kate 
Bush op het album So? Die onnavolgbaar mooie fretloze 
baspartij is heel erg Tony Levin en voor een groot deel ook 
heel erg een Trace Elliot versterker. De baspartijen van 
Nirvana’s  megasucces ‘Nevermind’ zijn ook opgenomen met 
een Trace Elliot. Destijds mocht ik schrijven voor muzikan-
tenvakblad Music Maker, heb dat ruim 12 jaar gedaan, en 
kreeg ter recensie onder meer producten van Mark Gooday 
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versterker voor akoestische gitaar en de eerste versterker voor 
elektrische gitaar. De eerste is, net als de basversterker, een 
groot succes geworden, je ziet ze onder meer nog steeds bij 
The Golden Earring op het podium staan. De versterker voor 
elektrische gitaar is totaal geflopt. Beide producten ademden 
de sfeer van grote klasse, staat mij nog helder voor de geest. 
Trace stond en staat voor kwaliteit, met grote roerganger 
Mark Gooday als waarborg. Hij verkocht in 1992 het bedrijf 
aan Kaman, het merk achter Ovation elektro-akoestische 
gitaren en stichtte vijf jaar later Ashdown Engineering, dat 
vooral bekend is geworden met Ashdown basversterkers, te 
vinden bij U2, Foo Fighters, The Who, Pink Floyd, Paul 
McCartney, Black Sabbath en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan.

Adam Clayton

Deze lange introductie is bedoeld om aan te geven dat we te 
maken hebben met iemand die niet zomaar een product op 
de markt brengt. Mark Gooday is een visionair die met 
Meters Music zijn intrede maakt in de consumentenelektro-
nica. Noblesse oblige, de M-EAR-BT wekt dan ook hoge 
verwachtingen. Aan de hand van de prijs zou je dit niet 
zeggen; het kleinood gaat over de toonbank voor €129. Je 
hebt van die apparaten die direct aanspreken en dit is er zo 
een, al was het alleen maar vanwege de fraaie uitstraling door 
de combinatie van het zwarte snoer en het bruine leder. 
Uitvoeringen zijn er overigens in legio kleurencombinaties. 
Je kunt de twee oortjes tegen elkaar bevestigen met magneet-
jes. Dat ziet er heel leuk uit en is verdomd handig, zowel 
voor het opbergen als het voorkomen van draadverwarring. 
Over draden gesproken. De M-EAR-BT is ook verkrijgbaar 
in een bedrade versie. Dat model heet simpelweg M-EAR. 
Mark Gooday heeft zijn vrienden in de kring van megaster-
ren weten te betrekken bij de ontwikkeling van deze in-ear. 
De oren van  niemand minder dan Adam Clayton, bassist 
van U2, zijn ter expertise geleend om de testmodellen te 
beoordelen. Naar verluidt heeft hij bepaald welke versies wel 
of niet op de markt zijn verschenen.

So

De twee in leer vervatte cilinders zitten propvol elektronica. 
De rechter bevat de batterij en de controleknopjes. De linker 
bevat onder meer het geheim van de M-EAR-BT, de 
Qualcomm chip die de aptX HD decodeert. Naast de 
controleknopjes zit, goed beschermd, een mini USB 
aansluiting. Een bijgeleverde kabel met aan de ene kant een 
dito USB plug en aan de andere kant een stereo 3,5 mm 
mini jack, zorgt voor de klassieke draadverbinding. Opladen 
geschiedt eveneens via de USB aansluiting. Heb alle opties 
beluisterd, samen met een vriend die bewapend is met een 
medium dat compatible is met aptX HD. De bedrade versie 
is ook aangesloten op de Mytek Manhattan II, om het extra 
spannend te maken ten opzichte van de Blauwe Tand in HD. 
De in-ear komt met diverse maten dopjes. De standaard 
gemonteerde versie past perfect in mijn oren; ze sluiten goed 
af. Wat is een beter eerbetoon aan de grote man achter Trace 
Elliot dan So van Peter Gabriel los te laten op de in-ear? 
Pjoe, dat valt niet tegen, om het eufemistisch uit te drukken! 
Wat als eerste opvalt is het stevige laag, zou dat iets met de 
basachtergrond van Mark Gooday en Adam Clayton te 
maken kunnen hebben? Stevig, maar niet dominant, met 
voldoende helderheid en definitie. ‘So’ is een redelijk 
beruchte productie vanwege het drukke hoog, met al die 
belletjes, hi-hats, akoestische en elektrische piano’s, de 
schorre stem van Gabriel en de bij tijd en wijle hoge knor 
van Tony Levin’s driesnarige Music Man bas. Maar de 
M-EAR-BT geeft geen krimp. Je kunt de in-ear flink op z’n 
lazer geven (korte tijd graag, spaar je oren!) zonder dat de 
boel dichtloopt. Fraai hoor! Even los van het brede geluids-
beeld is de belangrijkste conclusie dat de geluidskwaliteit van 
de draadloze connectie nauwelijks onderdoet voor het 
origineel. Zit toch een beetje vertwijfeld naar het draadje te 
staren. De weergave in high-res heeft hier natuurlijk ook veel 
mee te maken, even los van het feit dat er uitstekende oren 
bij de ontwikkeling van deze oortjes te pas zijn gekomen. 
Met dank aan Adam Clayton en Mark Gooday.

Meer informatie op de website van de importeur 
www.dimex.nl




