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-Recensie- Cambridge Audio 351A & 351C

Twee voor één mille
Een onvervalste ‘stereo-set’, dat is het onderwerp van deze recensie; geen NAS en geen schakelende voeding of versterking.

Kilian Bakker werkte Stan Curtis aan de eerste Cambridge CD-speler 
wat resulteerde in de over meerdere chassis verdeelde CD 
1. Hiermee was Cambridge de eerste fabrikant die een 
CD-speler had opgesplitst en niet lang daarna zou dat 
een ware rage worden. Stan Curtis zegt hierover dat het 
in eerste instantie een kwestie van nood was omdat de 
zeer complexe elektronica met geen mogelijkheid in één 
enkele Cambridge kast paste.
Nog opvallender dan de onconventionele bouw was 
de optionele digitale foutenteller waarmee de door de 
speler gemaakte fouten werden bijgehouden. Leerzaam 
en amusant tijdens demonstraties maar volgens mij wat 
zorgwekkend gedurende privé luistersessies. Toch was 
het lovenswaardig dat Cambridge de zwakke punten van 
het zogenaamd perfecte medium durfde aan te tonen.
Het huidige Cambridge Audio team bestaat eveneens uit 
ervaren mensen; drie van de ontwerpers hebben eerder 
hun stempel gedrukt op producten van TAG McLaren, 
Creek Audio Systems en Musical Fidelity. Verder heeft 
Doug Self, de huidige hoofdontwerper en auteur van 
meerdere boeken over versterkerschakelingen een ver-
sterkercircuit-innovatie ontwikkeld, genaamd Crossover 
Displacement. 

Azur 351C

“Een CD-speler. Kan dat nog?” Ja dat kan prima mits een 
goed loopwerk plus servo, uitgekiende D/A omzetting 
met audiofiele analoge uitgang en een ‘stille’ voeding 
voorhanden zijn, zoals het geval is bij de 351C. In deze 
benjamin zit een echt Red Book CD-loopwerk met 
780nm laser, afkomstig van Sanyo. Het betreft de meest 
recente incarnatie van de immens populaire SF-P101n 
laserslede (bekend geworden door de Shigaraki en 
Shiga-clones), voorzien van een metalen afscherming 
rond de focusspoelen (de plastic kap van de voorgaande 
versie werd gauw statisch geladen). De fabrikant belooft 
een ‘buitengewoon precieze masterklok’ en dat is goed 
nieuws want accurate timing van alle circuits is van 
ultiem belang in digitale elektronica. Een robuuste ring-
kerntrafo levert stroom aan een meervoudig geregelde 
voeding terwijl een binnenshuis ontwikkeld servo-circuit 
de uitlezing strak in de hand moet houden. Het hart van 
de D/A omzetting wordt gevormd door een Wolfson 
WM8728 DAC in tweepools Sallen-Key Butterworth-

Wel een USB ingang, een analoge media-player 
ingang en de remote kan iPod/iPhone docks 
(en de Cambridge Audio iD100, iD50 en 

iD10) bedienen. Dit is in feite pure Old School, rechtoe-
rechtaan HiFi (OK, met USB poort) voor muziekliefheb-
bers met een goed stel oren en prioriteiten naast HiFi. 

Historie

Cambridge Audio werd in 1968 opgericht door een 
aantal elektronica-ingenieurs met een ware passie voor 
muziekweergave. De meest bekende figuur binnen het 
oude Cambridge team was de onvergelijkbare Stan 
Curtis, die in de jaren 90 nog leiding gaf bij de huidige 
IAG merken Wharfedale en Quad. Cambridge richtte 
zich in de jaren 70 vooral op het maken van uiterst sim-
plistische versterkers zoals de P50 die van uitgekiende 
technologie werden voorzien. Samen met enkele andere 
voornamelijk Britse fabrikanten was Cambridge toch wel 
een uitzondering in die periode waar grote hoeveelhe-
den glanzende knopjes op audio apparatuur hoorde te 
prijken. De minder-is-meer benadering werd in de jaren 
80 de norm en veel kleine bedrijven zoals Cambridge za-
gen hun kans schoon. Halverwege datzelfde decennium 
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filter configuratie. Een IEC lichtnet-ingang maakt de 
keuze voor een audiofiele lichtnetkabel gemakkelijk. De 
Cambridge Azur-series apparaten zijn leverbaar in een 
satijnzwarte of zilvergrijze afwerking. 

Azur 351A

Bescheiden van formaat maar zwaar op de hand, dat 
betekent wederom een ringkerntrafo, in dit geval een fiks 
exemplaar. Cambridge Audio is terecht trots op hun voe-
dingen en steekt dat ook niet onder stoelen of banken. 
De fabrikant omschrijft de 351A als een uiterst eenvou-
dig apparaat zonder toeters of bellen. Nou, helemaal 
minimalistisch Brits is ‘ie niet met een toonregeling, 
balansregeling, twee speaker outlets een hoofdtelefoon-
uitgang plus USB poort en mediaplayer, ingang maar 
dit zijn dan ook stuk voor stuk bruikbare bellen. Er zijn 
momenten in het leven van elke audiofiel dat hij of zij 
wenst, dat de (voor-)versterker van een goede toonrege-
ling was voorzien en ook hoofdtelefoon-luisteren kan 
een zegen zijn wanneer men zich even ongehoord wil 
afzonderen met muziek. Met zijn USB poort zal de 351A 
snel nieuwe vrienden maken; computer aansluiten en 
direct streamen – bijvoorbeeld vanuit iTunes, wat mij 
zeer beviel.
De draaiknoppen en toetsen voelen goed aan; de vo-
lumeregelaar komt dan ook van niemand minder dan 
ALPS, een kostbare en correcte keuze. De 351A heeft 
helaas geen interne phonotrap maar Cambridge levert 
betaalbare en goed klinkende losse phonotrappen. In 
stand-by spaart de 351A het milieu door minder dan 1 
watt vermogen op te nemen uit het lichtnet. Daarvoor 
moet men de apparatuur na gebruik wel daadwerkelijk 
in stand-by zetten natuurlijk. De ijsberen danken u – of 
de zeehonden. Smaken verschillen.

Luisteren

De Chris Thomas King CD ‘Red Mud’ verdween in de 
lade om de gelijknamige titeltrack uit te lezen. Die 

CD bevat zeer aan te bevelen muziek voor liefhebbers 
van (bottleneck) slide-gitaarmuziek; King maakt met 
zijn snarenspel als het ware reclame voor de National 
Rhesophonic gitaar en dat liet de meest bescheiden 
Cambridge combo goed horen. Zonder een spoor van 
scherpte, slis of stress werd Red Mud op verrassend 
soevereine wijze over het voetlicht gebracht. Over uitge-
wogen weergave gesproken. Zo expressief, plastisch en 
grootschalig als via mijn eigen CD/amp combo kwam 
de muziek niet over maar dat spul kost dan ook het veel-
voudige. Waar het bij deze bescheiden speler-versterker 
combinatie om draait is de opmerkelijke souplesse en 
vanzelfsprekendheid waarmee muziek wordt weergege-
ven.
Denk niet dat er weinig leven uit deze brouwerij komt, 
dat is er wel degelijk maar wie heftig klankvuurwerk 
zoekt zal elders moeten kijken want dit is apparatuur 
met een aangenaam Britse afstemming. Dat laatste werd 
nogmaals onderstreept door de luchtige weergave van 
Luka Bloom’s Delerious waarmee zijn album Riverside 
van start gaat. Het stuiterende en lyrische snarenspel 
van Barry Moore (zijn echte naam) bracht een brede 
glimlach om mijn gezicht; een mooie balans tussen 
helderheid en timbrale rijkdom. In bepaalde opzich-
ten miste ik wat expressiviteit in het midden terwijl de 
aanstekelijke ritmische propulsie van Delerious alle eer 
werd aangedaan, ook in dat opzicht lieten de kleintjes 
van Cambridge horen dat dit merk zijn roots heeft in 
Engeland. Schijf na schijf bleven de bovengenoemde 
kwaliteiten zich aandienen; de weergave had steeds die 
souplesse, tonale uitgewogenheid en rust die men niet 
direct zou verwachten van een 1000 euro set. Let wel: alle 
luistersessies zijn hier uitgevoerd met de versterker in 
‘Direct’-modus, oftewel met omzeilde klankregeling e.d., 
om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het 
eigen karakter van de apparatuur. De klankregeling werkt 
goed en bleek met name bij hoofdtelefoon gebruik een 
prima optie omdat in mijn oren juist dan de afwijkingen 
en tekortkomingen van bronmateriaal storend kun-
nen worden en ontspannen luistergenot gaan beperken 
(denk ook aan radio uitzendingen). De meegeleverde 
Cambridge remote is ergonomisch uitgekiend maar nog 
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belangrijker is het feit dat het richtbereik behoorlijk 
goed is.
Gedurende de recensieperiode viel het mij meer en meer 
op dat deze Cambridge set graag met puur akoestische 
muziek werkt. Opnames van bijvoorbeeld piano, cello of 
luit – oftewel sonore en lang uitklinkende snaren – zijn 
via de kleinste Azur set een waar genot voor het gehoor. 
Dat kwam duidelijk naar voren toen de fabelachtig goed 
opgenomen Harmonia Mundi Gold CD Lute Works 
van Paul O’Dette werd opgezet. Prachtig! De warmte, 
rijkdom en het uitklinken van de snaren maar vooral de 
innemendheid van het zeer persoonlijke snarenspel van 
Paul O’Dette kwamen heel mooi uit de muzikale verf. 
Niets is perfect maar zelfs als het vriendelijke prijskaartje 
van deze speler en versterker even wordt vergeten, kan ik 
niets aanmerken op de weergave die werd verkregen van 
deze schitterende luit-sessie.
Om de laatste luistersessie op knallende wijze af te 
sluiten werd de toepasselijk genaamde Hank Schizzoe 
CD Low Budget beluisterd; ‘File under rock, folk, blues, 
pop, bluegrass and country’, vermeldt het hoesje – met 
de typische humor die alle muziek (en vooral teksten!) 
van deze in Zwitserland wonende Hawaiaan kenmerkt. 
Ongeacht de stijl kreeg alles een volle, sonore klank mee 
en liep er zelfs op fiks niveau niets dicht – en dat met 
speakers die flink stroom lusten (Studio 2, LS 3/5a). Een 
teken dat de voeding van de 351A niet onderbemeten is 
want dat is iets waar menig benjamin-versterker onder 
lijdt. Aan de weinig sympathieke ‘stoplap’ van een later 
aan te schaffen externe voeding doet Cambridge gelukkig 

niet, de interne voeding is geoptimaliseerd op het circuit. 
Ten slotte wil ik nog benadrukken dat ik de Cambridge 
juniors uitsluitend heb beluisterd met hoogwaardige 
(mini-monitor) luidsprekers. Ze zijn dat meer dan 
waard; deze betaalbare elektronica combineert uitste-
kend met redelijk betaalbare klasse weergevers. De Spen-
dor A-Series weergevers uit dezelfde Dimex-stal zullen 
ongetwijfeld vergelijkbaar oorstrelende resultaten geven 
als mijn Monitor Audio, Rogers of Harbeth monitoren.

Conclusie

Deze tijdloos vormgegeven apparatuur biedt een 
dusdanig goede bouw- en weergavekwaliteit dat het 
probleemloos kan meegroeien met de aanschaf van 
betere weergevers en vele jaren luisterplezier kan bieden. 
Anders gezegd: dergelijke audio blijft vaak in de familie 
en wanneer een beter component zijn intrede doet gaat 
het te vervangen apparaat naar zoon- of dochterlief die 
er op zijn of haar beurt nog lang van kan genieten. Als 
dat niet duurzaam is...

Importeur Cambridge Audio: Dimex; www.dimex.nl / 070-4042647
Prijzen: Cambridge 351C € 499
 Cambridge 351A € 499

Toegepaste apparatuur:
Weergevers:  Monitor Audio Studio 2SE, Harbeth P3ESR, Falcon LS 3/5a
Kabels:            Mogami Pure Contact, QED Original
Lichtnet:         Lapp/Popp strip, Belden IEC, Kemp SNS/QA/SR Pluggen

-Recensie-Cambridge Audio 351A & 351C

‘Overgaauw wordt vast en zeker de 
grootste audiotempel van Leiden’
Overgaauw ondergaat een metamorfose. Op 
een kleurtje na is de zaak de laatste 20 jaar 
onveranderd geweest. Wat goed is blijft ten-
slotte goed, alleen…sommige zaken zijn aan 
vervanging toe. Overgaauw heeft ambities: de 
grootste audio tempel van Leiden en omgeving, 
met de beste merken, de ruimste keuze en het 
grootste assortiment op audio gebied. De Audio 
specialist gaat zich ook meer toeleggen op 
nieuwe ontwikkelingen in de audio-markt zoals 
multi-room, internettoepassingen, thuisnetwerk 
en toepassingen op mp3.
Om dit te bereiken is naast nieuw stellingmate-
riaal en een fris kleurtje gekozen voor nieuwe 

schakelkasten om nog beter het geluid te laten 
horen (de verschillen en de details) en zijn het 
aantal netwerkaansluitingen uitgebreid. Daar-
naast is het merkenaanbod verbreed en staan er 
vanwege de uitgebreidere schakelkasten nog 
meer sets demonstratieklaar. Natuurlijk wordt 
er ook nog steeds rechtsreeks gedemonstreerd 
voor de allerbeste geluidskwaliteit.
Overgaauw is een bedijf van 45 jaar jong. De 
winkel wordt continue aangepast aan de laatste 
trends. Zo was Hi-Fi Video Centrum Over-
gaauw de eerste winkel in Leiden die geen 
beeldbuizen meer verkocht maar flatscreens, 
thuisbioscopen en bijbehorend demonstratie 

schakelmateriaal. Overgaauw is nog steeds een 
familiebedrijf. Dit verklaart grotendeels de lief-
de voor het vak en vooral de KnowHow die in 
de loop van de jaren is opgebouwd. Door de 
specialisatie in audio is het merkenaanbod veel 
groter dan u elders zult aantreffen. Dus de ver-
bouwing vindt plaats in het hart van het bedrijf: 
DE STEREO KELDER. 

Hi-Fi Video Centrum Overgaauw B.V. 
Breestraat 148 te Leiden. 
T (071) 512 68 62 
www.overgaauw.com  
Op maandag gesloten. 

Johan Luijkx en Fokke Rietkerk
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