
Review Westone ES2 door Lucien Immink

inhoud
Westone es2 specificaties............................................................................................. 1
Vergelijk..................................................................................................................... 1
Testmateriaal.............................................................................................................. 2

Ayreon................................................................................................................ 3
Machine Head...................................................................................................... 3
the Gathering...................................................................................................... 3
Evanescence....................................................................................................... 4

Conclusie luistertests............................................................................................... 4

Westone es2 specificaties
• 2 drivers per monitor

• Gebalanceerd hoog en laag circuit door middel van passief scheidingsfilter

• Hard lichaam met een zachte kanaal tip

• 1/8" mini connector

• Vervangbare kabel

• Frequentie respons 20-18.000 Hz

• Gevoeligheid 119 dB SPL bij 1 mW

• Max. input 50 mw

• 26 dB demping van storend 'on stage' lawaai

Vergelijk
In deze review zal ik vaak een vergelijk maken met doppen die ik in het verleden heb 
gebruikt. Het gaat dan om de volgende doppen

• Sony EX71

• Shure E2

• Shure E3

• Westone UM2

Deze heb ik ook in die volgorde aangeschaft en doorverkocht. Op dit moment heb ik nog 
alleen de UM2 tot mijn beschikking, welke van bovenstaande absoluut de beste is. De 
Sony's klinken modderig en hebben een gebrek aan hoge tonen, de shure E2's heb ik zeer 
kort in mijn bezit gehad omdat ze pijn aan mijn oren deden, ik heb toen de E3's 
aangeschaft en een half jaar continue gebruikt. De E3's zijn zeker kwaliteit doppen maar 
blokkeren met de zachte siliconen opzetstukken misschien net te weinig, waardoor het 
geluid onnodig hard gezet moet worden, ook missen ze wat kracht voor de allerlaagste 
tonen, voor zover die weergeven worden. De Westone UM2 doppen hebben door hun 2 
drivers per oor meer diepte, verder lijken qua klankkleur veel op de E3's, het hoog is wel 
minder prominent aanwezig, maar ook minder schel.



Testmateriaal
Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk technisch materiaal te gebruiken voor de luister sessies 
met de ES2, er is zoveel muziek te vinden die altijd wel “redelijk” klinkt, maar ik was op 
zoek naar de albums waar je stil van kan worden. Aangezien mijn muziek smaak uitgaat 
naar de Gothic (metal), Industrial en prog. Rock heb ik ook een lijstje samengesteld die 
wat mij betreft de albums zijn om eens goed te luisteren.

• Ayreon – The Final experiment (akoestische versie)

• Machine Head – Through the ashes of empires

• the Gathering – Sleepy buildings

• Evanescence - Fallen

Arjen Lucassen is al jaren een fenomeen in de prog. Rock wereld. Met ayreon, ambeon en 
star one zet Arjen steeds weer uitmuntende CD's neer die zodra ze afgelopen zijn bijna 
smeken om een repeat. The final expiriment is een ouder albums van Ayreon die onlangs 
opnieuw uitgekomen is, als bonus werd er een 9 nummer tellend Cdtje aan toegevoegd 
met akoestische varianten van nummers die op het origineel terug te vinden zijn.

Machine Head is meer van de directe metal, Robb Flynn brult wat af terwijl de overige 
band leden een muur van muziek neer zetten. Dit album is geproduceerd door Robb Flynn 
zelf en hij heeft zeker goed werk afgeleverd.

The Gathering is al jaren mijn persoonlijk favoriet die vele muziekstijlen heeft bewandeld, 
het album sleepy buildings is een zeer intiem semi akoestisch album waar de magistrale 
zang kwaliteiten van van Anneke van Giersbergen bovenaan staan.

Evanescence is voor meerdere een bekende, ondersteunt door een prima af gemixt album 
komt een groter publiek in aanraking met deze stijl muziek. 

Opstelling
• Terratec Phase 22 

(http://audioen.terratec.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&s
id=4&menu=10100)

• Foobar2000 (direct-sound, 24bit fixed).

• Ogg Vorbis 1.1 -q6

• Coaxiale SP/DIF.

• Yamaha RX-V440 (http://www.yamaha-
online.de/productstech.php?idcat1=1&country=NL&idcat2=2&lang=h&idcat3=2&id
prod=1070&archivset=&newsset=)

Met deze opstelling heb ik bovenstaande CD's meerdere malen beluisterd. De algemene 
indruk is dat de ES2 een zeer gedetailleerd geluid weer geeft. Aan het begin is het wel 
even wennen dat ze zo direct zijn en dat ze zoveel dingen blootstellen die je anders niet 
hoort. Zo hoor ik een constante ruis als ik met de dopjes op naar de muziek zit te 
luisteren. Geen van de voorgaande dopjes die ik bezit (zie vergelijk) maken deze ruis zo 
duidelijk.
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De luister tests

Ayreon
Door het concept (akoestisch album) is het een zeer intieme CD, vanaf het begin is 
duidelijk te horen dat er veel aandacht is besteed aan de mix. De dwarsfluit in het eerste 
nummer is zo duidelijk dat het smakken van de lippen waarneembaar is. Verder is de mix 
tot in het kleinste detail goed uitgewerkt en komt alles als een geheel over.

Ook bij de andere nummers waar een dwarsfluit wordt gebruikt is het zelfde immense 
detail gebruikt. Direct snel weer geluisterd met de UM2's en daar was het bijna niet 
waarneembaar, de algehele klankkleur was een stuk doffer, bah! Snel terug. Precies op 
dat punt wordt er een panfluit ingezet, was dat net een panfluit? Ja het is duidelijk dat de 
UM2 hier details mist die door ES2 wel worden weergegeven. (#4: Ye courtyeard minstrel 
boy)

Aan het eind van de CD staat een van mijn favorieten (#8 Merlins will). Hierop zingt Irene 
Jansen een zeer sterke partij, zit heel veel kracht in haar stem. Bij 2.02 zet ze het woord 
“star” in die bij 2.10 is gefade in de gitaar een zeer mooi stuk. Met de UM2 en zijn doffer 
geluid is de stem op 2.08 al niet meer te onderscheiden van de gitaar. Het is weer een 
klein detail, maar het is er wel (of juist niet).

Machine Head
Vanaf het begin is het duidelijk dat ik met kwaliteit te maken heb. De zang is zeer 
aanwezig maar niet vervelend. De instrumenten zijn zeer goed van elkaar te 
onderscheiden, maar vormen een goed geheel. Bij sommige nummers hoor je het na 
trillen van een cimbaal, of het aanraken van de snaren. Ook hoor je de zanger soms wat 
hijgen, allemaal dingen die ik met geen van mijn andere doppen zo duidelijk heb 
waargenomen. Vooral bij het laatste nummer is het een genot om met de ES2's te 
luisteren naar bv. de snare drums (die hebben een zeer mooie echo). Helemaal aan het 
eind is de finale welke me soms kippenvel bezorgt.

the Gathering
Deze CD begint het het uiterst mooie “Locked Away” de UM2 heeft moeite met de hogere 
piano klanken, maar rolt wel lekker door als de lagere harmonieën er bij komen. Bij de 
ES2 is de stem van Anneke een stuk mooier, zijn de hogere piano klanken natuurlijker 
maar slaan de lagere tonen minder goed aan, aan de andere kant blijft je aandacht wel bij 
de stem van Anneke op die manier.

Bij #3 (Amity) komt het verschil tussen de 2 weer zeer duidelijk naar boven. Het detail 
van de ES2 maakt het begin goddelijk om naar te luisteren terwijl het met de UM2 pas 
leuk wordt als de drums zich er mee gaan bemoeien. Maar zodra dat gebeurd valt de rest 
snel weer naar de achtergrond daar waar het bij de ES2 1 geheel blijft.

Bij 3.20 wordt er meer echo geïntroduceerd, bij de ES2 valt het perfect op z'n plaats 
terwijl de echo bij de UM2 meer naar voren komt waardoor het net wat onnatuurlijk 
overkomt. Het lijkt ook alsof Anneke verder weg zit, bij de ES2 zit ze op schoot, bij de 
UM2 net achter de rest van band.

Een van mijn persoonlijk favorieten is #7 (Travel), bij de UM2 valt de zang lijkt het even 
weg, maar dat komt omdat de basgitaar dan net een snaar beroert, bij de ES2 hoor je wel 



dat Anneke dan even net wat zachter zingt.

Daar waar de een voor kippenvel zorgt zorgt de ander voor een iets wat bekocht gevoel, 
de kracht het het gevoel wat er in de stem zit bij de ES2 is er in de UM2 niet te vinden. 
Het is me dan ook wel duidelijk dat ik de rest van de CD afluister met 1 setje, voor de 
review ga ik verder met:

Evanescence
Al bij #1 (Going under) heeft Amy Lee (de zangeres) hulp van de autotuner, maar dat 
geeft niet ;) Wat opvalt is dat bij minuut 2 er duidelijk iemand meezingt die nèt onder 
Amy's bereik zit, Dit is bij de UM2's ook duidelijk te horen maar lijkt minder natuurlijk over 
te komen dan ik net hoorde. Bij 2.25 wordt het duidelijk als ze “so far away” zingen, bij de 
UM2 lijkt het wel of er 1 verkouden is.

De kraker (#2 Bring me to life) heeft een mooi begin om details uit te halen waarin beide 
doppen duidelijk verschillen. De Echo's van de harmonieën van de piano wordt compleet 
overgeslagen door de UM2 terwijl die de bas die er op volgt veel harder weergeeft, de 
UM2 is sowieso weer aan de doffe kant.

Een ander hoogtepunt is #4 (my immortal) op dit nummer wat op de CD alleen uit Amy 
en een piano (met wat gestrijk) bestaat zijn mooie passages te vinden met kleine details 
die de UM2 weer links laat liggen. Zo is er het uit uitademen van Amy terwijl ze “on me” 
zingt (1.20 – 1.22).

Via het uitstekende “Haunted” (#5) komen we snel uit bij “Hello” (#9) waar het zelfde 
gebeurd als bij #4, weer bij de rustige nummers valt het duidelijk op dat de UM2 over 
minder detaillering beschikt. Dit nummer is met de ES2 zeer de moeite waard, zeker 1 van 
de mooiere nummers op de CD. De UM2 laat het geheel wat hol klinken, bij 2.50 tot 3.10 
als Amy hoog en zuiver zingt lijkt de UM2 wat onzeker, het “neigt” te gaan trillen, alsof de 
UM2 al op het randje zit.

Conclusie luister tests
Het valt bij alle albums snel op dat de ES2 meer detail heeft voor het midden gedeelte van 
het spectrum dan de UM2. De UM2 komt ook modderiger over, als ik dit zo opschrijf ben 
ik bang wat ik nu van de EX71 zou vinden als ik die weer eens een tijdje mag luisteren ;) 
De ES2 is over het algemeen beter uitgebalanceerd, niet dat de UM2 slecht, maar de ES2 
is gewoon beter.

De UM2's hebben veel ruimte in het lagere gedeelte van het spectrum maar laten de rest 
te snel schieten als ze daar wat moeten doen, ze drukken de lagere tonen heel snel naar 
voren. De ES2's laten het afweten ten opzichte van de UM2 als het om pure bas gaat.
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