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RETRO LOOKS,
NIEUW ONDER DE KAP
Het merk Leak zal veel lezers niks zeggen en dat is niet zo vreemd. Het van
oorsprong Engelse audiomerk is namelijk al sinds de jaren ’70 niet meer actief.
Sinds kort is Leak echter uit de as herrezen met een nieuwe versterker en een
CD-loopwerk.
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eak werd opgericht in 1934 door naamgever Harold
Joseph Leak. In de beginjaren concentreerde Leak zich
op de ontwikkeling van versterkers voor PA toepassingen en bioscopen. In de opmaat naar en tijdens de oorlog lag
de focus uiteraard op andere producten, maar nà de oorlog
pakte Leak de draad weer op en werd het programma
gaandeweg uitgebreid met tuners, draaitafels, toonarmen en
luidsprekers. De Leak Sandwich luidsprekers waren begin
jaren ’60 revolutionair. Leak introduceerde daarin voor het
eerst een luidsprekermembraan met een sandwich constructie van polystyreen en aluminium. Ondanks de succesvolle
luidsprekers zijn het echter vooral de versterkers die je nog
steeds kunt tegenkomen in tweedehands advertenties.
Van buizen naar transistoren
Vlak na de oorlog introduceerde Leak de eerste Point One
versterker, waarmee zij voor het eerst de magische vervormingsgrens van 0.1% bereikten. Tot die tijd lagen de
vervormingscijfers van versterkers namelijk nog in de orde
van zo’n 1 à 2%. In 1948 verscheen de TL/12 versterker, die
het bedrijf een dominante positie op de Hifi markt gaf
gedurende de jaren ’50 en ’60. De TL/12 werd dè BBC
standaard en was daarna jarenlang in iedere BBC studio te
vinden. Deze versterker vormde ook de basis voor vele
modellen daarna, zoals de TL/25, TL/25-Plus, de stereo 20,
Stereo 50 en Stereo 60. Gaandeweg werd daarbij ook het
ultra-lineair schakelprincipe geïmplementeerd. In 1963 zag
de eerste Leak transistorversterker, de Stereo 30, het
levenslicht. Deze versterker gebruikte een quasi-complementair zoals die ook in de bekende Quad 303 (uit 1967) werd
gebruikt. Kort na deze introductie nam Harold Leak in

Harold J. Leak met zijn Stereo 30 transistorversterker
(begin jaren ’70)
januari 1969 de beslissing zijn onderneming te verkopen aan
de Rank Organisation. Rank was in die tijd groot geworden
in de filmindustrie en was eigenaar van bioscopen en
producent van vele films (denk aan het logo van de man met
de gong). Rank dook in die tijd in verschillende andere
bedrijfstakken en werd naast eigenaar van Leak ook actief
met fotocopiers (Rank-Xerox). Dat groter worden niet altijd
beter is, werd bewezen doordat Rank al snel de beslissing
nam om de stekker uit Leak te trekken. Medio jaren ’70 was
het einde oefening voor Leak. In augustus 1989 stierf
oprichter Harold Leak.
Sinds dit jaar wordt de naam Leak echter opnieuw leven
ingeblazen door het Chinese IAG (International Audio
Group). IAG heeft daarmee een nieuwe legendarische naam
uit de Engelse Hifi historie aan de merkenlijst (Audiolab,
Ekco, Castle, Mission, Quad en Wharfedale) toegevoegd.
Leak anno nu

De Leak TL/12 Point-One versterker was jarenlang de referentie
bij veel muziekliefhebbers en de BBC!
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Het uiterlijk van de Stereo 130 grijpt direct terug naar de
Stereo 30 die het merk in 1963 introduceerde. De Stereo 30
viel destijds op door zijn afwijkende afmetingen en zijn
houten kast. Die houten kast is ook nu nog steeds tegen
meerprijs (€100,-) leverbaar. Het uiterlijk is retro maar onder
kap is de Stereo 130 een moderne versterker die voorzien is
van een opvallend solide behuizing. Alles zit superstevig in
elkaar en is gebouwd om, net zoals vroeger, jaren mee te
gaan.Het hart van de versterker is een geïntegreerde
versterkerchip (zie foto) waarvan het typenummer strategisch
is verwijderd. 100% Zekerheid heb ik dus niet maar ik
vermoed dat Leak hier een OPA541 of een LM3886
gebruikt. Vooral de laatste is zeer populair bij Hifi zelfbouwers vanwege de eenvoud van het ontwerp en de goede
weergavekwaliteit. Een stevige voeding is daarbij essentieel en
die is in de Stereo 130 aanwezig, getuige de grote (200VA)
ringkerntrafo en twee (15.000uF) bufferelco’s van Elna.
De versterker is voorzien van een hele batterij aan ingangen
voor zowel analoge als digitale bronnen. De Stereo 130 heeft
net zoals vroeger een phono preamp (MM) aan boord
evenals een (uitschakelbare) klankregeling.

Aansluiten en spelen

De Stereo 130 is voorzien van een ingebouwde DAC en Leak
heeft daarvoor de bekende ESS Sabre ES9018 geselecteerd.
Deze DAC is aan te sturen via optische en coaxiale S/P-DIF
ingangen, via USB of draadloos via Bluetooth. De kwaliteit
van de ES9018 zal inmiddels algemeen bekend zijn. Deze
behoort tot de beste in zijn soort. De DAC ondersteunt alle
hi-res audioformaten met PCM samplerates tot 384kHz en
ook DSD wordt ondersteund (max. quad-speed DSD256).
Voor Bluetooth verbindingen heeft de Stereo 130 naast de
standaard SBC ook een aptX codec aan boord.
Passend bij de Stereo 130 heeft Leak het CDT CD-loopwerk
geïntroduceerd. Dit is echt alleen een CD-loopwerk en hij
heeft dus geen DAC aan boord. Die DAC zit tenslotte al in
de Stereo 130. De CDT is voorzien van een slot loopwerk en
persoonlijk ben ik daar nooit zo’n fan van. Het voelt toch
altijd een beetje ongemakkelijk om je dure (misschien zelfs
obscure) CD’s in zo’n sleuf te duwen. “Komt hij er dan ook
weer netjes uit?” is dan altijd mijn gedachte. Een blik onder
de kap leert echter dat Leak niet zo maar een goedkoop slot
loopwerkje heeft geselecteerd, dus daar heb ik in dit geval wel
vertrouwen in. Naast CD’s heeft de CDT ook een USB
aansluiting voor het aansluiten van een USB drive. Via USB
kunnen naast WAV ook verschillende lossless formaten
afgespeeld worden.

De Stereo 130 is geen extreme krachtpatser, dus een luidspreker die zonder al te veel moeite tot klinken gebracht kan
worden is een verstandige keuze. Mijn PMC monitors
vormen dankzij het vriendelijke impedantieverloop en het
rendement van 90dB een goede match. In de praktijk blijken
echter ook mijn gesloten Acoustic Energy AE22 monitors
qua karakter goed aan te sluiten en dat laatste had ik niet
direct verwacht. Mijn ervaring is dat wat meer kracht bij de
AE22 op zijn plaats is maar de Stereo 130 kan deze monitors
goed hebben. Het geluidsbeeld is met de AE22 wel iets meer
ingetogen en minder spetterend (vooral duidelijk bij blazers)
maar het basiskarakter blijft behouden en dat is toch een
kwaliteit.
In de korte tijd dat ik de Stereo 130/CDT combinatie in
huis heb gehad, heb ik nog wat andere luidsprekers
geprobeerd (Q-Acoustics en Monitor Audio) en daaruit valt
het volgende op te maken.
Mensen die doorgaans niet al te luid spelen en kunnen weg
zwijmelen bij klassiek, jazz of lichte pop hebben aan de
Stereo 130 een uitstekende partner. Met de volumeknop op
12 uur krijg je een mooi open geluidsbeeld met veel detail in
het midden en hoog. De controle in het diepe laag is prima
maar raakt een beetje zoek als je luider gaat spelen of in
combinatie met stevige muziek. Liefhebbers van ruige of
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Hi-res DAC en CDT loopwerk

Binnenzijde van de Stereo 130 versterker
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begrepen. De Stereo 130 en CDT zijn moderne apparaten
waarin moderne techniek wordt gecombineerd met
‘klassieke’ waarden als eenvoud, degelijkheid en het gebruik
van goede componenten. Of de wederopstanding van Leak
een succes gaat worden durf ik niet te zeggen, maar op basis
van de kwaliteit van de eerste twee producten is de eerste stap
in ieder geval een goede stap.

Merk:
Leak
				
Type:

De Stereo 130 gebruikt een chip versterker waarvan Leak
strategisch het typenummer heeft verwijderd. Wie weet het
antwoord?
symfonische rock of grote orkesten zullen dan de beperkingen van de Stereo 130 gaan ervaren. Daarvoor heeft de
versterker overigens wel een oplossing. De Stereo 130 is
namelijk voorzien van een preamp uitgang, dus de aanschaf
van een eindtrap met meer kracht biedt dan de ideale
oplossing als je de looks en de digitale kwaliteiten van de
Stereo 130 wèl in huis wilt houden. Leak biedt zelf (nog?)
geen eindversterker maar wie weet wat de toekomst gaat
brengen. Uiteraard is iedere willekeurige eindtrap met de
Stereo 130 te combineren, mocht dat nodig zijn.
Samengevat
Ik ben een liefhebber van producten zoals de Stereo 130
versterker. De lekker eigenwijze retro looks, de goede
prestaties en het aantrekkelijke prijskaartje maken dit een
product met een hoge aantrekkingskracht. Denk nou niet
dat er onder dit ouderwetse uiterlijk ook ouderwetse
techniek schuil gaat, want dan heb je het echt verkeerd

Stereo 130
Versterker/DAC
					
Uitgangsvermogen:
2 x 45W in 8 ohm
2 x 65W in 4 ohm
Analoge ingangen:
3x cinch
1x phono
Digitale ingangen:
1x coaxial
2x TOSlink
USB
Phono ingang:
ja (MM)
Bluetooth:
ja (SBC, aptX)
Uitgangen:
1x analoog preamp
2x digitaal (coax en TOSlink)
Digitale resolutie:
S/P-DIF: max. 24/192kHz
USB: max. PCM 32/384kHz
DoP: max. DSD256
Afmetingen (hxbxd):
118x302x270mm
146x326x276mm (walnoot kast)
Gewicht:
7.0kg
8.3kg (walnoot)
Afstandsbediening:
ja
Kleur:
Zilver
walnoot kast is optioneel
Type:
Uitgangen:
Ingangen:
Ondersteuning USB:
Afmetingen:
Gewicht:
Kleur:

Prijzen:
Stereo 130 zilver:
Stereo 130 walnoot:
CDT zilver:
CDT walnoot
Informatie:
Website:

Binnenzijde van het CDT loopwerk. De solide constructie is
opvallend bij zowel de CDT als de Stereo 130.

CDT
CD-loopwerk
coaxiaal en optisch
USB
WAV, AAC, WMA en MP3
117x302x278mm
145x326x283mm (walnoot)
5.3kg
6.9kg (walnoot)
Zilver
walnoot kast is optioneel

€ 799
€ 899
€ 549
€ 649
Quad-raad
www.quad-raad.nl
www.leak-hifi.co.uk
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