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REFERENCE FLOW 
MUZIEKSERVER

RECENSIE AUDIO AAN ZEE REFERENCE FLOW   C h r i s t i a a n  P u n t e r

Intussen werd VortexBox geupgraded naar versie 2.3, en 
MPD werd verruild voor SqueezeLite, hetgeen niet alleen 
de stabiliteit verbetert maar ook zorgt voor compatibili-

teit met alle op de markt zijnde DACs en een veel betere 
bediening vanaf de iPad mogelijk maakt door middel van een 
andere App genaamd iPeng. Tenslotte heeft deze verandering 
ook het geluid verbeterd. Met VortexBox 2.3 aan de basis 
werkte Evert aan het verbeteren van de binnenkant van de 
behuizing, de layout van de componenten, demping en 
ontkoppeling en de samenstelling van de elektronica, met de 
nadruk op de stroomvoorziening. 

Gebruikte de Ultra Flow nog een geschakelde voeding, de 
Reference Flow maakt gebruik van een zeer stabiele lineaire 
voeding. Deze externe voeding zit in een prachtige behuizing 
met grote koelribben aan beide zijkanten. De voeding heeft 
intern onafhankelijke regulering voor de diverse uitgangen, 
zodat de computer en SOtM USB kaart geheel onafhankelijk 
gevoed kunnen worden. Binnenin de Reference Flow server 
wordt de voedingsspanning verder gereguleerd en dit is ook 
een vlak waar de klankmatige verschillen tussen de diverse 
verkrijgbare producten enorm kunnen zijn. 

Bediening
De Reference Flow is een geïntegreerde muziekserver, CD 
ripper en muziekspeler die tevens fungeert als zeer snelle 
NAS. De ingebouwde hoogwaardige SOtM USB uitgang 
werkt met alle DACs. Er is bewust geen DAC aan boord, 
omdat dit in alle gevallen een compromis zou zijn die de 
prijs alleen maar nodeloos opdrijft. Daarbij is het in mijn 
optiek zeker een voordeel dat het mogelijk is om er zelf een 
DAC bij te kiezen. Zo kan de kwaliteit/prijs bewust 
afgestemd worden en ook een keuze voor een bepaalde 
klankrichting gemaakt worden.

De Reference Flow gebruikt een geminimaliseerd besturings-
systeem dat start binnen 20 seconden. Schuif een CD in de 
sleuf en hij wordt automatisch geript (EAC), getagged en 
voorzien van artwork. Het is ook mogelijk om de muziek-
directory rechtstreeks te benaderen vanaf PC of Mac via de 
Samba share. OSX en Windows 7 laten deze share automa-
tisch verschijnen. Op deze manier kun je zonder beperking 
en zeer snel bestanden heen en weer kopiëren.

Sinds het introduceren van de Ultra Flow heeft Evert van AudioAanZee niet 

stilgezeten. Stilletjes werkte hij aan het verbeteren van zijn muziekserver. 
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RECENSIE AUDIO AAN ZEE REFERENCE FLOW   C h r i s t i a a n  P u n t e r Alle populaire bestanden worden ondersteund: WAV, AIFF, 
mp3, FLAC en DSD/DXD. De Reference Flow speelt 
zonder downsampling PCM bestanden af tot 32/768 en 
DSD64, DSD128 & DSD256 via DACs die DOP 
ondersteunen. Het is ook mogelijk om high res bestanden 
automatisch te downsamplen naar de maximale waarde die je 
DAC aankan. Zodoende kun je bijvoorbeeld DSD files 
afspelen op elke DAC.

De Reference Flow kan geheel bediend worden met iPad of 
Android Tablet, er is geen noodzaak voor monitor, toetsen-
bord of muis. Het afspelen van tracks is 100% gapless.

iPeng
iPeng 8 biedt veel meer mogelijkheden en instellingen dan 
mPad waardoor deze app voor onervaren gebruikers wat 
complex kan lijken, maar dat betreft alleen de initiële setup. 
Er zit zo veel nieuwe functionaliteit in dat ik niet alles kan 
opsommen, maar hier volgen de belangrijkste voordelen: het 
kunnen browsen door recent toegevoegde muziek; shuffle op 
alleen het genre of de genres die je kiest, en vervolgens per 
track, album of artiest; informatie over het bestand (FLAC/
WAV etc) en sowieso alle eigenschappen van de onderlig-
gende file zijn op te vragen.

Extra's
De Reference Flow wordt standaard geleverd met geïnte-
greerde internetradio en on demand streaming audio, van 
onder andere Spotify, Deezer, Last.FM, Pandora, Rhapsody, 

SiriusXM en TuneIn radio. Ook zijn vele extra's geïntegreerd 
zoals Tidal en Qobuz, of functies zoals iTunes en Podcast 
integratie en heel veel meer. De meeste gebruikers zullen 
echter nooit de configuratie hoeven aanpassen, omdat Evert 
de server van tevoren al aanpast aan uw wensen.

Luisteren
Voor het beoordelen van de Reference Flow, heb ik eerst 
mijn favoriete DAC gebruikt, de Jeff Rowland Aeris. Om de 
beurt aangesloten via een AudioQuest Diamond USB kabel 
werd de Reference Flow met de Ultra Flow vergeleken. Als 
stroomkabel werd de Mad Scientist The First gebruikt. Het is 
belangrijk om met de fase van de Schuko stekker te 
experimenteren want hier zijn grote verschillen hoorbaar, 
vooral op het gebied van tempo en levendigheid. 

Net als toen ik de Ultra Flow voor het eerst hoorde, was met 
de Reference Flow in de eerste minuut van het eerste 
nummer het verschil meteen al duidelijk. Niet alleen klonk 
de Reference Flow beter dan de Ultra Flow, nadere vergelij-
kingen toonden al snel aan dat de Reference Flow zelfs beter 
klonk dan mijn huidige referentie CD transport vergelijkbare 
apparaten uit hogere prijsklassen en nota bene in gebieden 
waar ik niet had gedacht dat dit mogelijk was.

Net als de Ultra Flow, heeft de Reference Flow subliem 
geraffineerde en luchtige hoge tonen maar voegt hier een 
vloeiendheid, souplesse en lang "uitzingen" aan toe, zoals ik 
het van muziekservers absoluut niet gewend ben. 
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behoud van differentiatie, openheid en detaillering. De bas is 
ook voller, substantiëler, met meer slam, en gelukkig met 
behoud van de snelheid en articulatie die zo belangrijk is 
voor het gevoel van goede PRaT (Phase Pace, Rythm & 
Timing).

Het algehele karakter van de Reference Flow is ontspannen 
en ongeforceerd, maar tegelijkertijd is het oplossend 
vermogen zeer hoog en is de dynamiek ontzettend goed. 
Sommige mensen zien steilheid in transients of luidheid in 
geluid als dynamiek, maar volgens mij is dynamiek meer het 
verschil tussen zachte en luide passages en juist hierin is de 
Reference Flow heer en meester: zacht is zacht en hard is ook 
echt hard. Alle tussenliggende geluidsniveaus worden 
weergegeven in een schijnbaar oneindige resolutie. 

De Reference Flow klinkt niet alleen vloeiender dan het CD 
loopwerk, maar ook meer "continu": het gevoel dat klanken 
mooi uitzingen en niet afgekort worden, zoals vaak bij 
digitale muziekweergave, en dan vooral bij muziekservers, 
het geval is. De Ultra Flow was ook al vloeiender en luchtiger 
dan het CD loopwerk, maar had ook een dunner, minder 
luxe geluid, waardoor ik vooral bij soul muziek nog de 
voorkeur gaf aan CD. De Reference Flow presteert het echter 
om luxueuzer, geraffineerder, luchtiger, vloeiender, meer 
continu en tegelijkertijd dynamischer te klinken dan het CD 
loopwerk. Niet alleen op technisch vlak presteert de server 
beter, maar ook qua emotionele beleving raakt zijn weergave 
me meer dan wanneer ik CD's draai.

Emotie
Een belangrijk aspect voor mij dat bepaalt of ik al dan niet 
emotioneel geraakt wordt door de muziek is een eigenschap 
die ik "continuïteit" noem. Hiermee bedoel ik de eigenschap 
van lang aangeslagen noten om ook lang uit te zingen, net als 
bij live muziek. Vaak echter worden dit soort tonen 
voortijdig afgekapt, vooral bij audiocomponenten die 
opvallend snel of dynamisch klinken. Dit is ook waarom ik 
altijd een beetje huiverig word van reviews waarin ik lees over 
pik-zwarte achtergronden. Dit zou kunnen betekenen (maar 
dat hoeft natuurlijk niet) dat tonen juist te snel uitdoven.

Een ander belangrijk aspect voor mij is dat ik het gevoel wil 
hebben dat de performance van een artiest "lyrisch" 
overkomt, dat het geheel echt z(w)ingt. Sommige hifi-com-
ponenten, servers en cd spelers inbegrepen, kunnen 
technisch superieur klinken, maar zijn tegelijkertijd beperkt 
qua timbre of zwierigheid. De weergave kan dan heel erg je 
hersenen aanspreken, maar niet je gevoel.

Een aspect dat mede bepaalt of ik een component lyrisch 
vind klinken, is die van echte dynamiek, het gevoel naar een 
echte stem of een echt instrument te luisteren, in al hun 
oneindige variabele boventonen en kleine dynamische 
verschillen.

De Reference Flow geeft mij het gevoel dat er echte mensen 
staan te zingen en dat instrumenten in volledige resolutie 
spelen, met schier oneindige variatie tussen de noten en een 

volledig ongeremde dynamiek en met een continuïteit die ik 
alleen van live muziek en analoge weergave ken. Dit is wat 
LP's zo makkelijk doen, maar wat voor digitale muziekweer-
gave in het algemeen een stuk lastiger is en dat is dan ook 
precies waarom ik de Reference Flow als muziekbron voor de 
Rowland Aeris DAC "analoger" vind klinken dan een Mark 
Levinson no. 37 CD transport.

Accuphase DC-37
Tijdens dit review stond ook de nieuwe Accuphase DAC bij 
mij te spelen. Het mooie aan deze DAC is dat hij, in 
tegenstelling tot mijn Rowland Aeris, werkelijk alle resoluties 
afspeelt, tot aan 5.6448MHz DSD, en laat nou net de 
Reference Flow ook compatibel zijn met al die resoluties. De 
Accuphase speelt in de praktijk daadwerkelijk alle formaten 
die ik maar kon vinden. De DC-37 is overigens nog beter 
dan de Aeris qua oplossend vermogen en dit is hoorbaar 
zowel bij CD kwaliteit bestanden als in 24/96, wat het 
hoogst haalbare is bij de Aeris.

Tot slot
Ik had niet gedacht dat het mogelijk was, maar de Audio-
AanZee Reference Flow verslaat niet alleen mijn voormalige 
referentie CD loopwerk in de gebieden waar je dit verwacht, 
maar presteert het daarnaast om ook op emotioneel vlak veel 
beter te klinken, door muziek ontspannen en vloeiend weer 
te geven, met behoud van de Pace Rhythm & Timing. Voeg 
daar nog het superbe uitklinken en zijn dynamische gedrag 
aan toe en je hebt een systeem dat erg dicht bij het analoge 
ideaal komt.
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