
Mocht het je ontgaan zijn, John McGuire is één van de talloze Amerikaanse hand
bouwers. Het verschil tussen hem en vele anderen is dat hij met talloze meester
bouwers heeft gewerkt en het vak van zijn vader Mike McGuire leerde. Hij was de 
oprichter van de befaamde Valley Arts Guitars en zou bij overname van het merk zijn 
carrière een tijdlang in de Customshop van Gibson vervolgen. John McGuire kreeg een 
soortgelijke scholing bij Gibson voor hij nu alweer vijf jaar geleden voor zichzelf 
begon.
Het komt ook niet vaak voor dat een distributeur een handbouwer in de Benelux wil 
vertegenwoordigen. Soms zien we bij een enkele muziekwinkel een verloren 
exemplaar, maar QGuitars is serieus van plan om deze unieke modellen op voorraad te 
nemen. Zo krijg je een bulk ervaring in een eigenzinnig product. McGuire heeft 
namelijk acht unieke onderdelen op zijn gitaren, en voegt daar zijn smaak in 
 elektronica aan toe.

Dreggen in het moeras!
Zijn Metalrock creatie heeft erg veel weg van een Smodel. Metalrock heeft de traditie 
niet zozeer voor een Smodel te gaan. Gibson en Ibanez domineren voornamelijk deze 
muziekstroming. Het maakt deze McGuire zowel visueel als qua geluiden uniek.
Essenhout uit het moeras, dat daar meer dan dertig jaar in gesopt heeft, moet je 
vervolgens traag drogen om uiteindelijk die luchtige, poreuze klank ‘boven water’ te 
toveren. De laatste jaren hebben ik een achttal gitaren met Swamp Ash vastgepakt en 
ik heb er zelf één van G&L. Nog steeds snap ik niet waarom deze gitaren zo in gewicht 
kunnen verschillen. McGuire weet een lichte variant te creëren.
Meteen moet ik zeggen dat de Floyd Rose op dit prototype tijdelijk is geplaatst, maar 
zodanig afgesteld en gecompenseerd dat het geheel perfect speelt. Na een uurtje 
cirkelen, duikvluchten en steile optrekking blijft dit systeem met Hipshot Locking 
mechanieken prima op stemming.

Stroomstootjes
Hebben we er bij onze vorige test een punt van gemaakt dat de bouwer bij Vaultelementen zweert, 
kiest hij uitgerekend nu voor een actieve EMGcombinatie. Met één volume en één toonregelaar heb je 
geen fluit aan alle jaren dat je algebra hebt gestudeerd. De driestandenschakelaar maakt de bediening 
doodsimpel. 
Voor deze muziekstijl heb je gewoon niets meer nodig. Zowel Thijs als Maikel zullen toonafstellingen op 
versterkers afstemmen. Waarom John specifiek voor actieve elektronica koos, is zijn geheim, maar het 
werkt perfect. Je kunt clean een mooi akoestisch tintje creëren op pinnige tonen van de 60 humbucker 
bij de hals door de volumeknop met tien procent terug te brengen. De hoge output van de ’81 geeft je 
een zachte rilling over je ruggengraat, zodra je naar solostand op de versterker schakelt.
Metal is wat dat betreft een eenvoudige muzieksoort. Het gaat meer om wat je in je vingers hebt en 
soms snelheid over de toets dan om klankverschillen. Ik heb een uurtje gespeeld, waarbij ik alleen clean 
met bovengenoemde instelling speelde of High Gain met het halselement. Iets anders heb je gewoon 
niet nodig.

Na een middag
Voor een Metalrock gitaar geloof ik meer in eenvoud. McGuire heeft dit door 
zijn simpele elektronica met indrukwekkende EMG’s goed begrepen. Het 
instrument moet er gelikt uitzien en de Floyd Rose moet perfect zijn werk 
kunnen doen. Persoonlijk vind ik bovendien de gitaar breed genoeg om ook 
in andere muziekstijlen een weg te vinden. Dan zou ik zelf de Rose eraf 
gooien en de schakelopties met vijf standen of Voicings wijzigen. De vorm, 
afwerking en afmetingen van dit model zorgen dat je een prima 
 gebalanceerd instrument hebt, waarbij je onvermoeibaar de toets masseert. 
En John McGuire is een ongelooflijk aardige man. Dat moet toch ook een rol 
spelen. In welke vorm je dit instrument bestelt of koopt, het zal je met 
verschillende unieke onderdelen de rest van je leven boeien. ✔

Kan het anders? John McGuire Tradition PD Custom

Op initiatief van QGuitars, de importeur van John McGuire 
Guitars, werd deze moderne S-variant voor gitarist Thijs de Jong 
van Present Danger gebouwd. Hij had hem nauwelijks een dag in 
huis of ook de andere gitarist van de band, Maikel Netten, kreeg 
eenzelfde instrument. Door een speciaal lakproces heeft hij de 
uitstraling van een Metalrock gitaar, wat nog eens extra 
 benadrukt wordt door een Floyd Rose tremolosysteem. 
 Persoonlijk ben ik fan van de brede geluiden die je uit het actieve 
EMG-elektronicasysteem haalt. Dus dat dit erop zat, maakte dit 
model voor mij alleen maar aantrekkelijker. Een 9-volt batterij 
kan serieus je klankpalet veranderen. Deze keer werd er niet 
voor de gebruikelijke combinatie van een ’81 en ’89 of ’85 
 gekozen, maar werd er net boven de brug een ‘81 en bij de hals 
een nieuwe 60 humbucker geplaatst. Door NICKY MOEKEN.
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McGuire-vindingen
Hij heeft een andersoortige stelpenafstelling en een bijzondere halsbevestiging. Hij heeft een afgepaste 
topkam en hij boetseert de hals zodanig dat je nooit vermoeid raakt. Je krijgt dan ook een onderhouds 
en afstelinstructieblaadje. Het zou leuk zijn als hij daar wat over zichzelf aan zou toevoegen. De koffer is 
af en het plaatje verder wel compleet.  

Winkelprijs: € 2795,
Algemene kenmerken:
6snarig Smodel met actieve EMGelektronica en 
een Floyd Rose/Hipshotsysteem.
Houtsoorten:
•  Body is Swamp Ash, meer dan dertig jaar oud 

essenhout
•  Esdoorn hals met een toets van Indiaas 

palissander.
• Speciaal lakproces met kleurstofbloeding
Afmetingen:
Totale lengte: 97,8 cm
Mensuurlengte: 64,9 cm
Topkam breedte: 4,16 cm
12e fret breedte: 5,23 cm
Elektronica:
•  Twee EMGHumbuckers: ’81 (brug) en 60 (hals)
• Mastervolume en toonregelaar
• 3standenschakelaar
Hardware:
• Floyd Rose tremolobrug
•  Hipshot gesloten stemmechanieken. 

Vertraging: 18:1
• Twee draagbandknoppen
Accessoires:
• 5 jaar garantie op fabricagefouten
• Luxe, afsluitbare koffer
• Onderhouds en afstelinstructies
Distributie:
QGuitars, Hulten, www.qguitars.nl

In oogopslag
McGuire Guitars, Amerika
Model: McGuire Tradition  

P.D. (Present Danger) Custom
Ontwerp en bouw: Amerika

Exclusief distributeur voor de Benelux: EMP
Voor info, of een dealer bij jou in de buurt:

www.empmusic.nl / 0162-520011

Handgebouwd in Canada


