
De geboorte van Customizing!
Met nog enkele aanpassingen in details (schroefjes beter afwerken en een iets minder scherpe topkam) heeft de heer J.A. te V. zijn Personal 
goedgekeurd. ‘Ik kan er niet over uit, dat het geluid van mijn Gibson uit de Focus periode, zeg maar The Old Grey Whistle Test, hier echt in zit.’
In de afgelopen dertig jaar heeft Jan Akkerman zijn Personal ‘opgeknapt.’ Het was NIET zijn gitaar uit de Focus periode. Dat was zijn Black 
Beauty Custom Les Paul. Jan besloot uit zijn White Falcon eerst beide Filter’Tron elementen naar de Black Beauty over te plaatsen … ‘omdat ze 
zo mooi helder klonken.’

Het wordt nu echt persoonlijk: Radix J.A. Personal
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Nog altijd wordt Jan Akkerman gezien 
als de beste gitarist van Nederland. 
Toch kun je je niet meer voorstellen, 
dat na één BBC uitzending van The Old 
Grey Whistle Test de Britse distributeur 
Polydor genoodzaakt werd haar twee 
fabrieken te sluiten om zich alleen 
maar (vijf weken lang) te concentreren 
op de productie van Focus en Focus II 
(Moving Waves). 

Wereldwijd werden er (geschat) meer dan 
twee miljoen exemplaren verkocht. In maart 

van 1973 prijkte Akkerman boven aan een 
lijstje gitaristen om van te smullen … 

The Best Guitarist of 1973 …  
op 5: Ritchie Blackmore, op 4: Jimmy Page, 

op 3: Jimi Hendrix, op 2: Eric Clapton.  
Op 1 kreeg Jan Akkerman bij de Britten het 

koosnaampje Rock King of Europe! 
Door NICKY MOEKEN.
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Toch ontbrak de body aan de klank en werd een compromis bedacht. 
De PAF bij de brug en de Filter’Tron bij de hals. Maar Jan maakte bij de 
laatste installatie een fout; de bedrading. Hierdoor kreeg het PAF 
element de bijzondere ‘uit fase’ klank. Het zou één van de meest 
succesvolle fouten uit de Nederlandse muziekgeschiedenis worden. 
Discutabel stond hij hiermee aan de basis van een nieuwe industrie: 
Customizing!

De magie van Steffsen elementen.
Da’s tevens de grootste wijziging in de J.A. Personal; het vervangen van 
de twee PAF Humbuckers voor een PAF variant van de Belg Steffsen 
(brug) en een Filter’Tron van TV Jones (hals). Vanaf het moment dat de 
wijlen Martin Boeijink met deze Steffsen PAF elementen kwam 
aanzetten, waren Jan en ik het er snel overeen, dat deze dubbel
spoelers de beste PAF simulaties van dit moment waren. Dat Thomas 
Jones de DeArmond Filter’Tron feilloos namaakte, is bij iedere Gretsch 
liefhebber meer dan bekend. Het elektrisch circuit is gelijk aan het 
Gibson concept met twee volume en toon regelaars voor beide 
elementen en een 3standen schakelaar voor element keuzes. De rest 
van dit model hebben we in een eerdere aflevering besproken.

Een tikkeltje Hamer
Zijn Gibson Personal kwam in 1973 van Chicago naar New York 
overgevlogen, waar hij op dat moment met de zoon van Les Paul 
opnames voor Tabernakel aan het maken was. Akkerman had zijn 
gitaar naar Paul Hamer gestuurd om op zijn aanwijzingen gerestyled 
te worden.
Een half jaar geleden besloot Qguitars uit Hulten de gitaar in de laatste 
Personal variant conform alle specificaties na te bouwen. Zowel in 
contouren als de kop zijn in het Qguitars concept kleine veranderingen 
aangebracht. Zo is het een compleet eigen product geworden. Je zou 
de oorspronkelijke Personal van Gibson er niet langer in herkennen. 
Het gat van de microfoon is niet meer. Het mahonie achterblad wel, 
echter de top werd zo’n tien jaar geleden door Willem Heins 
 vervangen. Het werd een fraai stuk gestreept esdoorn wat in twee 
delen het bovenblad vormde.
Nu Jan het prototype geaccepteerd heeft, zal Qguitars in de komende 
weken de productie van honderd exemplaren starten, waarbij in een 
speciale jubileum koffer een certificaat met handtekeningen van 
bouwer en gitarist, alsook serienummer, toegevoegd wordt. Daarnaast 
een bijzondere draagband en het laatste Akkerman album Minor 
Details. Deze maand zullen we tevens horen wat deze gelimiteerde 
serie gaat kosten.
Met dank aan Jan Akkerman om zijn gitaar voor dit verhaal 
beschikbaar te stellen. ✔
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