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'Sinds veertig iaar lnhoud:
eindelijk weer zoals
bii Focus'

Hijmoestvoelen en klinken als zijn volledig aange

paste Ler PaulPereonaluit de Focus tijd.Meester

Bità rCt D n Akkerman leglde lat hóog,màarPeter

HeMegh van qguitàE (oa. Radix git:ren en Albion

ve6terkers) durrde de uitdàgii8 wel aan.

Garrià.e maken
op gitaar

caÍièÍe maken op Eitaár ie êenjongersdÍoom,

een uitdaging die met deontwikkelinEen in de

m uziekindustrie wáag1 om een brede b ik.we

epreken erover mei Vedràn Mlrcetk (14)var

De staat e'r seb Dokman (2o)vàn Pacerhifters-

De ideale kit van
Ton Diikman

Na zo'n beetje alles te hebben geprobeêrd wát

hij tegenkwam, ÈÍoi Dijkman weerterlg bij een

tamelijk eervoudige têtup.

NextProAudio
NaeenperiodevanintensiefondeEoekenortwik-

kêling heeft NenProa!dio de lntroductie ààree

kondi8dvan een nieuworderdee in haaÍ

assortimentr het line aray-êlement Lx2i2.
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De nieuwe gitaaF uan
Jan Akkerman
'Sinds jaan eindelijk ween zoals bij Focus'veertig

via een bekerde kwam Peter HeMegh bj

lan Akkerman, die Íegêlmàiig veEoeken

krij8t tot een signature model. De wenren

b eken van beide kanten echteÍ bijzondei

Boed op elkaar aan te íuiten. "lk gaf hem

een van mijn Radix-Bitárên in handen om

eens te kijken of hij het wat zou vindef',

ze8t HeÍwegh."Binnen een week had ikeen

Íea.ue met de v.aag of we eêf Eiiáàrvóór

hem wilden maken." Eei iijdje daarvoor

was Akkermaf ook in .ontáct gekomen

met een elementmaker if Begié, die hem

zou helpei de sound vài zijn L€s Paul PeÊ

5ona !itzun tijd in Focuste bênadeÍen. Een

p aatje waa Í fe'wegh metz,jn pláinen -49

goed inpàrte. KoÍtgezegd werd de missie

om de hevigàán8eparte LP PeÍeonàlin feel

en 5ound te ev€naren. Het gevoÊ È dat de

bodytraditioneel is, de oveÍlge ondeÍd€ en

wijken at HeÍwe8h:'!an heeft zijn Les Pau

destijds zelfflink aangepast. zo È de ha s

duineÍdan gebruik€lijk.ook heeft de head

stock meer oveíoop. A die aanpaseinger

van toen hebben we nu in een keermee8e-

nómen in het ontwerp."

De gitaar bevat een Paf element en eer

Filtertron-element, die op authentieke

wijze met de hand worden gewikkeld door

de BeBsteffrer.volgenr Herwegh heeft hij

prêcies dêjuiste e ag om ze geheelauthen-

tiekte laten k inken."led€r€en die ik ze heb

aien horcnwilze, maar hij is nletvan pan

omzeopEoie(haa te maken. Dààrzit hij

eigenlijkhelemaalnietoptêwà.hten. Het

àuthenueke van de elementen komt on

der aidere naar voren bij het terugnemen

van hetvo umevan een van deeementen.

wanneer de eiementschakelàár in de hid-

denstand staàt e. bêide vo umeknoppen

geheelopen zijn kLinkt de gitaar zoals we

gewend zijn.9taateenvan de vo umeknop-

pen maár iet'open,dan raakt het geluid uit

fàse,wat volgens HeÍwegh vooÍ Akkerman

op hei moment dai we HeMegh spreken,

heeft o-Euitáts het tweede conceptmo

de afge@nd kie foto3). akkêmán heeft

r Íeeds op gespeeld en om de aaiste de-

tàils op fleibee wiize te kunnen aánpas

sen, wordt er momerteel een digitale lD-

iekening vàn de gltààr gemàakt."Dan kun

jê eenvoudig dingen LitpÍoberen, zond€r

datje de hee tijd de gitaar zelÍaar hoeft

ie pa*en. zo zjr eÍ nog bezi8 mei het lo8o

en hoeten we ook nóg bedenken hóewe de

naam prc.ies op de gitaar wilen hebben.

Met de computeÍ is dai ideaa."

De produ.tie veaoopt vla een dim litge-

stippelde route. Evenah de Radix.gitàren

dle HêÍwegh impoi.eert, wordt de gitàar

grótendee s in lndoresièEebouwd,een land

waarveel gote meÍken hLn pródu.tiêfaci

liteiten hebben staan. " n ee6te instantie

wàÍen w€ àán het rondkijken om ons àan

te íuiten bij een lokaa merk. Dat llep na

enkele poglngen en samenwe*irgen niei

he€màal zoáls we dat wilden, dus ru zijn

we bezig om onze eigèn prod!.tiefaciliteit

op ie zetten op Bali." llet gitaaÍmeÍk heeft

een verlrolwde bouwêÍ waaÍ ze eeÍder

mee sàmenwerkte gecontracteeÍd om de

productie op te zetten. Een workshop op
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lava zoÍgi voorde bouwvan de bodyen de

nek. zij bouwen de gitaartijde ijk metvoor

delige haÍdwarc, zodat Belijk itte zien ofde

ondedelen kloppen. ln êen eigen faciliteit

vài He&egh, dle hij momentee aan het

opstaden is op Bali,wodt daarna dejuiste

elekÍonka toegevoe8d en de juÈte hard

wáre €rop gezet. wànneer de Balineze.

kha,zijn mei hun werk,worden degiiarci

naar Europa veÍecheept waar steÍÍsen zich

eÍoveÍ ontfermt in BelEië.volgens Herwegh

een routing die veel voordelen opleveÍt.

"We hebbei veel goede conirolemomen'

ten. Moclrt er op Java iets verkeerd gaan,

dan constàleren we dat alop Balial.Mocht

êen gitáa. dàn têrue froêtên, dan is dat

maareen kleine afstand, En doordat we er

in Nedeíand en Bel8iè io8 ee.s helemaal

Soed doorheen open en de eementen erin

zetten, kunnef de kope6 verÍouwen op

echt Europees ambachtrwerk."

Íweede lll n

Wat betreft de gitaar dle voor Ákkerman

wordt oniwikkeld, z!llen de bouwers een

ge imiteedeop agevanroo handgemaakte

€itàrer rea iseren.Cedurende dle producUe

wordt eÍ ook een tweede iji ontwikkeld,

die bestaat uit vooÍdeligere gitaien,"Maar

daar zit dezelfdeeektÍo.ica in", berádÍukt

llerwegh."l-let eri€e veÍechilwordt dat de

bodyen há s ha.hinàal EepÍodu.eerd wor

dên. zo kunnen we mensen die het geld

niet hebben of het geld er nlei voor ovêÍ

hebber ook een EitaàÍ bieden vár hoge

kwaliteit."wat er precies op de prij5kaartjes

Ëlprijken,isop moment vai (hÍijvên nog

nlet bekend, maa r de veMachtin8 is dat de

handEemàáktê gitaren onderde 2,too euro

zrllen b ijven."wedoen ln iedeÍgeva geen

conce$ies op de kwaliteit." HeÍweghr.on-

.lusie is dán ook dàt de gitáar prccies zo i5

gewoden ah Àkkermar ze f wil. De gitariet

spÍak dai ook a loveid€ woorden."Bij het

tweede mode gáf hij aán dat hÍ vóor het

eêat in 40 jàaÍ tijd een gitàar hooÍde, die

k iikizoal5 de zijne in de Focuttjd. Hij gaat

eÍ zef dan ook op spelen. Net wordt e.ht

zijn gitaarl Ah exía featuÍe c QSuita6 be-

zig om eên automatisch stemmechan sme

aan het modelioe te voegen. "Dat È opti-

oneell zegt Hêrw€gh."Hoew€ je het wel

icht niet zou de.ke., houdt Jan erg van

exiràdlngetjeseiexperimenieerthijgÍaag

net techniek.Tijdens de Musikme55e kwam

hij n contaci mêt dê make6 diehetook aan

6ibsón everen, dus gaan we daaÍ nu mee

verder Het .Íeàtieve p.o.ês stopt nooit."

DSAKKERMÀN-crÍÁÁR ts NtEr DE ÊERsrE

OIE ACUIARs MMK.

EERDÊRVERSCHEEN AIDÉ IRON RÀIN, EEN

ÉN PRO6.ROCK. HET GEZICHÍ VAN DEZE

6[MR IS THUS DE ]ONC VÁN DE BRÁ.

PRÉSÉNT DÀNCER,

EEN BEKENDEVAN HERWE6H. DE 6ITAAR

VOOR AKKERIIAN 6FIOT A$ TWÉEDE EN

ÉEN 8ÁSCITAAR VOOi PAUI SPÊCKMÀNN

(MasrER), EEN vÀN

VÀN DE DÉÀÏH METÁ! I' DE DERDE. 
iIX

MUzlEKZÁÁK H*r,]
zEcÍ PÉÍER HERWEcH vÀN a6uraRr.

"H.Í rs vERBÀztNcwEK(END HoÉ sÉ-

KEND sPÊCXMANN

wÉETvÀNH€EFT','

Ars DE crÍÁÁR vaN AXXERMAN EEN-

MAAI IOOPT, ZAT HEFWECH EÉN ÀNDÉR

PROJECÍ ZOEKÉN. HU

KFN, ,QUA 
AANPAI( VOOR AKKERMÀN

UCGEN WE DICHÍ IU DE LE5 PÀUL PER.

5ONÀL MÁÀR DÀT

OM MAAR WAT ÍE NOEMEN,WF íELIEN

(waoÍËrrvooRoP: HEr rs DE urÍoacrNc

KE MUZII(AN ÉN DIE OOK INTERÉSsÀNI


