
Rama heeft samen met Toien Radix in Jakarta een gitaar ontwikkeld, die zijn inspiratie 
bij Fender vindt. Hij wilde een Stratocaster, maar met meer expressie. Persoonlijk vind 
ik dit niets meer dan een degelijk gebouwde Strat variatie, echter met een ander hals 
gevoel en erg explosieve Tesla elementen. Normaliter zou je dit zien als een erg 
betaalbare Customshop variant. Akkerman echter, ontdekt nog iets anders. Hij heeft 
in versterking een nieuwe favoriet: de Albion GulfStream.

Klank vermenging!
De betovering van een te gekke klank gaat voor Jan verder dan alleen maar de gitaar. 
Hij heeft zijn ideale combinatie gevonden in een Les Paul of  Gibson Personal met zijn 
Marble Signature versterker. Tegenwoordig kiest hij daarnaast voor een 50 Watt Albion 
met zijn Radix Personal. Akoestisch gebruikt hij AER en sinds kort een gemoderni
seerde Schertler David. Maar wij willen aandacht aan de Rama gesigneerde Svariant. 
Het duurt niet lang om de indrukwekkende Tesla elementen te ontdekken. Na eerst 
wat andere versterkers te hebben gebruikt, plugt Jan in een Albion 15 watt 
 Gulfstream. We zijn bij Strings & Things in kaatsheuvel. Achter de toonbank staat 
 eigenaar Toon te praten met een dame, een klant, terwijl twee vertegenwoordigers 
aan de bar van een dampend kopje koffie genieten. Op de eerste verdieping woont 
tegenwoordig de distributeur van Radix en Albion, de heer Herwegh.
In slechts een klein minuutje speelt de meester favoriete lickjes op deze Rama 
Signature, ingeplugd in het Albion combo. Letterlijk iedereen verlaat zijn plek om te 
komen luisteren. Het is duidelijk, dat de combinatie van deze Signature met de 
Gulfstream werkt, nee, je nekharen doet opstaan!
Aan de glimlach van Akkerman zie je dat hij geniet. Dan vertelt hij, dat dit is iets wat 
hij altijd zoekt. Niet alleen een degelijke gitaar, maar tevens de bijzondere combinatie 
met een versterker. Vervolgens voegt hij via de Line6 POD 500 nog wat effecten toe, 
en kun je niets anders dan van zijn gitaarspel smullen. Het is opvallend stil in de super 
grote ruimte van Strings & Things.

De meester ontdekt combinaties: 
Radix Signature Rama S-model

Zonder een begeleidend schrijven is de kop van dit artikel 
gefluisterd onsamenhangend. Wie is de meester? Wie is Rama? 
Ik ben op stap met Jan Akkerman, jawel de meester!  
De  ontdekking vinden we bij Strings & Things in Kaatsheuvel; 
een S-model gesigneerd door een gitarist met vier namen, 
waarvan ik alleen Rama kon onthouden; opnieuw jawel onze 
Rama. Twee gitaristen, één uit Indonesië en één uit Nederland, 
die elkaar niet kennen, maar na een half uurtje erg naar elkaar 
zullen groeien. Echter niet zonder de hulp van Steve Grindrod. 
Duidelijk? Hè, wat zeur je nou! Door NICKY MOEKEN.

22 GitaarPlus



In oogopslag
Radix Guitars, Jakarta, Indonesië
Model: Smodel Rama Signature
Ontwerp: Amerika
Bouw: Indonesië
Winkelprijs: € 749, inclusief hoes
Distributie: QGuitars, Hulten
www.qguitars.nl

Het heeft niet altijd zin om naar houtsoorten 
of vormen of elektronica te kijken. Soms moet 
je de juiste combinatie met versterking vinden 
om boven de rest uit te steken. Dan creëer je 
een eigen geluid, waar je niet alleen mee kunt 
leven, maar wat onvoorstelbaar motiveert. 
Akkerman heb ik nog nooit een uur aan een 
nieuw systeem gekluisterd gezien!

Na een middag
Doorgewinterde gitaristen verras je niet langer. Terwijl Nicky ontdekte, dat de klank magie niet alleen 
ontstaat door het instrument, kon Akkerman alleen maar smalend lachen. Als geen ander weet hij, hoe 
kleine experimenten cruciaal in geluiden zijn. In de zeventiger jaren gaf hij hiervoor al voorzetten. Radix 
heeft zichzelf met deze Signature Suitvoering overtroffen. Het is een degelijk gebouwd instrument 
zonder verrassingen in houtsoorten. De hals is wat dikker, maar de Tesla elementen maken in dit geval het 
onderscheid. De brede Smile op Jan’s gezicht is een Endorsement voor dit product. Plug ook even in een 
Albion!
Met dank aan Strings & Things uit Kaatsheuvel voor het beschikbaar stellen van dit model. ✔
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