Slim in onderzoek: John McGuire Traditional
Misschien was het niet eens bij de Gibson Customshop, waar John
zijn vak leerde, dat hij bijzondere h
 ardware of elektronica
ontdekte. Als hij in 2005 aan de basis van First Act Guitars in Boston
meewerkt, heeft hij de vrije keus om te doen wat artiesten van hem
vragen. Eén ding staat vast. Een degelijke constructie van een
gitaar kent hij door en door. De toevoegingen maken zijn creaties
verrassend, en dat hij Valley Arts invloeden heeft, zal geen fan van
dit merk ontgaan. Zijn vader, Mike, stond aan de basis van de
Gibson Custom shop en Valley Arts Guitars.
Wat doe je als je weet, dat je in gitaarbouw niet verder kunt
groeien? Je onderzoekt dan de beste c onstructie technieken,
moderne hardware, unieke accessoires en bijzondere elementen.
Degelijke gitaarbouwers doen iets, wat in sommige industrieën een
doorgewinterde feit is. Een extreem voorbeeld komt in mijn andere
hobby voor: model stoomtreintjes. In Japan leeft een bouwer van
alleen het samenstellen van onderdelen van deze modellen. Onderdelen kunnen wel van 150 verschillende leveranciers komen! Ze
heten Aster Hobby en creëren modellen, die zo maar 60.000 euro
opbrengen! En eigenlijk assembleren ze gewoon!
Door NICKY MOEKEN.

Geen poespas over een John McGuire gitaar. Een instrument heeft geen naam, geen
nummer en geen letters. Ieder model wordt door de man zelf gebouwd; het liefst
naar jouw specificaties. Toch houdt McGuire wel van puzzelen!
Zo heeft hij een innovatief hals systeem in huis gehaald, waar je gewoon van af moet
blijven. Er zitten haken en ogen aan. Alleen als je niets liever doet dan naar verf
kijken en het zien opdrogen, dan zou je het in je kop kunnen halen om met dit hals
systeem te gaan rommelen. Je krijgt de sleutels meegeleverd. Als fabrikant zou ik ze
weghalen. Sterker nog, in mijn pakketje zat zelfs een verkeerde sleutel.
De hals afstelling doe je op dit instrument vanaf de zijkant van de hals en op de
halshiel zelf. De 6-hoekige sleutels zijn (klein) voor de zijkant en (groot) voor de
halshiel. De laatste paste niet! Ongetwijfeld als je het leest, dan kun je de hals prima
naar jouw gevoel afstellen. Naar mijn gevoel was de instelling zo van John’s schuur al
te gek! Waarom je er van af moet blijven, is omdat je het systeem serieus kunt
vernachelen en zo jouw instrument onbruikbaar kunt maken. Als je namelijk te ver
draait, kan de halsschroef eruit vallen. Blijkbaar is dit erg moeilijk te herstellen. Niet
doen dus!
Bij de sleutels en een summiere beschrijving vind je tevens twee handige Straplocks
en een viertal ringen. Ik heb mijn vriendin er mee ten huwelijk gevraagd, maar dat
had een averechts effect. De ringen waren veel te lelijk en pasten niet. Geen idee
waar ze wel goed voor zijn!
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Prachtig probleemloos
Dit is een instrument om van te
genieten. Je krijgt de levens
lange ervaring van een
Customshop bouwer en meer.
Vanaf hier lees je eigenlijk niets
anders dan superlatieven. Met
geen mogelijkheid kun je de
geselecteerde houtsoorten, de
bouw of de balans bekritiseren.
Je praat over een instrument op
handbouw PRS niveau. Mijn
gekwijl wordt er niet beter op.
Ah, wacht! Hoewel het prima
werkt, is de keuze van een
Gotoh Tune-O-Matic met een
staartstuk erg ‘Gibson’
beïnvloed!
De vondst van de zes
individuele, open Hipshot
Classic stemmechanieken zijn
niet alleen bijzonder, het ziet er
echt te gek uit. Uren spelen en
je hoeft gewoon niets bij te
stemmen. Pas als ik van mijn
auto naar een warmte oefenruimte omschakel, moet ik de
D-snaar corrigeren. Daarna vier
uur probleemloos spelen!

De opwinding van trillingen met geluiden
Ze zit toch al bijna een uur op mijn Albion versterker! Het duurt even voordat ik de trillingen, die
deze gitaar in een versterkerkastje teweegbrengt, zie. Kijk, meiden … da’s genieten!
Goed, ik mag grappig proberen te zijn, de dynamiek van dit instrument is erg hoog. Noten
klinken diep en doorgronden merg en been. Zelden weet een bouwer zoveel doorklank en
penetratie in noten te creëren. Het is duidelijk een combinatie van versterker met dit instrument.
Ik heb zowel een Albion Gulfstream als een Marshall 6100 gebruikt en in beide gevallen, bleef
slechts één bezwaar staan: “Wat is er met de tijd gebeurd!”
Het maakt niet uit wat je doet. Je vindt geen noot, die verveelt en na iedere aanslag ben je
geïnspireerd meer te doen. Om te zien, om te spelen, om te horen … gewoon fantastisch!

In oogopslag
John McGuire Guitars, Somerville, Amerika
Model: J.M. Traditional
Ontwerp en bouw: Amerika
Adviesprijs: € 2995,Algemene kenmerken:
6-snarige elektrische gitaar met een unieke kop
vorm en een diep uitgewerkte Cutaway voor een
goed bereik van 24 frets.
Houtsoorten:
Een essenhouten body uit een stuk met een
unieke gevlamde esdoorn hals constructie. Hals
en esdoorn kop zijn rond het voluut gelijmd. De
toets komt in Indiaas palissander.
Afmetingen:
Totale lengte: 96,2 cm
Mensuurlengte: 62,3 cm
Topkam breedte: 4,48 cm
12e frets breedte: 5,0 cm
Geen radius gegevens
Elektronica:
Twee Vault Pork Chop Soapbar zwart Single-coils
Tone en volume regelaars met CTS potmeters
3-standen schakelaar
Hardware:
• Open Classic Hipshot stemmechanieken:
vertraging 18:1
• Gotoh Tune-O-Matic brug en staartstuk
• Twee draagbandknoppen
• Dunlop 6105 Medium frets, 24 frets, twee
octaven
Accessoires:
• Luxe koffer met een cijferslot en opberg vak
• Twee Straplocks
• Afstel sleutels
• Twee kleine en twee grote ringen
• Meertalige (geen Nederlands) beschrijving van
halspen afstelling
Extra:
• Legering met een nylon basis voor de topkam!
• Toets positiestippen in paarlemoer
• Serienummer op de achterzijde van de kop
Distributie:
Q Guitars, Hulten, www.qguitars.nl

Je bent gewaarschuwd!!!
De koffer is speciaal door McGuire geselecteerd. Helemaal goed, behalve dat ook hierop een speeltje is toegevoegd, waar je eigenlijk het beste
vanaf kunt blijven. De koffer komt met een cijferslot! Ik ga je niet vertellen op hoeveel manieren het fout kan gaan als je een code instelt! Blijf er af.
Als de gitaar hierin gestolen wordt, krijgen ze hem toch wel open, en jij hoeft geen nummertjes te onthouden.

Na een week
Kijk je alleen naar de prijs, dan wordt het gevoel sceptisch.
Eenmaal omgehangen duurt het niet lang of je weet het. Het
mag op andere gitaren lijken, maar in alle facetten heeft McGuire
een instrument met een eigen karakter gemaakt. De bouw is
fantastisch en geeft iedere noot intonatie en dynamiek. Zijn
halsvorm zorgt voor rust; zelfs met gecompliceerde grepen of
snelle solo’s. De Vault elementen klinken magisch. Ze mogen
lijken en ruisen als P-90 Single-coils, ze zijn veel meer open dan
het voorbeeld. Je mag serieus zeggen, dat een Stratocaster,
Telecaster en Les Paul in dit ene instrument huist. John McGuire
bouwt voor de professionele gitarist. Met dit instrument kun je
elke sessie vlekkeloos aan.
Met dank aan Strings & Things uit Kaatsheuvel voor het
beschikbaar stellen van dit exemplaar ✔
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