
Bewerkt met een gasbrander!
Een fraaie koffer verdoezelt een instrument dat je daarna alleen nog in 
de koffer stopt om te vervoeren. Thuis hoort hij aan de muur of op een 
standaard om gezien en direct bespeeld te worden. Tuurlijk, het is een 
S-type met eigenaardigheden. De vorm is om de gitarist aan te 
trekken en de eigenaardigheden zorgen voor verbeteringen. Kijk, een 
Telecaster elektronica set-up op een S-type! Hipshot hardware voor 
stabiliteit. Gasbrander voor lakafwerking! Eigenzinnige, maar oh zo 
snelle halsbevestiging. McGuire heeft zichzelf de regel gesteld om te 
innoveren zonder als idioot versleten te worden. In de praktijk zorgt hij 
ervoor, dat je een doordacht instrument krijgt, dat plezier geeft in 
spelen en kippenvel in klanken.
John is geen uitzondering meer als ik zeg dat hij iemand is die op alle 
hardware en elektronica veranderingen toepast. Er zijn bouwers 
geweest die bijzonder hout, kleuren en aparte halsvormen als variant 
kozen. Vooral het laatste pakte niet altijd even goed uit. Het is beter je 
met tastbare verbeteringen bezig te houden, aldus de bouwer.

Strat-ideeën van een Gibson-man: McGuire Tradition
Als een vriendje je wat vraagt, dan doe je dat. Toch!
John McGuire komt net als zijn vader uit de traditie 
van Gibson-gitaren. Beiden hebben echter bij onder 
andere Valley Arts ook andere concepten bedacht, 
maar altijd vanuit de invalshoek, dat het een 
 verbetering op het origineel moest zijn. Niet dat ze 
ook compleet eigen concepten ontwerpen, want ze 
weten dat de populairste vormgeving uit de vijftiger 
jaren komt. Griezelig eigenlijk, dat niemand ooit iets 
beters dan een Fender- of Gibson-idee heeft weten 
te creëren. Oh ja, ik snap best dat talloze merken 
kleinere successen met eigen vormgeving hebben 
gehad. Het is echter nooit zo geweest, dat het 
 mensen aangemoedigd heeft dat concept te kopen 
boven een Stratocaster of een Les Paul. Beide 
 modellen zijn gewoonweg het meest gekopieerd. 
John McGuire stelt hierin niet teleur. Wel is zijn eigen 
stempel zodanig, dat de gitarist het gevoel krijgt 
een modern instrument te bespelen. Ach, en als een 
vriend dit model toch als het beste ziet … 
Door NICKY MOEKEN.
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In oogopslag
McGuire Guitars, Amerika
Model: S-type Tradition
Ontwerp en bouw: Amerika
Winkelprijs: € 2695,-
Distributie: Qguitars, Hulten, www.qguitars.nl



Zorgvuldige selectie in hout, hardware en 
elektronica
Fender koos voor essenhout, populier en 
elzenhout. Soms was het best duurzaam 
hout, zoals Swamp Ash of Red Poplar. In de 
vijftiger jaren keek men niet naar zo identiek 
mogelijk. Onderdelen, elektronica en hout 
kwamen in Fullerton binnen van 
 verschillende leveranciers.
Eindelijk weer eens een lichtgewicht Swamp 
Ash body en een hals met doordringende 
ogen; esdoornhout met oogjes die je volgen! 
Het is geen goedkoop hout. Sowieso kijkt 
men hier in de werkplaats in Somerset niet 
op een paar dollar. Ingestampt zit de 
gedachte dat Hipshot de beste brug en 
stemmechanieken ontwerpt. Voor 
 elektronica zijn de Vault-concepten heilig.
Hipshot is prima voor stemming en de open 
stemmechanieken met een bijna trage 
vertraging van 18:1 geven rust aan 
 chromatische stemapparaten. Ik heb ze wel 
eens rond de basisnoot van een A of een G 
zien rondzwabberen zonder ooit tot rust te 
komen. Geen nerveus pijltje dat het groene 
puntje maar niet kan vinden. In stemming 
vind je hierdoor alle rust. Ook als je eens in 
DADGAD of met DROP D wilt spelen, word je 
geen moment zenuwachtig.

Een verdachte single-coil
Kennis activeert creativiteit. Toon en klankbalans vormen samen een diepe intonatie, die 
alleen een select groepje handbouwers voor elkaar krijgt. Denk hierbij aan Mike Lull, 
Patrice Vigier of Roger Sadowsky. Door hun eigenzinnige werkwijze weten ze meer klank 
uit een houten plank te halen. Kwaliteit in hardware en elektronica zorgt voor dat beetje 
extra.
Telecaster-elektronica op een S-model is wel eens eerder gedaan, maar zelden zo effectief. 
Even inpluggen en … dit is geen Stratocaster-geluid, … oh, en ook geen Telecaster! 
Ondanks dat het halselement een single-coil is, lijkt hij verdacht veel op een humbucker: 
diep en warm. Draai de toonregelaar dicht en je hoort het nasale geluid dat Mark Knopfler 
in ‘Money For Nothing’ met zijn Steinberger (album) en Gibson Les Paul (Live) creëert.
Ik had een meer romig, jazzy geluid verwacht. Iedere noot staat echter als een huis en 
geeft de buizen in de voortrap echt een felle schop op een gevoelige plek, zodat je veel 
speelruimte met de volumeknop op je gitaar krijgt. De ‘echte’ gitarist zal dit zeker 
waarderen.
Omdat het halselement zo klinkt, heeft de andere Vault single-coil meer hoog en wat 
minder body. Samen vormen ze een akoestisch duo dat een slaggitarist nooit zal 
vervelen. De toonpotmeter is van het goede soort. Kleine tikjes veranderen de toon 
lichtjes.
Deze gitaar heeft veel klankmogelijkheden, maar als je denkt dat dit een Stratocaster is, 
dan word je teleurgesteld. Hetzelfde geldt zeker ook voor de Telecaster-klank, hoewel je 
met het brugelement wel het kippengeluid uit de countrywereld herkent.
John McGuire heeft qua klank geen bestaand instrument nagebouwd. Dit is gewoon een 
‘manuele creatie’ van McGuire!  

Na een dag
De intonatie van iedere noot beeldt de kunst van John McGuire uit. De gitaar resoneert 
iedere toon met een net even langere sustain. Sporters zijn gek op gezonde sappen. Uit 
een McGuire pers je noten die nooit vervelen. Voor gitaristen is dat pas echt sport! 
Om te zien zijn de houtkeuzes kleurrijk en wordt de top met een driekleurenlak als 
sunburst tevoorschijn getoverd. Samen met de hardware van Hipshot en de Vault- 
elementen boetseert de bouwer een instrument om visueel van te genieten. De 
 geschiedenis leert dat gitaristen qua ideeën conservatief zijn. Het verplicht bouwers om 
bestaande concepten te evalueren en daar alleen met verbeteringen in te excelleren. En 
McGuire is daar een meester in. ✔
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