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Door de aanschaf van een Haas CAD-
machine en de inrichting van een paar 
ruimtes om alles tot ontwikkeling te 
brengen, wordt december gebruikt om een 
deels handmatige productie van eigen 
gitaarmodellen te beginnen. Door ervaring 
in zijn bedrijf, dat industrieel werkzaam is, 
heeft Peter de nodige ervaring in het 
produceren van dingen. Zo is over de 
aanschaf van deze Haas-houtbewerker 
nagedacht. Ooit kreeg hij van John McGuire 
hulp in gitaarbouw. Een soort spoedcursus, 
zeg maar. McGuire heeft zo’n Haas-
machine. Op uitnodiging van Brandin’ is hij 
in Nederland geweest en heeft hij exact 
laten zien, hoe hij een Haas via software tot 
leven wekt. 

Er is een tijd geweest waarin 
Brandin’ Guitars, onder 
leiding van eigenaar Peter 
Herwegh, wat veel hooi op 
zijn vork had. Ze hadden een 
pracht start met de productie 
en lancering van de J.A. 
Personal en de Iron Rain-
gitaar van Present Danger-
gitarist Thijs de Jong. Naast 
het introduceren van 
bijzondere gitaren aan een 
professionele bouwer in het 
Indonesische Tangerang, 
besloot men tevens een frisse 
muziekwinkel en andere 
importen te starten. Het bleek 
voor zo’n compacte 
organisatie iets te veel. Deze 
maand toont Herwegh een 
veel realistischer plan met een 
paar cruciale wijzigingen. Zo 
zijn importen nu beperkt tot 
de handbouwgitaren van John 
McGuire en een zeer beperkte 
oplage van Radix Guitars uit 
Jakarta. De winkel heeft nog 
een aardige voorraad 
instrumenten en versterking, 
maar zal zich voornamelijk 
met het onderhoud van 
gitaren bezighouden. Door 
NICKY MOEKEN.

Productie Brandin’ Guitars 
naar de Benelux
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Als ik een toer door de werkplaats krijg, is 
het dubbel feest. Behalve dat de 
productieverandering geïntroduceerd 
wordt, heeft de Belgische gitarist Paul van 
den Berg van de band Slowburners zich 
vastgebeten op de J.A. Personal gitaar 
(Brandin’ Endorsement). Deze kreeg hij uit 
handen van de heer J.A. persoonlijk 
overhandigd. Lees elders in GitaarPlus over 
Paul’s ervaringen met de gitaar.

Dit is een uitdaging die je doordacht aan 
moet gaan. Het samenstellen of 
assembleren van een gitaar gaat nog. Als je 
besluit om een gitaar van de grond af aan 
op te bouwen, dan komt er kennis en 
ervaring bij kijken. Dit hangt niet alleen 
samen met de J.A. Personal, die vooralsnog 
in Jakarta wordt gebouwd. Het gaat in 
eerste instantie om een nieuw project: de 
Ruben Hoeke-gitaar. Deze is inmiddels in 
een vergevorderd stadium. Prototypes 
werden bij Radix Guitars in Jakarta 
gebouwd, maar de productiemodellen 
zullen vanuit Hulten in Nederland komen. 
Hout, afmetingen, elementen, elektronica 
en hardware zijn door de gitarist 
goedgekeurd. In de details moeten nog wat 
kleinigheden gladgestreken worden. 
Wijs als Herwegh is, hapt hij niet in mijn 
vraag “wanneer?” Uit ervaring weet hij dat 
er talloze overbruggingen plaats moeten 
vinden. Pas als Ruben tevreden is, is Peter 
tevreden.
Een vervolgproject is een Metal Rock-gitaar. 
Deels uit eigen belang heeft hij hiervoor 
gekozen. Zijn dochters zijn Metal Rock-
muzikanten en één daarvan speelt gitaar. 
Zo verdienstelijk, dat Akkerman de muziek 
kon waarderen. Zijn de Akkerman- en 
Hoeke-gitaren qua vorm en details 
duidelijk, de Metal Rocker is dit (nog) niet. 
Persoonlijk denk ik, kijkend naar succesvolle 
gitaren, dat een dunne hals, 24 frets, en 
DiMarzio-elementen een leidraad moeten 
geven. Afwachten maar. Duidelijk is, dat we 
bij Brandin’ Guitars in Hulten een nieuwe 
werkplaats hebben waar de gitaar centraal 
staat en gebouwd gaat worden. ✔
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