TIM BAKKER MUSIC
GITAARLES VAN KAMPVUUR TOT STADION
Tips voor het kopen van je (eerste) gitaar
Wanneer je een gitaar koopt, wil je natuurlijk het liefst geen miskoop doen. In
dit document staan een aantal dingen waar je op kan letten bij het aanschaffen
van een gitaar. Mocht je net beginnen met gitaarspelen kun je bedenken wat je
wilt leren spelen voor muziek of welke liedjes. Wat wil je met de gitaar doen?
Akoestische popliedjes, solo’s en riffs op elektrische gitaar, rock, blues of jazz?
Je kunt hierbij naar je favoriete artiesten kijken. Dit soort dingen kunnen je
keuze voor een elektrische of akoestische gitaar makkelijker maken.
Jonge kinderen en de gitaar
Jongere kinderen kunnen het beste op een klassieke gitaar beginnen, omdat de
nylon snaren minder pijn doen dan de stalen snaren van een elektrische gitaar.
Vanaf een jaar of 10/12 is het geen probleem om een staal snarige gitaar aan te
schaffen. Na een paar dagen ben je gewend aan de stalen snaren, zodat je er
geen last meer van hebt. Er zijn gitaren te verkrijgen in 3 maten: heel, ¾ tot
een jaar of 10/11 en ½ .De keuze is ook afhankelijk van jouw lengte. De
verkoper kan je er goed bij helpen wat een juiste maat voor je is. Wees wel
waakzaam voor als je net een jaartje te klein bent voor een volledige gitaar. Die
kun je dan beter wel aanschaffen, want anders moet je best snel weer een gitaar
kopen.
Waar op letten bij een akoestische klassieke of western gitaar
Akoestische gitaren wordt vaak onderverdeeld in klassieke spaanse en western
gitaren. De klassieke heeft een zomerse warme klank, omdat de snaren van
nylon zijn. De western heeft een wat hardere country-achtige klank. Het hangt
er dus vanaf wat jij voor gitaar zoekt en om wat voor muziek jij wilt spelen.
Sommige akoestische gitaren kunnen versterkt
worden. Bedenk hierbij dat een versterking
alleen zin heeft wanneer je gaat optreden.
Wanneer je dit niet gaat doen kan je de kosten
van de versterking beter investeren in een goed
gebouwde gitaar met mooi hout. Wanneer je op
de akoestische gitaar hoog op de hals gaat
spelen kan je ervoor kiezen om een gitaar aan
te schaffen met cut-away. Let wel, de meeste
gitaren met cut-away zijn voorzien van een
versterking, waarvoor je betaalt.
Goede beginners akoestische gitaren:
Ik raad aan, wanneer je een nieuwe gitaar gaat kopen, deze in de winkel uit te
proberen. Met een gitaar tussen 100 en 200 euro kan je in ieder geval een paar
jaar vooruit. Goede merken in deze prijsklasse zijn Cort, Ephiphone, Vintage en
Richwood. Yamaha heeft ook beginnersmodellen die goed gebouwd zijn en een
goede klank hebben. Vanaf 200 euro is er Crafter en Tanglewood die goed
spelen en goed klinken.
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Waar op letten bij aankoop van een elektrisch gitaar
De drie onderstaande punten kun je meenemen in het kiezen van een
elektrische gitaar:
•
•

•

Probeer de gitaar te testen met de versterker waar je de gitaar mee gaat
gebruiken. Iedere combinatie gitaar/versterker klinkt anders.
Let erop dat de potmeters, input en element switch niet kraken. Mocht dit
het geval zijn, vraag of dit verholpen kan worden; Het kan stof zijn, maar
dit is na een paar keer draaien weg. Anders kun je ze vragen dit inclusief
te verhelpen als je deze gitaar koopt.
Wil je een tremolo en zit die erop?

Goede beginners elektrische gitaren:
Bij het kiezen van het model gitaar kan je afvragen wat je leuk vind om te
spelen. Kijk ook naar jouw gitaaridolen en waar spelen zijn op. Hieronder staan
een aantal voorbeelden van muziek genres en modellen die er goed bij kunnen
passen:
•
•
•

Classic rock: Epiphone Les Paul, Epiphone SG
Metal/hardrock: Ibanez R serie, Ibanez Gio serie, Vintage, Yamaha
Pacifica
Blues/Rock/Funk: Squier Stratocaster, Squier Telecaster, Ibanez Gio serie,
Yamaha Pacifica

Het merk Stagg zou ik persoonlijk vermijden, omdat dit vaak niet netjes is
gefabriceerd. Ook het Floyd Rose systeem (vibrato/tremolo-systeem) zou ik als
beginnende gitarist niet kopen, omdat het erg veel gedoe is om te stemmen en
snaren te vervangen. Een van de meest complete elektrische gitaren is de
Yamaha Pacifica van ongeveer 219 euro. Op deze gitaar kan alles gespeeld
worden en is kwalitatief erg goed.
Versterkers:
Goede versterkers zijn de Roland Cube en de Line6 Spider 15 watt. Alle
stijlen/effecten zitten erop en er kan een koptelefoon op als je ouders of buren
je de schreeuwende gitaar even zat
zijn. Ze hebben een goed geluid en
hebben vaak 2 jaar garantie.
Verdere benodigdheden elektrische
gitaar:
Wat verder belangrijk is om naast je
gitaar aan te schaffen is een
stemapparaat. Je hebt aardige clip-on
tuners voor 15 euro die stemmen op
de trilling van de hals en een simpel
stemapparaat van Korg is ook goed.
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Algemene wetenswaardigheden akoestisch/elektrisch
Er zijn een aantal dingen waar je op kunt letten bij het kopen van elke gitaar:
•
•

•

•

•

•

Kijk de stemmechanieken na: draaien ze soepel en geven ze toch wat
weerstand, dan is het goed;
Let erop dat de hals recht loopt en niet in een kleine bocht wegloopt. Als
hij dat al heeft wanneer hij nieuw is, kun je hem beter laten staan. Dit
check je door de gitaar op te pakken, zet hem op je voet met de body met
de voorkant van je af en kijk je langs de hals en dan moet de hals aan
beide kanten een holling hebben. Hij moet niet in een kurkentrekkenvorm
weglopen;
Speel alle frets langs om te kijken of hij niet aanloopt. Hiermee wordt
bedoeld dat wanneer je een noot indrukt/speelt, de snaar niet op andere
frets meetrilt;
Intoneert hij goed/is hij niet vals? Dit kun je checken door met een
chromatisch stemapparaat erlangs te gaan of bv. een open E-akkoord te
spelen en dan een octaaf hoger te spelen en te kijken of hij zuiver klinkt;
Als je de gitaar bij een muziekwinkel koopt, dan mag je wensen dat hij
een goede opknap/afstelbeurt krijgt voor je hem meeneemt. Bij sommige
winkels, zoals Tonika, kun je er eerst op spelen en dan binnen een half
jaar terugkomen voor een afstelbeurt;
En natuurlijk moet hij gewoon lekker spelen en mooi zijn!

Gitaarwinkels Leeuwarden
- Music Store; www.mstore.nl
- Het Gitaarhuis; www.hetgitaarhuis.nl
Gitaarwinkels Drachten en Groningen
- Groove Factory; www.groovefactory.nl
- Tonika; www.tonika.nl
- Westerhaven; www.westerhaven.nl
Tot slot
Als je dit lastig vindt of überhaupt meer zekerheid of advies wilt hebben, kunnen
we altijd met z’n tweeën naar een winkel gaan en gitaren uitproberen in plaats
van een les. Dit geldt ook voor het aanschaffen van een tweedehands gitaar.
Mocht je een tweedehands gitaar kopen en hij is niet zo goed afgesteld, kun je
contact opzoeken met mij of met een goede vriend Jordy Wu. Hij is een gitaarreparateur (gitaarreparatieleeuwarden@gmail.com).
Als je verder vragen hebt, kun je ze me altijd mailen/bellen of in de les je
vragen stellen.
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