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Amerikaans enthousiasme
  In het voorwoord van dit ruim 250 pagina’s tellend boekwerk beweert hij, 
dat als je alle stof gelezen hebt, je weet wat een bijzondere versterker maakt. 
Met zo’n uitspraak ben je natuurlijk meteen verdacht. Iedere dag ontdekt een 
gitarist een versterker, die voor de één als bagger zal klinken en voor de 
ander gewoon niets beters! Hunter beperkt zich zijn Amerikaanse 
 enthousiasme gelukkig tot deze uitspraak. Vanaf de introductie lees je niets 
anders dan verhalen en feiten, mooier gemaakt door prima fotografie en 
prachtige schema’s. Wel betreft het alleen buizenversterkers. Transistor, 
hybride of digitale versterkers ontbreken.
Dit boek worstelt weliswaar door technische wetenswaardigheden, maar 
blijft voor de leek goed leesbaar. Heb je ook maar enige interesse in de 
werking van jouw versterker, dat moet ik dit werk aanbevelen. De logische 
opbouw maakt het nog eens extra eenvoudig er door te heen te gaan. Dave 
schrijft vanuit het perspectief van de gebruiker, dus niet een bouwer.

Degelijke onderdelen!
 Zo start hij met het volgen van een gitaarsignaal door de printplaat van een 
versterker. Heb je dit reisje gemaakt, dan doet ‘ie een stap terug en bespreek 
ieder onderdeel, die je in het eerste hoofdstuk onderweg ontmoet hebt. Laat 
ik meteen zeggen, dat na twee hoofdstukken ik het boek heb weggelegd. Je 
leest het niet in één keer uit. Wel kun je besluiten om de nodige verhalen 
over bekende, voornamelijk ‘Boutique’ bouwers te lezen. Daar vind je, zelfs 
als je veel over de bouwer weet, verrassingen!
Zodra je weer verder gaat met lezen, merk je dat alles wat besproken wordt 
niet echt gecompliceerd is. Met de kennis van enkele technische school 
termen is niets onbegrijpelijk. Daarnaast legt de schrijver het nodige 
eenvoudig uit.

Bizarre keuzes
Natuurlijk ontbreekt een technische  bespreking van een twintigtal versterker 
niet, maar kun je bij de keuze vraagtekens plaatsen. Het grootste gemis is wel 
het ontbreken van Orange en de Vox AC30 Turbo Boost. Deze mijlpalen 
ontbreken ten opzichte van een niets zeggende Traynor basversterker of een 
versie van DR.Z! Je krijgt een beetje de indruk, dat hij om de eerste mijlpalen 
niet heen kan, maar daarna hij vriendjes een plezier heeft gedaan. Jammer is 
ook, dat hij zich tot de bouwers van versterkers heeft beperkt en niet de 
achtergrond van het ontstaan heeft toegevoegd. Zou leuk zijn als je bijvoor-
beeld de inbreng en hulp van John Jorgenson bij de ontwikkeling van de 
Matchless AC-30 had kunnen lezen. Ach, zo blijft er altijd wel iets te zeuren.

Conclusie
Gewoon een fantastische uitgave boordevol leerzame onder-
delen. De expert zal misschien dit werk overslaan, maar iedereen 
die zo af en toe zijn buizen zelfs vervangt of een storing van een 
los draadje weet op te lossen, die moet dit werk bij de hand 
hebben. Het deel over bouwers is subjectief, maar gaf mij een 
aantal wetenswaardigheden, die ik van goede vrienden niet wist. 
Misschien is wel het meest aantrekkelijke punt de prijs.
Uitgever Backbeat Books weet op basis van de eerste uitgave, dat 
ze er meer dan duizend zullen verkopen, waardoor ze de prijs 
aantrekkelijk laag hebben gehouden. Een aanwinst in jouw 
bibliotheek.
Uitgever: Backbeat Books
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Gewaagde uitspraken: Guitar Amp Handbook
Dave Hunter is een gerespecteerde journalist, die zijn kennis 
in gitaren en versterkers graag overdraagt. Zo heeft hij 
inmiddels een achttal boeken op zijn naam staan, en is deze 
Guitar Amp Handbook een revisie van de oorspronkelijke 
versie uit het begin van de 21st eeuw. Door NICKY MOEKEN.


