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Hij start met de effectloop en legt in klare taal uit wat het verschil is tussen een seriële en een parallelle effectloop. Tevens geeft hij een alternatief 
voor gitaristen met een vintage versterker. Meteen heb je door dat de man veel praktische ervaring heeft. Ieder hoofdstuk wemelt van doordachte 
tips die je een hoop tijd en geld zullen besparen. Heel incidenteel haalt hij er dingen bij, die te vluchtig hier in beeld komen, zoals bijvoorbeeld een 
akoestische set-up of het programmeren van een rack met de computer. Het stoort overigens niet echt.

Geen effect- en processorteksten, maar aansluitingen en schakelingen!
Wat ik niet verwacht had, maar wat wel een echt nuttige toevoeging is, zijn 
de schakelopties tussen verschillende effecten, processors, maar ook 
meerdere versterkers. Mocht je dus denken aan de eenvoud van een pedaal 
op verschillende manieren aansluiten, dan zijn er eenvoudiger boeken. Kahn 
zoekt echt naar gecompliceerde set-ups. Aan het eind van dit werk wordt dit 
extra geaccentueerd met een aantal pakketten van artiesten die door de 
jaren heen serieus ontwikkeld zijn, zoals de installaties van bijvoorbeeld Alex 
Lifeson (Rush) of John Petrucci (Dream Theater). Minder interessant zijn de 
redelijk korte interviews tot besluit met rackbouwers als Bob Bradshaw. Van 
al deze mensen zijn al zoveel specifieke vragen op het net beantwoord, dat 
deze korte interviews daar niets aan toevoegen.
De mix van praktische verhalen en naslaghoofdstukken maakt dit schrijven 
waardevol. Ik heb het in één avond uitgelezen. Vervolgens gebruik ik het nu 
om relevante dingen op te zoeken. Uitlezen gaat gemakkelijk. Scott Kahn is 
een technicus en muzikant die erg duidelijk zijn verhaal doet.

Bijlages!
Je vindt tot slot een bijlage, waar ik niet zoveel mee kan. Hij lijkt 
door het opsommen van alle fabrikanten meer op een 
 advertentielijstje dan op een werkelijk overzicht van alle 
gebruikte termen, etc.
Ook de bijgeleverde DVD is amateuristisch van opzet. De 
presentatie is nog erger dan een intens onderzoek van de 
riolering! Zo snel en praktisch als het boek in elkaar zit, zo traag 
komt de presentator (ik neem aan de schrijver Scott) over. Door 
alle video-onderwerpen in één keer heenlopen, is zeker niet aan 
te bevelen.
Winkelprijs: $ 29,95
Dit boekwerk wordt aan de muziekwinkels in de Benelux 
aangeboden. Kun je het echter niet vinden, dan beveelt Hal 
Leonard internetuitgever Amazon.com aan om dit boekwerk aan 
te schaffen. ✔

Niet voor beginners: Modern Guitar Rigs, tweede editie

Schrijver Scott Kahn heeft langdradige intro’s ontweken. Na een paar introductiepagina’s gaat hij meteen 
aan het werk. De logica van dit  192 pagina’s tellende boekwerk zit ‘m vooral in de uitleg van aan-
sluitingen. Hij heeft het niet zozeer over effecten en processors, maar over het gebruik in verschillende 
set-ups en racks. Schakelaars en schakelborden staan dus veelal centraal.
De fotografie vraagt niet om kleur. Het zijn in de meeste gevallen zwarte kastjes met witte letters! Ook 
de schema’s en tekeningen vereisen geen kleur. Zelfs ‘kleuringen’ in de tekst worden door de schrijver 
 gemeden. Hij beperkt zich echt tot praktisch gebruik, zonder iets aan te bevelen of voorkeuren uit te 
schrijven. Door NICKY MOEKEN.


