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Ja, de rechter heeft bepaald dat het mag, en dus 
zien we een nieuwe stroming in elektrische 
 gitaren met een enkele Cutaway. Peavey weet als 
geen ander hoe zwaar Gibson het heeft met het 
produceren van genoeg gitaren en komt met een 
model, dat op alle fronten de Epiphone lijn 
 bedreigt. In drie uitvoeringen werden deze 
 versies op de NAMM getoond; een SC-1, 2 en 3. 
De cijfers staan voor het aantal elementen.   
De onderlinge verschillen in deze Peaveys zijn 
zowel in klank als speelbaarheid groot. Neutraal 
als we zijn, kozen we voor de SC-2 uitvoering.  
Met een mensuurlengte van 62,9 centimeter, 
twee  Humbuckers en dezelfde volume en toon 
 regelaars als op het origineel, kloppen ze heftig 
aan de gelamineerde deur van Gibson dan wel 
Epiphone. 
Door HARRY CRAYFIELD.

Een klop op de deur: Peavey HP Single Cut SC-2

Daar waar een professionele ontwerper maar iets kon aanpassen op 
het origineel, is dit gedaan. Peavey koos voor een iets smallere hals, 
degelijke chromen stemmechanieken met een vreemde vertraging 
van 15:1 en twee op elkaar ingestelde Humbuckers. Ter compensatie 
met het origineel is het hout van de body Basswood, de ‘Poor Man’s’ 
mahoniehout variant. Onmiddellijk valt het gewicht verschil met 
een LP SC op. Ja, en dan denk je natuurlijk meteen hetzelfde ... gaat 
dit ten koste van alle sustain?

In Oogopslag
Peavey Inc., Meridian, Amerika
Model: HP Single Cut SC-2
Ontwerp: Amerika
Bouw: China
Winkelprijs: E 299,-, linkshandig verkrijgbaar
Distributie: Peavey Europe, Corby, Engeland
www.peavey-eu.com
Contact voor de Benelux: 06-41938892



Net geen PAF’s!
Simpelweg nee. We zijn natuurlijk ruim 
vijftig jaar verder in fabricage ontwikkeling 
van het moment, dat Gibson de eerste 
versie lanceerde. In constructie hebben we 
veel geleerd en bewezen, dat uit allerlei 
houtsoorten de meest waanzinnig 
klinkende gitaren gebouwd kunnen 
worden. 
De kracht van deze HP SC-2 is de gekozen 
balans tussen de twee Humbuckers. Ze zijn 
serieus op elkaar afgesteld en zo gewonden. 
Ongetwijfeld zullen er minimale verschillen 
ontstaan, omdat ook Chinese machines 
lichte afwijkingen vertonen, maar in grote 
lijnen zal iedere gitaar je met deze twee 
Humbuckers verrassen.
Laat het maar aan Peavey over om op zoek 
te gaan naar een element met twee 
spoelen, dat op een PAF lijkt. Vooral het 
wollige, nasale geluid van het hals element 
hebben ze aardig gevonden. In contrast is 
het brug element mij iets te grillig en iets te 
schel. Ik heb geen moment de toon regelaar 
verder dan tot aan de helft opengezet. 
Balans bepaal je door de 3-weg schakelaar. 
Net als bij een Gibson Les Paul kun je met 
de balans schakelaar in het midden het 
geluid wegdraaien door één van de twee 
volume regelaars naar nul terug te draaien. 
Dit wil je niet!

Tussenkop
Het wiel uitvinden voor dit model hoefde niet. Je kunt vallen over de kleuren van de body, echter 
de welving is mooi egaal. Het halsgevoel geeft door een gladde esdoorn (Hard Rock) stuk hout 
stabiliteit. De palissander toets toont wat flets en komt met stevige frets, die vooral een beginner 
bij het glijden over de toets als gevoelig zal ervaren.
Met een Stop staartstuk en een schuin geplaatste brug werd in het verleden al een goed 
stemming behouden. Vooral de soepel lopende stemmechanieken zijn een aanwinst. Een 
overdaad aan lak bij de hals en body verbinding, alsook wat lijmresten bij de topkam, zijn de 
mindere onderdelen, waar je genoegen mee moet nemen. Niet alles is op een instrument van 
299 euro perfect afgewerkt. Als deze gitaar ook jouw favoriet wordt, ik ben redelijk overtuigd, 
dan is een hoes of een koffer iets dat je aan de prijs moet toevoegen.
Peavey kiest voor het juiste moment om op de deur van Epiphone en Gibson met een variant 
van een succesvol model aan te kloppen. Ze zijn echter niet de enigen, die van de productie 
problemen bij Gibson gebruikmaken. ESP/LTD, Ibanez, Washburn, BC Rich en Schecter zijn enkele 
voorbeelden van merken, die soortgelijke gitaren hebben gelanceerd. En vergeet de doorbraak 
niet die door PRS met de rechtszaken over de Single Cut werden bewerkstelligd, en waardoor 
deze gitaarversie voor de rest mogelijk werd. 

GitaarPlus 47 

Na een dag
Stel je speelt een half jaartje en je bent op zoek naar een opstapje richting een Gibson Les Paul. 
Veel meer dan welk merk ook biedt Peavey je nu een prima gitaar voor een belachelijke prijs. In 
gewicht en klank komt de HP SC-2 aardig in de buurt van een LP, waarbij het hals element te gek 
klinkt en het brug element iets minder schel zou mogen zijn. Door de bouwwijze ligt dit model 
prima in balans, de hals voelt goed en alleen de dikke frets moeten je liggen. Voor een intonatie 
met erg veel definitie heeft Peavey voor Jumbo frets gekozen.
Ze hebben weinig moeite genomen te verdoezelen, hoe het grote voorbeeld er uit zag. Op 
verschillende punten, zoals hals en elementen kozen ze voor naar een andere, betere insteek. 
Deels is dit geslaagd, maar echt relevant is het niet. Ze hebben gewoon een heerlijk instrument 
voor een hele prettige prijs gecreëerd. Of het wel of niet ergens op lijkt, is alleen relevant als je 
specifiek naar dat model wilt doorgroeien. Als er geen andere keus was, zou ik de rest van mijn 
leven met deze Peavey een relatie hebben!✔


