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De sensatie van de toekomst: 

Peavey AT-200
In de afgelopen zestig jaar heeft de ‘plank’ geen schokkende 
 wijzigingen ondergaan. Het waren altijd constructie en klank 
 verbeteringen, alsook veranderingen in de uitstraling. Pas als Tronical 
en Wilkinson hun eerste auto stem systemen introduceren, krijg ik het 
gevoel dat we een wezenlijke verandering in gitaarspelen tegemoet 
gaan. In 2011 toonde Antares niet alleen, dat automatisch stemmen nog 
verder verbeterd kan worden, ze zorgen voor stabiliteit en flexibiliteit 
en … eindelijk betaalbaar! Met deze Peavey AT-200 zien we de eerste 
versie en zullen andere bedrijven, zoals Parker, volgen. Er zijn kritische 
puntjes, maar de essentie heeft Peavey voortreffelijk geïntegreerd, 
waardoor de startende gitarist probleemloos en in zijn eigen tempo te 
maken krijgt met een opzienbarend stem systeem, wat volgens mij zelfs 
voor de professionele gitarist te goed is om over te slaan. 
Door NICKY MOEKEN.

Je start met een kartonnen doos, waar je vier AA batterijen en een CD/
DVD in terugvindt … oh ja, en de gitaar! Ze kiezen voor een variant op 
het populairste Peavey model, de Predator.  Nee, batterijen plak je niet als 
ornamenten aan de muur. Ook geef je ze niet zomaar weg. Achterop de 
gitaar vind je een compartiment, waar ze prachtig inpassen. Om te zien 
vind ik dit een mooi model, maar de achterkant met twee grote vlakken 
om de compartimenten af te dekken, vloeken afgrijselijk!

Zowel digitaal als magnetisch!
Het is een volwaardige plank met twee Humbuckers, volume en toon 
regelaars in combinatie met een 3-standen schakelaar. Blijf je overal 
vanaf, dan staat de elektronica op Antares Auto-tuning ingesteld. Let op, 
je krijgt twee volume regelaars, dus geen toon! Trek je de Master volume 
knop (onder) uit, dan schakel je naar een traditioneel passief systeem, 
waarbij de Humbuckers hun werkelijke geluid prijsgeven. In de Antares 
modus vind ik deze elementen meer overtuigen.
De gitaar bestaat uit betaalbare houtsoorten, zoals Basswood voor de 
body, jeugdig esdoorn met een fraaie streep als hals en een palissander 
toets gelijmd. De afwerking van de frets heeft nog even een vakkundig 
oog nodig om ze iets minder scherp te laten aanvoelen. Hetzelfde geldt 
voor de topkam.
Met in gedachten de startende gitarist is voor een dunne hals vorm 
gekozen en door de mensuurlengte van 64,8 centimeter voelt het 
allemaal best lekker. Stabiel blijft het door de 2-weg halspen. Geen 
moment raak je in spelen moe of zou je toch liever voor een dikkere 
versie kiezen. De stemmechanieken met een vertraging van 14:1 kun je, 
nee moet je, in beide gevallen gebruiken. Om met het Antares systeem te 
kunnen werken, moet je niet meer dan twintig procent afwijking van de 
standaard Spaanse stemming hebben. In de traditionele modus kun je de 
stemming op de gebruikelijke manier op of neer draaien.
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Robot stemming
Met Antares hoef je slechts gelijkmatig en redelijk hard een aanslag 
langs alle zes snaren te doen. Het stemt zichzelf! Ach, wat jammer, hoor 
ik toch bijgeluiden … Aaaahhh … Hier moet ik even bij stilstaan. Het 
duurt even voor je het door hebt. Want dit zijn GEEN bijgeluiden. Je 
hoort wanneer je vals staat, dus dat de stemming niet optimaal heeft 
gewerkt. Sla nogmaals aan en waarschijnlijk zijn alle zes snaren nu wel 
op stemming. Dan hoor je geen bijgeluiden meer. Meerdere malen was 
de juiste stemming direct gevonden. Eigenlijk komt het meer als je niet 
met de juiste aanslag stemt. Vaak mis je dan de G of de B snaar. En dus 
hoor je dit via de elementen en kun je corrigeren. Eenmaal op stem-
ming heb ik drie uur lang niet meer hoeven doen. Echt waanzinnig. 

Digitaal stemmen met Antares
Antares presenteerde in november 2011 haar systeem uit het niets. 
Toch waren zij de meest logische ontwikkelaars voor een degelijke en 
betaalbaar systeem. Tenslotte zijn zij de laatste tien jaar verantwoorde-
lijk voor de juiste stemming van vocalisten op talloze platen. Vooral de 
Live opnames (denk aan Live8 en het Tribute concert aan Freddie 
Mercury) hebben hier enorme voordelen van. Met de nodige aan-
passingen in de software zorgen ze nu voor niet alleen een snelle 
effectief stem systeem, maar ook voor flexibiliteit in updates en andere 
stemmingen. De bonus is, dat ze dit systeem betaalbaar kunnen 
leveren.
Buigen, slappen, harmonische boventonen en trekken herkent dit 
systeem.

MIDI in plaats van USB
Ben je boven de dertig, dan moet je op cursus. Alles heeft Peavey op de 
jeugd afgestemd. Je hebt bijvoorbeeld een computer nodig om maar 
wat te noemen. Zo kun je moderne aanpassingen en stemmingen of de 
virtuele capo d’astro downloaden. 
Spijtig is, dat Antares alle bijzonderheden laat downloaden en 
gebruiken via … MIDI. Dit limiteert het gebruik. USB was een logischer 
keus geweest, vooral als ze aan Bluetooth hadden gedacht, maar zal 
ongetwijfeld in de volgende generatie gebruikt opduiken. Terwijl ik dit 
schrijf, zijn drie software pakketten in voorbereiding. Antares heeft 
een aparte website voor dit systeem gecreëerd: 
www.autotuneforguitar.com
Hier maak je kennis met alle trucjes en kun je de verschillende 
pakketten en upgrades downloaden.

Na vier weken
Redelijk verbaasd moet ik concluderen, dat ik één van de weinige op 
de redactie ben, die overtuigd is, dat automatisch stemmen de beste 
vondst van de laatste tien jaar is. Peavey zorgt met Antares dat het 
betaalbaar aan een gitaar toegevoegd kan worden, en het werkt. 
Daarnaast vind ik op dit instrument niet dat de Humbuckers geweldig 
zijn, maar in de digitale modus klinken ze te gek!
Zelfs de vorm van de Predator is algemeen genoeg om vele jonge 
gitaristen aan te spreken. Hoewel ik gekscherend in het intro te 
kennen geef, dat je boven de dertig een cursus moet volgen, is het 
gebruik van de computer niet echt nodig. Meer iets als je per se van 
alle toevoegingen gebruik wilt maken.
De samenwerking tussen Peavey en Antares heeft geleid tot de 
‘muziek maffia’. Ze roeien het stemapparaat uit! En … van mij mogen 
meer fabrikanten dit doen. Juist hierdoor kan de gitarist zich direct op 
het belangrijkste concentreren: gitaar spelen. Peavey maakt niet alleen 
geschiedenis met de AT-200, ze creëren een geweldige toekomst.✔
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