
De lol van Slide spelen: Peavey PowerSlide
Ergens hebben ze een fout gemaakt. Precies voor Kerst krijg ik een kleurrijk pakketje van Peavey. Eenmaal uitgepakt 
komt de verpakking van een kinderlijk gitaartje tevoorschijn! Het zou zo maar een doos uit de winkel van Intertoys of 
Bart Smit kunnen zijn. Wat er echter in zit, is toch echt speelgoed voor grote mannen en vrouwen. Peavey heeft een 
bestaand product erg aantrekkelijk gemaakt. Het heet de PowerSlide, en is een instrument, die je op verschillende 
manieren kunt omhangen. Zo kan iedereen in de ideale, staande positie live slide gitaar spelen. Het soortgelijke 
 voorbeeld van de PowerSlide is de Melobar, die voor hetzelfde doel, namelijk Slide staand spelen, werd ontwikkeld.  
De Peavey PowerSlide is misschien iets minder stabiel, maar veel flexibeler en bovenal drie keer goedkoper! 
Door HARRY CRAYFIELD.
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Theoretische toevoegingen
Niet alleen geeft het rust in de klank – geen schrille tonen of over
dadige bassen –, het laat het geluid van pinnig en dynamisch naar 
warm en vet vloeien. Echt fantastisch als je bedenkt, dat men tijd en 
moeite in de ergonomie van de PowerSlide heeft gestoken. Ons 
testproduct had wel de nodige stroefheid van de toonregelaar, dus 
test zelf uit als je er één koopt. Maar dan de vorm. Ben je slank of 
redelijk dik? Hoe je gevormd bent of besloten hebt de vorm van je 
buik aan te passen, de PowerSlide speelt erg comfortabel. 
De omgekeerde stemmechanieken maken het mogelijk om staand te 
stemmen zonder carpaal tunnel syndroom op te lopen. Hoewel ook 
deze stroef aanvoelen. Blijven ze, zelfs bij rigoureus gebruik prima op 
stemming.
Met een kritische kijk kun je over dingen vallen, maar niets weegt op 
tegen het unieke karakter van deze vinding. Zelfs de meegeleverde 
slide is prima. Over de draagband moet ik daarom vallen. Om te 
beginnen hoop ik, dat iemand snel met een leren versie komt. Wat 
Peavey levert, voelt niet prettig, zit niet lekker en moet je op alle 
banden volledig uitrollen, zodat het op de juiste hoogte hangt. Ik weet 
niet of iemand van twee meter en meer nog met gemak speelt. 
Slide speel je het liefst in een open stemming. De meeste gitaristen zijn 
de Dobro stemming DBGDBG gewend. In de Engelstalige handleiding 
geeft Peavey nog een paar andere voorbeelden. Vergeet niet, dat de 
26 frets getekend zijn en dus alleen als indicator werken, maar wel de 
ruimte van meer dan twee octaven geven. De hand leiding doet nog 
iets. Het geeft je een kort en bondig overzicht met foto’s, hoe je het 
beste slide kunt spelen, zowel horizontaal als verticaal. Kijk goed naar 
de foto’s. Twee dingen zijn belangrijk met deze techniek. Allereerst 
moet je snaren met je hand achter de slide dempen en de slide moet 
tussen frets min of meer recht staan.

Rond 1965 kreeg Mosrite Guitars de opdracht van Walt Smith de Melobar naar zijn 
specificaties te bouwen. Smith Family Instruments zou ruim tien jaar lang zo’n kleine 
honderd Melobars bouwen. Talloze variaties van 6 tot 12 snaren, metaal en hout, 
zagen het licht en kwamen in handen van fameuze spelers terecht. Met name Rusty 
Young (Poco) en David Lindley waren opzichtige, fanatieke Melobar gebruikers. De 
Melobar kwam met een iets dikkere hals dan een standaard gitaar, zo’n dertig graden 
gedraaid, zodat je staand slide kon spelen. Met de PowerSlide gaat Peavey nog een 
stap verder. Nu kan het instrument door een speciale draagband echt volledig 
horizontaal voor je hangen. Stel, dat je toch in de verticale positie wilt spelen, dan 
hebben ze de hals met een speciale curve aangepast. 

Rechtop slide spelen!
Kijken we allereerst naar de PowerSlide, dan is dit geen gitaar. De snaren liggen veel 
hoger, de hals van Basswood is serieus dikker, en met één volume en toon regelaar 
alsook een Humbucker is de klank beperkt. Stuk voor stuk logische ontwikkelingen, 
waardoor dit instrument juist zo bijzonder speelt en klinkt. 
Aan vier strategisch gepositioneerde schroeven kun je de meegeleverde 3punt 
draagband vastmaken. Voor de serieuze slide speler is alleen de staande methode 
met dit instrument nuttig. Voor alle andere standjes kun je een beter instrument, zoals 
een Dobro, Resonator of gewoon een elektrische gitaar gebruiken. Ik zeg bewust 
beter. De PowerSlide is met zijn Basswood body en rigide knoppen geen constructief 
wonderkind. Qua uitvoering past het prima bij deze kinderlijke verpakking. De kracht 
van de PowerSlide ligt in het feit, dat we het over een unieke structuur van een 
instrument hebben, zodat je in de beste positie live met een ‘Bottleneck’ kunt spelen.

Muzikale toonregelaar
Naast de dikke, Dvormige hals, zien we een apart ontwikkelde brug en omgekeerde 
stemmechanieken, alsook een volume en toon regelaar. Hoewel de toonregelaar 
klankveranderingen van licht naar donker hoorbaar maakt (het lijkt op een Wah 
effect!), is het in werkelijkheid een filter, wat van Singlecoil naar brom verwijdering 
verandert; let op, niet van Singlecoil naar Humbucker, hoewel het effect soortgelijk 
klinkt en de PowerSlide met een Humbucker geleverd wordt. Deze unieke regelaar 
heeft Peavey gepatenteerd, dus we zullen ongetwijfeld meer instrumenten met deze 
regelaar gaan zien. Wat een vondst! 

Doordacht
Dit is geen Dobro of een aangepaste elektrische gitaar. Dit is een uniek 
instrument, waarmee je op de beste manier slide kunt (leren) spelen. 
Met de draagband op zijn limiet afgesteld, knoppen, die wat stroef 
aanvoelen en een kunststof bijna kinderlijke behuizing zijn er tal van 
verbeteringen te verwachten. De PowerSlide is weliswaar niet 
kritiekloos, maar een geweldige vondst met vele doordachte 
segmenten. De kleur keuze is Burgundy, zwart en ivoor.
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SoloAmp Features and Specs
• Solo Performance System designed to provide exceptional
 sound quality and coverage in a wide variety of venues
• Compact line array design for ultra wide horizontal dispersion
 and deeper sound penetration 
• Ultra-high excursion custom drivers and a servo power amp
  eliminate the need for subwoofer
• Six 4” mid-woofers,  patented dual gap, high excursion design,
 neodymium magnets (200W) 
• One 1” neodymium soft dome tweeter with level control (20W) 
• Auxiliary stereo input with level control
• Four digital reverb effects
• Balanced XLR D.I. outputs for both channels, plus main mix
•• Unique Monitor I/O for better on-stage ensemble monitoring
• Mute with remote footswitch input
• Tuner output
• Stand and padded carry bag w/ wheels included 
• Dimensions: 105,5cm H x 14,3cm W x 16,7cm D
• Weight: 11,4 kg. without stand / 15,9 kg. with stand and carry bag

• Two Mic/Instrument channels:
•• 1/4” instrument input, XLR mic input with switchable phantom power
• Input gain with 10dB pad and clip indicator
• 48V phantom power for each channel
• Resonant-style midrange & bass
• Notch filter (feedback control)
• Phase switch (feedback control)
• Dedicated effects loop
•• High-quality preamps
• Shelving treble
• Reverb level

PRO-AMP-SL1

In Oogopslag
Peavey Inc., Meridian
Model: PowerSlide
Ontwerp: Amerika
Bouw: China
Winkelprijs: E 335, inclusief hoes, draagband en slide
Distributie: Peavey Europe, Corby, Engeland, www.peaveyeu.com

Na een week
Op alle fronten maakt Peavey met de PowerSlide deze vorm van muziek creëren erg leuk.  Natuurlijk zal dit 
instrument in de meeste bands een bijrol spelen, maar één die nog nauwelijks iets kost. Het mag dan uit 
China komen, Peavey heeft gezorgd dat met volume en een speciale toon regelaar je veel ruimte in klank 
krijgt. Ik durf zelfs te beweren, dat wat mijn Resonator aan mogelijkheden geeft met de PowerSlide 
gelijkwaardig klinkt of zelfs verbetert. Graag zou Peavey de PowerSlide een meerwaarde geven. Ze 
noemen het daarom een nieuw instrument. Toch gaat dat wat ver. Meteen als je dit instrument omhangt, 
hangt het als een stabiel platform. De patat, hamburger en koffie passen prima!
Slide speel ik al jaren op een Les Paul en een Resonator. In beide gevallen vind ik dit zowel om te spelen als 
om naar te luisteren een gelijkwaardig, maar oh zoveel goedkoper, alternatief. Mocht je nooit een glazen 
of metalen buisje om je vinger hebben geslagen, dan wordt het nu echt tijd.✔


