
 

Enkele tips voor de aanschaf van de eerste (klassieke) gitaar   

door Erik Sinnige 

Formaat 
De afgelopen tijd heb ik van ouders veel vragen gekregen over de aanschaf van een akoestische 

gitaar voor kinderen: welke gitaar moet er gekocht worden?  

Op de vraag wat nu de ideale startersgitaar is, is eigenlijk geen pasklaar antwoord te geven.  

Ieder kind heeft immers zijn of haar eigen motoriek, lichaamsbouw en karakter en daarbij wegen 

andere factoren als de prijs en kwaliteit ook mee. 

Zo kunnen sommige kinderen met heel veel doorzetten prima leren spelen op een volwassen 

instrument. Dit is naar mijn ervaring echter de absolute uitzondering. De meeste startende jonge 

gitaristen hebben baat bij een kleine (vaak een naar verhouding zelfs iets te kleine) gitaar.. 

De meeste kinderen leren het beste spelen op een voor hen hanteerbaar instrument.  

Mijn ervaring is dat muziekwinkels veel te makkelijk denken over de bespeelbaarheid van gitaren voor 

(kleine) kinderen. Als het kind er in de winkel in slaagt om de gitaar al enigszins correct vast te houden  

wordt vaak al gevonden dat dit dan wel de juiste maat zal zijn. 

Als deze gitaar dan gekocht wordt blijkt vaak tijdens de gitaarles dat het instrument eigenlijk te groot is 

voor het kind om er ook enigszins flexibel mee om te kunnen gaan; de leerling kan eigenlijk amper de 

vingers op juiste plek krijgen en houden (ook niet met de juiste houding) en de snaren met voldoende 

kracht indrukken om er een goede toon uit te krijgen is er al helemaal niet bij.  

Dit levert voor veel kinderen een desillusie op die vaak een onnodige drempel opwerpt voor het 

verdere oefenen thuis. 

 

Ik ga er gemakshalve van uit dat kinderen tot 8 a 9 jaar het beste kunnen starten op een zogenaamde 

½ gitaar. Dit is naast het normale volwassen formaat en de ¾ gitaar een redelijk gangbaar formaat 

gitaar dat in de meeste muziekwinkels in allerlei kleuren en designs te krijgen is. 

Er zijn ook kleinere modellen, maar hierbij kun je naar mijn idee bijna niet meer spreken van een 

muziekinstrument en gaat het meer de kant van speelgoed op.  

Voor sommige kinderen zal dit model misschien al iets te klein zijn, maar mijn visie is dat een kind veel 

beter kan starten met een gevoel van “overmacht” op de gitaar dan met een worsteling met het 

instrument waarbij in de beleving van het kind nog maar te bezien valt of het ooit leuk gaat worden. 

Kwaliteit 
De meeste budgetgitaren (en ook veel duurdere instrumenten trouwens) worden tegenwoordig in 

enorme oplagen in China gefabriceerd en verlaten de fabriek dan ook zonder echte degelijke controle 

of afstelling. 

In de winkel krijgt de verkoper meteen een aardig geluid uit de gitaar en overtuigt daarmee de ouders 

en het kind om de gitaar te kopen. In de lessen en thuis bij het oefenen blijkt echter dat voor een kind 

de snaren eigenlijk oncomfortabel hoog over de hals lopen en dat daaraan nog van alles gedaan had 

kunnen/moeten worden in de winkel of fabriek. Hier moet dus op gelet worden. 
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De brug is bij bijna alle budgetgitaren veel te hoog. Dit witte reepje plastic kan echter gewoon onder 

de snaren vandaan worden geschoven en met een stukje schuurpapier worden verlaagd zoals op de 

afbeelding. 
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De kam heeft zes sleuven waardoor de snaren lopen. Vaak moeten deze iets in gevijld worden om de 

snaren dichter over de eerste paar fretten te laten lopen. Dit vergroot het speelgemak voor de eerste 

akkoorden en oefeningen enorm! 
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Zo ziet een comfortabele hals eruit. De snaren liggen niet te hoog over de hals en er hoeft dus niet 

heel veel kracht gebruikt te worden om ze tegen de snaren gedrukt te houden.  

 

Keerzijde is dat een lage actie (=de afstand tussen snaar en hals) ook een groter risico met zich 

meebrengt dat de snaren tegen de fretten ratelen als de vingers niet goed geplaatst zijn, ze hebben 

immers minder ruimte om te trillen.  

Massief of triplex? 
Onder gitaristen is al jaren de discussie gaande wat beter is: massief of gelamineerd? Hiermee wordt 

bedoeld dat het bovenblad van de gitaar en/of de achterkant en zijkanten van massief hout of van 

gelaagd hout (triplex) is gemaakt. In principe zijn alle klassieke gitaren die enigszins kwaliteit hebben 

minimaal voorzien van een massief bovenblad en dat heeft natuurlijk zijn prijs in vergelijking met de 

goedkopere gelamineerde modellen.  

Tegenwoordig worden er echter in het verre oosten steeds meer zeer betaalbare prima “massieve” 

klassieke gitaren gemaakt. 

Het verschil in de praktijk is, hoewel sommige duurdere gelamineerde gitaren ook best goed kunnen 

klinken, absoluut hoorbaar. Een gitaar met een massief bovenblad heeft vaak een helderder en rijker 

geluid en de klank van deze gitaren verbetert zelfs met de jaren. 

Kort door de bocht gesteld mag je daarnaast van een duurdere “massieve” gitaar ook een betere 

afstelling verwachten. 

 

Is triplex dan altijd een nadeel? Absoluut niet. Massieve bovenbladen zijn veel kwetsbaarder voor 

uitdroging en temperatuurswisselingen met als grootste risico; barsten. Een triplex bovenblad zal nooit 

doorscheuren of barsten, zelfs niet bij grote klappen. Dit is voor het gebruik door kinderen natuurlijk 

een enorm voordeel! 

                  
massief bovenblad met doorlopende nerf                    triplex zonder doorlopende nerf in de rand 



 

Tweedehands kopen 
Een tweedehands gitaar hoeft helemaal geen kat in de zak te zijn. Sterker nog; veel tweedehands 

gitaren worden uit onwetendheid wegens relatief onschuldige mankementen van de hand gedaan. 

Kapotte mechanieken, kam of brugbeentjes en fretwerk kunnen gewoon prima vervangen worden. 

Bovendien worden instrumenten voornamelijk afgedankt wegens gebrek aan belangstelling  

en de beëindiging van de hobby.    

Absolute afraders zijn mankementen als een getordeerde (=kromgetrokken) hals of zware 

beschadigingen aan de basisconstructie van de gitaar (zangbalken, scheuren of spleten in boven of 

achterblad etc..) 

 

            

 

Tot slot 

Mijn ervaring is dat vooral in het begin alle hindernissen weggenomen moeten worden om fijn te 

kunnen oefenen op de gitaar. Gewoon een gitaar kopen is dus helaas niet genoeg want ik zie 

regelmatig splinternieuwe instrumenten voorbij komen met een bespeelbaarheid waar een behoorlijk 

doorzettingsvermogen voor nodig is. Ik ben van mening dat zoiets niet van een kind verwacht mag en 

hoeft te worden, het is immers een kleine ingreep die veel plezier oplevert! 

 

 

 


