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Ik ga op reis en ik neem mee...
“Focus op de reis, niet op de bestemming. Vreugde wordt niet gevonden in het 
beëindigen van een activiteit, maar in het doen ervan.” - Greg Anderson

Voorkom de oepsen en urghen

Ok, je bent vol van de reis die je gaat maken. Een beetje gehaast misschien. Je
pakt snel je gitaar in de koffer en gaat op weg. Taxi, luchthaven, vliegtuig, 
oceaan over, koffer zoeken op luchthaven, weer een taxi, en je bent er, wauw.

En eenmaal op plaats van bestemming wil je als eerste je gitaarkoffer open 
maken en dan… Bedenk je dat de sleuteltjes van die koffer nog op de 
keukentafel liggen, 9 uur vliegen, 2 uur taxi en 2 uur wachten terug. Urgh.

Dat overkwam mij op een reis met m’n band naar Chicago. Goed, een stevige 
schroevedraaier om de koffer open te wrikken en een flinke rol duck-tape om de
koffer keer op keer weer dicht te kunnen maken heeft geholpen. Maar het was 
toch zonde van die koffer, vond ik.

Daarom heb ik nu een checklist. Overcompleet. Om zeker te zijn dat ik niets, 
maar dan ook niets vergeet voor m’n gitaar.

En nu ik die eenmaal heb, kun jij die misschien ook wel gebruiken, dacht ik zo.
Dus bij deze.

De checklist staat op de volgende bladzijden.
Doe er je voordeel mee :-)
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Gitaar Accessoires Checklist
Voor op reis, repetities, optredens, jam-sessies

1e deel: Voor elektrische en semi-akoestische gitaren

Nr. Check Accessoire

1 Speel je actief? Dan een extra batterij

2 Netspanning-adapterstekker (of Eurostekker)

3 Gitaarkabel en reserve-gitaarkabel

4 Speakerkabel en reserve-speakerkabel

5 Stroomkabel en reserve-stroomkabel

6 Verlengsnoer

7 Heb je een tremolo? Pook van de tremolo

8 Is dat een tremolo met snaren die je afknipt en dan vastklemt? 
Dan het inbussleuteltje om snaren los te kunnen maken (en weer 
vast)

9 Heb je een locking nut? Het inbussleuteltje voor die locking nut!

10 Afstelsetje (voor hoogte van je brug of afstellen van zadels)

11 Reis- of backstage-versterker

2e deel: Voor alle gitaren

Nr. Check Accessoire

12 Extra snaren

13 Kniptangetje (voor snaren)

14 Snarenwinder

15 Plectrums
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Nr. Check Accessoire

16 Oordoppen

17 Heb je niet-wegwerp-oordoppen? Dan alcohol of een ander middel 
om je oordoppen schoon te kunnen maken.

18 Nood reparatiesetje

19 Gitaarband

20 Straplocks (of beugelfles-rubber-ringetjes)

21 Stemapparaat of Stemapparaat App (bijvoorbeeld GuitarTuna)

22 Metronoom of Metronoom App

23 Mogelijke backtracks die je hebt

24 Bladmuziek of gitaartabs

25 Potlood, pen, papier om plotselinge inspiratie vast te leggen

26 Een App om plotselinge inspiratie op te nemen (bv Easy Voice 
Recorder)

27 Ruimte op je Smartphone om plotselinge inspiratie op te nemen

28 Voetensteun

29 Muziekstandaard

30 Gitaarstandaard

31 Capo

32 Nagelvijl

33 Nagelknipper

34 Plijsters voor als je iets te enthousiast je nagels knipt

35 Nagelrepair (of plaknagels)

36 Smartphone houder om selfie-video's op te nemen als je je nieuwste
hit speelt en dat zo snel mogelijk wil delen

37 Fretboard cleaner (om je fretboard eens lekker schoon te boenen)
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Nr. Check Accessoire

38 Poetsdoekje voor stof, vet, vuil

39 Zweetbandjes

40 En, nooit, nooit meer vergeten, sleuteltjes van gitaarkoffer

3e deel: Accessoires die nog niet op deze lijst staan
Ruimte om zelf nog accessoires aan te vullen

Nr. Check Accessoire

41

42

43

44

45

Vraag: Zou je je extra accessoires hier willen delen:
https://gitaarstarters.nl/onderhoud/gitaar-accessoires-checklist-voor-vakantie-of-optreden/ 

Dan kan ik die opnemen in de online versie. Dank je!

Goeie reis, fijne repetie, tof optreden en fijne jamsessie :-)
Arvid

PS: Heb je de gratis Workshop voor Beginners al gedaan? Of weet je iemand 
die gitaar zou willen spelen en wel een goed begin kan gebruiken?
Kijk dan op https://gitaarstarters.nl/ws
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