
Highwood HG Contoured Vintage Guitar Saddles
Je hand openhalen aan een Stratzadeltje? Dankzij het Nederlandse Highwood 
is dat verleden tijd.  door Steven Faber

allemaal geen probleem meer.  
Dat niemand hier eerder aan heeft 
gedacht. G

V eel gitaristen geven bij een 
Stratocaster de voorkeur aan 
de klassieke brugzadeltjes van 

gebogen staal. Ze zien er mooi uit en 
klinken goed. Er is echter een pro-
bleem dat iedereen die ze gebruikt 
kent: als de inbusboutjes voor de 
hoogte afstelling uitsteken, dan kun-
nen ze gaan irriteren of zelfs je hand 
openhalen.

Piet Laan en Marcel Dam van 
Highwood Instruments, hebben  
hier een eenvoudige en elegante 
oplossing voor bedacht: de zadel-
tjes op de plek van de afstelinbus-
jes aan de onderkant terug buigen 
naar achteren. Het inbusboutje 
loopt nu niet alleen door een gat 
aan de bovenkant, maar ook aan de 
onderkant. Het gebruikte inbusje 
kan nu korter zijn, zodat het in de 
hoogste positie – als het zadeltje 
helemaal naar beneden staat – niet 

meer uitsteekt. Wil je het zadeltje 
hoger afstellen, dan draai je het 
inbusje verder in, waardoor het 
alleen maar dieper onder het opper-
vlak van het zadeltje komt te lig-
gen. Ideaal.

Gebruik en conclusie

Er zijn twee sets beschikbaar,  
die verschillen in breedte en voor 
verschillende bruggen gebruikt 
kunnen worden. De zadels zijn 
mooi en nauwkeurig gefabriceerd 
met een gleufje in het midden  
om de snaar te geleiden. Onze 
0,010 set paste prima en volgens 
Highwood is de diameter van de 
gleuf zo gekozen dat ook dikkere 
snaren er mooi invallen. De klank 
met deze zadels is prima en het 
spelen is heerlijk. Bij de brug  
aanslaan, palm muten, het is  
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INFO: HigHwood Hg CoNtoured ViNtage guitar SaddleS   PRIJS: € 39,-   TYPE: brugzadelS   WEBSITE: www.HigHwood-guitarpartS.Com
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