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lelespel - niet voor niets hoort bij je uke 
een vilten of leren plectrum. 

Net als bij de gitaren van de Nederlands/
Indonesische bouwer is het mogelijk de 
afwerking van de ukelele te personaliseren, 
al houdt men wel graag vast aan mango als 
houtsoort voor de body. 

Conclusie

Al met al een instrument voor wie zich 
 serieus op ukelelespel wil gaan toeleggen 
en het niet ziet als alleen maar een geintje 
voor erbij. G

 stabiel. Het soepele gevoel van de coating 
is te merken doordat het piepen van je 
 vingers over de snaren wat zachter is,  
wat goed van pas kan komen bij het 
maken van opnamen.

Conclusie

D’Addario komt zijn beloftes na: de XS 
snaren klinken goed, spelen fijn en zijn 
stabiel. G

De stemming van een tenorukelele  
is  hetzelfde als van zijn kleinere 
 zussen (G-C-E-A), maar de grotere 

mensuur en body dragen bij aan meer 
speelgemak en een forser geluid.  

Materiaal en afwerking

Vergeleken met de goedkoopste ukeleles, 
die in een muziekwinkel als zoete broodjes 
over de toonbank gaan, is de Homestead 
heel chic afgewerkt en zorgvuldig 
gebouwd; hij zit daarmee voor een ukelele 
dan ook meteen in een veel hogere prijs-
klasse (949 euro). De body is geheel van 
massief mangohout en is afgewerkt met 

Met de introductie van de XS sna-
ren heb je bij D’Addario de keus 
uit drie soorten gecoate snaren: 

de EXP, XT en XS. Is bij de EXP snaren de 
windingdraad gecoat, bij XT en XS wordt 
de coating na het winden aangebracht. 
Maar deze coating is inmiddels zo dun,  
dat het effect op klank en speelgevoel 
miniem zijn. Daarbij wordt bij deze snaren 
het sterke NY-staal met hoog koolstofge-
halte gebruikt voor de kerndraden, waar-
mee de snaren een verhoogde weerstand 
tegen breken hebben.

XS

Het verschil tussen de XT en XS snaren  
is de coating. Waar XT snaren een vocht-
werende coating hebben op alle snaren 

abalone inleggingen en een binding van 
gevlamd esdoorn. De ebben toets is inge-
legd met parelmoeren ‘merlette’ (eendach-
tige) figuren. Ook de brug is van ebben-
hout en voorzien van een benen zadel. 

Geluid

De kwaliteit van de bouw en het gebruikte 
hout maakt een hoorbaar verschil want deze 
ukelele heeft niet het scherpe, ongenuan-
ceerd penetrante geluid van sommige goed-
kopere neefjes en nichtjes, maar levert 
zowel een flink volume als een expressieve 
maar toch lieflijke klank. Bij single-string-
solo’s en fingerpicking gaat het geluid in  
de richting van de pizzicato’s op een viool.

Het instrument heeft een LR Baggs  
Five-O pickup aan boord, die voor een 
goede balans zorgt tussen de klank uit  
de body en de aanslaggeluiden, waarvan 
de beheersing heel belangrijk is bij uke-

(gewonden en niet-gewonden), hebben  
de XS snaren op de gewonden snaren een 
meer traditionele coating die echter zo dun 
is als een tiende van een menselijke haar. 
De niet-gewonden e- en b-snaar hebben 
dezelfde coating als de XT-serie.

Het gevolg: beide hebben een klank die 
heel dicht in de buurt komt van niet-
gecoate snaren, waarbij de nieuwe XS 
 snaren iets van het soepele gevoel van 
gecoate snaren behouden.

Getest 

De .012-set die we ter test kregen, klonk 
op onze dreadnought krachtig en met een 
heldere rinkel die je niet het idee geeft  
dat je naar gecoate snaren luistert. Gelijk 
vanaf het begin was de stemming heel 

Homesteads eerste ukelele is niet het meest voorkomende 
sopraanmodel, maar net één maatje groter, een zogeheten 
tenorukelele. tekst Hein van Dongen

D’Addario brengt met de XS snaren en nieuwe gecoate 
snaar uit voor akoestische instrumenten. tekst Steven Faber

Homestead Uke T Mango

D’Addario XS

HOMESTEAD UK-T

OORDEEL
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