
GRETSCH G2655-P90 
STREAMLINER
RICHTPRIJS: € 498,-
TYPE: semi-akoestische 
elektrische gitaar
BODY: gelamineerd maho-
nie met uitgehold centraal 
blok van sparrenhout 
HALS: nato, slank U-profiel
MENSUUR: 629 mm 
(24,75 inch)
TOETS: Indiaas laurier
FRETS: 22, medium 
jumbo
PICKUPS: 2x Gretsch 
FideliSonic 90 singlecoil
REGELAARS: 1x master-
volume, 1x mastertoon, 
2x pickupvolume,  
3-standenschakelaar
HARDWARE: vernikkelde 
Adjusto-Matic brug met 
V-Stoptail, gesloten en 
gegoten stemmechanieken
AFWERKING: Brownstone 
(testexemplaar), Claret 
Burst
KOFFER: niet inbegrepen
SERIE-OPTIES: De G2655T 
is uitgerust met een Bigs-
by vibrato
DISTRIBUTIE: Fender  
Musical Instruments EMEA, 
East Grinstead (VK),  
tel. 0044 1342 331700 
WEBSITE:  
gretschguitars.com

GRETSCH G2655-P90 STREAMLINER 
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 Rivalen
 ■  Epiphone Casino  

Vintage Sunburst

■ Ibanez AR520H Black

■ Hagstrom Alvar Black

test

De Gretsch G2655 
Streamliner is een 
 perfect voorbeeld van 
waarom Gretsch het 

coolste gitaarmerk van de planeet 
blijft. Deze Center Block Jr Double 
Cut P90 met zijn relatief kleine 

body wordt gemaakt in Indonesië 
en is een van de instapmodellen  
uit de Gretsch Streamliner-reeks. 
Het is echter meer dan een gitaar 
voor beginners en heeft de vibe en 
klank van klassieke Gretsch-model-
len, maar dan voor een prijs die 
binnen veel budgetten valt. En we 
hebben het hier over een winkel-
prijs van rond de 500 euro en daar 
krijg je in dit geval flink wat vibe en 
klank voor. 

Auto-industrie

De G2655 ziet er mooi uit, met 
zijn gevlekte Brownstone-afwerking 
en crèmekleurige binding rond  
klankkast, hals en kop. De strakke 
Adjusto- Matic brug met zijn op -
vallende V-Stoptail staartstuk is 
functioneel, maar dient ook een 
esthetisch doel door naar het fraaie 
Cadillac-logo van 1957 te verwijzen. 
Gedurende zijn geschiedenis heeft 
Gretsch steeds een nauwe band 
met de automobielindustrie gehad 
- zie de recente Electro matic Rat 
Rod-modellen voor een duidelijk 
voorbeeld. Zelfs als je ’s ochtends 
liever de fiets dan de auto naar je 
werk pakt, kun je niet ontkennen 
dat het vaak goed uitpakt als gitaar-
ontwerpers hier en daar ideeën 
lenen van hun collega’s die aan 
auto’s werken. 

Deze Gretsch heeft een semi-holle 
klankkast van gelamineerd mahonie 
met twee cutaways. Een uitgehold 
blok van sparrenhout dat van brug 
tot hals loopt geeft binnenin de 
nodige stevigheid. Daar heeft dit 
model zijn naam aan te danken, 
maar belangrijker is dat deze con-
structie je in staat stelt de G2655 
met veel gain en volume te bespelen 

zonder dat feedback een probleem 
wordt. 

Een hals van natohout is aan de 
klankkast gelijmd en in een Thin 
U-profiel gefreesd. Dat profiel heeft 
de ronde schouders van een vintage 
U-profiel, maar dan iets slanker om 
gitaristen die een dunne hals 
gewend zijn niet weg te jagen. 

Gretsch-karakter

De f-gaten zonder binding zijn  
fors van formaat en geven meer 
akoestisch volume dan verwacht,  
en een eerste rondje Mystery Train 
terwijl de buizenversterker opwarmt, 
levert een energieke, volle sound op 
met dat direct herkenbare Gretsch -
karakter. Joehoe! Gretsch heeft 
ervoor gekozen de G2655 niet uit  
te rusten met de indrukwekkende 
Broad’Tron BT-2S humbuckers, 
maar met een set FideliSonic 90 
singlecoils, die precies het midden 
houden tussen helderheid en een 
duidelijk hoog, en kracht door extra 
windingen. Bij de brug klinkt de 
gitaar lekker scherp maar niet te: 
daarvoor horen we voldoende (pittig) 
midden in de sound. Het halselement 
is iets beschaafder; een setje jazz 
kom je er wel mee door, maar als je 
per ongeluk op een fuzzpedaal zou 
stappen, kom je daar ook mee weg. 
Draai er wat meer gain in en je krijgt 
het gevoel dat je een Gremlin na 
middernacht een worstenbroodje hebt 
gevoerd; de FideliSonics kunnen 
aardig bijten en het resulterende 
geluid zal aanslaan bij iedereen  
met een enigszins rebelse inslag.
Ja, Gretsch. Dit is erg cool. G

Het coolste gitaarmerk van de planeet? tekst Jonathan Horsley

Gretsch G2655-P90 Streamliner Center Block Jr Double-Cut P90

G-kracht
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