
Steeds nieuw!
Voor de Road Amp haalden ze allereerst onderdelen uit 
een Hammond orgel. Met name buizen, delen van het 
circuit en de transformator werden gebruikt. De chassis 
van iedere versterker wordt van rond liggende 
 componenten gemaakt. Zo is iedere versterker dus visueel 
anders. Gezien het schrapen naar elektrische onderdelen 
en de wetenschap, dat alle versterkers handmatig 
gebouwd worden, kun je zelfs verwachten dat ieder 
exemplaar qua klank lichtjes van de ander afwijkt.
Ben en Ben zijn beide muzikanten. Ze hebben ruim twaalf 
jaar ervaring in het repareren van buizen versterkers. 
Eigenlijk is hun interesse in het audio wereldje zo groot, dat 
ze alles met een transistor of buizen pols open schroeven 
en bestuderen. Dit merk je meteen aan de klank van deze 
toch eenvoudige uitziende topversterker.

Nog een verkeersbord gevonden?
Zodra je deze top ontdekt, moet je glimlachen. Het chassis bestaat uit onderdelen, die ze langs 
de snelweg vinden. Ze verzamelen verkeersborden en weten daarmee, dat robuustheid 
gegarandeerd is. Iemand moet ze nog eens duidelijk maken, dat een Trabant uit onverwoest-
bare materialen bestaat en zelfs niet kan roesten! 
Ze halen twintig Watt uit twee 6V6 eindtrap buizen en voegen daar voor een prachtig randje 
een 12AX7 en voor een vollere toon een 12AU7 aan toe. De twee eerdere modellen Organic en 
Sarge, hadden twee EL-84 buizen als hart en produceerden vijftien Watt RMS. Versterking en 
klanken creëren ze volledig met buizen. Dus ook een 5U4GB gelijkrichter ontbreekt niet. 
Dat Vintage Fender Tweed versterkers voor dit model als basis fungeerde, zal gezien de buisjes 
en circuit keuze, logisch zijn. Toch wijten ze het succes van de klank in eerste instantie aan de 
Hammond transformator en niet aan de buis selectie of het circuit; point-to-point gesoldeerd. 
Wel vraag je jezelf meteen af, hoe lang dit kan duren. Hebben ze honderden transformatoren 
klaar liggen? Op het ogenblik produceren ze vijf versterkers; stuk voor stuk handmatig, per 
maand. Ieder kastje, dat uit deze werkplaats komt, is sowieso uniek! Ze hopen dit jaar 
75  exemplaren te bouwen.

Recycled geluid en chassis: Analog Outfitters Road Amp

Zo heel af en toe is het verhaal achter een versterkerlijn veel leuker dan het product zelf. Als, zoals in dit geval, het 
product en het verhaal bijzonder zijn, dan moeten we dit weten. Laat ik meteen zeggen, dat ik nooit van dit 
 bedrijfje uit Champaign (in de buurt van Chicago) had gehoord. Da’s echt een foutje van mijn kant, want ik heb ze 
op de laatste winter NAMM show dus gemist. Daarentegen was er een Nederlander, die ze wel had ontdekt. 
 Overbluft door het geluid kon hij het niet laten er direct één te kopen. We kregen van Paul de Jong een 
 demonstratie van zijn Analog Outfitters Road Amp en de nodige, aanvullende  informatie over de creaties van de 
twee oprichters van dit unieke merk, Ben Hay en Ben Juday. Door NICKY MOEKEN.
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Wat hebben Hammond orgels met versterkers te maken? Voor mij was dit een onbegrijpelijk verhaal, maar voor de twee Bens zo logisch als het maar zijn kon. 
Zij hadden ontdekt, dat de transformators uit Hammond orgels uitermate voor gitaar versterking geschikt zijn. Daarnaast zaten op het elektrische Hammond 
bord nog veel meer componenten, die ze konden gebruiken. Niet voor niets noemen ze zichzelf ‘The Kings Of Recycling!’
Op visite in de werkplaats weet je niet zeker of je in een kringloop winkel of een laboratorium van audiofielen terecht bent gekomen. Behalve dat ze hier 
versterkers bouwen, doen ze van alles voor lokale bands. Zo leveren ze complete P.A. installaties of alleen maar wat onderdelen voor een band. Heb je hulp 
nodig, dan bel je aan! 
De werkplaats ligt vol met buizen en transformators uit met name oude orgels. Niet vreemd dus, dat ze ook orgels en keyboards repareren. Pas in de laatste 
vier jaar zijn ze met het produceren van versterkers gestart.



En dat ZONDER handleiding!
Om dit ‘enorme’ apparaat te besturen, kun je het niet eenvoudiger bedenken. Drie knoppen aan de 
voorzijde krijgen niet eens een benaming. Het zijn volume, bas en hoog. Twee schakelaar voor aan/uit 
en Standby vullen het regelpaneel. Oh ja, en een LED geeft aan, dat het allemaal naar behoren werkt. 
Minimalistisch heet dat.
Voor de verzamelaar is het belangrijk, dat hij over twintig jaar het serienummer en datering kan vinden. 
Ze staan op de achterkant, waar tevens een Jack uitgang voor een 8 Ohm luidspreker is toegevoegd.
Voor de demonstratie speelde Paul op een semi-akoestische Ibanez AS200. Erg passend bij deze 
versterker. Klasse A en twintig Watt en de warmte van 6V6 buizen hoor je graag voor Fusion of Jazz 
toepassingen.

Clean mis je geen noot. Met wat snellere oefeningen over de toets maak je 
de Road Amp nooit gek. Alles blijft prachtig hoorbaar. Niets verzandt in een 
mistige brei. Noten zijn dynamisch en vol. Geluiden inspireren gewoon tot 
meer. De toon regeling is zodanig, dat ik me niet kan voorstellen, dat een 
gitaar de klank in problemen kan brengen.
Qua opzet doe je een stap terug in de tijd. Eigenlijk betekent dit, dat je moet 
terugdenken aan een Vox of een HiWatt uit de zestiger jaren, die je alleen 
kon vervorming als je meer dan driekwart van de volume knop opengooide. 
Da’s hier ook zo. Je stapt dus terug in de tijd. Zet de versterker vol open en 
regel volume en vervorming via je gitaar.
Luister naar de diepe tonen. De verzadiging is snel. Je snapt meteen, waarom 
vooral de Engelse versterkers door de jaren heen populair zijn gebleven. In 
dit geval is de Britse techniek op een Amerikaanse formule (Fender) 
toegepast. Kippenvel met een incidentele rilling over je rug is het resultaat. 
Geen moment zal deze klank je vervelen en het inspireert tot creatieve 
uitspattingen op de toets. 

Is het een nadeel?
Helaas hebben ze op dit moment geen distributie in de Benelux. Voor 
snelheid kun je in Engeland of Zweden terecht. Heb je wat meer geduld, dan 
laat je een exemplaar overkomen. Reken op 450 euro voor vracht, import, 
inklaring en BTW. Is het bijzonder genoeg al deze moeite te doen? Zoek je 
iets unieks, een showstopper, dan zou ik er zeker voor gaan. Gezien de 
constructie kan ik me niet voorstellen, dat deze top je ooit in de steek laat. 
En een inspirerende vriend … dat is ‘ie zeker!

Na een paar uur
Een handgebouwde versterker met zo’n uniek concept voor dit bedrag is 
bijzonder. Wel moet je de nodige moeite doen om het te bemachtigen. 
Luister je naar de klank en opties, dan constateer ik, dat je dit hier in Europa 
op een eenvoudiger manier kunt vinden. De wijze, waarop de twee Bens hun 
product presenteren, is daarentegen onbeschrijfelijk. Eenvoud gaat gepaard 
met een waanzinnige klank in een behuizing, waar je op ieder toneel vragen 
over krijgt. Het komt van ver, maar smaakt wel erg lekker. Gewoon doen!
Met dank aan Paul de Jong voor het beschikbaar stellen en 
 demonstreren van dit exemplaar. ✔
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Prijs (indicatie): € 1199,-
Algemene kenmerken:
20 watt, één kanaal, klasse A, topversterker met 
een unieke constructie
Technische details:
• 20 Watt RMS, Klasse A
• Een 12AU7 en een 12AX7 voortrap buis
• Twee 6V6 eindtrap buizen 
• De gelijkrichter is een 5U4GB
• Hammond transformator, tweedehands!
Voorpaneel:
• Volume, bas en hoog regelaars
• Aan/uit en Standby schakelaars
• LED waarschuwing
Achterpaneel:
• Serienummer en andere gegevens
• 8 Ohm Jack uitgang
• Zekering met stroom aansluiting
•  Open achterzijde voor toezicht op alle 

 onderdelen 
Distributie: 
Direct of via Engeland en Zweden voor Europa
www.analogoutfitters.com

In oogopslag
Analog Outfitters, Champaign, Amerika

Model: Road Amp topversterker
Ontwerp en bouw: Amerika


