Nagel vorm en onderhoud.
De nagel speelt samen met de vingertop de doorslaggevende factor voor een mooie toon op de
gitaar en bevordert het prettige spelen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken: nagels
hoeven niet zeer lang te zijn, maar wel perfect in vorm en gepolijst. Naast de vorm bepaalt
ook de hoek waarmee je nagel over de snaar gaat of je zult blijven haken of dat je vinger
soepel over de snaar glijdt. Dat is echter een gitaar technische zaak en valt buiten het kader
van dit onderwerp.
Vandaar bij deze enige aanbevelingen:
•
•
•

Bestudeer voor de beste vorm van de nagel de volgende bladzijden nauwkeurig.
Knip je nagels nooit maar vijl ze op lengte met een diamant vijltje. Polijst ze daarna
met schuurpapier 800 of met een bij de drogist verkrijgbaar polijst setje.
Realiseer je dat nagels erg kwetsbaar zijn, dus ontzie ze als gitaarspelen belangrijk
voor je is. Als je geen problemen hebt met kapotte nagels kun je het volgende
hoofdstukje over reparatie overslaan en doorgaan naar bladzijde 2.
Wat te doen als je nagels scheuren of te dun zijn? (Een reparatie advies.)

Als je nagels ondanks voorzorgen toch beschadigd raken kun je ze eventueel op de volgende wijze repareren. Let
wel: Dit is een riskant werkje, dus doe het alleen in noodgevallen en jonge kinderen moeten er al helemaal niet
aan beginnen.
Er zijn reparatie setjes te koop. Volg de gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Ze zijn allemaal gebaseerd op
zelfklevende zijde en secondelijm. Vandaar nog een reparatie methode met algemeen verkrijgbare middelen.
•
•
•
•

•

•
•
•

Zorg dat je nagels ontvet zijn. (met zeep, niet met oplosmiddelen!)
Leg de gescheurde deeltjes zorgvuldig tegen elkaar.
Knip een stukje zijde leukoplast af en plak dit op het gescheurde deel tot over het deel van de nagel dat
over het nagelbed uitsteekt. Controleer of de gescheurde delen nog precies tegen elkaar zitten.
Neem nu een gewoon stukje leukoplast en plak de ruimte tussen nagelbed en nagel zorgvuldig af tot
waar de nagelriem begint. (Dit moet zo zorgvuldig gebeuren daar het moet voorkomen dat je de nagel
met het onderliggende nagelbed verlijmd!)
Neem daarna het flesje secondelijm en laat de lijm over het zijde leukoplast vervloeien tot dit één
geheel met de onderliggende nagel vormt. Zorg ook dat je de nagelriem niet verlijmt met de bovenkant
van de nagel! Laat de lijm even drogen.
Knip nu het met lijm doordrenkte uitstekende stukje zijden leukoplast af, globaal in de vorm die je
nagel moet gaan vormen.
Je kunt nu eventueel de nagel nog iets opdikken met extra lijm.
Laat de lijm goed drogen, (enkele minuten) en vijl je nagel in vorm. Je zult merken dat secondelijm
harder is dan nagels zelf. Vervolgens napolijsten.

N.B. 1. Als een nagel eigenlijk te dun is voor wat je er mee wilt doen, dan kun je met beschreven reparatie
methode ook je nagel wat dikker en meer slijtvast maken. (Dit wordt nogal eens door flamenco gitaristen
gedaan.) Als gebruik van zelf kleefbare zijde een te dikke nagel zou opleveren, dan kun je ook volstaan met
enkel een laag je lijm op het uiteinde van je nagel.
N.B. 2. Houd er mee rekening dat het geheel kan na enkele dagen weer kan loslaten.
N.B. 3. Als het gelijmde deel niet los laat, dan zal het door gebruik (gitaarspelen en vijlen) een steeds kleiner
deel van het nageloppervlak gaat uitmaken. Houd er dan rekening mee dat de nagel vlak achter het verlijmde
deel bij zwaar gebruik op nieuw kan gaan scheuren. Alles wegvijlen en opnieuw aanbrengen is dan de enige
remedie.
Nogmaals het is een riskant precisie werkje, dus als je niet heel handig bent of zonder kunt, dan kun je het maar
beter laten.

Wat te doen als je de juiste vorm van je nagels niet kunt vinden?
In Duitsland werd onderstaande nagelvijl gemaakt. Deze bestond uit een 6 ronde verbonden vijltjes
ongeveer ter dikte van een snaar.

Het was de bedoeling om deze vijl op onderstaande manier tussen je snaren te bevestigen en vervolgens
op je gitaar te gaan spelen. Al spelende werden je nagels automatisch in de goede vorm gevijld.

Omdat deze vijl bijna nergens meer te krijgen is doe ik je de volgende suggestie aan de hand welke door
veel vermaarde gitaristen wordt gebruikt. Vouw een schuurpapiertje op onderstaande manier tussen de
snaren en voer op die snaar al je aanslag manieren uit. Iets minder handig en snel, maar het werkt wel!

