




gekozen is simpelweg voor de toevoeging “Plus”. 
De aanleiding van dit artikel is dus de introduc-
tie van de John van Gent Magic Link Reference 
Plus, kortweg de Reference Plus. Deze creatie 
ziet er met zijn zwaardere connectoren en grote-
re diameter wel zeer professioneel en gelikt uit. 
Maar is wat mooi is ook goed?

LUISTEREN NAAR DE REFERENCE PLUS
Ik sloot dus onlangs als eerste in Nederland de 
splinternieuwe interlink aan in de Marantz set 
en op wat er toen gebeurde, was ik helemaal 
niet voorbereid. Vanaf de eerste noot spoot de 
muziek werkelijk uit de luidsprekers, met een 
speelplezier, een zuiverheid, een ruimtelijkheid 
en een dynamiek waartoe ik dit systeem hele-
maal niet in staat achtte! My jaw dropped, zegt 
een Amerikaan dan. Een bijzonder schone, snelle 
en levendige sound die menigeen niet zal asso-
ciëren met Marantz. Zeer opvallend is ook de 
veel betere weergave van de ritmische aspecten 
van de muziek; in het bijzonder is het laag zeer 
strak, gecontroleerd en impulsief. Daarnaast is 
er ook beduidend meer echt diep laag te horen; 
de JMLab speakers wisten waarschijnlijk zelf ook 
niet dat ze zo diep in de kelder kunnen afdalen. 
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groter dan voorheen. De aangename, probleem-
loze sound leidt ook tot de neiging het volume 
steeds verder op te draaien; mogelijk delen de 
buren mijn enthousiasme dus niet. Als objectief 
bewijs van de hoge kwaliteit van deze interlink en 
de goede synergie met de Marantz componen-
ten kan ik nog vermelden dat alle songteksten nu 
verstaanbaar zijn. Dat is in deze installatie met 
absolute zekerheid nog nooit het geval geweest, 
ook niet met kostbare draadjes van Amerikaanse 
topmerken ertussen. Je zou misschien denken 
dat zo’n levendig geluid aanleiding geeft tot luis-
termoeheid; ik ervaar echter precies het tegen-
deel. De frisse, ritmische sound geeft mij juist 
energie en plezier en leidt tot lange luisterses-
sies met een systeem dat oorspronkelijk was 
bedoeld voor achtergrondmuziek.

CONCLUSIE
De Magic Link Reference Plus is de veruit de 
beste interlink in het programma van John van 
Gent en tevens veruit het best presterende 
draadje dat ik ooit heb gebruikt in mijn kleine 
installatie. De synergie met Premium componen-
ten van Marantz is hoog. Ik heb er alle vertrou-
wen in dat dit product ook in andere systemen 
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ziet er naar uit dat onze instrumentmaker uit Tiel 
de aansluiting heeft gevonden met de wereldtop 
op kabelgebied en dat is een enorme prestatie. 
Ook dealers lijken te beseffen dat hier sprake is 
van een bijzonder product; een handvol heeft nu 
al toegezegd de Reference Plus in het assorti-
ment op te nemen. Zelden of nooit heb ik zoveel 
plezier beleefd aan een kabeltje. 
Moet ik het ding nog aanbevelen?
John van Polen
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DEALERS:
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(www.hollandlink.nl)

W&W Audio te Enschede 
(www.wenwaudio.nl)

Sense of Music te Leiden 
(www.senseofmusic.nl)

Triple M audio shop te Rhenen 
(www.triplemaudioshop.nl)



 

 Het zijn juweeltjes de nieuwe kabels van

 JohnVanGent en zo klinken ze ook!!
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