
Recensie John van Gent Interlinks
De eerste indruk van deze kabels is zeer goed. Ze zien er netjes verzorgd uit, met een stevige kous en  solide 
connectors. De kabels zijn zeer flexibel en door middel van het aandraaien van de connectorhuls zeer goed en strak te 
monteren.

Ik beschik niet over een zogenaamde "high-endinstallatie", maar over een zo goed mogelijk op elkaar afgestemde 
installatie uit de middenklasse. Ik wilde graag ervaren of het verantwoord en zinvol is om in een dergelijke set 
zelfgemaakte kabels te gaan gebruiken. Mijn installatie bestaat uit een Octave buizen v.v, een Rik Stoet 300B e.v., een 
Marantz CD16E cd speler en Cabasse Iroise speakers gecombineerd met een Energy Sub.
 De Cabasse boxen klinken zeer open en direkt en geven een lekker luchtig en fraai hoog. De box is verder warm, maar 
ook helder van klank. De speakerbekabeling is van Acapella en de bekabeling tussen cd speler en v.v. was een van de 
Hul the second.
Na het eerst gewoon beluisteren de John van Gent (de eerste versie) Interlinks aangesloten. 
Bij het beluisteren valt al direct de toename in helderheid i n de muziek op.  De muziek geeft veel meer differentiatie. Je 
hebt nu veel meer  een focussering van alle instrumenten en stemmen en de muziek klinkt veel sprankelender.  Dit 
resultaat was direkt al merkbaar, maar het werd alleen maar beter. Ongelooflijk dat dit geluid met deze installatie is te 
realiseren! De muziek overheerst en niet de techniek van de set.

Later heb ik de tweede versie (zilver) en de derde versie (goud-zilver) aangeschaft waarbij elke versie weer iets meer 
geeft, zelfs soms teveel zodat het op z´n plaats is te experimenteren welke kabel waar het beste tot zijn recht komt.
 
Samenvattend kan ik over de John van Gent Interlinks zeggen:

-meer helderheid, sprankelender
-de ruimte om de instrumenten en stemmen neemt toe
-de bas is strakker, dieper, schoner, sneller
-een heerlijk luchtig  klankbeeld
-betere focussering
-afzonderlijke instrumenten en stemmen zijn beter hoorbaar

Mijn keuze is in ieder geval gemaakt. De John van Gent Interlinks zitten nu vrijwel overal tussen en ik kan me niet 
voorstellen dat in deze prijsklasse iets beters te krijgen is.
p.s.   in een latere fase heb ik in overleg met Johm ook de kabel van mijn draaitafel (Micro Seiki met Ortofoon MC30) 
vervangen door een John van Gent kabel met hetzelfde resultaat.
J.Doe


