
Nou John, hebben die kabels van jou nooit gehoord van een inspeelperiode! Als ze koud uit 

de doos dit al laten horen, dan heb jij truly een magic link gemaakt! En wat voor een zeg!! 

 

Deze kabel John is een audiofiel's wet dream om het plat te zeggen. Ik ben al 2 uur nu Eva 

Cassidy aan het beluisteren en als je haar gouden stem kent weet je ook dat ze door een paar 

topmuzikanten is begeleid bij haar opnames, muzikanten die ook niet audiofielen zullen 

bekoren met hun instrumenten. 

 

Ik kan heel precies nu de muzikanten volgen, zoveel lucht/zwart zit er tussen de instrumenten, 

ik wordt letterlijk in de muziek gezogen nu. 

 

Ik hoor de versie zilver/goud  II weer terug en nog veel meer detail. Ik weet niet of ik de 

komende dag nog meer kan verwachten van jou magie in deze interlink want ik vergeet nu al 

om tijdig adem te halen, zo diep wordt ik in de muziek gezogen. 

 

John, jij kiest bewust denk ik voor een ietwat low profile, maar in mijn optiek mag een talent 

van jou kaliber best wat meer van zich doen spreken, jij hebt daar recht op; jij verkoopt geen 

lucht!!!  

 

Ik had vorige week nog audio vrienden op bezoek die een interlink van meer dan 1200 euro 

hadden meegenomen en na 2 uur luisteren vroeg ik ze waarom ze zo'n bedrag hadden 

neergeteld; na jou versie 2 gehoord te hebben en de prijs hadden ze in de gaten dat ze voor 

lucht hadden betaald! 

 

Maar de ras audiofielen die jou werk kennen die vertellen het door en steken zo anderen aan, 

daar is ook wat voor te zeggen. Ik hoop niet dat je ooit een versie 4 gaat maken want beter dan 

dit kan het volgens mij niet. 

 

Deze jongen is verkocht en nogmaals John, hij ziet er super strak uit en klinkt inderdaad 

magisch! 

 

Groetjes, 

 

A John van Gent addict 

 

Werner 


