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De oorzaak is te vinden in de onbalans tussen de krachten die op een strap-

holder staan en de mate waarin de schroef (die hem op z’n plek moet hou-

den) de kans krijgt hieraan weerstand te bieden. Je ziet het vooral gebeuren 

bij bassen met zachtere elzen of linden (basswood) body’s. Door het getrek 

en gesjor aan de strapholder lubbert het schroefgaatje geleidelijk uit en 

loopt de schroef los. Vroeg of laat eindigt je dierbare bas tijdens het spelen 

op de vloer, met alle gevolgen van dien. 

De vraag is nu hoe je de strapholders weer lekker vast aan de body krijgt. In 

ieder geval niet met een klodder houtlijm in het schroefgat of met een paar 

luciferhoutjes of cocktailprikkers als vulling. Zelfs een combinatie van deze 

twee wondermiddelen zal niet lang standhouden.

Grondig aanpakken
De enige oplossing is de zaak grondig aan te pakken. Dat gaat als volgt.

Draai de strapholders van de body. Gebruik hiervoor een goed passende 

schroevendraaier. De oude schroefgaten worden straks uitgeboord met een 

boortje van 6 mm. Gebruik hiervoor een staalboor, deze heeft het juiste 

model voor deze ingreep. In elk gat wordt daarna een houtdeuvel van 6 mm 

doorsnee geslagen, in elke doe-het-

zelfzaak te koop. Goede deuvels zijn 

van hard beuken gemaakt. Dat hout 

moet je hebben. Je voert dus niet 

alleen een reparatie uit, maar ook 

een verbetering.

Voordat je gaat boren, moet je eerst 

een aantal voorbereidingen treffen: zorg dat je er zeker van bent dat de deu-

vel net als het boortje 6 mm is. Er zit nog weleens verschil in. De deuvel moet 

er uiteindelijk strak ingaan. Snijd of schuur een kant van de deuvel recht en 

zorg dat je niet dieper boort dan nodig is door de boor te markeren met een 

stukje tape. Gebruik voor het boren een gewone boormachine en zorg dat de 

body goed vastligt als je boort. Vraag desnoods iemand om assistentie.

Bij Fender-achtige body’s zul je soms de hals moeten verwijderen om met de 

boormachine goed bij het gaatje van de bovenste strapholder te komen. 

Voor iemand die in z’n favoriete instrument durft te boren moet dit er ook 

nog wel bij kunnen. 

Na het boren worden de deuvels met wat houtlijm ingesmeerd en met 

behulp van een klein hamertje in de gaten getikt. Schuine kant eerst. Voor 

het laatste stukje houd je een houten klosje tussen de deuvel en de hamer. 

Sla je tenminste niet je lak kapot. Na een nachtje drogen kunnen de strap-

holders er weer op. Boor met een 2,5mm-boortje precies in het midden van 

de deuvel een gaatje van zo’n 2 cm diep waarin de schroef zijn nieuwe weg 

kan vinden. Vast is vast en dit gaat nooit meer los. Als je bas nu nog valt, 

valt er meer.

Peter Boekholt bouwt en repareert al 20 jaar bassen in een oude 

timmerwerkplaats in Winterswijk. Zijn filosofie is dat hij zijn kennis en 

ervaring liever deelt dan deze met mystiek te omhullen. 

www.pboekholt.nl

Strapholder weer vast!
Een veelvoorkomend probleem dat ik tegenkom bij het onderhouden van 

bassen en gitaren, is loszittende strapholders. Wanneer je ze wilt vastzetten, 

blijkt al snel dat dit niet meer lukt. De schroef draait ‘dol’ en biedt dus nooit 

de gewenste stevigheid aan het contact tussen instrument en draagband. 
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