Complete looper
door Gertjan Smit

Yamaha THR30II Wireless combo
De tweede versie van Yamaha’s succesvolle ‘Third Amp’concept zit in dezelfde strakke behuizing als de eerste.
De gebruikte VCM amp-modelingtechnologie laat je kiezen
uit drie groepen (Classic, Boutique en Modern) en acht soorten versterking: Clean, Crunch, Lead, Hi Gain, Special, Bass,
Aco (akoestisch) en Flat, een neutraal geluid zonder ampmodeling. Ook kun je met bluetooth muziek streamen via
de hifi-achtige luidsprekers en met de Mobile Editor is
inregelen op afstand mogelijk. De THR30II is zelfs klaar
voor draadloos gebruik (als je er tenminste een Line 6 Relay
G10 Transmitter bij koopt) zodat je helemaal geen snoeren
meer hoeft aan te sluiten. nl.yamaha.com

Eén van de producten van dit jaar die me
echt zijn bijgebleven is het Looperboard van
HeadRush. Het is in mijn ogen de meest
complete looper die er nu op de markt is.
Wat daar vooral bij in het oog springt zijn de vier in- en
uitgangen die je onafhankelijk van elkaar kan routen.
Verder het centrale touchscreen, waarop je precies kan
volgen wat je aan het doen bent.
Tel daar de ingebouwde effecten bij op en je hebt een
compleet loopstation waar je direct mee het podium op
kan. Je hoeft verder alleen maar je instrument(en) mee
te nemen.
Het fijne is dat het nog steeds een plug & play-product
is, wat de meeste gitaristen zullen waarderen, maar min
of meer de flexibiliteit biedt die je normaal alleen vindt
bij software zoals Ableton.

Warwick Rockboard

Boss Waza Tube Amp Expander

Dit is niet zo zeer een apparaat, maar een modulair systeem
om een perfecte pedalboard te bouwen met bij elkaar passende onderdelen van topkwaliteit. De metalen planken
staan stevig op voetjes van rubber en voelen solide, maar
niet overdreven zwaar aan. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten, variërend van 460 tot 1020 mm breed.
Je voeding kan eronder gemonteerd worden en heb je die
nog niet, dan heeft Warwick er verschillende in de aanbieding. Verder bestaat de reeks uit alles wat je nodig hebt om
je pedalenproject tot een goed einde te brengen, zoals patchbay-modules voor verschillende toepassingen. Slim bedacht,
enorm veelzijdig en superhandig: wij zijn fan van dit innovatieve systeem om je pedalboard helemaal naar wens te
maken. www.rockboard.de/en

Het is niet zo moeilijk om een beestachtig goed geluid uit een
buizenversterker te halen, zolang die maar hard genoeg staat.
Maar dat laatste is thuis vaak helemaal niet mogelijk - en daar
is dan de reactieve loadbox voor uitgevonden. De Tube
Expander bootst de dynamische interactie tussen een versterker en luidspreker(s) tot in de details na, waardoor je wel de
sound, nuances en feel van een versterker op 10 krijgt, maar
niet het volume. Hij heeft zijn eigen eindversterker, waardoor
je ook het omgekeerde kunt doen, namelijk de output van een
kleine versterker opkrikken tot stadionvolume. Daarnaast
kan hij de karakteristieken van allerlei (combinaties) van
soorten luidsprekers nabootsen. Ons oordeel? Knap ontworpen en bijzonder nuttig - een hele stap vooruit vergeleken met
de oude attenuators. www.boss.info/nl G
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