STEVEN FABER is testredacteur van ons

ROCKBOARD SERIE

PEDALENPLANK OP MAAT

zustermagazine Gitarist. Daarnaast
geeft hij les op zijn gitaarschool en
speelt hij graag pop en jazz. Steven
houdt van Amerikaanse gitaren,
Nederlandse boetiekversterkers en te
veel pedalen.
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Een béétje gitarist of bassist kan niet om een pedalboard heen. Als je vandaag de dag bij
een optreden aankomt met losse effectpedaaltjes en een stapel voedingen, krijg je een
meewarige blik van de technicus, want dat is natuurlijk vragen om problemen. Warwick
introduceert de geheel vernieuwde Rockboard-serie pedalboards, die nu ook drie modules
omvat om alles eenvoudig aan te sluiten.
De nieuwe Rockboard-serie bestaat uit zeven
pedalboards, onderverdeeld in Duo-, Tres-,
Quad- en Cinque-modellen. Deze benaming
slaat niet op het aantal pedalen dat je kunt
plaatsen, maar geeft de diepte aan, van 146
mm voor de Duo tot 416 voor de Cinque. Van
de Duo en Tres is één model beschikbaar, terwijl de Quad in twee verschillende breedtes
komt en de Cinque zelfs drie formaten heeft.
Het grootste model is meer dan een meter
breed. Bij elk model kun je kiezen tussen een
gigbag of een koffer.

Tegelijk met deze pedalboards zijn drie
modules uitgebracht die alle aansluitingen
op één plek samenbrengen. Deze passen op
elk Rockboard, met uitzondering van de
Duo.

NETJES In tegenstelling tot de oudere
Rockboards zijn de pedalboards nu uit een
enkele plaat aluminium gemaakt. Zoals bij
een ouderwetse papieren bouwplaat zijn de
randen omgevouwen waardoor hij zijn vorm
krijgt. Hierdoor zijn ze tegelijk licht en ste-

vig. De bredere boards zijn aan de onderkant voorzien van één of meerdere extra
ondersteuningsribben. Hiertussen kun je
eenvoudig elke gewenste voeding plaatsen
met behulp van de The Tray, een vlakke
plaat die je tussen de ribben kunt bevestigen. De bovenkant van elk Rockboard is
voorzien van sleuven. De bekabeling kun je
via deze sleuven naar de onderkant leiden,
zodat je pedalenplank er netjes uitziet. Op
de Duo na hebben alle Rockboards aan de
voorkant een uitsparing met witte rubber

Er zijn drie verschillende modules met aansluitingen die je in je Rockboard kunt plaatsen
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rand. Haal je deze weg dan past daar precies
één van de drie beschikbare modules in.

DE MODS De Mod 1, 2 en 3, zoals de modules heten, zijn kleine kastjes in een metalen
behuizing (belangrijk, want dat voorkomt
brom) met aan de voor- en achterkant
dezelfde aansluitingen. Met twee bijgeleverde schroefjes bevestig je een module aan
je Rockboard. Mod 1 heeft vijf jack-aansluitingen, een xlr en aansluitingen voor een
9V-adapter en een netsnoer. Zo kun je bijvoorbeeld een set-up maken met een
ingang voor gitaar, uitgang naar je versterker, send en return van een versterkereffectloop en een uitgang voor een switchkabel
(kanaalkeuze, reverb of effectloop van je
versterker). De xlr kan gebruikt worden om
het signaal rechtstreeks naar een mengpaneel te sturen als je een pedaal met speakersimulatie gebruikt.

Mod 2 is bedoeld voor wie gebruik maakt
van midi en heeft naast een midi in- en uitgang vier jacks en een usb- en netsnoeraansluiting. De derde module is bedoeld voor
singer-songwriters die pedalen hebben voor
gitaar en zang. Hij heeft drie trs-jacks, drie
xlr’s en een netsnoeraansluiting.

PLUSPUNT De Rockboards zijn ondanks hun
lage gewicht erg stevig. Je kunt er gerust op
gaan staan zonder bang te hoeven zijn dat
er iets doorbuigt. Bij elke pedalenplank
worden kabelbinders en klittenband geleverd, maar je kunt natuurlijk ook kiezen
voor een andere bevestigingsmethode zoals
dual lock-tape.
De modules zijn echt een extra pluspunt
doordat je hiermee je plank bij een optreden snel kunt aansluiten en alle aansluitingen op één punt zitten. De montage van de

‘JE KUNT GERUST OP DE ROCKBOARDS GAAN
STAAN ZONDER DAT ER IETS DOORBUIGT’

modules aan de voorkant heeft het voordeel
dat de aansluitingen niet op een plek zitten
waar je erop kunt gaan staan. Een nadeel
kan zijn dat het aan de kant van het publiek
zit. Dus als je op plekken speelt waar het
podium klein is (of afwezig) en het publiek
veel drinkt, kan dat soms problemen geven.
Het is trouwens wel goed om te bedenken
dat de modules volledig passief zijn, het zijn
alleen doorverbindingen. Dus de usb-aansluiting van Mod 2 moet je zelf aan de achterkant aansluiten op de juiste voeding als
je ‘m aan de voorkant wilt gebruiken voor
het laden van je telefoon of tablet.

ENTHOUSIAST De vernieuwde Rockboardserie biedt voor vrijwel elke pedalenliefhebber een goede oplossing. Van iemand die
genoeg heeft aan vijf effecten, tot gitaristen voor wie meer echt veel meer is. Wil je
een versie met gigbag, of heb je liever een
koffer omdat alles in de bandbus meegaat?
De keus is aan jou. De modules zijn een zeer
handige toevoeging, zolang je het geen
probleem vindt dat de aansluitingen aan de
voorkant zitten. De Rockboards zijn licht,
stevig en scherp geprijsd. Je hebt het vast al
door, wij zijn enthousiast!
SEPTEMBER 2018 | MUSICMAKER 458

023

