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Tekst: Hidde Roordatest

Een prima betaalbare mini-
versterker voor elke situatie

DSM & Humboldt Electronics Simplifier Bass Station

Alles wat je nodig hebt
Het wordt steeds normaler in bassistenland: het thuis laten van je 
versterker en alleen een kleine voorversterker meenemen, om vervolgens 
alles via je oortjes te laten gaan. Het scheelt een hoop sjouwen,  
het scheelt de geluidstechnicus een hoop gedoe met podiumgeluid  
en versterkers die te hard staan en je hebt tóch altijd je eigen klank 
bij je. Er is al een heel aantal merken dat zo’n voorversterker bouwt; 
denk bijvoorbeeld aan de Radial Bassbone, de Aguilar Tone Hammer 
en de Noble Dual Tube Preamp.

E
n nu is er een Chileense bouwer die een 
eigen duit in het zakje doet met de Simplifier. 
Er zijn een aantal dingen die meteen opvallen. 
Zo staat er als je het doosje openmaakt in het 

deksel geschreven ‘Inspired by God, designed by 
science, assembled with love’. Er zit dus in ieder 
geval een hoop liefde en inspiratie in. Verder is dit 
exemplaar thuis in elkaar gezet: ‘Made at home 
during the covid-19 lockdown, Santiago de Chile’. 
Deze Simplifier is dus echte huisvlijt! Dat is soms 

heel gaaf en soms heel matig. Laten we hopen op 
het eerste.

De naam ‘Simplifier’ doet een heleboel vermoeden, 
maar een blik op het apparaatje, dat ongeveer het 
formaat van een gemiddeld effectpedaal heeft, 
boren die vermoedens meteen de grond in: wat een 
enorme berg knopjes, schakelaars en dingetjes zitten 
er op dit apparaat! Hoezo simpel? Nou, eigenlijk 
valt het best wel mee. In essentie is het niet veel 

meer dan een driebandstoonregeling (gebaseerd 
op de Ampeg SVT) en een kabinetsimulator met wat 
losse schakelmogelijkheden. Je kunt kiezen uit drie 
verschillende speakerkasten (4x10, 8x10 en 1x15), 
waarbij je de positie van de microfoon kunt bepalen 
én de kleuring van de speaker: helder, modern of 
warm. Het blijven allemaal een beetje abstracte 
 termen, maar als je even door de schakelaars heen 
klikt, wordt het je prima duidelijk wat er allemaal 
mogelijk is.

Uiterst netjes
Er zitten ook nog wat schakelaartjes aan de zijkant: 
een aardliftschakelaar, een out/thru-uitgang (hier 
gaat je cleane signaal of het bewerkte geluid naar 
buiten) en een schakelaar voor je passieve of 
actieve bas. Hartstikke handig allemaal, maar het 
zijn allemaal plastic schakelaartjes. De Simplifier  
is dusdanig klein dat je hem waarschijnlijk in je 
bastas meeneemt naar je show en ik weet niet of  
die plastic schakelaartjes daartegen bestand zijn. 
Wellicht is een apart beschermend doosje handig? 
Verder zit het ding uiterst netjes in elkaar. Wat 
bouwkwaliteit betreft kun je er wel van op aan dat 
hij een tourtje overleeft en door z’n formaat merk  
je waarschijnlijk bijna niet dat je hem mee hebt.  
Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om ‘m op je 
pedalboard te zetten.

Het belangrijkste bij elke versterker, van groot tot 
klein, is dat hij goed klinkt als hij neutraal staat. 
Moet je veel aan de knoppen draaien om jouw 
sound te krijgen? Dan is dat waarschijnlijk niet  
de ideale versterker voor jou. Bij de Simplifier moet 
je wel even aan één knop draaien om hem goed te 
horen: de Preamp Blend moet helemaal naar rechts 
staan, dan hoor je alleen de voorversterker. En die 
klinkt, verrassend genoeg, behoorlijk clean. Het lijkt 
erop dat de Simplifier vrijwel niet kleurt als je alles 
neutraal hebt staan en dat lijkt me alleen maar 
positief.

Op het moment dat je aan de knoppen gaat  
draaien valt het op dat ze eigenlijk niet zo heel  
erg heftig zijn. De bijkleuring die je hoort is vrij 
subtiel, maar wel erg handig. Een kléin beetje 
meer hoog, een kléin beetje meer ‘resonance’,  

het zijn allemaal dingen die we allemaal wel eens 
nodig hebben gehad op het podium. Groot nadeel 
van met name de schakelaars is wel dat ze vanwege 
het formaat van het apparaat nogal op elkaar 
gepropt zitten en het zal zeker in een livesituatie 
nogal moeilijk zijn om even snel een instelling aan 
te passen. 

Neem je hem mee naar je gig?
De Simplifier is een handig ding. Hij is klein, weegt 
niet al te veel en heeft echt enorm veel functies aan 
boord. Hij heeft geen overbodige handigheidjes, 
maar eigenlijk gewoon alles wat je nodig zou 
 kunnen hebben als je je versterker niet bij je hebt. 
Persoonlijk raak ik wat overprikkeld door de over-
weldigende hoeveelheid mogelijkheden en knopjes 
- 10 knoppen en 8 schakelaars is écht heel veel, 

maar als je eenmaal een goeie klank te pakken 
hebt, kun je bij wijze van spreken je knopjes  
 vast lijmen en er nooit meer aan denken. Nog een 
heel fijne optie: de Simplifier kun je gewoon op je 
pedalboardvoeding aansluiten, hij werkt op 9 volt 
en gebruikt maar 100 mA. 

Het enige kritiekpunt gaat over de eerder 
genoemde plastic schakelaars en knopjes aan de 
zijkanten: gaan die het overleven in de gemiddelde 
bastas? Ik betwijfel het, dus je zult wel even moeten 
nadenken hoe je hem vervoert. Als je dat voor 
elkaar hebt, heb je een prima, betaalbare mini-
versterker bij je die in elke situatie bruikbaar is.  
Prijs € 339,- • 
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