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INFO: ORIGIN EFFECTS REVIVALTREM                  PRIJS: € 395,-                 TYPE: AMPSIMULATIE EN TREMOLO-EFFECT                 WEBSITE: WWW.ORIGINEFFECTS.COM

INFO: ELECTRO-HARMONIX CNTL KNOB                          PRIJS: € 40,-                           TYPE: STATISCH EXPRESSIEPEDAAL                           WEBSITE: WWW.EHX.COM

de achtergrond om weer terug te komen als 
je noot/akkoord uitklinkt. Het is een mooi en 
expressief effect, zowel met de klassieke 
sinusgolf als in de meer  hoekige variant met 
een asymmetrische golfvorm. Er is meer dan 
genoeg variatie mogelijk in diepte en snel-
heid, waarbij de laatste (net als een aange-
sloten taptemposchakelaar) samenwerkt 
met de Multi-schakelaar met modes voor 
kwartnoot, achtste en achtste triolen. G

veel verschillende merken en niet alleen 
die van Electro-Harmonix. Wel heb je  
voor de Cntl Knob stroom nodig.  G

O rigin Effects, bekend van zijn 
 compressors en RevivalDrive effec-
ten, heeft een nieuwe reeks analoge 

‘amp-in-a-box’-pedalen. Deze solide pedalen 
zijn gebaseerd op de RevivalDrive-techno-
logie, maar reproduceren een ingebouwd 
effect van een specifieke versterker.  
De Revival Trem staat voor de 1962 Brown 
Fender Deluxe en zijn kenmerkende 
tubebias- tremolo. Het pedaal is uitgerust 
met twee voetschakelaars (bypass en tremolo- 
effect) en een Post-Drive EQ-filter om het 
pedaal optimaal te laten samenwerken  
met wat erna komt. Kies tussen P/Amp 
(eindtrap, mixer, audio-interface), EQ1 
(Fender-  achtige versterker) of EQ2 (Mar-
shall-achtige versterker). Ook is er een 
aansluiting voor een externe voetschake-
laar of effectswitcher. 

We hebben allemaal wel effecten 
waar we een expressiepedaal op 
kunnen aansluiten en we weten 

allemaal dat zo’n pedaal veel ruimte kan 
innemen. Voor wahs en whammy’s kun je 
niet zonder de scharnierfunctie van zo’n 
pedaal, maar er zijn ook effecten waar dat 
helemaal niet noodzakelijk is. Voor die 
gevallen introduceert Electro-Harmonix nu 
een elegante oplossing, die veel minder 
ruimte op je pedalenbord inneemt dan  
een conventioneel expressiepedaal. 

Zelf kiezen
Met de compact vormgegeven Cntl Knob 
kun je schakelen tussen twee door jezelf 
ingestelde parameterwaarden. Met andere 
woorden: met een druk op de knop  wissel 
je af tussen twee posities van een stan-
daard expressiepedaal. Je stelt die twee 
waarden in met een tweetal knoppen (EXP 
1 en EXP 2), die elk een eigen led hebben 

Bias-tremolo
Het pedaal heeft een fraaie, authentieke 
Fender-klank en gaat van typisch Deluxe 
clean tot typisch Deluxe vervormd, waarbij 
de toonregelaar je helpt het tophoog in te 
stellen. We kennen bias-tremolo van 
bepaalde Fender tweed en brownpanel 
 versterkers; deze ontstaat door het  variëren 
van de voorspanning van de eindbuizen. 
De RevivalTrem bootst dit zeer nauwkeurig 
na en reageert daarnaast uiterst dynamisch 
op je spel, een effect dat nog wordt ver-
sterkt naarmate je meer drive gebruikt. 

Expressief
In feite kun je de tremolo dus ‘bespelen’. 
Speel zacht en je hoort het effect duidelijk, 
maar sla harder aan en het verdwijnt naar 

om te laten zien welke op dat moment 
actief is. Draai je een van beide knoppen 
helemaal naar links, dan vertegenwoordigt 
dat de stand van een expressiepedaal 
waarbij je met je hiel tegen de grond 
drukt. Draai je zo’n knop helemaal naar 
rechts, dan is dat of je op een expressie-
pedaal je tenen tegen de grond drukt.  
Zo bestrijk je alles tussen 0 en 127, 
 waarbij je dus de minimale en maximale 
waarden zelf mag kiezen. 

Eindeloze mogelijkheden
De mogelijkheden zijn eindeloos, inclusief 
het schakelen tussen twee ‘presets’ in het 
geval dat je expressiewaarden  
hebt ingesteld voor meerdere parameters, 
of afwisselt tussen twee gaininstellingen 
van een drivepedaal, of tussen twee toon-
hoogtes van een pitchshifter. Aangezien de 
polariteit van de Cntl Knob schakelbaar is, 
kun je hem gebruiken met de effecten van 

Een amp-modulatiecombinatie die authentieke vintage 
sounds biedt. tekst Trevor Curwen

Een handig alternatief voor een expressiepedaal. tekst Trevor Curwen
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