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gitaar wil je niet uit de schroefkop 
schieten. Onbedoeld relic’en is niet 
altijd gewenst…

Als je nog geen gereedschapssetje 
hebt in je koffer of gigbag, dan is de 
Mini-Multi van Groovetech een goede 
optie. Stel je wel zelf je halspen af, dan 
kan je voor de grotere versie zijn en het 
merk levert nog grotere gereedschapsetuis 
voor elektrische en akoestische gitaar en 
basgitaar.

Rockboard PedalSafe   Iets heel anders is de 
Rockboard met de PedalSafe, een doorzichtige 
siliconen bescherming voor je pedalen. Ze 
hebben een tweeledig doel. Ten eerste 
beschermen ze je pedalen tegen stof, bier en 
krassen, ten tweede blijven je instellingen 
bewaard onder het plastic kapje. De tijd is 
voorbij dat je de stand van de pedaalknoppen 
moet nalopen als je je pedalboard uit zijn 
hoes haalt.

Een PedalSafe bestaat uit een flexibele silico-
nen hoes die nauw om je pedaal past, met 
aan de bovenkant een afneembaar hard-
plastic kapje dat je regelaars beschermt en 
een kunststof onderplaat voor bevestiging 

op je pedalboard. Voor de bevestiging kun je 
klittenband gebruiken of de meegeleverde 
zelfklevende siliconen plak, die het op elk 
glad oppervlak vastzet. Zonder sporen achter 
te laten kun je deze bevestiging weer los-
halen en opnieuw gebruiken. Heb je een 
Rockboard pedalboard, dan is de versie met 
een QuickMount onderplaat handig, omdat 
deze simpelweg vastklikt.
Door de strakke passing is het even friemelen 
om de PedalSafe over je pedaal te trekken, 
maar dankzij de flexibiliteit lukt dat en door 
de wanddikte van twee millimeter is hij stevig 
genoeg om niet uit te scheuren. Volgens 
Rockboard is er voor tachtig procent van alle 
pedalen een PedalSafe beschikbaar. 

Heb je een PedalSafe nodig? Als je antwoord 
bevestigend is, dan kunnen wij zeggen dat 
het systeem degelijk is en doet wat het 
belooft. De prijs is heel redelijk, maar kan 
flink oplopen als je veel pedalen hebt.
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Groovetech Multi-Tool & Rockboard PedalSafe

Handige hebbedingen voor 
bassisten en gitaristen

Van sommige dingen wist je niet dat je ze nodig had. 
Steven Faber dook in de accessoirewereld en kwam 
boven met twee handige items. Een multi-tool van 
Groovetech en pedaalbescherming van Rockboard.
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Groovetech Mini-Multi Guitar/Bass Multi-Tool 
Groovetech komt met een multitool dat in de 
gigbag van elke (bas)gitaar past. Het is niet 
de eerste van het Amerikaanse merk, dat 
gereedschapssets maakt voor muzikanten en 
– onder een andere naam - piloten en motor-
rijders. Versie 1 had een dopsleutel voor het 
verstellen van je halspen en aangezien de 
meeste gitaristen - als ze het al zelf doen - 
hiervoor liever een speciale sleutel gebruiken, 
kon het kleiner en goedkoper.

In het stevig geel kunststof handvat van de 
Multi-Mini zitten aan beide zijden een aantal 
gereedschappen, waaronder de meest 
gebruikte maten voor het afstellen van actie, 
tremolo en elementen. Je vindt zowel een 
grote als kleine platte- en kruiskopschroeven-
draaier, acht inbussleutels, een meetlatje met 
metrische en inchesverdeling, en… een 
flesopener. Ik kon geen schroef of bout op 
mijn gitaar vinden, waarop niet een van de 
sleuteltjes uit de Mini-Multi past. De kwali-
teit is goed, te merken aan de passing van de 
schroevendraaiers. Belangrijk, want op een 
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