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J. ROCKETT  
CLOCKWORK ECHO
RICHTPRIJS: € 449,-
LAND VAN HERKOMST: VS 
TYPE: delaypedaal 
BIJZONDERHEDEN: true 
bypass 
REGELAARS: mix, level, 
time, repeats, speed, 
depth
VOETSCHAKELAARS: 
bypass, modulatie, 
 taptempo
AANSLUITINGEN: stan-
daard ingang, standaard 
uitgangen (l&r), expres-
siepedaal (repeats), 
expressiepedaal (delay-
tijd)
VOEDING: 9V adapter,  
30 mA minimaal (niet 
inbegrepen)
AFMETINGEN: 5,5 x 13,3 x 
12,1 cm (hxbxd)
DISTRIBUTIE:  
Face, Boom (B),  
tel: (0032) (0)3 844 67 97
DISTRIBUTIE: www.face.be

J. ROCKETT CLOCKWORK ECHO

OORDEEL

❱❱ GITARIST ZEGT: Een waardige update van een analoge 
klassieker; klinkt goed en heeft veel extra mogelijkheden
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 Rivalen
 ■  Electro-Harmonix 

Deluxe Memory Man
 ■ Xvive Memory 
 ■  Universal Audio 

 Starlight Echo Station

test

J. Rockett Clockwork Echo

Analoge delay voor nu
J. Rockett vernieuwt het Deluxe Memory Man-concept. tekst Trevor Curwen foto’s Philip Barker

D
e Deluxe Memory Man is 
een bewonderd analoog 
delaypedaal. De eerste 
exemplaren verschenen 
eind jaren zeventig en 

The Edge maakte de Memory Man 
een onmisbaar onderdeel van de 
vroege U2-sound. Van de oorspron-
kelijke fabrikant Electro- Harmonix 
zijn ook nu nog verschillende uit-
voeringen op de markt. Zoals bij 
veel klassiekers het geval is, houdt 
dat andere merken niet tegen met 
een verbeterde of uitgebreide versie 
van het beroemde pedaal te komen. 
J. Rockett is de laatste van een 
reeks fabrikanten om de Deluxe 
Memory Man te  tackelen, met het 
voordeel dat ze niemand minder 
dan de oorspronkelijke ontwerper 
Howard Davis in hun team hebben. 
Ze hebben er vier jaar over gedaan, 
maar nu is de Clockwork Echo er 
dan toch. Iedereen is het er over eens 

dat een originele vintage Deluxe 
Memory Man geweldig klinkt, maar we 
weten ook dat het origineel op sommi-
ge operationele punten tekortschiet. 
Zo is het een behoorlijke grote doos, 
hij heeft een 24-volt voeding nodig, 
taptempo ontbreekt, in plaats van 
 stereo moet je het doen met een wet- 
en een dry-uitgang, en de controle 
over de modulatiefuncties is beperkt. 
J. Rockett heeft al die punten aange-
pakt en heeft een pedaal gecreëerd 
op basis van klassieke, analoge 
 bucket brigade (BBD) chips voor  
een authentieke sound, maar dan 
met digitale besturing. 

De Clockwork Echo is lekker com-
pact en slaagt erin drie schakelaars 
over zijn 13,3 cm brede oppervlak 
te verdelen. Die drie zijn voor 
bypass, modulatie aan of uit, en 
taptempo. Het pedaal werkt op 9 
volt, dus hij kan gewoon worden 
aan gesloten op de meest gebruikte 

voedingen voor je pedalenplank. 
Intern wordt het voltage omgezet 
naar 24 volt voor een betere klank. 

De levelknop wordt niet beïnvloed 
door de voetschakelaars; die is altijd 
actief en in staat om je signaal een 
permanente boost te geven. Alles 
boven de minimale stand is een boost 
en de natuurlijke vervorming van de 
voorversterker draagt flink bij aan je 
sound. Je kunt de mixregelaar (die de 
balans tussen het effect en het droge 
signaal regelt, variërend van 0 tot 
100% effect) helemaal naar links 
draaien en zo de Clockwork Echo 
puur gebruiken om je toon te ver-
beteren, maar ons beviel de manier 
waarop de herhalingen vervormen met 
een robuuste stand van de levelknop. 

Geluid 

Je stelt de delay in met de stan-
daard regelaars voor time en 

 re  peats. De delay varieert van dub-
belen en slapback tot maximaal 
600 ms aan echo, voldoende dus 
voor de meeste toepassingen. De 
herhalingen mengen heel muzikaal 
met je geluid en sterven op een 
natuurlijke, vloeiende manier uit. 
Aangezien dit een analoge delay is, 
gaan de herhalingen vanaf een 
bepaalde stand van de repeatsre-
gelaar oscilleren, maar er is een 
sweet spot die je in staat stelt veel 
herhalingen te gebruiken voor je 
dat punt bereikt. 

Door te experimenteren met de 
time- en repeatknop zijn veel van 
de gebruikelijke dub- en scifi- 
effecten te realiseren, maar de 
Clockwork Echo heeft nog een spe-
ciale troef voorhanden: je kunt er 
namelijk twee expressiepedalen 

tegelijk op aansluiten, een voor elk 
van de genoemde parameters - en 
de repeatsfunctie is dan met name 
aantrekkelijk omdat je steeds dat 
oscillatiepunt kunt opzoeken om 
vervolgens een klein beetje gas 
terug te nemen.

Wat de Deluxe Memory Man wer-
kelijk onderscheidt van de andere 
delays is zijn geïntegreerde modula-
tie: de keuze tussen chorus of 
vibrato en bediening via één knop. 
De modulatie van de Clockwork 
Echo laat zich echter veel genuan-
ceerder regelen door middel van de 
speciale speed- en depth-regelaar, 
aangevuld met een voetschakelaar 
om de modulatiefunctie in of uit te 
schakelen. Als je een minimale 
delaytijd instelt, kun je het pedaal 
alleen voor de modulatieklanken 
gebruiken, zelfs met een beetje 
ambience, tenzij je de mixknop op 
maximaal hebt staan. 

Met de regelaars kun je allerlei 
coole chorus-, vibrato- en 
rotary-achtige klanken instellen. 

Maar de magie is te vinden in de 
overloop van delay en modulatie, 
wat een sfeervol geheel oplevert  
van herhalingen met een beetje 
bandecho-achtige zweving tot  
milde chorus of juist een heel 
extreem effect. 

Conclusie 

Als je op zoek bent naar een analoge 
sound en niet naar een digitale simu-
latie daarvan, dan is de J. Rockett 
Clockwork Echo precies wat je 
nodig hebt: volop bekende vintage 
sounds, maar nu aangevuld met 
moderne verworvenheden zodat je 
niet langer vastzit aan de beperkin-
gen van een echt vintage pedaal.  
Je kunt je afvragen of dit niet veel 
geld is voor een pedaal dat maar 
één ding doet, maar het doet dat 
ene ding wel heel erg goed. De 
combinatie van analoge delay, 
preampgain en modulatie levert 
inspirerende geluiden op - en dat 
mag best wat kosten. G

1  LEVELKNOP
Deze knop is altijd actief, onafhanke-
lijk van of de delay en modulatie zijn 
ingeschakeld 

2  TEMPO-LED
Deze led knippert in het tempo van 
de delay, of die nu is ingesteld via 
een knop, via taptempo of via een 
aangesloten expressiepedaal 

3  SPEED- & DEPTHKNOP
Deze regelaars bepalen de sound van 
de modulatie en bestrijken een brede 
reeks aan mogelijkheden 

4  MIXKNOP
Hiermee bepaal je de balans tussen 
het droge en het effectsignaal - er is 
een 50/50 mix rond de 12-uurstand 

5  LINKER- & RECHTERUITGANG
Kies er één voor een standaard mono 
set-up; als je beide gebruikt voor ste-
reo, is het signaal van een van beide 
uitgangen uit fase
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