
36 | Gitarist 377 | augustus 2022

test

Gurus  DoubleDecker MkII  & SexyDrive MkII

Boetiekoverdrive
Twee scheurdozen van Italiaanse makelij.  tekst Trevor Curwen  

Het in 2012 opgerichte Italiaanse Gurus wordt geleid door 
Chicco Bellini, met toppers als Steve Lukather, Joe Walsh 
en Adrian Belew als klant. Het merk wil nieuwe pedalen 

ontwerpen die zijn gebaseerd op klassieke apparatuur. De Echo-
sex pedalen zijn bijvoorbeeld replica’s van de vintage (en eveneens 
uit Italië afkomstige) Binson Echorec echo’s. Hetzelfde principe 

zien we hier aan het werk bij de DoubleDecker MkII, die is 
 gebaseerd op vintage Marshall ampsounds met de ‘Jose Mod’. 

Geleverd met hun eigen 12-volt netadapter zijn deze Gurus 
robuust gebouwde pedalen, voorzien van een opvallende zwart-
glazen bovenkant met achtergrondverlichting die aangaat als je 
het pedaal inschakelt.

 DoubleDecker MkII 
De MkII is een met een buis uitgeruste overdrive met twee 
 onafhankelijke kanalen met de karakteristieke Marshall-klank-
kleur. De kanalen kunnen los van elkaar of gecombineerd gebruikt 
worden. Jose Arredondo modificeerde versterkers voor gitaristen 
als Eddie Van Halen, Steve Vai en anderen. Een kenmerkend 
aspect van zijn werk is hier te zien in de vorm van de tuim-
elschakelaar waarmee beide kanalen zijn uitgerust en die de 
diode-oversturing inschakelt: germanium diodes voor kanaal 1  
en symmetrische led-diodes voor het iets ruigere kanaal 2.  
Elk kanaal heeft zijn eigen in- en uitgang, waardoor ze als aparte 
pedalen gebruikt kunnen worden via een loopswitcher of in 
omgekeerde volgorde (met een patchkabeltje) in een mono keten. 

Beide kanalen klinken als een authentieke Marshall en de sound 
is van clean tot zwaar overstuurd overtuigend, mede dankzij de 
tone- en presenceregelaars, die perfect samenwerken om je de 
sound te geven die je zoekt. De oversturende diodes zijn een 
bruikbare extra en maken de sound iets rauwer. Beide kanalen 
gecombineerd zorgt voor een gierende solosound. 

Conclusie

Een uitstekend en origineel ‘Marshall in een doosje’- scheur-
pedaal met twee kanalen en extra clipping-opties.

 SexyDrive MkII
Deze nieuwe versie van de SexyDrive MkII had misschien MkIII 
moeten heten omdat de batterij verdwenen is en de voetschake-
laar naar een andere plek is verhuist, naast nog een paar veran-
deringen. Maar zijn hoofdtaak is hetzelfde gebleven: het leveren 
van transparante, buizenachtige overdrive. 

De logische layout van de draaiknoppen, met duidelijk gemar-
keerde standen, maken het makkelijk geluiden in te regelen en 
favorieten instellingen te onthouden. De bovenste rij knoppen 
bestaat uit bass, middel en treble. Deze EQ-regelaars kennen 
geen extreme standen, maar zorgen voor stijlvolle klankopties 
om het geluid op je versterker af te stemmen: een beetje hoog 
toevoegen, een lichte midboost of het laag wat strakker. 

Er is behoorlijk veel gain voorhanden, maar bijzonder is hier  
de balance-regelaar, die het droge en overstuurde signaal mengt 
om attack en articulatie aan de vervormde sounds toe te voegen. 
Het is geweldig voor een randje in cleane klanken of texturen die 
je het gevoel geven over twee versterkers tegelijk te spelen. 

Conclusie

De eenvoudige bediening, natuurlijke transparante geluiden en 
uitstekende blendmogelijkheden met de balance-kop maken  
dit pedaal een winnaar.
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GURUS DOUBLEDECKER MKII
LAND VAN HERKOMST: Italië
TYPE: overdrivepedaal
FEATURES: true bypass
REGELAARS: volume 1, gain 1, presence 1, 
tone 1, jose/norm-schakelaar 1, volume 2, 
gain 2, presence 2, tone 2, jose/norm-scha-
kelaar 2, bypass-voetschakelaar 1 & 2
AANSLUITINGEN: ingang 1 & 2, uitgang 1 &  
2 - alle jack
VOEDING: 12V netadapter, 300 mA (mee-
geleverd)
AFMETINGEN: 5 x 2,7 x 9,4 cm (hxbxd)
DISTRIBUTIE: Sound Service, Berlijn (D),  
tel. 0049 (0)337089330
WEBSITE: sound-service.eu

GURUS SEXYDRIVE MKII
LAND VAN HERKOMST: Italië
TYPE: preamp/overdrivepedaal
FEATURES: true bypass
REGELAARS: bass, middle, treble, volume, 
balance, gain, bypass-voetschakelaar
AANSLUITINGEN: ingang, uitgang - alle jack
VOEDING: 9-12V netadapter (12V adapter 
meegeleverd), 40 mA
AFMETINGEN: 5 x 13 x 9 cm (hxbxd) 

GURUS SEXYDRIVE MKII

OORDEEL

❱❱ GITARIST ZEGT: Praktisch drivepedaal met balance- 
knop als geheime wapen

GURUS DOUBLEDECKER MKII

OORDEEL

❱❱ GITARIST ZEGT: Marshall-sounds in een doosje

 Rivalen
Gurus DoubleDecker MkII
■ Bogner La Grange

■  Wampler Plexi-Drive 

Deluxe V2

Gurus SexyDrive MkII
■  Fender Santa Ana 

 Overdrive

■  JHS Pedals Angry  

Charlie V3


