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met humbuckers. Daarnaast klinkt hij 
 uitstekend bij slidespel.

Conclusie

Je ziet steeds meer pedalen die geschikt 
zijn voor een wisselende backline en de 
JHS PG-14 is daarvan een goed voorbeeld. 
Een stoere overdrive die vrienden kan wor-
den met veel verschillende ver sterkers. G

De PG-14 is Paul Gilberts signature-
overdrive, gemaakt door het Ameri-
kaanse JHS Pedals. En die 14?  

Dat is de schoenmaat van mr. Gilbert en 
dat komt overeen met onze maat 47-48. 
Dat u het weet.

Het pedaal is bedoeld om aan elke clean 
ingestelde versterker een overdrivekanaal 
toe te kunnen voegen. En omdat elke 
 versterker weer anders klinkt hebben JHS 
en Paul Gilbert een semi-parametrische 
middenregeling toegevoegd.

Ontwerp

We hebben roze knoppen voor volume, 
toon (een standaard toonregelaar die de 
hoge frequenties kan temperen), mid 
(boost/cut van de middenfrequenties) en 
mid freq, waarmee je de frequentie selec-
teert die je versterkt of dempt. Het bereik 

van deze regelaar ligt tussen de 400 Hz en 
7,5 kHz. Dan zijn er twee zwarte regelaars 
voor drive en push. 

Gebruik

Met de roze regelaars stel je de PG-14  
in zodat hij goed klinkt bij je versterker.  
De drive geeft de mate van oversturing, 
waarbij je zeker genoeg hebt, maar niet 
overdreven veel - het is geen high-gain-
pedaal. De pushregelaar is een ingangs-
boost voor het voorversterkergedeelte van 
het circuit, die werkt als een cleanboost 
voor een buizenversterker: als je ‘m ver 
opendraait verzadigt de voorversterker en 
krijg je een spetterig geluid dat inzakt op 
het moment van aanslaan. De overdrive 
klinkt meer krachtig en robuust dan vloei-
end en romig en in onze beleving kwam  
hij het meest tot zijn recht met een gitaar 

Voor wie een extra overdrivekanaal zoekt.  tekst Steven Faber
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echt vies kan worden.
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Blend is in feite de belangrijkste regelaar 
omdat je daarmee de balans tussen de 
drivesound en je pure piëzosignaal 
bepaalt. Die combinatie levert een 
 functioneel, veelzijdig en uitermate 
 muzikaal pedaal op dat een waardevolle 
toevoeging is aan een toch al succesvolle 
serie effecten. G

Toen Fender begin 2018 een gloed-
nieuwe serie effecten introduceerde, 
hadden maar weinigen verwacht hoe 

enthousiast het bedrijf nieuwe pedalen 
zou gaan toevoegen; er zijn nu niet minder 
dan 22 goed gebouwde en innovatieve 
pedalen  verkrijgbaar.

Dit is Fenders eerste pedaal speciaal 
voor akoestische gitaren in de serie, en waar 
je misschien de voor de hand liggende 
reverb, compressie of delay zou ver-
wachten, heeft Fender gekozen voor een 
speciaal ontworpen overdrive. We zijn 
benieuwd!

De Smolder heeft net als de andere 
pedalen in de serie een stevig chassis, 
bedrukt met een eenvoudig en eigen-
tijds lettertype dat duidelijk aangeeft  
wat de regelaars doen. De leds op de 
regelaars maken het verschil op een 
 donker podium, maar kunnen ook worden 
 uitgeschakeld.

Pickup Compensation

Fender weet heel goed dat hun pedaal-
circuits nieuwe mogelijkheden bieden 
waarop concurrerende merken geen 
 antwoord hebben. En dat gaat een stuk 
verder dan je zou denken; zelfs met de 
drive helemaal dicht verbetert de Pickup 
Compensation-regelaar het geluid van de 
piëzo van onze elektro-akoestische gitaar 
aanzienlijk. Wat een handige functie!
Gain brengt je van een lichte boost tot in 
veel steviger gebied, waarbij de EQ ervoor 
zorgt dat je geluid controleerbaar en  orga -
nisch blijft en je er alle kanten mee op kunt. 

Conclusie

De toonregelaar verwijdert effectief alle 
krassende en knisperende bijgeluiden uit 
je drivesound (eerlijk gezegd hadden we 
daar sowieso al niet veel last van) en 

De almaar groeiende familie Fender effecten verwelkomt  
zijn eerste effectpedaal voor akoestisch gitaar. tekst Rob Laing
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❱❱ GITARIST ZEGT: Een functioneel, veelzijdig en uitermate  
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