
Gebruikershandleiding 

Blackberry Bass Overdrive (BJF design) 

 

Dank je wel voor de aanschaf van de Blackberry Bass Overdrive by One Control. 

 

- Omschrijving: 

De nieuwe One Control Blackberry Bass Overdrive grijpt terug naar het originele BJFe 
Blueberry Bass Overdrive-model, een van de klassiekers uit de vroege BJFe-tijd. Dit is 
een zeer licht Overdrive-pedaal, specifiek ontworpen voor bassisten (maar ook te gek op 
gitaar) dat helpt om een licht overstuurde en meer aanwezige bastoon te geven, op elk 
volume en met elke versterker – of zelfs direct naar de tafel! Veel spelers noemen deze 
sound 'grit', vergelijkbaar met een grote buizenversterker die luid op concertvolume 
staat, maar dan in pedaalformaat. Bjorn nam het eerste BBOD-model dat hij ooit 
gemaakt heeft en hij voegde een nieuwe 'body'-knop toe aan het originele circuit. 
Hiermee kan de speler zeer precies de midfrequenties, oftewel body-frequenties, 
indraaien, waardoor de bas duidelijker in de mix naar voor komt, zonder dat het volume 
omhoog gaat. Deze nieuwe One Control-versie is een welkome aanvulling op onze 
groeiende collectie van pedalen die speciaal geschikt zijn voor bas en lage tonen. Het is 
ook een geheim wapen voor de liefhebbers van omlaag gestemde gitaren en spelers 
van 7-/8-snarige gitaren, met extra kracht voor het lage frequentiespectrum. 

 

Bjorn's gedachten: 

Historisch de BBBOD was een suggestie van twee bassisten die naar mijn werkplaats 
kwamen en die vroegen of ik niet net zoiets kon bouwen als de BJF-pedalen van hun 
gitaristen. Ze vertelden ook dat er maar weinig goed werkt op bas. Ik nodigde ze uit om 
hun verhaal te doen en te spelen en dat deden ze. Er waren bepaalde boventonen, die 
ze niet wilde horen, maar die veroorzaakt werden door moderne versterkers van Eden 
en Ampeg met tweeters. Ze hadden beide ook oudere versterkers van Gallien Krueger, 
Hartke en Acoustic als ik het me goed herinner. Ik was gefascineerd door hun spel en 
hun mening over wat ze wel en niet wilden. De kleur van dit model was een mahonie-
tint, dat meer paars dan bruin was, zodat het niet op klassieke instrumenten gebruikt kon 
worden. Blackberry Bass Overdrive is alweer een toevoeging van klassieke BJF-
modellen in de One Control-reeks. De Blackberry Bass overdrive is een lichte overdrive 
voor basgitaar. Het is gebaseerd op de originale BJF Blueberry Bass overdrive, waarbij 
ik het eerste exemplaar ooit opnieuw bekeek en verbeterde met een Body-knop, dat het 
gebied regelt, dat vaak de body van het geluid noemt en dat bassen duidelijker kan 
maken, als het met andere instrumenten same speelt.   

 

 

 

 



 

- Bediening: 

Drive: Regelt de hoeveelheid distortion en sustain, Lagere instellingen geven een 
dynamische overdrive, terwijl hogere standen een meer gecomprimeerde toon geven. 

Body: Regelt het middengebied van de toon. 

Depth: Tegen de klok in geeft het mer laag en meer distortion in het laag. 

Volume: Regelt het totale signaalvolume. 

Voetschakelaar: Zet het pedaal aan of uit (Truebypass) 

 

 

 

 

- Specificaties: 

Ingangsimpedantie: 370 K 

Uitgangsimpedantie: 50K 

Drive voltage: 7-15 V binnenzijde negatief 

Stroomverbruik: 3,6 mA 

Afmetingen: 46(H)x113(D)x66(W)mm 

Gewicht: 305 g 

True-Bypass-schakeling 

Hoge kwaliteit aluminium behuizing 

 


