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Het serienummer bevindt zich op het achterpaneel van je Vetta II. Meer 
bepaald gaat het om het getal dat begint met “(21)”. Noteer het hier, 

omdat je het later eventueel nog eens nodig hebt:

 

OPGELET:

 

 Om het risico op brand en elektrocutie te
beperken mag je nooit de schroeven verwijderen. Dit apparaat
bevat geen onderdelen die door de gebruiker mogen worden her-
steld. Laat dit werk over aan een erkende technische dienst.

 

De bliksemschicht in een driehoek slaat op 
elektrische waarschuwingen. Meer bepaald 
maakt het symbool je attent op de aanwezig-
heid van instructies i.v.m. het voltage en 
mogelijke elektrocutie.

 

Het uitroepteken in een driehoek 
betekent “voorzichtig”. Lees altijd 
alle dingen door die met dit sym-
bool zijn aangeduid.
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Alvorens met de Vetta II aan de slag te gaan moet je het volgende doornemen en alle punten en suggesties 
behartigen:

1. Volg alle waarschuwingen op de Vetta II zelf en in dit Pilotenhandboek.

2. Plaats het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, stoven of andere apparaten die 
tijdens het gebruik heet worden. 

3. Zorg dat er geen vloeistoffen of kleine voorwerpen in het apparaat terechtkomen.

4. Sluit het apparaat enkel aan op een stopcontact met een netspanning van 100~120V of 230V 47~63Hz (zie 
het merkplaatje op het achterpaneel). De spanning moet 4A bij 120V en 2A bij 230V bedragen.

5. Ga nooit op het netsnoer staan. Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer om te voorkomen dat het 
gekneusd of beschadigd wordt. Wees vooral voorzichtig in de buurt van de aansluiting op de versterker.

6. Verbreek de aansluiting van de Vetta II op het lichtnet, als je hem langere tijd niet wilt gebruiken.

7. Voer enkel de in het Vetta II-Pilotenhandboek uitdrukkelijk vermelde handelingen uit. In de volgende 
gevallen moet het apparaat door een erkende herstellingsdienst worden nagekeken:

•als vloeistoffen in het inwendige beland zijn

•als een voorwerp in het inwendige is terechtgekomen

• als het apparaat niet meer naar behoren lijkt te werken

• als het apparaat gevallen is of wanneer de ombouw beschadigd is

8. Het luisteren op een pittig volume kan leiden tot gehoorverlies, en dat is onomkeerbaar. Zet het volume dus 
nooit overdreven hard.

 

WAARSCHUWING:

 

 Om het risico
op brand en elektrocutie te beperken mag je dit
apparaat niet blootstellen aan regen of vochtig-
heid.

 

OPGELET:

 

 Dit apparaat werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens “Part 15” van de Amerikaanse
FCC Rules, beantwoordt aan de vereisten voor “Class B”-apparaten. Meer bepaald moet het apparaat aan de volgende
eisen voldoen: (1) Het mag geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) het moet bestand zijn tegen eventueel
ontvangen interferenties die de werking van het apparaat op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.





 

Let op:

Line 6, Vetta II, POD, Variax en Flextone zijn han-
delsmerken van Line 6, Inc. Alle andere productna-
men, handelsmerken en namen van artiesten zijn
eigendom van de betreffende bedrijven en perso-
nen, die op geen enkele manier aan Line 6 verbon-
den zijn. De productnamen, afbeeldingen en
artiestennamen worden enkel gehanteerd als ver-
wijzing naar de producten wier geluiden Line 6 tij-
dens de ontwikkeling van de modellen in dit pro-
duct bestudeerd heeft. Het gebruik van productna-
men, handelsmerken, afbeeldingen en namen van
artiesten impliceert geen medewerking of onder-
steuning.
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Meer dan zomaar een versterker

 

Eerst en vooral willen we je bedanken dat je voor een Vetta en dus voor de toe-
komst van de gitaarversterking gekozen hebt! Je bent nu de trotse bezitter van bij-
zonder nauwkeurige modellen van “klassieke”, “vintage”- en originele versterkers 
evenals van virtuele effectpedalen, speakerkasten, schakelaars en routers. Meer 
bepaald bezit je nu het meest complete en best klinkende gitaarsysteem dat ooit is 
gebouwd.

 

Wie is Line 6?

 

Misschien weet je dat Line 6 enkele jaren geleden met een nieuw soort versterker 
voor de dag is gekomen en dat wij de eersten waren die de digitale modelingtechno-
logie op een gitaarversterker hebben toegepast. Voor de ontwikkeling van die tech-
nologie moesten we alles bestuderen (en na verloop van tijd beheersen) wat je 
maar over al die te gekke gitaarversterkers te weten kunt komen. Wij beseften 
natuurlijk wel dat dit gepaard zou gaan met uren gitaar spelen en luisteren naar een 
eindeloze reeks opwindende versterkers – maar we deden het tenslotte voor een 
goed doel.

Dus begonnen we aan een zoektocht –en een einde daarvan is niet in zicht– naar de 
beste versterkers met unieke kenmerken, die alle gitaristen als “klassiekers” 
beschouwen. We sloten onze gitaren aan, speelden, probeerden instellingen uit, 
begonnen te meten… en beetje bij beetje kwamen we erachter wat de gitaarwereld 
zo boeiend maakt.

Met een gitaar in één hand en de meest geavanceerde computermeetapparatuur in 
de andere begonnen we de verzamelde versterkers aan de tand te voelen.Tenslotte 
genereert een gitaarelement een elektronisch signaal, terwijl de buizen en de ove-
rige schakelingen in wezen maar erg complexe signaalprocessors zijn. Die kennis 
stelde ons in staat om software te ontwikkelen die alle karaktertrekjes van de bestu-
deerde apparatuur kon emuleren. Zo slaagden onze elektronische vorsers erin de 
geschiedenis van de gitaargeluiden te vertalen in een revolutionaire, gepatenteerde 
DSP-technologie (digitale signaalverwerking) die uitsluitend berust op software. 
Bijgevolg kunnen we zonder blikken of blozen stellen dat de versterkers van Line 6 
de grote geluiden nieuw (silicone)leven hebben ingeblazen.
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Daarna gingen we ons bezighouden met gitaaropnamen direct in de tafel en dus de 
daarvoor benodigde voorversterkers. We kochten kilo’s koffie, snacks, snaren en nog 
meer apparatuur (de basisingrediënten van een tevreden gitaristenleven, weet je wel) 
en lieten onze techneuten hun gang gaan om uit te vissen hoe je het fantastische en 
levendige geluid van een versterker ook via een directe verbinding kon opnemen. In 
de veilige omgeving van ons laboratorium begonnen gitaren te huilen, testsignalen te 
pulseren, werden er microfoons vóór, naast enz. versterkers geplaatst, terwijl de ver-
mogensbuizen en toonregelaars van tal van menig oude versterker (die dingen zetten 
je haar in een mum van tijd loodrecht!) voor wat korte, maar krachtige hoogspanning 
bij onze medewerkers zorgden. Uiteindelijk verwierven we echter een inzicht in de 
manier waarop de akoestiek haar werk doet.

En toen we eindelijk weer naar buiten mochten, hadden we een technologie ontwik-
keld die als “A.I.R.” (oftewel “Acoustically Integrated Recording”) door het leven 
gaat en voor het eerst in een apparaat werd gebruikt dat luisterde naar de naam POD. 
Toen was al duidelijk dat we naar een groter pand moesten verhuizen. Toen we dat 
gevonden hadden, konden we meer versterkers bouwen en de productie van de PODs 
voorbereiden. De PODs bleken trouwens een waanzinnig succes: je hoort ze bijna 
dagelijks op de radio en op tal van platina-albums. We hadden dus zowaar een revolu-
tie ingeluid.

Omdat er in het nieuwe gebouw aanvankelijk meer plaats was, konden we onze benen 
nog eens uitstrekken – en toen ontdekten we stomverbaasd dat een mens ook voeten 
heeft. Die dingen zijn uiterst handig voor het transport van het lichaam. Echt 

 

onmis-
baar

 

 worden ze echter, wanneer je er een effectpedaaltje onder zet. Iedereen weet ten-
slotte dat dergelijke pedalen bijna even belangrijk zijn als de gitaar zelf. Dus gingen 
we opnieuw op zoek – ditmaal naar de beste en meest legendarische effectpedalen van 
de geschiedenis. Ook daarvan wilden we namelijk modellen maken.

Groot was het aantal avonden dat we laat op moesten blijven en we veel te veel Pepsi 
dronken terwijl we verschillende delaypedalen met elkaar vergeleken. In de weekein-
den moesten we vaak vintage-effecten mee naar huis nemen om ze in onze thuisstu-
dio’s te testen. Ja, het was een zware klus, maar iemand moest het doen. Heel veel 
cafeïne, nauwgezette analyses en snaren later presenteerden we trots onze Stompbox 
Modelers en hun 19”-broertjes, de Studio Modelers. Elk bevat een droomcollectie van 
met zorg gecreëerde softwaremodellen, die het resultaat zijn van onze nauwgezette 
studie van een vloer vol met de beste effecten uit de geschiedenis van de gitaar.

Toen kwam onze grootste uitdaging. Ideeën die al jaren in ons lab hadden liggen gis-
ten, waren eindelijk klaar om in een complete herziening van onze modelingtechno-
logie vorm te krijgen. Het was dé kans om alles wat we ooit gedaan hadden ver voor-
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bij te gaan, waarin we de knowhow en de technologie, die we tot dusver hadden 
ontwikkeld, zouden gaan combineren met een heel nieuwe, innovatieve kijk. Toen 
zijn we begonnen aan een zeer geheim project: het bouwen van de beste gitaarver-
sterker ooit. 

Meer snaren, snacks en zelfs een paar nieuwe gitaren (andere standjes houden het 
vuur erin) en we waren klaar voor onze missie. Terwijl het leven rondom ons zijn 
gangetje ging, besteedden we onze dagen en nachten aan het ontwikkelen van een 
nieuwe methode om versterkers en effecten veel gedetailleerder te simuleren dan 
ooit tevoren. Elk belangrijke onderdeel van de versterkers werd met totaal nieuwe 
software geëmuleerd. Alle klassieke versterkers en effecten van onze collectie wer-
den opnieuw bestudeerd. We ontdekten nieuwe manieren om de werking van bui-
zen en andere componenten met een nauwkeurigheid te simuleren die tot dan toe 
gewoon ongehoord was. We benaderden onze directe-weergave-technologie op een 
nieuwe manier om ons ervan te verzekeren dat wat via de Direct Outs de mengtafel 
wordt ingestuurd net zoveel voldoening geeft als dat wat uit een “echte” versterker 
komt. En, om het allemaal samen te laten komen, creëerden we een nieuwe manier 
om deze software onderdelen te verbinden zodat ze samen hun werk kunnen doen. 
Het resultaat is niet alleen dat de klassieke versterker- en effectmodellen veel accu-
rater klinken, maar ook het ontstaan van nieuwe, hybride versterkermodellen en 
sounds, die zich gedragen op manieren waarop fysieke circuits dat nooit zouden 
kunnen. We noemen deze technologie “Point to Point Interactive Modeling”, en 
het is het kloppend hart van jouw Vetta.

 

De Vetta toen en nu

 

Zoals onze kleine wandeling door de gangen van de geschiedenis ons leert, is je 
nieuwe Vetta het toppunt van jarenlange research in dienst van onze eindeloze 
zoektocht naar een geweldige gitaarklank. Maar we hadden de pionierssmaak te 
pakken (tenslotte mag een zoektocht volgens de legende nooit ten einde gaan), en 
dus dachten we nog verder na over “de” gitaarversterker waar iedereen op zit te 
wachten. Dankzij de uitbreidbare hardware van de Vetta en het feit dat alles uitein-
delijk “maar” software is, konden we onze grote een aantal nieuwe dingen aanleren 
die de originele Vetta nog niet had. Vandaar de naam “Vetta II”: nóg meer verster-
kermodellen, een nog verder gaande controle over je geluid, digitale aansluitingen 
voor een gelukkig huwelijk van de Vetta en de Variax, ‘s wereld eerste digitale 
modelinggitaar.
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Van elke Vetta, hoe oud die ook moge zijn, kun je een Vetta II maken. Dus vonden 
we het een pienter idee om wat inkt te besparen en het in deze handleiding te hebben 
over “de Vetta”, ook al slaat dit uiteindelijk op twee modellen. Voeg er mentaal 
gewoon “II” aan toe, en het relaas gaat ook voor je nieuwe versterker op. Nu je weet 
waar de Vetta vandaan komt, is het eindelijk tijd om hem aan te zetten en eens te kij-
ken wat je ermee moet… en natuurlijk kunt.
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STROOM:

 

 Sluit het netsnoer op de connector achterop de Vetta en op een 
stopcontact aan. Schakel de versterker echter nog niet in. Als jij de trotse bezitter van 
een Vetta HD bent, moet je nu eerst speakers aansluiten.

 

FBV:

 

 Als je tevens een pedalenbak van de FBV-serie van Line 6 gekocht hebt, kun je 
die eveneens aansluiten. (Opgelet: het Floor Board werkt 

 

niet

 

 met de Vetta.)

 

AANSLUITEN:

 

 Sluit je gitaar aan op de GUITAR-ingang van de Vetta, c.q. verbind 
je Variax, via het bijgeleverde snoer, met de VARIAX IN-connector. Zet de MASTER 
VOLUME-regelaar van de Vetta op de minimumwaarde. Activeer de POWER-
schakelaar van de Vetta. Zet MASTER VOLUME in de gewenste stand.

 

GEHEUGENS:

 

 Druk op de FACTORY-knop (licht op). Kies met de regelaar naast 
het kleinere display op de Vetta één van de 64 fabrieksgeluiden (“Factory”). Er zijn 16 
Factory-banken met telkens vier geheugens (A, B, C en D).

 

AMP TONE-regelaars:

 

 Kijk even naar de benamingen van deze regelaars (DRIVE, 
BASS, MID, TREBLE, PRESENCE, VOLUME). Met de twee ON-knoppen links kun 
je de twee 

 

simultaan

 

 beschikbare versterkermodellen van de Vetta in- en uitschakelen. 
Met de KNOBS-knoppen bepaal je of de regelaars Amp 1, Amp 2 of beide moeten 
beïnvloeden (druk dan beide knoppen samen in).

 

AMP 1 & AMP 2:

 

 Schakel eerst 

 

alleen

 

 Amp 1 in. Draai wat aan de AMP MODEL-
regelaar en houd het display in de gaten. Schakel nu 

 

alleen

 

 Amp 2 in, draai aan de AMP 
MODEL-regelaar en wijs een model toe aan Amp 2. Schakel beide Amps in om een 
voller geluid te verkrijgen.

 

EFFECTEN:

 

 Zet de REVERB-regelaar op “12 uur”. Er zijn 12 knoppen waarmee je 
evenveel effectblokken kunt in- en uitschakelen. Druk op de REVERB-knop. Speel op 
je gitaar. Druk nog een keer op REVERB. Speel weer wat. Gesnopen?

 

EDITEN:

 

 Om de Reverb-instellingen te wijzigen moet je op EDIT drukken. Druk op 
REVERB. Met de regelaar onder MODEL kun je nu een ander galmmodel kiezen. Met 
de PAGE-regelaar kun je naar een andere parameterpagina gaan.
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GLOBAL CONTROLS:

 

 De instellingen van deze regelaars worden niet opgeslagen – 
die van de overige bedieningsorganen echter wel. De galm kan voor elk geheugen apart 
worden geprogrammeerd. Met deze regelaar kun je echter het algehele galmaandeel van 
alle Vetta-geheugens aanpassen om net wat “meer” of “minder” van die mooie galm te 
horen. Zet de drie GLOBAL CONTROL-regelaars in het midden (“12 uur”), als ze de 
geprogrammeerde sounds niet mogen beïnvloeden.

 

OPSLAG:

 

 Met de SAVE-knop kun je instellingswijzigingen opslaan. Zie verderop 
voor meer details.
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Frontpaneel: even inzoomen

 

We beseffen natuurlijk dat je op het eerste zicht de indruk hebt dat er veel teveel knop-
pen, regelaars en knipperende verklikkers op je Vetta zitten om door het bos de bomen 
nog te zien. In zekere zin heb je gelijk, we gaan er geen doekjes rond doen. Ze zijn er nu 
eenmaal – en dat op een 

 

gitaarversterker!

 

 

Geen paniek echter. We hebben een systeem bedacht dat je moet toelaten om de Vetta 
net zo snel of grondig te bedienen als je zelf verkiest. Als jij enkel op zoek bent naar te 
gekke versterkermodellen en aan de rest geen boodschap hebt… go your gang. Maar als 
je dan toch eens een gloednieuwe monstersound wilt programmeren, kan dat ook. En 
dat is dan te danken aan al die regelaars, knoppen en knipperende lichtjes.

Om te zorgen dat je zo snel mogelijk door hebt waar wat voor dient hebben we de Vetta 
in vijf secties onderverdeeld: navigatie, versterkerfuncties, effecten, andere functies en 
“Global Controls”. Die gaan we nu één voor één bekijken.



 

Regelaars, knoppen, knipperlichtjes • 

 

Frontpaneel: even inzoomen

 

3 • 

 

2

 

Navigatie

 

Hier kies je het geheugenblok (Factory of User) dat het benodigde geheugen bevat. 
Verder vind je hier een opslagfunctie (SAVE) en een tuner (stemfunctie).

 

1. Keuzeregelaar:

 

 Met deze regelaar roep je het gewenste geheugen op. Beide geheu-
genblokken (Factory en User) bieden 16 banken, wat een totaal van 128 geheugens 
oplevert. 

 

2. Geheugendisplay:

 

 Hier kom je te weten waar het gekozen geheugen zich bevindt 
(bv. “12A”) en hoe de instellingen heten (bv. “Bubba’s Big Boom”).

 

3. FACTORY/USER-knoppen

 

: Hiermee kies je het Factory- of User-geheugenblok 
van de Vetta. In de User-geheugens kun je eigen instellingen opslaan. De Factory-
geheugens kun je niet meteen overschrijven. Bij levering bevatten het Factory- en 
User-geheugenblok van de Vetta dezelfde instellingen.

 

4. Geheugenknoppen:

 

 Hiermee kun je een geheugen binnen de momenteel geselec-
teerde bank kiezen. 
A, B, C of D – net zo eenvoudig als “a-one-two-three-four”.

 

5. FAVORITE-knop:

 

 Met deze knop heb je toegang tot je favoriete sound. In het 
hoofdstuk “Basisbediening” kom je te weten hoe je er je favoriete geheugen aan toe-
wijst.

 

6. TUNER-knop:

 

 Druk deze knop in om de ingebouwde tuner te activeren. Druk er nog 
een keer op om de tuner weer uit te schakelen. Zo lekker eenvoudig kan technologie 
zijn.

FACTORY

USER

FAVORITE

TUNER

SAVE

A B C D

12A

2

3 4 5 6 7

CHANNEL SELECT CONTROLS

1
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7. SAVE-knop:

 

 Druk deze knop in om iets op te slaan: de sound-instellingen in een 
geheugen, je eigen voorkeuren voor de effecten en versterkermodellen – of om de 
geheugeninhoud van de Vetta via MIDI door te seinen. Meer details hierover vind je 
in het hoofdstuk “Basisbediening”.

 

AMP-sectie

 

Hier kun je versterkermodellen kiezen, de twee versterkers in- en uitschakelen en de 
toonregeling naar wens instellen.

 

8. AMP-knoppen:

 

 Hiermee schakel je Amp 1 c.q. Amp 2 in en uit (niet echt “uit” trou-
wens, omdat je veeleer een soort Standby-stand kiest). En zoals je je waarschijnlijk 
kunt indenken: als de knop uit is, is de Amp uit. Licht het knopje op, dan zou je de 
Amp moeten horen.

 

9. KNOBS-knoppen:

 

 Hiermee bepaal je op welke Amp de toonregeling e.d. slaat. Een 
oplichtende knop betekent dat je de betreffende Amp kunt beïnvloeden. Is de knop 
uit, dan is dat niet het geval. Druk beide knoppen tegelijk in om ze samen te kunnen 
instellen (zie ook weer “Basisbediening”). 

 

10. AMP MODEL-regelaar:

 

 Met deze regelaar bepaal je welk van de te gekke Vetta-
modellen door Amp 1 of Amp 2 moet worden gehanteerd. 

 

11. Toonregeling:

 

 Drive, Bass, Mid, Treble, Presence en Volume. Deze regelaars doen 
precies wat je ervan verwacht – indien nodig zelfs voor beide Amps tegelijk. Als het 
gekozen versterkermodel op een “klassieke” versterker berust, hebben we gezorgd dat 
de toonregeling zich precies gedraagt zoals op het geëmuleerde origineel.

KNOBS

ON

ON

KNOBS

11

AMP 1

AMP 2

AMP MODEL PRESENCETREBLEMIDBASSDRIVE VOLUME

8 9 10
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Effecten

Hier kun je de benodigde effecten kiezen en instellen. En omdat het deuntje zo leuk is: 
licht aan= effect aan, licht uit= effect uit. Alle effectblokken kunnen samen worden 
gebruikt (met uitzondering dan van Pitch Shift en Modulation). Zo kun je dus zowaar 
een geluidsmuur opbouwen. Druk op de EDIT-knop om toegang te hebben tot de 
effectparameters.

12. EDIT-knop: Als deze knop oplicht, is de “Edit-mode” actief. Het grotere display van 
de Vetta (links van deze knop) beeldt dan de editpagina’s met de beschikbare parame-
ters af. Belangrijk voor het werken in de Edit-mode is dat je de kleine regelaars onder 
het display moet gebruiken om de parameterwaarden te wijzigen. De PAGE-regelaar 
helemaal rechts dient voor het oproepen van de overige pagina’s van het gekozen 
effect. De knop van het effect, dat je momenteel kunt editen, knippert. Druk je in deze 
situatie één keer op een effectknop, dan is het geselecteerd voor het wijzigen van de 
parameters. Daarna schakel je het effect met deze knop afwisselend in en uit. Zie nog 
maar eens “Basisbediening”.

13. STOMPBOX-knoppen: Hiermee kun je de drie pedaaleffecten (“Stompboxes”) in- 
en uitschakelen. We hadden het al over de Edit-mode. Als die actief is, kun je ook de 
Stompbox-parameters helemaal naar je hand zetten.

14. In-Line-effectknoppen: Hiermee schakel je de betreffende effecten (Tremolo, Gate, 
Comp en EQ) in/uit of selecteer je ze voor het editen.

15. Knoppen van de effecten met vrije routing: Hiermee schakel je de betreffende 
effecten (of de effectenlus) in/uit of selecteer je ze voor het editen.

15

13

EDIT STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ

12 14

14
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Functies

Alle knoppen, met uitzondering van TAP TEMPO en DOUBLE TRACKER, lichten 
op, wanneer je ze één keer indrukt; druk je er nog een keer op, dan doven ze weer. Als 
een knop oplicht, toont het grotere Vetta-display de parameters van de gekozen func-
tie.

16. TAP TEMPO-knop: Deze handige knop kun je gebruiken om de vertragingstijd van 
de delays of de modulatiesnelheid van effecten zoals tremolo, chorus, vibrato, phaser, 
flanger enz. in te stellen. Voor elk effect kun je bepalen of het de Tap Tempo-instel-
ling al dan niet volgt. Dit kan voor elk geheugen apart worden opgeslagen. Als jij 
vooral van gesynchroniseerde effecten houdt, moet je er de hoofdstukken over de 
Stompbox- en Post-effecten op nalezen, omdat daar alles haarfijn uit de doeken wordt 
gedaan.

17. AMP/CAB DETAILS-knop: Druk op deze knop om na te gaan welk speakermodel 
aan de twee Amps is toegewezen. Bovendien kun je hier de stereopositie van de twee 
Amps instellen. Tenslotte kun je hier bepalen of de Vetta-geheugens ook de instellin-
gen van een Variax-gitaar moeten onthouden.

18. EFFECTS ROUTING-knop: Met deze knop kun je een hoop plezier maken. Druk 
erop om de Stompbox-effecten, de Wah-functie, het volumepedaal of de Post-effecten 
naar een andere positie binnen de signaalketen te verplaatsen.

19. DOUBLE TRACKER-knop: Hiermee kun je het Double Tracker-effect in- en uit-
schakelen. Dit wonder der techniek simuleert het geluid dat je verkrijgt door je par-
tijen door een tweede gitarist te laten dubbelen. Om de Double Tracker-parameters te 
kunnen editen moet je eerst op de EDIT- en vervolgens op de DOUBLE TRACKER-
knop drukken. Houd wel in de gaten dat de Double Tracker alleen beschikbaar is, 
wanneer je beide Amps van een geheugen activeert.

20. OUTPUT SETUP-knop: Druk op deze knop om de displaypagina’s op te roepen die 
verband houden met de door Line 6 ontwikkelde A.I.R. II-signaalbewerkingen voor de 
directuitgangen, om de luidsprekers te kunnen uitschakelen, de unieke “Wide-mode” 
van de Vetta in te stellen en het niveau van de directe en digitale uitgangen in te stel-
len.

16 18 19

TAP
TEMPO GATEGATEGATEAMP/CAB

DETAILS COMPRESSCOMPRESSCOMPRESSEFFECT
ROUTING

DOUBLE
TRACKER LOOPLOOPLOOPOUTPUT

SETUP EQEQEQFOOT
CONTROL LOOPLOOPLOOPSYSTEM

SETUP

17 20 21 22
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21. FOOT CONTROL-knop: Druk op deze knop om de parameters van een optionele 
FBV-pedalenbak te kunnen instellen.

22. SYSTEM SETUP-knop: Na op deze knop gedrukt te hebben kun je het displaycon-
trast, het MIDI-kanaal van de Vetta en andere belangrijke dingen instellen. Hier kun 
je tevens de gitaar- en/of Variax-ingang activeren c.q. uitschakelen en de functie van 
de digitale ingangen bepalen.

Global Controls

Met deze regelaars kun je het algemene galmvolume (Reverb) en de algemene toonre-
geling instellen. In tegenstelling tot de meeste andere functies van de Vetta worden de 
instellingen van deze regelaars NIET opgeslagen.

De achterliggende gedachte is namelijk dat je tijdens een optreden of studiosessie mis-
schien hinder ondervindt van de akoestiek en de Vetta dus tijdelijk –en vooral snel– 
wilt aanpassen. Stel, je speelt in een ruimte met stenen muren. Zoiets zorgt voor een 
bijzonder fel/helder geluid. In een studio zou de demping daarentegen zó nadrukkelijk 
kunnen zijn dat er hoegenaamd niets overblijft van het sprankelende geluid. In beide 
gevallen kun je dan met de LOW- en HIGH-regelaar zorgen dat je sound overeind 
blijft zonder alle geheugens opnieuw te programmeren. Wanneer de regelaars zich in 
het midden bevinden (je voelt dan een lichte weerstand), beïnvloeden ze het geluid 
niet. Draai een regelaar van de “12 uur”-stand uit verder naar rechts om de betreffende 
frequenties luider te zetten; draai hem naar links om de betreffende frequenties wat af te 
zwakken. Deze twee toonregelaars zijn niet met de BASS-, MID- en TREBLE-regelaar 
van de Amp-sectie verbonden.

Met de REVERB-regelaar kun je meer of minder galm instellen, als de galm binnen de 
gekozen Vetta-geheugens tenminste ingeschakeld is. Deze regelaar heeft ongeveer 
dezelfde functie als zijn collegae op analoge versterkers: draai hem naar rechts om het 

+ -+ - +-

MASTER VOLUME
GLOBAL CONTROLS

REVERB EQ HIGHLOW
NORMALNORMAL NORMAL
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geluid van een flinke portie galm te voorzien. Draai hem naar links, als je de gekozen 
sounds wat veel galm vindt hebben. In de minimumstand hoor je geen galm meer, wat 
zelfs het geval is, wanneer de REVERB-knop oplicht.

In het algemeen raden wij aan om de REVERB-regelaar tijdens het programmeren van 
nieuwe sounds op “12 uur” te zetten. Na op de EDIT- en de REVERB-knop gedrukt te 
hebben kun je het galmaandeel namelijk ook op de betreffende editpagina instellen 
(die parameter heet MIX, zie het grote display) en dat dan in een Vetta-geheugen 
opslaan. Druk dus op de SAVE-knop om de instellingen samen met het galmaandeel op 
te slaan. En als tijdens een optreden of een studioklus blijkt dat je iets te gul of voor-
zichtig geweest bent, kun je het galmaandeel met de Global REVERB-regelaar tijdelijk 
veranderen!

Hoofddisplay 

In de gewone stand (die we hier “alle-Amp-parameters-pagina” willen noemen) beeldt 
dit display de namen van de gekozen versterkermodellen en de instellingen van de 
toonregeling af. Meer details hierover vind je in het hoofdstuk “Basisbediening”. In 
deze situatie hebben de regelaars onder het display geen functie.

PAGE
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In alle andere gevallen licht er een kleine rode pijl tussen het display en een regelaar op 
om duidelijk te maken dat de regelaar nu de in het display getoonde functie heeft. Tij-
dens het editen van een Stompbox ziet het display er bv. ongeveer als volgt uit. De rode 
pijlen maken duidelijk aan welke regelaars er op die pagina parameters toegewezen zijn:

Meldingen zoals “Page 1/2” rechtsboven maken duidelijk welke pagina er momenteel 
wordt afgebeeld en hoeveel pagina’s er zijn. Displaypagina’s kies je met de PAGE-rege-
laar. Meer details over deze multifunctionele regelaars vind je in het hoofdstuk “Basis-
bediening”.
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Achterpaneel van de Vetta-combo en speakeruitgangen

En dan is het nu de beurt aan de “binnen-en-buiten”-fractie van je versterker: 

23. POWER-aansluiting: Hier moet je het netsnoer aansluiten. We laten je zelf beslis-
sen welke plug waar moet worden aangesloten.

24. Netschakelaar: Nog steeds de meest fundamentele “digitale” (zoals in “vinger”) con-
trole: met één vinger bepaal je namelijk of de versterker in- dan wel uitgeschakeld is.

25. External Speakers: Hierop kun je externe speakers aansluiten. 

23

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

POWER

24

25

26

LeftRight
SPEAKER OUTPUTS - NORMAL MODE:         VETTA COMBO = STEREO, EXTERNAL CABS = STEREO

CLASS 2 WIRING

8 OHMS EACH

External CabNot Used
SPEAKER OUTPUTS - SPLIT STEREO MODE:        VETTA COMBO = LEFT, EXTERNAL CAB = RIGHT

4 OHMS
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26. Speaker Configuration-schakelaar: Hiermee kies je hetzij de “Split Stereo”-, het-
zij de “Normal”-mode.

Achterpaneel van de Vetta HD en speakeruitgangen
Het kontje van de Vetta HD ziet er net iets anders uit:

23. Stroomaansluiting: Langs deze weg ontvangt de versterker piepkleine elektroon-
tjes die leven in de brouwerij brengen. Sluit het andere einde van het netsnoer aan 
op de elektronenbron (alias stopcontact) en schuif de netschakelaar in de “aan”-
stand.

24. Left/Mono: Deze twee connectors zijn parallel aangesloten en geven het signaal 
van het linker kanaal (bij stereogebruik) of de volledige monolading (bij monoge-
bruik) weer. Vergeet niet de mono- of stereomode op het frontpaneel van de Vetta 
te kiezen. Zie blz. 4•37.

25. Right: Deze connectors geven de signalen van het rechter kanaal weer, wanneer je 
in stereo werkt.

26 25 24

23

USE THE OUTPUT SETUP BUTTON ON THE 
FRONT PANEL TO TUNE VETTA HD FOR THE 
SPEAKERS THAT YOU WILL BE CONNECTING.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

Left/MonoRight

N222

Right Left/Mono

100 -120V ~ 
50 - 60Hz

900 W Max.

POWER REQUIREMENTS

4 OHM  8 OHM  16 OHM SPEAKER OUTPUTS

POWER

CLASS 2 WIRING

SERIAL NUMBER
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26. OHM-keuzeschakelaar: De instelling van deze schakelaar moet overeenkomen 
met de Ω-waarde van de speakers die je op de Vetta HD aansluit. Als de instelling 
van deze schakelaar namelijk niet overeenkomt met de impedantie van de 
speakerkasten, klinkt de Vetta in het beste geval “vreemd”.

Gemeenschappelijke aansluitingen van de Vetta-combo en HD
Zowel de Vetta-combo als de HD bieden nog de volgende aansluitingen:

27. PEDAL-aansluiting: Hier kun je een optionele FBV-pedalenbak aansluiten.
28. MIDI IN/OUT: Sluit hier MIDI-kabels aan, als je de MIDI-trukkendoos van je ver-

sterker wilt opendoen. Net zoals voor alle andere gehanteerde kabels geldt ook hier dat 
je het best hoogwaardige snoeren met plastickappen op de stekkers gebruikt.

29. Stereo Effects Loop Send/Return: Ziehier de programmeerbare stereo-effectenlus 
van je Vetta. Gebruik twee 1/4” TRS-naar-2x 1/4” TS-kabels (zo’n kabels noem je 
“Y”- of “insertiekabels”): één voor de Send en een tweede voor de Return. Meer details 
hieromtrent en wat tekeningen vind je op blz. 4•15.

30. 1/4” Direct/Wet Outputs: In de regel doen deze connectors dienst als directuitgan-
gen, die je dan ook op de studio- of PA-mengtafel aansluit. De via deze aansluitingen 
uitgestuurde signalen worden voorzien van de unieke A.I.R.-bewerking, die aan de 
grondslag ligt van het overweldigende succes van Line 6-producten zoals de POD (dé 
referentie voor opnamen direct in de tafel). Het signaalniveau van deze uitgangen kun 
je instellen via de OUTPUT SETUP-knop. Zie blz. 4•34 voor meer details.
De Vetta biedt tevens een “Wide Mode” die toelaat om deze uitgangen te gebruiken 
voor de aparte weergave van de effecten en de versterkers (een zgn. “wet/dry-configu-
ratie). Hiervoor heb je echter geen complexe schakelingen of dozen nodig, omdat de 
Vetta zelf wel voor de nodige verbindingen zorgt. Zie blz. 4•35 voor meer details over 
de Wide Mode.

323127

In Out Left/MonoRight Left/MonoRightReturnSend

Tip = Left/Ring = Right Unbalanced Outs

Balanced Outs

PEDAL MIDI DIRECT / WIDE OUTPUTSSTEREO EFFECTS LOOP DIRECT / WIDE OUTPUTS

LIFT/ GROUND

(not compatible with Floor Board and FB4)

28 29 30

connect FBV Foot Controller here
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31. GROUND LIFT-schakelaar: Als je te kampen hebt met aardlussen na de Direct/
Wet Out-connectors van de Vetta op een ander apparaat aangesloten te hebben, kun 
je de massa van de XLR Direct Outs (en enkel voor die connectors) afkoppelen. De 
asymmetrische 1/4”-uitgangen hebben geen aparte massa die dus ook niet kan worden 
afgekoppeld.

32. XLR Direct/Wet Outputs: Deze hebben dezelfde functie als de 1/4”-uitgangen. 
Alleen gaat het hier om professionele aansluitingen met een afkoppelbare massa.

Opmerkingen i.v.m. de directuitgangen:
Vaak geven de directe uitgangen tijdens het in- en uitschakelen van de versterker 
een luide plof weer. Het verdient dan ook aanbeveling om de directe uitgangen pas 
na inschakelen van de Vetta aan te sluiten/af te koppelen, of het externe apparaat 
uit te schakelen alvorens de versterker in of uit te schakelen.

Digitale interfacekaart van de Vetta

33. VARIAX IN: Hiermee maak je een digitale verbinding tussen een Variax-
modelinggitaar en de Vetta. Via deze connector zorgt de Vetta trouwens ook voor 
de voeding van de Variax. De Variax-instellingen kunnen in de geheugens van de 
Vetta worden opgeslagen, als je deze connector gebruikt. Voor deze verbinding heb 
je de bijgeleverde Variax-kabel (met aansluitklemmen) of een gewone CAT 5 
Ethernet-kabel nodig.

34. Digitale AES/EBU-in- en uitgang: Sluit deze connectors aan op de digitale 
AES/EBU-connectors van een effectprocessor, digitaal mengpaneel, digitale recor-
der of een interfacekaart van je computer. Je kunt tot 24 bit, 96kHz gaan.

35. Digitale S/PDIF-in- en uitgang: Sluit deze connectors aan op de digitale S/
PDIF-connectors van een effectprocessor, digitaal mengpaneel, digitale recorder of 
een interfacekaart van je computer. Je kunt tot 24 bit, 96kHz gaan.

INOUT AES/EBUVARIAX IN S/PDIF

IN

OUT

VETTA DIGITAL INTERFACE

USE SYSTEM SETUP BUTTON TO 
SELECT INPUT SOURCE FOR AMP

USE OUTPUT SETUP BUTTON TO 
SELECT DIGITAL OUTPUT MODE

33 34 35
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De Variax-, AES/EBU- en/of S/PDIF-ingang(en) kun je op pagina 2 van het SYS-
TEM SETUP-menu activeren. Zie blz. 4•41.

De samplingfrequentie en resolutie van de AES/EBU- en S/PDIF-uitgangen zijn 
instelbaar (pagina 4 van het OUTPUT SETUP-menu).  Zie blz. 4•37.
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BASISBEDIENING

Kiezen van het Factory- of User-geheugenblok
Op de Vetta
De Vetta biedt twee geheugenblokken (“Factory” en “User”) met telkens 64 geheugens. 
Elk blok is in 16 banken à 4 geheugens onderverdeeld. Er zijn dus 128 geheugens in het 
totaal. Druk op de FACTORY- of USER-knop om het benodigde blok te selecteren.

Met een FBV
Bij gebruik van een FBV-pedalenbak kies je het Factory- of User-blok door de BANK 
UP- en BANK DOWN-voetschakelaar tegelijk in te trappen.

Geheugens kiezen
Op de Vetta
Draai aan de regelaar links naast het kleine Vetta-display om het gewenste geheugen te 
kiezen. In dat geval kun je om het even welk geheugen van eender welke bank kiezen. 
Als je dus in bank 1 begint, selecteer je achtereenvolgens 1A, 1B, 1C, 1D, dan 2A, 2B 
enz. Druk op een knop (A~D) om het betreffende geheugen binnen de momenteel 
gekozen bank te selecteren. Aangezien de mens van nature eerder lui is, bestaat er ook 
een FAVORITE-knop waarmee je je favoriete sound meteen kunt oproepen. Dan hoef 
je het betreffende Vetta-geheugen namelijk niet meer handmatig te selecteren (zie ook 
blz. 4•28). De geheugenkeuze op de Vetta wordt in de regel meteen uitgevoerd. Indien 
nodig, kun je echter een vertraging activeren (zie blz. 4•42).

Met een FBV
Bij gebruik van een FBV moet je met BANK UP en BANK DOWN de benodigde bank 
kiezen en daarna een geheugenschakelaar intrappen. Pas dan wordt er een nieuw 
geheugen geselecteerd. Deze werkwijze laat dus toe om meteen (en heel snel) precies 
het gewenste geheugen te kiezen, zelfs al bevindt het zich in een compleet andere bank 
(je hoeft dus niet eerst de daartussen liggende geheugens te overlopen).

Via MIDI
De Vetta begrijpt ook MIDI-programmakeuze-commando’s. Met de nummers 0~63 kun 
je User-geheugens kiezen en met 64~127 Factory-geheugens.



Basisbediening • Editen van de versterkers, speakers & de Variax

4 • 2

Editen van de versterkers, speakers & de Variax
Werken met één “Amp”
Eén van de revolutionaire functies van de Vetta is de mogelijkheid om telkens met 
twee verschillende versterkermodellen te werken. Da is zó indrukwekkend dat je dit na 
verloop van tijd haast automatisch begint te doen. En dan kom je er betrekkelijk snel 
achter dat de producer en de overige bandleden niet altijd door een muur van geluid 
willen worden verpletterd. Hier gaan we dan:

Standby-mode
De ON-knoppen werken op dezelfde manier als de Standby-schakelaar van oudere 
buizenversterkers. Druk op een ON-knop om de betreffende versterker in te schake-
len (knop licht op) en dan nog een keer om hem weer uit te schakelen (knop dooft). 
In het volgende voorbeeld bevindt Amp 2 zich in de Standby-mode:

Als je, na met twee versterkers gewerkt te hebben, nog maar één van beide gebruikt, 
verandert diens stereopositie eventueel. Op de “Amp Panning”-pagina van de AMP/
CAB DETAILS-knop kun je de stereopositie van de twee versterkers namelijk zowel 
voor solo- als duogebruik instellen. (Zie blz. 4•3.)

Zelfs als je de instellingen opslaat, terwijl maar één versterker (Amp) actief is, wor-
den ook de instellingen van de andere (niet actieve) versterker opgeslagen. De ver-
sterkernaam van het niet actieve model wordt altijd in het display afgebeeld, zodat je 
meteen weet wat je te wachten staat, wanneer je de betreffende Amp op een later 
tijdstip inschakelt.

KNOBS

ON

ON

KNOBSAMP 1

AMP 2
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Werken met twee versterkers

Overschakelen tussen twee geluiden
Als je met twee versterkers werkt, moet je met de KNOBS-knoppen de versterker 
kiezen wiens instellingen (Drive, Bass, Mid, Treble, Presence en Volume) je wilt wij-
zigen. Je kunt ook beide KNOBS-knoppen tegelijk indrukken om meteen de instel-
lingen van beide versterkermodellen te wijzigen (zie blz. 4•5). Via het display kom je 
op de volgende manier te weten welke Amp je momenteel kunt instellen. De rege-
laaricoontjes van de momenteel instelbare versterker worden zwart afgebeeld (in het 
volgende voorbeeld kun je bv. Amp 1 instellen):

Stereopositie van de versterkers
De stereopositie van de Amps kun je naar eigen goeddunken instellen – en dit nog 
wel voor het solo- (één Amp) en het duogebruik (beide). Op die manier kun je één 
versterker helemaal links en de tweede helemaal rechts in het stereobeeld plaatsen 
(wat nog veel indrukwekkender wordt, wanneer je twee speakers op de Vetta HD 
aansluit of de Vetta-combo uitbreidt met een externe speaker, zie blz. 4•45). Als je 
daarna dan bv. via een FBV een geheugen kiest dat maar één versterker gebruikt, 
moet dat geluid zich waarschijnlijk in het midden bevinden – en zoiets kan zonder 
meer. Druk op de AMP/CAB DETAILS-knop en kies met de PAGE-regelaar 
pagina 2, “Amp Panning”:

Amp1 MIX vertegenwoordigt de stereopositie van Amp 1, wanneer hij samen met 
Amp 2 wordt gebruikt. AMP1 ONLY slaat op de stereopositie van Amp 1, wanneer 
je hem alleen gebruikt. Hetzelfde spelletje gaat tevens op voor de AMP2-parame-
ters. Druk, na de stereopositie gewijzigd te hebben, nog een keer op AMP/CAB 
DETAILS om deze pagina weer te verlaten.
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Versterkermodellen kiezen
Als beide versterkers actief zijn, moet je met de KNOBS-knoppen bepalen welke van 
beide versterkers (c.q. beide tegelijk) je wilt instellen. Druk op de KNOBS-knop van 
Amp 1 om te zorgen dat enkel hij oplicht. Kies vervolgens met de AMP MODEL-
regelaar het gewenste model. Zie blz. 5•1 voor een voorstelling van de versterkermo-
dellen. Als je genoeg hebt aan een overzicht (zonder al die slimme opmerkingen, 
maar navenant sneller), zie dan blz. 10•1. 

Editen van één versterker
Nu wordt het al wat ingewikkelder. Amp 1 is al geselecteerd. Dat betekent meteen 
dat de regelaars “Drive”, “Bass”, “Mid”, “Treble”, “Presence” en “Volume” voor het 
instellen van zijn scheurgehalte, klankkleur en volume kunnen worden gebruikt. Als 
je aan één van die regelaars draait, verandert ook de stand van het bijbehorende rege-
laaricoontje in het display. (Laten we deze weergave “beide versterkers in een oogop-
slag” noemen.) Jeetje! Geef toe dat dit niet echt ingewikkeld was. Wacht noch even, 
zo meteen wordt het echt technisch. Maar laten we eerst nog een beetje theorie door-
nemen.

Absoluut relatief
De Vetta kan de draaibewegingen, die je met de regelaars uitvoert, op twee manie-
ren naar parameterwaarden vertalen: absoluut of relatief. Het te hanteren procédé 
kies je door eerst op de SYSTEM SETUP-knop te drukken en daarna aan de kleine 
“Knob Mode”-regelaar te draaien (blz. 4•43). Maar wat bedoelen we precies met 
“absoluut” en “relatief”?

In de Absolute-mode bepaal je met een regelaar meteen de parameterwaarde. Daar-
bij wordt er geen rekening gehouden met de oorspronkelijke instelling. Stel je kiest 
een geheugen waar de TREBLE-regelaar op “4” staat, terwijl de bijbehorende rege-
laar op het frontpaneel van de Vetta zich momenteel in de “8”-stand bevindt. Als 
je nu aan de fysieke regelaar draait, begint de waardeverandering vanaf de waarde 
“8” en volgt ze daarna de draairichting van de regelaar. Dat is handig, wanneer je 
precies weet in welke stand de BASS-regelaar e.d. voor het betreffende versterker-
model moet staan. In deze mode komen de posities van de regelaaricoontjes dus 
meestal overeen met de standen van de regelaars op het frontpaneel (nadat je eraan 
hebt gedraaid). Deze “Absolute”-mode is vooral handig voor het programmeren van 
volstrekt nieuwe sounds of voor betrekkelijk ingrijpende wijzigingen. Het nadeel 
van deze mode is evenwel dat subtiele wijzigingen enkel mogelijk zijn, wanneer je 
eerst even nagaat waar het regelaaricoontje zich bevindt en dan pas de gewenste 
correctie doorvoert. En omdat zoiets wel eens een gefriemel kan worden, is er ook 
een “Relative”-mode.
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In de “Relative”-mode werken de regelaars zoals op de meeste digitale apparaten: ze 
dienen dan voor het instellen van “meer” en “minder”. Als je in deze mode aan een 
regelaar draait, wordt de beïnvloede waarde verhoogd of verminderd. Grote spron-
gen hoef je hier dus niet te vrezen. Noch in de “meer”-, noch in de “minder”-rich-
ting. Dit is nog betrekkelijk simpel, vind je niet? Het nadeel van dit procédé is ech-
ter dat de fysieke regelaar zich vaak in een volledig andere positie bevindt dan het 
regelaaricoontje (zie de volgende alinea voor het hoe en waarom). Als jij sowieso op 
je oren vertrouwt, vindt je dergelijke verschillen waarschijnlijk niet erg. Als het je 
niet kan schelen of zich de BASS-regelaar nu in de “2”- of “8”-stand bevindt, 
zolang je maar voldoende “meer” en “minder” bas kunt instellen, ben jij een relatief 
iemand. Dergelijke personen werken in de regel via het display, omdat de regelaari-
coontjes altijd de “echte” waarde afbeelden.

Laten we het voorbeeld van hierboven (Absolute-mode) nu toepassen op de Rela-
tive-mode. Stel je kiest een geheugen waar de TREBLE-regelaar op “4” staat, terwijl 
de bijbehorende regelaar op de frontplaat van de Vetta zich momenteel in de “8”-
stand bevindt. Als je nu aan de fysieke regelaar draait, begint de waardeverandering 
niet vanaf de waarde “8”. De Treble-waarde verandert veeleer vanaf “4” en bereikt 
dus sneller het minimum. Dit verhaaltje gaat natuurlijk ook op, wanneer je de rege-
laar naar rechts draait: de huidige waarde stijgt zo lang tot je de regelaar niet meer 
verder kunt draaien.

Synchroonediten (weldra op de Olympische Spelen?)
We hadden het er al over dat je ook beide versterkers samen kunt editen. Zoiets is 
bv. handig, wanneer de basissound van de twee versterkers al behoorlijk is, zodat je 
ze enkel nog wat hoeft bij te kleuren. 

In dergelijke gevallen moet je de KNOBS-knop van Amp 1 en 2 samen indrukken 
om beide te kunnen beïnvloeden. Zet nu één regelaar in de “12 uur”-stand en draai 
hem vervolgens verder naar rechts om de betreffende waarde voor beide versterkers 
te verhogen. Zet één regelaar in de “12 uur”-stand en draai hem vervolgens verder 
naar links om de betreffende waarde voor beide versterkers te verminderen. Zet je 
die regelaar daarna weer op “12 uur”, dan hoor je weer de oorspronkelijke instelling 
voor de twee versterkers. Eventuele waardeverschillen blijven tijdens het syn-
chroonediten van de twee versterkers overigens behouden. Als Amp 1 dus een gro-
tere BASS-waarde hanteert dan Amp 2, kun je nog steeds de bas van beide ophalen 
of afzwakken, maar het verschil tussen beide blijft wel behouden. En voor alle dui-
delijkheid: om weer de opgeslagen instellingen te hanteren hoef je de betreffende 
regelaar maar in de “12 uur”-stand te zetten.
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Laten we het gewoon eens stap voor stap doen: 

1. Schakel beide versterkers in (ON) en druk eerst alleen op KNOBS van Amp 1. 
Zet BASS op “9 uur”. 

2. Druk nu op KNOBS van Amp 2. Zet BASS op “3 uur”. 

3. Druk nu beide KNOBS-knoppen samen in om beide modellen via de regelaars 
te kunnen beïnvloeden… 

Het grote Vetta-display zou er nu ongeveer als volgt moeten uitzien:

Als je de stappen hierboven daadwerkelijk hebt uitgevoerd, bevindt zich de fysieke 
BASS-regelaar van de Vetta noch steeds bij “3 uur”. Draai BASS nu naar links en 
houdt het display in de gaten. Het verschil tussen de twee modellen blijft behou-
den. Je kunt de BASS-waarde zo sterk verminderen tot Amp 1 de minimumwaarde 
heeft bereikt. Draai je hem daarna nog verder naar links, dan zal ook de BASS-
parameter van Amp 2 op een gegeven moment de minimale waarde bereiken. Draai 
de regelaar nu weer naar rechts. Amp 2 (die aanvankelijk een grotere BASS-waarde 
had) wordt als eerste weer van bas voorzien, terwijl er bij Amp 1 helemaal niets 
gebeurt. Zodra Amp 2 vanaf de “12 uur”-positie nog verder naar rechts gaat, wordt 
ook Amp 1 geleidelijk aan weer van meer bas voorzien. Het verschil tussen de twee 
is dus nog steeds intact, hoewel beide versterkers tijdelijk helemaal geen bas meer 
hadden. Dit verhaaltje gaat natuurlijk ook op, wanneer je de regelaar naar rechts 
draait: En voor alle duidelijkheid: om weer de oorspronkelijke BASS-waarde voor 
beide Amps te kiezen moet je de regelaar in de “12 uur”-stand zetten.

Laten we dit even op een rijtje zetten: In deze mode veranderen weliswaar beide 
versterkers, maar eventuele instellingsverschillen blijven altijd behouden. Bij zo’n 
harmonisch samengaan zou je wel eens kunnen beginnen huilen, als je aan je privé-
leven denkt…
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Speakermodellen
Verschillende speakers leveren verschillende geluiden op, ook al werk je altijd met 
dezelfde versterker. En omdat dit systeem zo goed werkt, wordt het vaak door gitaristen 
gehanteerd. Misschien bezit je sinds jaar en dag een combo wiens sounds je allemaal al 
eens hebt gehoord. En op zekere dag sluit je er dan een 4x12-speakerkast op aan… en je 
weet niet wat je hoort! In het geval van de Vetta heb je noch een grote opbergruimte, 
noch een vrachtwagen nodig en hoef je nooit naar de dokter wegens rugklachten. Hier 
kun je namelijk elke versterker virtueel met elke speakerkast verbinden.

Speakermodellen kiezen
Druk op de AMP/CAB DETAILS-knop. Het grote Vetta-display zou er nu ongeveer 
als volgt moeten uitzien:

Gebruik de kleine regelaars onder het display om aan beide versterkers het gewenste 
speakermodel toe te wijzen. Zie de Appendix op blz. 10•3 voor een overzicht van de 
beschikbare speakermodellen.

Variax
Op pagina 3 van het AMP/CAB DETAILS-menu kun je de instellingen van de Variax 
in de geheugens van de Vetta opslaan. Zodoende hoef je maar één voetschakelaar van 
de FBV-pedalenbak in te trappen om enerzijds de gewenste versterker-, speaker- en 
effectmodellen te kiezen en anderzijds ook meteen de Variax naar wens in te stellen! 
Dát verklaart precies waarom we het elders over een “compleet gitaarsysteem” hadden. 
Let wel: die systeem werkt alleen, wanneer je de Variax in het digitale domein op de 
Vetta aansluit.
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Met de MODEL-parameter kies je het instrumentmodel dat de Variax na het laden van 
het betreffende Vetta-geheugen moet hanteren. De eerste mogelijkheid van de 
MODEL-parameter luidt “None”. Ze betekent dat de Vetta de MODEL- en TONE-
instellingen van de Variax tijdens het oproepen van dit Vetta-geheugen niet wijzigt. 
De eerste Variax-parameter heeft betrekking op de modelkeuzeschakelaar van de gitaar.

Met de TONE-parameter kun je de klankkleur van het Variax-model beïnvloeden en 
naar het Vetta-geheugen wegschrijven. Zoiets is met name handig voor de “Acoustic”- 
en “Reso”-modellen van de Variax, omdat de regelaar dan voor het kiezen van andere 
modellen dient. Natuurlijk kun je de instelling van de TONE-waarde ook wijzigen door 
aan de toonregelaar van de gitaar te draaien.

De CONTROL-parameter kun je in- en uitschakelen. Kies je hier “Off”, dan beïn-
vloedt de Vetta de instellingen van de Variax op geen enkel moment. Dit is een globale 
parameter, die voor alle geheugens geldt.

Verder moet je weten dat de Vetta nóg vlotter met een Variax praat die softwareversie 
1.1 of recenter hanteert. Misschien kun je ook met een oudere versie dan 1.1 werken, 
maar dan is het vrijwel zeker dat de Vetta niet alle signalen van de Variax ontvangt. 
Leuk, maar hoe kom je te weten welke softwareversie de Variax dan wel hanteert? Door 
op de SYSTEM SETUP-knop van de Vetta te drukken en pagina 4 op te roepen. Als 
daar een kleinere waarde dan “1.1” staat, moet je naar www.line6.com surfen om te 
weten te komen hoe je de Variax moet updaten.
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Effecten

Van de smerigste pedaalvervorming tot de meest transparante en mooie studiogalm… 
de Vetta bevat gewoon alle benodigde effecten die je bovendien naar wens kunt instel-
len en schikken (“routen”).

In-/uitschakelen
Op blz. 3•4 hadden we het er al over dat je moet zorgen dat de EDIT-knop uit staat 
om een effect zo snel mogelijk te kunnen in- en uitschakelen. Dit laatste doe je dan 
weer met de effectknoppen: Licht een knop op, dan is het effect aan. Licht hij niet 
op, dan is het effect uit.

Edit-mode
Als EDIT oplicht, is de zgn. “Edit-mode” actief. In het grotere Vetta-display (links 
naast deze knop) verschijnen dan de editpagina’s met de beschikbare effectparame-
ters. Het belangrijkste weetje i.v.m. de EDIT-knop is dat er zich onder het display 
kleine regelaars bevinden waarmee je de waarden van de afgebeelde parameters kunt 
instellen. Met de PAGE-regelaar kun je naar een andere pagina gaan. De knop van 
het momenteel voor het editen geselecteerde effect knippert. Door die knop herhaal-
delijk in te drukken schakel je het effect afwisselend in en uit – net zoals tijdens het 
gewone gebruik buiten de Edit-mode. En als je tijdens het editen een sound ontdekt 
die je nóg beter vindt dan de voorgeprogrammeerde versie (smaken verschillen, en 
daarbij: wat voor één gitaar perfect lijkt hoeft dit daarom nog niet voor een ander 
instrument te zijn), kun je “jouw” Sound zelfs als voorkeur vastleggen (zie blz. 4•28).

Laten we echter beginnen met de basis van de effecten.

Pedaaleffecten (Stompbox)
Als je er even bij stilstaat dat de pedalenbak van één van de Line 6-medewerkers zo 
groot is dat je erop kunt biljarten, ben je misschien geneigd te denken dat die man 
(net zoals het voltallige team hier) de effectpedaaltjes wellicht net iets te belangrijk 
vindt. Daar staat echter tegenover dat die kleine metalen doosjes al ruim 40 jaar een 
belangrijke rol in het bestaan van vrijwel iedere gitarist spelen.

EDIT STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ
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De Vetta biedt drie Stompbox-processors waar je eender welk effect aan kunt toewij-
zen. De pedaaleffectmodellen van de Vetta kun je trouwens helemaal naar wens 
gebruiken. Je kunt namelijk drie verschillende effecten, drie maal hetzelfde effect en 
eender welke volgorde hanteren. Bovendien kun je bepalen of ze hun signaal naar 
één of beide Amps moeten doorseinen (zie blz. 4•19).

De Factory-geheugens hanteren meestal het volgende systeem: Stompbox 1= over-
sturing, Stompbox 2= modulatie-effect en Stompbox 3= delay. Aangezien de meeste 
gitaristen dit systeem hanteren, hebben wij het veelal gebruikt. Misschien ga jij ech-
ter anders te werk – en dan doe je gewoon je ding en wijzig je de volgorde en toewij-
zingen.

Editen van een pedaaleffect
Schakel de EDIT-knop uit (indien nodig) en druk minstens twee keer op een 
STOMP BOX-knop. Zodoende schakel je het betreffende pedaaleffect (1, 2 of 3) 
afwisselend in en uit. Als je het laatst geactiveerde pedaaleffect wilt editen, moet je 
op de EDIT-knop drukken. Welkom in de Edit-mode! Het display ziet er nu waar-
schijnlijk als volgt uit:

De boodschap “ROUTING: AMP 1 + 2” betekent dat het effect met beide verster-
kers verbonden is. Dat hoeft echter niet per se (zie blz. 4•19). En omdat deze Stomp-
box beide versterkers van aanspreekt, hoor je dit effect ook, wanneer maar één van 
beide versterkers actief is. Als je een pedaaleffect alleen aan Amp 1 toewijst en die 
versterker dan uitschakelt, hoor je ook het betreffende effect niet meer. Da’s logisch, 
vind je niet? Dit werkt tenslotte zoals bij een echte versterker en dito effectpedaal.

Met de eerste twee regelaars kun je de effect-“Category” en het benodigde “Model” 
kiezen. Er zijn vijf verschillende Stompbox-categorieën: “Dynamics” (compressor en 
zweleffect), “Distortion” (met overdrive en fuzz), “Modulation” (chorus, phaser, flan-
ger enz.), “Delay” (met o.a. echo) en “Synth/Filter”. De parameters en het aantal 
editpagina’s verschillen naar gelang de gekozen categorie. Aangezien de “Dynamics”-

STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3
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effecten betrekkelijk simpel zijn, is er ook maar één pagina. De parameters van de 
overige pagina’s zijn daarentegen verdeeld over twee of zelfs drie pagina’s. Pagina’s 
kies je met de PAGE-regelaar.

Voor een boeiende voorstelling met bijzonder slimme opmerkingen van/over de 
Stompbox-effecten moet je in het hoofdstuk met de logische titel “Pedaaleffecten 
(Stompboxes)” zijn (blz. 6•1). Op blz. 10•4 vind je daarentegen een saaie lijst zon-
der aantekeningen.

“Delay”- en “Modulation”-effecten bieden altijd ook een Tap Tempo-parameter 
(laatste pagina). Binnen enkele seconden gaan we je in het lang en breed uitleggen 
waarom er een Tap Tempo-functie is en welke belangrijke rol ze vervult (zap dus nog 
even niet naar een ander kanaal). We willen het echter eerst nog hebben over…

In-Line-effecten
Via de knoppen TREMOLO, GATE, COMP(ressor) en EQ heb je toegang tot de zoge-
naamde “In-Line”-effecten. De plaatsing van die effecten binnen het signaalpad van de 
Vetta kan niet worden gewijzigd. De gate bevindt zich vóór de pedaaleffecten, de ove-
rige In-Liners daarentegen liggen vlak achter het versterker-/speakermodel. De effecten 
achter het versterkermodel kunnen voor Amp 1 en 2 apart worden ingesteld (hehehe).

Laten we nog even het bedieningsrefreintje zingen: licht aan= effect aan. Licht uit= 
effect slaapt. Druk op de EDIT-knop om er meteen aan te wennen dat de editpagina’s 
voor een groot deel afhangen van het effecttype (het volledige relaas vind je vanaf 
blz. 7•1). Daar kun je modellen kiezen en de effectparameters instellen. Voor “Tre-
molo” zien ze er als volgt uit: 

STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ
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Ook “Tremolo” is voorzien van de reeds aangekondigde Tap Tempo-functie, die we 
echter pas na de reclame uit de doeken gaan doen…

Post-effecten met instelbare routing
De effecten van de LOOP-, PITCH SHIFT-, MOD-, DELAY- en REVERB-groep vor-
men de “Post”-effecten. Meer bepaald gaat het hier om de studio-effecten. Net zoals de 
pedaaleffecten worden ze altijd in groep gesignaleerd. Ze bevinden zich echter achter de 
Amp-modellen (vandaar de naam “post”). En net zoals bij de pedaaleffecten kun je er 
zelf de volgorde van bepalen om af en toe ook eens verrassend uit de hoek te komen. En 
als je al even aan het twijfelen was hoe ze nu precies werken… knop uit (aan)= effect 
uit (aan). En als de EDIT-knop oplicht, kun je er als een wilde mee tekeer gaan. Als 
MOD en EDIT oplichten, ziet het display er bv. als volgt uit:

Net zoals bij de pedaaleffecten kies je met de kleine regelaar onder MODEL het 
gewenste modulatie-effectmodel. Met de overige regelaars kun je andere parameters 
instellen, en met PAGE ga je naar de benodigde editpagina. Op de laatste pagina van 
de Post-effecten vind je twee IN-parameters voor de door Amp 1 en Amp 2 uitge-
stuurde signalen. Daarmee bepaal je hoe intensief het betreffende versterkermodel 
door het gekozen effect wordt bewerkt. 

De effectenlus (LOOP) werkt namelijk iets anders dan de interne effecten. Meer 
details daarover vind je vanaf blz. 4•15. Zie blz. 7•1 voor een voorstelling van de 
effecten en de werkwijze om ze te editen. Nu echter…

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOP
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Tap Tempo en Time/Speed
De Stompbox-effecten “Delay” en “Modulation” evenals de Post-effecten “Tremolo”, 
“Mod” en “Delay” bieden een Time- of Speed-parameter die je met de Tap Tempo-
waarde kunt synchroniseren, als dat nodig is. Voor dit laatste moet je de TAP TEMPO-
knop van de Vetta of de gelijknamige voetschakelaar van een FBV gebruiken.

Het nut van deze aanpak is dat je de Vetta-effecten, net zoals de muzikanten van 
bandje (maar vaak veel vlotter), ertoe kunt aanzetten in dezelfde maat te spelen. Eén 
en ander betekent echter niet dat ze allemaal hetzelfde moeten spelen. Bijgevolg kan 
een Stompbox-delay in kwartnoten bonzen, terwijl een Post-delay halve triolen han-
teert en een tremolo-effect in achtste noten zorgt dat je door het bos nog de maat-
bomen ziet, zelfs al zit de chorus heel vierkant kwartnoten te hameren (jij houdt duide-
lijk van jazz). Misschien hoeven echter niet alle effecten perfect in de maat te lopen, 
wat voor een soort “artistieke vrijheid” (oftewel een ritmische soep) kan zorgen. 

Tap Tempo instellen
De basis voor een netjes gesynchroniseerd effectenlandschap heet CHNL TEMPO. 
Elk geheugen van de Vetta bevat namelijk een tempowaarde die je op twee manieren 
kunt instellen. 

De tempowaarde kun je met de TAP TEMPO-knop van de Vetta of de gelijknamige 
voetschakelaar van een FBV-pedalenbak instellen. Dergelijke “taps” (het herhaalde-
lijk indrukken) beschouwt de Vetta als kwartnoten, ongeveer zoals bij het aftellen: a-
one-two-three-four… De Vetta heeft voor het bepalen van de tempowaarde genoeg 
aan twee taps. De knop op de versterker en de indicator van de FBV knipperen dan in 
de maat van dat tempo. 

Anderzijds kun je de tempowaarde via het display instellen. Alle Vetta-effecten, wier 
snelheid met de Tap Tempo-functie kan worden ingesteld, bieden een editpagina die 
er ongeveer als volgt uitziet. Voorbeeld: delay-effect van een Stompbox-processor:

Met de TIME-regelaar kan de snelheid van het betreffende effect in milliseconden 
worden ingesteld. Da werkt zelfs, wanneer het effect al met het Tap Tempo syn-
chroon loopt. Onthoud echter goed dat de Tap Tempo-synchronisatie wegvalt, zodra 
je de TIME-waarde wijzigt. De TIME-parameter op deze pagina heeft overigens 
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dezelfde functie als die van de eerste editpagina. Dat hebben we gedaan om te zorgen 
dat je alle betrokken parameters binnen handbereik hebt. Modulatie-effecten bieden 
een SPEED-parameter (i.p.v. TIME) die zich dan eveneens op de tempopagina 
bevindt.

Met de TAP TEMPO-parameter kun je instellen of de getapte tempowaarde al 
(“Lock”) dan niet (“Ignore”) moet worden gehanteerd. 

CHNL TEMPO (opgeslagen tempo) slaat op de tempowaarde in BPM.

Met NOTE kies je de nootwaarde (zestiende triool tot hele noot) die het effect als 
vertragingstijd c.q. snelheid moet hanteren. Alle effecten binnen een geheugen 
mogen trouwens verschillende nootwaarden hanteren.

Als het tempo niet klopt
De delay-effecten van de Vetta hebben een maximale vertragingstijd van 2 seconden. 
Als je de hele noot kiest en een langzame Tap Tempo- of kleine CHNL TEMPO-
waarde invoert, kan het gebeuren dat de benodigde tijdwaarde achter de bovengrens 
zou moeten liggen, wat echter niet mogelijk is. Dergelijke problemen lost de Vetta op 
een erg muzikale manier op: als de eigenlijk noodzakelijke tempowaarde onmogelijk 
is, wordt die namelijk gehalveerd, zodat de synchronisatie nog steeds klopt. Derge-
lijke ingrepen gebeuren automatisch, als tijdens het tappen blijkt dat de eigenlijk 
benodigde waarde onmogelijk is.

Laten we dit even aan de hand van een voorbeeld bekijken: Activeer een Stompbox-
processor, wijs er een delay-effect aan toe (zie blz. 4•10) en ga met de PAGE-regelaar 
naar de laatste pagina. Zet TAP TEMPO op “Lock”, CHNL TEMPO op “60bpm” en 
kies voor NOTE een halve noot. De TIME-waarde wordt automatisch op “2000ms” 
gezet. Zoals bekend is dit de bovengrens.

Draai de CHNL TEMPO-regelaar nu naar links om bv. “59.5bpm” te kiezen. De 
TIME-waarde verandert meteen in “1008ms” – dát is namelijk de helft van de eigen-
lijk correcte waarde (“2014ms”) die voor halve noten bij “59.5bpm” gehanteerd zou 
moeten worden. De delay loopt dus nog steeds synchroon met het CHNL TEMPO, 
nu echter met kwartnoten. 

Je Vetta is trouwens een snugger baasje dat de oorspronkelijke instelling niet vergeet. 
Als je op een later tijdstip en grotere tempowaarde instelt, worden de echo’s weer in 
de maat van halve noten vertraagd, zodra dit technisch kan.
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Over de effectenlus (Loop)
Hoewel we waarschijnlijk al alles ingebouwd hebben wat een gitarist zich qua effecten 
ook maar kan wensen, zou het kunnen gebeuren da je –ondanks de Vetta– nog het één 
of andere externe effect wilt gebruiken. En hoe vreemd dit ook moge klinken: wij heb-
ben begrip voor dit soort vreemdgaan. Als je effect een pedaaltje is, moet je het tussen 
de gitaar en de Vetta aansluiten – net zoals op een “echte” versterker. In het geval van 
een rackeffect of een ander apparaat met Line-niveau kun je echter gebruik maken van 
de effectenlus van de Vetta. De effectenlus kan (via de frontplaat of een voetschakelaar 
van een FBV-pedalenbak) worden in-/uitgeschakeld, de status van de lus wordt opge-
slagen en de lus kan hetzij in serie of parallel met de interne effectsignalen worden 
gebruikt (zie “Routen van de Post-effecten” op blz. 4•19).

Analoge effectenlus
Voor de verbinding van een effectapparaat met de effectenlus van de Vetta heb je twee 
zogenaamde “Y”-kabels (worden ook wel “insertiekabels” genoemd) nodig. Dat zijn 
kabels met één 1/4” TRS-jack (Tip, Ring, Sleeve) aan de ene kant en twee 1/4” TS-
jacks (Tip, Sleeve) aan de andere. Eén zo’n kabel heb je voor de SEND-connector van 
de Vetta nodig. Een tweede moet op de RETURN-connector worden aangesloten. De 
verbindingen moeten er als volgt uitzien:

En als je bij het woordje “insertie” plots wakker bent geworden: Onze verbindingen 
komen niet overeen met de normale insertiewerkwijze. In zo’n setup wordt één mono-
jack van de Y-kabel op de ingang van het effect en de tweede op de uitgang ervan aan-
gesloten. In het geval van de Vetta moet je de TRS-jack (net zoals op een mengpaneel) 
nog steeds op de SEND- c.q. RETURN-connector aansluiten, maar de twee monojacks 
aan het andere uiteinde moet je allebei met de in- c.q. uitgangen van de effectprocessor 
verbinden. Kijk even aandachtig naar de tekening (of doe tenminste alsof).

INPUTOUTPUT

RIGHTLEFTRIGHTLEFT

ReturnSend

Tip = Left/Ring = Right

STEREO EFFECTS LOOP

Effectenlus van de Vetta Extern effectapparaat
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Eens de verbindingen gemaakt zijn, kun je de effectenlus activeren door de LOOP-
knop in te schakelen. Net zoals voor de interne effecten geldt ook hier: licht aan= lus 
actief. Licht uit= lus snurkt. 

Digitale effectenlus
De effectenlus van de Vetta kun je ook aan de digitale in- en uitgangen (S/PDIF of 
AES/EBU) toewijzen, als de externe effectprocessor over dergelijke connectors 
beschikt.

Die instelling moet je op pagina 4 van het OUTPUT SETUP-menu maken. De eerste 
parameter van die pagina heet FORMAT. Daarmee stel je de resolutie (het aantal bits) 
en de samplingfrequentie van de Vetta in. De FORMAT-parameter slaat altijd op beide 
waarden: “16”, “20” of “24” slaat op de resolutie (het aantal bits). De waarden “44.1”, 
“48”, “88.2” en “96” verwijzen daarentegen naar de samplingfrequentie (in kHz). Kies 
altijd de grootste waarden die het externe apparaat ondersteunt. Bovendien moet je 
zorgen dat het effectapparaat het Wordclock-signaal van de Vetta hanteert (en dus als 
“Slave” fungeert). Als dat niet kan, moet je zorgen dat de Vetta het Wordclock-signaal 
van het externe effectapparaat gebruikt (dergelijke synchronisatiesignalen worden ove-
rigens samen met de audiodata ontvangen). Als het effectapparaat zowel als Master en 
als Slave kan worden gebruikt, moet je de betreffende parameter dan op “Internal” zet-
ten. De volgende parameter heet SOURCE. Kies met de kleine regelaar eronder 
“LOOP”. De volgende parameter heet DIG OUT. Hiermee kies je de digitale aanslui-
tingen (AES/EBU of S/PDIF). De keuze van die instelling staat in functie van de digi-
tale aansluitingen op het externe apparaat. Tenslotte is er nog een parameter met de 
naam GAIN. Als je de indruk hebt dat het ingangsniveau van de processor wat te zwak 
is, kun je deze waarde verhogen (tot maximaal +12dB).
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Niveau van de effectenlus
Ook het Send- en Return-niveau van de effectenlus kan worden ingesteld. Druk op de 
EDIT-knop Als de LOOP LEVELS-pagina nu niet verschijnt, moet je nog een keer op 
de LOOP-knop drukken. De pagina’s met de niveauparameters zien er ongeveer als 
volgt uit:

De parameters helemaal links (AMP1/L SEND en AMP 2/R SEND) kunnen één van 
twee functies hebben. Dat wordt bepaald door de “routing” van de effectenlus. Op 
blz. 4•19 kom je te weten wat je allemaal met de signalen van de effectenlus kunt uit-
spoken. Als de effectenlus zich vóór de Post-effecten bevindt, geven de twee SEND-
kanalen de signalen van Amp 1 enerzijds en Amp 2 anderzijds weer. De stereopositie 
van de versterkermodellen heeft hierop geen invloed. Als de effectenlus zich niet vlak 
achter de Amp-blokken bevindt, hebben de twee SEND-waarden op deze pagina 
betrekking op de linker (L) en rechter (R) uitgang van de voorafgaande effectprocessor 
(enkel voor een “Series”- of “Chain”-verbinding, zie verderop).

Als de effectenlus parallel of als keten (“Chain”) wordt gebruikt, moet je de MIX-regelaar van 
de externe effectprocessor op “100% effect” zetten. Met de RETURN MIX-regelaar in het 
display kun je dan het volume van het effect in het signaalpad instellen. Als de externe 
effectprocessor, naast het effectsignaal ook het originele signaal weergeeft (omdat MIX 
niet op “100% effect” staat), treden er nare problemen op. In het geval van een digitale 
verbinding ontstaat dan namelijk een “kamfiltereffect” (een prachtige naam voor een 
bijzonder onprettig resultaat). Wordt de effectprocessor binnen het analoge domein 
aangesproken, dan is het terugkerende effectsignaal waarschijnlijk mono (omdat tal 
van effectapparaten de signalen van hun L- en R-ingang eerst samenvoegen en dan pas 
bewerken).

Wordt de effectenlus in serie gebruikt, dan kun je met de MIX-regelaar van het externe effect-
apparaat het effectaandeel bepalen. Hier treedt weliswaar geen kamfiltereffect op, maar 
het signaal zou vanaf deze positie in het signaalpad weer mono kunnen zijn (we hadden 
het er al over: tal van effectprocessors werken met gecombineerde monosignalen en 
“maken” dus een kunstmatig stereo-effect). Alle vóór de effectenlus van de Vetta inge-
stelde Pan-spelletjes worden hier eventueel teniet gedaan. 
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Indien nodig, kun je de uitgangssignalen van de effectenlus (d.w.z. wat waar naartoe 
gaat) ook aan de WIDE-uitgangen toewijzen (pagina 2). Dit kun je tevens op pagina 3 
van het EFFECT ROUTING-menu doen.

Double Tracker
Op de Double Tracker-functie van de Vetta zijn we bijzonder trots. Voor het eerst 
beschik je namelijk ook live over het effect dat je in de studio alleen verkrijgt door de 
betreffende partij twee keer op te nemen (te “dubbelen”). Ons effect wekt de indruk dat 
achter je nog een tweede gitarist staat die dezelfde noten speelt als jij, maar daarvoor 
geen geld vraagt (de wonderen zijn de wereld nog niet uit). 

Met dit effect zorg je dan ook voor een nóg vetter geluid. Dat wordt helemaal indruk-
wekkend, wanneer je twee speakers op een Vetta HD aansluit c.q. een Vetta-combo 
van een Vetta-uitbreidingskast 212S voorziet en dan de “Split Stereo”-mode activeert 
(zie de achterkant van de Vetta-combo en blz. 3•9).

In tegenstelling tot de overige knoppen van deze groep is DOUBLE TRACKER een 
gewone aan/uit-schakelaar. Nog even voor alle duidelijkheid: Als de DOUBLE 
TRACKER-knop oplicht, is het effect actief. Er zijn echter ook parameters die je kunt 
instellen na op de EDIT-knop gedrukt te hebben. Als je daarvóór een ander effect hebt 
in- of uitgeschakeld, moet je op EDIT en daarna op DOUBLE TRACKER drukken.  

Opgelet: Het Double Tracker-effect hoor je alleen bij een bijzonder “breed” stereo-
beeld. De afstand tussen de twee interne 12”-luidsprekers van de Vetta is daarvoor te 
klein. Daarom hadden we het hierboven al over het gebruik van de Vetta-combo met 
een externe speakerkast (en de keuze van de stereomode). De externe speaker moet 
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zich minstens 2m van de Vetta-combo vandaan bevinden. Pas dan valt de dubbeling 
namelijk echt op. En hoe breder het stereobeeld, hoe indrukwekkender het Double 
Tracker-effect wordt. 

Routing van de effecten
De Stompbox- en andere effecten van de Vetta kun je erg flexibel rangschikken (wat 
de vakman “routen” noemt). Zelfs voor de positiekeuze van het volume- en Wah-
pedaal binnen het signaalpad ben je nagenoeg volledig vrij. Natuurlijk wordt de routing 
samen met de overige instellingen opgeslagen.

Routing van de Stompbox-effecten en pedalen
Druk op de EFFECT ROUTING-knop. Kies met de PAGE-regelaar pagina “1”. Die 
ziet er ongeveer als volgt uit:

O, wat leuk! Het display kan zelfs grafiekjes afbeelden… en zo wordt de bediening 
natuurlijk een fluitje van een cent. Met de regelaar onder ITEM kun je een pedaalef-
fect (1, 2 of 3) of een pedaal kiezen. Met de POSITION-regelaar kun je het dan naar 
een andere positie verschuiven. En zoals ze in de schoonheidsindustrie te zeggen ple-
gen: zo vaak als nodig herhalen tot alle pedaaleffecten en pedalen zich op de 
gewenste plaatsen bevinden. Het signaalpad vóór de Amp-modellen is nu reeds volle-
dig ingesteld.

Routen van de Post-effecten
Ook de Post-effecten van de Vetta kunnen net zo vrij stoelendansje gaan spelen. De 
volgorde en verbindingen (in serie, parallel, als keten) van de Post-effecten kun je 
vrij instellen. Je kunt de effecten zelfs aan aparte uitgangen toewijzen. Pagina “2” van 
de EFFECT ROUTING-knop bevat drie parameters: ITEM, POSITION en ROUTE.

Met ITEM kies je het Post-effectblok wiens instellingen je wilt wijzigen.

Met POSITION verschuif je hem naar de gewenste positie binnen het signaalpad.

Met ROUTE bepaal je of, en hoe, het effectblok met het voorafgaande effect is verbon-
den. 
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Seriële verbinding (Series)
In de volgende illustratie zijn alle effecten serieel met elkaar verbonden:

“Serieel” betekent dat een effect telkens het signaal van het voorafgaande blok c.q. 
de Amp ontvangt. In ons voorbeeld voorziet het Reverb-effect (VERB) het geheel 
van Amp-uitgangssignaal + LOOP + PITCH + MOD + DELAY nog van een min of 
meer serieus vleugje galm. 

Dit procédé komt overeen met het gebruik van verschillende effectpedalen wier uit-
gang telkens met de ingang van het volgende pedaaltje is verbonden. Zo ontstaat dan 
langzaam, maar zeker een mengsel van verschillende effecten dat je –indien nodig– 
nog verder kunt bewerken. Als het eerste effectpedaal het gitaarsignaal vervormt, 
wordt die vervorming ook telkens naar het volgende effect doorgeseind. Vaak kun je 
met deze werkwijze een te gekke sound “maken”. In andere gevallen wordt het echter 
een onduidelijk zootje, omdat er teveel apparaten aan het werk zijn. Precies daarom is 
er ook een…

Parallelverbinding (Parallel)
Voorbeeld:

Deze grafiek bevat veel meer lijnen dan de vorige. Hier wordt het LOOP-uitgangssig-
naal namelijk naar alle interne Post-effecten gestuurd, zodat ze allemaal hetzelfde 
basismateriaal bewerken. Vandaar de benaming “parallel”: Alle effecten ontvangen 
hun signaal van dezelfde bron en bewerken dat dan op hun manier. Hier is het dus 
niet zo dat er telkens een laag bij de al toegevoegde effecten bijkomt. In dit voorbeeld 
zijn alle effecten parallel op elkaar aangesloten. 
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Misschien is dit allemaal wat technisch. Laten we het verschil tussen “Series” en 
“Parallel” daarom aan de hand van een voorbeeld met twee effecten (chorus en 
delay) bekijken:

Als de uitgang van het choruseffect op de ingang van de delay is aangesloten, heb-
ben we te maken met een seriële verbinding. De delay beïnvloedt dan ook het origi-
nele signaal dat al van chorus is voorzien. Alle gespeelde noten krijgen dus eerst 
een chorus-sausje en worden daarna (mét chorus) herhaald.

Is de delay echter parallel aangesloten, dan gebeurt het volgende: Het gitaarsignaal 
wordt zowel naar de chorus- als naar de delay-ingang gestuurd. De gespeelde noten 
worden dus enerzijds van chorus voorzien en anderzijds (zonder chorus) herhaald.

In het volgende voorbeeld zijn LOOP en DELAY parallel aangesloten. De uitgang 
van het DELAY-effect loopt eveneens parallel. Eén en ander betekent dat het 
VERB-blok een signaal zonder delay, maar met PITCH en MOD ontvangt – net 
zoals het DELAY-blok. Als het PITCH- en MOD-signaal niet door de DELAY 
mogen worden bewerkt, moet het DELAY-blok zich vóór die twee effecten bevin-
den. 

Om het DELAY-blok te verschuiven moet je met de regelaar onder ITEM 
“DELAY” kiezen. Draai zo lang aan de regelaar onder POSITION tot het DELAY-
blok zich vóór PITCH bevindt.

In ons voorbeeld zijn de in- en uitgang van het LOOP- en DELAY-blok nu parallel 
“aangesloten”. PITCH, MOD en VERB zijn daarentegen serieel met elkaar verbon-
den. Zoiets noem je effectief efficiënt! (Of zoiets, op maandag zijn onze moppen 
altijd net iets minder spitsvondig.)
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Effectketens (Chain)
De seriële en parallelverbinding kunt je met je gitaristenverstand waarschijnlijk nog 
snappen. Maar wat dacht je van het volgende…?

Een tekening zegt meer dan duizend woorden. In dit voorbeeld zijn LOOP, PITCH 
en MOD serieel aangesloten en ontvangen ze dus telkens het uitgangssignaal van hun 
“voorganger”. Het DELAY-blok loopt parallel. Maar wat is daar met VERB aan de 
hand? Het DELAY-blok is nog met het hoofdsignaalpad verbonden. De ingang van 
het VERB-blok hangt daarentegen aan de uitgang van het DELAY-blok. 

Dit is een “Chain”-verbinding. Voor dit soort verbindingen moet je onthouden dat 
het navolgende effect van een dergelijke keten uitsluitend het effectsignaal (en dus geen 
“droog signaal”) van het voorafgaande effect ontvangt. In de “Series”-mode daarente-
gen wordt, indien nodig, ook een bepaald percentage van het originele signaal aan 
het volgende effect doorgegeven.

Maar waarom dit intellectuele spelletje? Laten we even terugkeren naar ons voor-
beeld: het VERB-blok hangt bij wijze van spreken aan het DELAY-blok (keten). 
Laten we even stellen dat je de overige blokken (LOOP, PITCH, MOD) op een 
bepaald moment uitschakelt, terwijl je de MIX-parameter van de delay “50%” op 
gezet hebt. Dan wordt elke gespeelde noot eerst “droog” en meteen daarna met ver-
traging + galm weergegeven. Als je het VERB-blok parallel aansluit, zou enkel de 
noot zonder delay van galm worden voorzien – de herhalingen echter niet. Een 
seriële verbinding daarentegen zou betekenen dat zowel de originele noot als het uit-
gangssignaal van het DELAY-blok van galm zouden worden voorzien.

“Chain” vertegenwoordigt dan ook een derde aansluitingsmogelijkheid voor het wer-
ken met de effectblokken – hiermee zorg je namelijk dat elk effect enkel datgene 
krijgt waar het recht op heeft (of zoiets).
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Post-effecten en “Wide”-uitgangen
In de “Wide”-mode kun je het uitgangssignaal van de twee Amps en de daaraan 
gekoppelde effecten via aparte uitgangen naar de buitenwereld (lees: uitgangen en 
speakers) sturen. (Op blz. 4•35 kom je te weten hoe je de “Wide”-mode in- en uit-
schakelt.) Voor elk Post-effect kun je apart instellen of zijn signaal al dan niet via de 
WIDE OUTPUTS-connectors moet worden weergegeven. De betreffende pagina 
vind je op pagina 4 van het EFFECT ROUTING-menu. Kies met de regelaar onder 
ITEM het benodigde effectblok en wijs er met de regelaar onder OUTPUT de 
gewenste uitgangen (MAIN of WIDE) aan toe.

Vergelijkbare parameters voor de uitgangstoewijzing van de Post-effecten vind je ook 
op de editpagina’s van de betreffende effectblokken. Die zijn trouwens met hun 
EFFECT ROUTING-collega’s verbonden, zodat het niet uitmaakt waar je de toewij-
zingen instelt. 

De WIDE-uitgangen zijn enkel beschikbaar, als je de WIDE MODE-parameter 
(pagina 2 van het OUTPUT SETUP-menu) op “On” zet. 
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Een woordje over de stereopositie van de effecten
De blokken PITCH, MOD en DELAY combineren de binnenkomende signalen tot 
een mono-geheel en bewerken die combinatie dan. Met de PAN-regelaar op de laat-
ste editpagina van het betreffende effect kun je echter instellen hoe luid hun uit-
gangssignaal in het linker en rechter kanaal moet zijn. Als de effecten in de Chain- of 
Parallel-mode met elkaar verbonden zijn, heeft deze monocombinatie geen invloed op 
de stereoplaatsing van de Amp c.q. het voorafgaande effect. Als PITCH, MOD of 
DELAY echter in serie met het voorafgaande effectblok verbonden is, heeft de stere-
oplaatsing van het voorafgaande effectblok geen enkele betekenis meer. (En gewoon 
om opmerkingen i.v.m. met de technische juistheid van ons betoog meteen de kop in 
te drukken: De uitgangen van de effectblokken zijn stereo. Bijgevolg zou de PAN-
parameter eigenlijk “Effects Output Balance” moeten heten. Dat vonden we echter 
wat lang, terwijl “Out Bal” dan weer betrekkelijk onduidelijk is. Dus hebben we het 
“Pan”-concept hier gewoon een beetje verkracht.) 

Laten we een voorbeeld van het gebruik van de PAN-parameter bekijken. Stel je 
hebt alle effectblokken in serie met elkaar verbonden, terwijl je tevens beide Amps 
gebruikt. Amp 1 bevindt zich helemaal links en Amp 2 helemaal rechts. Het VERB-
blok bewerkt hier alleen het Amp 2-signaal. De stereopositie van de Amps kun je 
instellen zoals op blz. 4•3 uit de doeken gedaan. Daarna hoef je enkel nog op EDIT 
en eventueel REVERB te drukken (als de Reverb-parameters niet in het display te 
zien zijn) en met de PAGE-regelaar naar de laatste editpagina te gaan. AMP1/L IN 
moet je op “0” zetten (geen galm voor Amp 1) en AMP2/R IN op de gewenste 
waarde. Draai de regelaar onder PAN helemaal naar rechts. Ga naar de eerste editpa-
gina van het Reverb-effect en zorg er met MIX voor dat je de galm hoort. De Global 
Controls REVERB-regelaar mag zich niet helemaal links bevinden. Druk op de 
EDIT-knop (hij dooft) en schakel Amp 1, Amp 2 en het Reverb-effect in. Nu wordt 
Amp 1 (links) zonder galm weergegeven, terwijl Amp 2 (rechts) door het Reverb-
effect wordt bewerkt.

Onder “Stomme dingen voor effecten” op blz. 8•9 vind je nog een aantal leuke Pan-
spelletjes.
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Vastleggen van de minimumwaarde voor het volumepedaal
Op pagina 4 van het EFFECT ROUTING-menu kun je de volumewaarde instellen 
die moet worden gehanteerd, wanneer je het volumepedaal helemaal naar je toe 
trekt. Als het volumepedaal zich aan het begin of het einde van het signaalpad 
bevindt (zie blz. 4•19), zou pagina 4 er als volgt moeten uitzien:

Deze MIN-waarde slaat op het volume dat wordt gehanteerd, wanneer het volumepe-
daal zich in de hoogste stand bevindt. Van een volumepedaal verwacht je in de regel 
dat het beïnvloede signaal in die stand onhoorbaar is (ook dat kan door MIN op 
“0%” te zetten). Maar misschien werk je liever met een volume dat bv. geschikt is 
voor ritmepartijen om dan snel tussen het solo- en het ritmevolume heen en weer te 
kunnen schakelen. In dat geval moet je met de regelaar onder MIN de gewenste 
waarde instellen.

Tijdens het routen van de Stompbox-effecten (jongens, waren dat nog leuke tijden… 
zie blz. 4•19) heb je misschien gemerkt dat er nog andere opties zijn, wanneer het 
volume zich helemaal aan het begin of het einde van het signaalpad bevindt:

Laten we dat eens van naderbij bekijken. Het minimumvolume (MIN) kan voor 
beide versterkers apart worden ingesteld. Met AMP 1 VOL en AMP 2 VOL kun je 
bovendien bepalen of de betreffende versterker wel door het volumepedaal mag wor-
den beïnvloed. Nóg unieker is de omkering (“Reverse”) van de volumebeïnvloeding. 
Dan werkt het pedaal voor de betreffende Amp namelijk precies andersom: trap je 
het in, dan hanteert de Amp de MIN-waarde; trek je het pedaal naar je toe, dan krijgt 
de Amp het maximale volume. Op die manier kun je dan tussen twee versterkermo-
dellen “morphen”. Zet AMP 1 VOL bv. op “On” en AMP 2 VOL op “Reverse”. Nu 
kun je tussen “alleen Amp 1” (pedaal ingetrapt) en “alleen Amp 2” (pedaal omhoog) 
beginnen “schuiven”.



Basisbediening • Instellingen opslaan

4 • 26

Instellingen opslaan
Zodra je echt-te-gekke-geniale sound begint te klinken zoals het volgens jou hoort, 
moet je hem opslaan om hem later weer te kunnen oproepen – al was het maar om je 
medemuzikanten van je unieke programmeerverstand te overtuigen. Wij vinden alvast 
dat je af en toe iets voor je zelfvertrouwen moet doen. Dat verklaart meteen waarom er 
verschillende methoden zijn voor het opslaan van je eigenste geluidjes. De opslagproce-
dure begint altijd met het drukken op de SAVE-knop. De SAVE-knop begint trouwens 
automatisch op te lichten, zodra je ook maar één instelling van het laatst geladen 
geheugen oproept. De reden hiervoor is niet dat we je willen plagen of gewoon willen 
zorgen dat je meer licht hebt, maar om te voorkomen dat je na het programmeren ver-
geet je nieuwe creatie vast te leggen. 

Instellingen in een geheugen opslaan (Save Channel)
Deze oefening begint met het activeren van de SAVE-knop met behulp van één van je 
wijsvingers. Het display ziet er nu waarschijnlijk als volgt uit:

Als je het geheugen gewoon wilt “updaten” (en de oorspronkelijke versie dus niet 
meer nodig hebt), mag je SAVE meteen nog een keer indrukken. De Vetta gaat er 
altijd van uit dat je de instellingen onder dezelfde naam en in het oorspronkelijke 
geheugen wilt opslaan. Althans: bijna altijd, want in het Factory-geheugenblok kun 
je geen instellingen opslaan. Als je dus een Factory-geheugen geëdit hebt, kiest de 
Vetta automatisch het overeenkomstige User-geheugenadres. Bij levering bevatten 
het Factory- en User-geheugenblok dezelfde instellingen. Zodoende hoef je zelfs niet 
na te denken of het wel een goed idee is om je creaties in een User-geheugen van de 
Vetta op te slaan.
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Keuze van een ander geheugen van bestemming
Als je een eerder opgeslagen versie niet door de nieuwe instellingen wilt vervangen, 
kun je het nieuwe schepsel naar een ander geheugen wegschrijven. Het adres van het 
geheugen van bestemming kun je met de regelaar onder DESTINATION kiezen. 
Voor alle zekerheid verschijnt dan de naam van de sound, die zich momenteel nog in 
het gekozen geheugen van bestemming bevindt. Als het betreffende geheugen mag 
worden overschreven, moet je waarschijnlijk eerst een naam aan je nieuwe sound 
geven (indien nodig, kun je eerst nog een ander geheugen van bestemming kiezen).

Naam geven aan een geheugen
Misschien zit je je al de hele tijd af te vragen waar de parameters POSITION en 
CHARACTER goed voor zijn. Met POSITION kies je een tekenpositie en met 
CHARACTER wijs je er een teken aan toe. De namen kunnen maximaal uit 16 
tekens bestaan.

Instellingen opslaan
Als het geheugen van bestemming gekozen is en de naam helemaal goed lijkt, hoef je 
enkel nog… op de SAVE-knop te drukken om je instellingen in de Vetta op te slaan. 
Meteen daarna kun je dan met dat wondermooie geluid opscheppen en het aan alle 
(eventueel beleefdheidshalve) geïnteresseerden laten horen. Zie je wel dat er ook in 
jou een sterprogrammeur schuilt?
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Definiëren van het Favorite-geheugen
Als je op zekere dag een geheugen vindt, wiens sound gewoon de basis voor je toekom-
stige gitaristencarrière zou kunnen betekenen en die je bijgevolg vaak wilt gebruiken, 
biedt de Vetta een functie waarmee je die sound heel snel kunt oproepen. Die functie 
heeft FAVORITE (knop op de Vetta, voetschakelaar op een FBV-pedalenbak). Eén 
keer indrukken en dat bewuste geluid is weer terug van weggeweest. FAVORITE werkt 
precies zoals de “laatste zender”-knop van een afstandsbediening: druk je de knop 
namelijk nog een keer in, dan hoor je weer het daarvóór met de hand/voet gekozen 
geluid. 

Opgelet: FAVORITE is geen geheugen, maar een soort “shortcut” om meteen naar het 
toegewezen Factory- of User-geheugen te springen. Bijgevolg kun je op elk moment een 
ander geheugen aan deze knop toewijzen (tenslotte is “voor altijd” een betrekkelijk 
lange tijd). Omdat dan enkel de verwijzing verandert, verlies je de ex-Favorite-sound 
dus niet. Hij bevindt zich nog steeds in “zijn” geheugen. In zekere zin komt deze aanpak 
overeen met het “even goede vrienden”-syndroom, wanneer je (op dat moment nog 
toekomstige) ex je de laan uit stuurt.

Hoe geef je de Vetta te kennen welk geheugen je bijzonder lust? Selecteer het geheu-
gen, druk op SAVE, op FAVORITE en nog een keer op SAVE. Of werk met pagina 2 
van het SAVE-menu. Als je het geheugen kiest dat de laatst geëdite (maar nog niet 
opgeslagen) instellingen bevat, vraagt de Vetta je eerst om die wijzigingen op te slaan, 
omdat hij ervan uitgaat dat je de bewerkte versie wilt gebruiken.

Opslaan van de modelvoorkeuren (Defaults)
Misschien hoor jij thuis in het rijtje gitaristen die sinds jaar en dag dezelfde instellingen 
van hun effectpedalen gebruiken en dan op zekere dag merken dat de regelaars vastge-
roest zijn. Ergens kunnen we daar wel inkomen, tenslotte moet ook een gitarist enkele 
vaste waarden in zijn opwindend leven hebben. De Vetta helpt je bij het organiseren 
van je leven, en wel met voorkeurinstellingen voor de versterker- en talrijke effectmo-
dellen. Als je zo’n model dan kiest, laadt de Vetta automatisch zijn –of net jouw– voor-
keuren.

Ook dit toverkunstje begint weer met de SAVE-knop. Daarna moet je met de PAGE-
regelaar de volgende pagina kiezen:
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Als je de huidige Amp-instellingen (model en toonregeling) als voorkeur wilt vastleg-
gen, moet je nog een keer op SAVE drukken. Daarna worden dan tijdens de keuze van 
het bewuste model met de AMP MODEL-regelaar telkens “jouw” instellingen opgeroe-
pen. Als je nog een beetje aan de regelaar onder MODEL draait, zal je merken dat je 
ook voor de Stompbox- en nog een hele resem andere effecten voorkeuren kunt vast-
leggen. Dat principe heeft het voordeel dat de Vetta na verloop van tijd dan voor alle 
effecten jouw favoriete instellingen laadt. Die kun je daarna dan echter nog aanpassen. 
Vind je dat niet gewoon fantastisch?

Archiveren van de opgeslagen instellingen (Dump)
Als je wel degelijk eigen geluiden programmeert, heb je er alle belang bij om die op 
regelmatige tijdstippen te archiveren. Tenslotte is het niet denkbeeldig dat een klein 
groen marsmannetje je Vetta op zekere dag jat, omdat het die amp ook zo cool vindt. 
Als je je sounds archiveert, hoef je maar een nieuw exemplaar te kopen. Binnen de 
kortste keren kun je er dan voor zorgen dat hij hetzelfde klinkt als het gejatte apparaat.

Leuk verhaaltje, maar wil je niet veel liever weten hoe je de sounds van de Vetta moet 
“archiveren”? Zoiets doe je door de MIDI-connectors van de Vetta op je computer aan 
te sluiten en een sequencer-, archiverings- of SysEx-programma te gebruiken. Bezit je 
geen computer, dan kun je ook een MIDI-sequencer of een MIDI-dataopslagapparaat 
gebruiken. Hier willen we alleen de algemene werkwijze uit de doeken doen. Vergeet 
dus niet om ook de handleiding van het externe apparaat door te nemen. (Zelfs wij 
kunnen je leven niet van alle frustraties ontdoen – maar we kunnen je wel het gereed-
schap bezorgen om dergelijke frustraties zeer aanschouwelijk te “verklanken”.)

Archiveren van één geheugen (Channel Dump)
Je kunt de geheugens één voor één naar een MIDI-ontvanger doorseinen en je zo, 
beetje bij beetje, een bibliotheek met de beste sounds samenstellen. Verbind de MIDI 
OUT-connector van de Vetta met de MIDI IN-aansluiting van het externe apparaat 
(dat SysEx-data kan ontvangen en opslaan). Druk op de SAVE-knop van de Vetta en 
kies met de PAGE-regelaar de volgende pagina:
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Start de opname c.q. de ontvangst van het externe apparaat en druk nog een keer op 
SAVE. Het display beeldt nu de boodschap “Sending MIDI Sysex” af. Zodra die bood-
schap verdwijnt, moet je data van het externe apparaat naar diens harde schijf, een dis-
kette e.d. wegschrijven.

Alle User-geheugens archiveren (User Dump)
Je kunt ook meteen alle geheugens van het User-blok archiveren. Verbind de MIDI 
OUT-connector van de Vetta met de MIDI IN-aansluiting van het externe apparaat. 
Bereid het sequencer- of SysEx-programma voor op de ontvangst van SysEx-data en 
druk op de SAVE-knop van de Vetta. Daarna moet je met de PAGE-regelaar de vol-
gende pagina kiezen:

Druk nog een keer op SAVE. Nu verschijnt weer de boodschap “Sending MIDI Sysex”. 
Ga voor alle zekerheid na of de data wel degelijk werden ontvangen en schrijf ze dan 
weg naar de harde schijf van het externe apparaat, een diskette enz..

Een aantal opmerkingen omtrent de Vetta-geheugens 
De Vetta is voorzien van twee geheugenblokken. Naast het blok, waarin je eigen instel-
lingen tijdens het indrukken van de SAVE-knop worden opgeslagen, bevat de Vetta 
een gebied met gecomprimeerde versies van de User-instellingen. Als je op de SAVE-
knop drukt, wordt alleen het niet-gecomprimeerde blok aangepast (en bevat het dus je 
nieuwe sound). De vorige versie is echter nog in gecomprimeerde vorm beschikbaar. 
Het gecomprimeerde geheugengebied is handig, wanneer je op zekere dag tot de con-
clusie komt dat de nieuwe sounds toch niet zo denderend zijn en dat je eigenlijk liever 
weer met de originele geluiden wilt werken (zie verderop).

Maar waarom vertellen we dat hier? Omdat de Vetta het gecomprimeerde bereik voor 
de ontvangst van User-dumps nodig heeft. Daar worden de via MIDI ontvangen data 
namelijk tijdelijk opgeslagen. Eén en ander betekent echter dat de gecomprimeerde 
versies van het User-bereik binnen de Vetta worden overschreven. Even terzijde: hier-
mee bedoelen we dan de geluiden die je ook in het Factory-blok van de Vetta terug-
vindt. In het ergste geval kun je die sounds dus via de omweg van de betreffende Fac-
tory-geheugens weer oproepen.
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Laden van de gearchiveerde data
Natuurlijk is het archiveren van data alleen zinvol als je ze achteraf ook weer naar de 
versterker wilt doorseinen (en dat ook doet). Hier gaan we dan:

Eén geheugen via MIDI ontvangen
Hiervoor moet je de MIDI OUT-connector van het externe MIDI-apparaat aanslui-
ten op de MIDI IN-connector van de Vetta. Laad het bestand in de computer enz. en 
start er de weergave van om te zorgen dat de data bij de Vetta toekomen. Aangezien 
we hier te maken hebben met één geheugen, belanden de data in het RAM-geheugen 
van de Vetta (en gedragen ze zich net zoals een gewijzigd geheugen). Daarom licht de 
SAVE-knop op om duidelijk te maken dat de Vetta de ontvangen instellingen pas 
definitief onthoudt, wanneer je ze intern opslaat (zie blz. 4•26).

Alle User-geheugens ontvangen (RCV User)
Ook hiervoor moet je de MIDI OUT-connector van het externe MIDI-apparaat aan-
sluiten op de MIDI IN-connector van de Vetta. Laad vervolgens het bestand in de 
computer enz. en start er de weergave van om te zorgen dat de data verzonden wor-
den.

Druk op de SAVE-knop van de Vetta en kies met de PAGE-regelaar de volgende 
pagina:

Nu moet je eerst te kennen geven dat de gecomprimeerde data van de Vetta mogen 
worden gewist. De binnenkomende MIDI-data kunnen namelijk alleen worden ver-
werkt als het gecomprimeerde geheugen mag worden gebruikt (zie de opmerking op 
blz. 4•30). De instellingen van het Factory-blok evenals de model- en andere voor-
keuren van de Vetta worden hierdoor echter niet beïnvloed. 

Druk op de SAVE-knop om het gecomprimeerde geheugen te wissen. De Vetta toont 
nu een bevestiging in het display. Zodra die verdwijnt, mag je de overdracht van de 
MIDI-data starten. Na de ontvangst van alle data heeft de Vetta nog een aantal 
minuten nodig voor de “vertering”, het “uitpakken” en de interne opslag ervan. Het 
display houdt je trouwens op de hoogte van het geheugen dat net wordt verzorgd.
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Laden van de User-bank uit het gecomprimeerde geheugen
Je kunt er tevens voor zorgen dat de Vetta de gecomprimeerde data (zie blz. 4•30) 
opnieuw laadt en het niet gecomprimeerde gedeelte dus overschrijft. Tijdens de ont-
vangst van een MIDI-dump doet de Vetta dit automatisch (zie hierboven). Na de 
ontvangst van een MIDI-dump bevat het gecomprimeerde geheugen van de Vetta 
trouwens de via MIDI ontvangen data. Als je nog nooit een MIDI-dump naar de 
Vetta hebt doorgeseind, bevat het gecomprimeerde geheugen nog steeds de fabriek-
sinstellingen van Line 6, die je dus eveneens kunt laden.

Druk op de SAVE-knop en kies met de PAGE-regelaar de volgende pagina:

Druk nog een keer op de SAVE-knop. Nu pakt de Vetta de gecomprimeerde instel-
lingen achtereenvolgens voor alle User-geheugens uit (het nummer van het net ver-
werkte geheugen verschijnt trouwens in het display).

Wijzigen van het Factory-blok
Misschien heb je tijdens het kiezen van de SAVE-pagina’s al gezien dat je ook de 
Factory-geheugens kunt archiveren, laden en “uitpakken” (displaypagina’s 6, 8 en 
11). Dat lukt, omdat je zelfs de (eigenlijk onveranderlijke) fabrieksgeluiden van de 
Vetta door nieuwe instellingen kunt vervangen – maar enkel via MIDI. Als jij je 
dagen en nachten dus vult me het programmeren van sounds (wat jammer voor je), 
zal je beslist gelukkig zijn als we je vertellen dat alle 128 geheugens van de Vetta voor 
je eigenste creaties kunnen worden gebruikt.

Daarvoor heb je dan een MIDI-programma c.q. apparaat nodig  waarmee je complete 
geheugenbanken voor de Vetta kunt aanmaken. Anderzijds kun je ook gewoon een 
eerder gearchiveerde User-bank weer naar de Vetta doorseinen. Die kun je dan 
namelijk eerst op de Vetta zelf programmeren en de betreffende sounds in de 
gewenste User-geheugens opslaan. Vervolgens archiveer je die bank via MIDI en 
zendt je ze terug naar de Vetta – ditmaal echter naar het Factory-geheugen. Om op 
zeker te spelen verdient het aanbeveling de Factory-geheugens van de Vetta eerst via 
MIDI te archiveren. Op die manier ben je ze nooit helemaal kwijt.



Basisbediening • Instellingen opslaan

4 • 33

Modelvoorkeuren archiveren (Default Dump)
Als je de voorkeuren (“Default”) van de versterker- en effectmodellen (zie blz. 4•28) 
gewijzigd hebt, zou je ook die via MIDI moeten archiveren om ze later weer (indien 
nodig) naar de Vetta te kunnen doorseinen. Verbind de MIDI OUT-connector van de 
Vetta met de MIDI IN-aansluiting van het externe apparaat en zorg dat dit laatste 
SysEx-data ontvangt. Druk op de SAVE-knop van de Vetta en kies met de PAGE-rege-
laar de volgende pagina:

Druk nog een keer op de SAVE-knop. Zodra de Vetta alle data heeft doorgeseind moet 
je ze naar de harde schijf e.d. van het externe apparaat wegschrijven.

Ontvangst van de modelvoorkeuren
Ook hiervoor moet je de MIDI OUT-connector van het externe MIDI-apparaat aan-
sluiten op de MIDI IN-connector van de Vetta. Laad vervolgens het bestand in de 
computer enz. en start er de weergave van om te zorgen dat de data verzonden worden.

Druk op de SAVE-knop van de Vetta en kies met de PAGE-regelaar de volgende 
pagina:

Nu moet je eerst te kennen geven dat de huidige modelvoorkeuren van de Vetta mogen 
worden gewist. Anders kunnen de binnenkomende MIDI-data namelijk niet worden 
verwerkt. Druk op de SAVE-knop om het geheugenbereik te wissen. Nu verschijnt de 
boodschap “Erasing model defaults”. Daarna verschijnt de boodschap “Ready to receive 
model defaults”. Start de overdracht van de MIDI-data op het externe apparaat.
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Uitgangen configureren (Output Setup)
De Vetta biedt verschillende parameters waarmee je kunt instellen hoe de directe en 
speakeruitgangen zich moeten gedragen. Die parameters bereik je door op de OUTPUT 
SETUP-knop te drukken. Het display ziet er nu waarschijnlijk als volgt uit:

Als je al van de POD van Line 6 hebt gehoord, weet je beslist dat hij de revolutionaire 
technologie genaamd “A.I.R.” bevatte. Die zorgde ervoor dat het apparaat direct op het 
mengpaneel kon worden aangesloten, terwijl de sound desondanks een duidelijke 
“akoestische dimensie” had. (Meteen hoefde je geen versterker meer naar de studio de 
sjouwen, terwijl je ook geen microfoonopstellingen meer moest uitproberen. Zoiets 
duurde tenslotte uren en zorgde er maar al te vaak voor dat je al die te gekke ideeën al 
lang vergeten was op het moment dat de sessie dan eindelijk kon beginnen. We praten 
hier weliswaar over het gitaristische stenen tijdperk…). De Vetta bevat een nieuwe 
versie van die technologie, die nu “A.I.R. II” heet. (Sta ons toe om je meteen gerust te 
stellen: omdat wij niet in de filmindustrie werken, kunnen we nu al zeggen dat er 
momenteel geen plannen bestaan voor de versies “III” tot “VI”.) A.I.R. II vormt een 
belangrijke uitbreiding van de eerste versie, omdat je nu ook het microfoontype en de 
opstelling ervan (pal vóór de versterker of zijdelings) kunt kiezen.

A.I.R. Mode
Met de regelaar onder A.I.R. MODE kun je instellen of de A.I.R.-bewerking voor 
alle geheugens (“Global”) moet gelden of voor elk geheugen apart moet worden geac-
tiveerd (“Channel”).

MIC Setup
Met deze regelaar kies je het gesimuleerde microfoontype en de opstelling ervan. Zie 
“A.I.R. II-microfoonopties” op blz. 10•9.

Output
Met de OUTPUT-parameter kun je bepalen welke uitgangen van de Vetta het geko-
zen geheugen moet aanspreken. Hier zijn er drie mogelijkheden: “Direct”, “Speaker” 
en “Normal”. “Direct” betekent dat alleen de DIRECT-uitgangen worden gebruikt. 
“Speaker” betekent dat alleen de luidsprekers en/of de SPEAKER-uitgangen worden 
gebruikt. “Normal” is de fabrieksinstelling. In deze mode worden alle uitgangen 
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gebruikt. Als je de Vetta bv. met een Variax gebruikt, zou het voor het werken met 
een “Acoustic”-model een slim idee zijn om het signaal via de DIRECT-uitgangen 
meteen naar de PA door te sturen en de interne luidsprekers dus niet te gebruiken. In 
dat geval hoor je de gitaar weliswaar enkel nog via de PA-monitors, maar ze klinkt 
dan waarschijnlijk ook beter. Zoiets lukt uiteraard alleen, als er wel degelijk monitors 
op de bühne staan. Is dat niet het geval, dan kun je kiezen voor “Normal”. Dan wordt 
het gitaarsignaal namelijk naar de PA doorgeseind (DIRECT-aansluitingen), terwijl 
de (externe) luidsprekers van de versterker ervoor zorgen dat je de gitaar ook op de 
bühne hoort. En precies omdat je dan waarschijnlijk in een betrekkelijk kleine tent 
zit te spelen, wordt het “elektrische signaal” waarschijnlijk niet via de PA uitver-
sterkt. Ook dergelijke omschakelingen kun je automatiseren door voor de “elektri-
sche geheugens” van de Vetta “Speaker” te kiezen, d.w.z. geen weergave via de 
DIRECT-connectors.

Opgelet: De WIDE-mode kun je alleen in- en uitschakelen, wanneer je OUTPUT op 
“Normal” zet. Als WIDE MODE= “On”, wordt automatisch WIDE MODE= “Off” 
gekozen, wanneer je OUTPUT op “Speaker” of “Direct” zet. Als je WIDE MODE 
daarentegen op “On” zet, terwijl OUTPUT= “Speaker” of “Direct”, wordt automatisch 
OUTPUT= “Normal” gekozen.

Wide Mode
Met de regelaar onder WIDE MODE (pagina 2 van het OUTPUT SETUP-menu) kun 
je hetzij “On”, hetzij “Off” kiezen. Maar wat bedoelen we eigenlijk met “Wide”? Da’s nu 
eens een slimme vraag. Ziehier het antwoord. 

De Wide-mode laat de aparte weergave van bepaalde effecten toe (ouwe rotten hebben 
het in dit verband over een “Wet/Dry-configuratie”). De signalen van alle Post-effec-
ten, die je aan de “Wide”-bus toewijst (laatste editpagina van het betreffende effect of 
pagina 3 van het EFFECTS ROUTING-menu), worden dan niet meer via de luidspre-
kers van de Vetta weegegeven, maar naar de “DIRECT/WIDE”-connectors (XLR en 1/
4”) uitgestuurd. Die connectors kun je op een externe versterker (annex speakers) aan-
sluiten, die dan het “natte” gedeelte weergeven, terwijl de luidsprekers van de Vetta 
alleen nog het “droge” signaal weergeven. Soms zorgt deze werkwijze voor een betere 
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definitie van het gitaargeluid, met name dan wanneer je talrijke effecten gebruikt. 
Bovendien zou je de “effectspeakers” heel ver uit elkaar kunnen zetten om een bijzon-
der “breed” stereobeeld te verkrijgen.

Dir Trim
De MASTER VOLUME-regelaar van de Vetta geldt in de regel alleen voor het volume 
van de interne luidsprekers (en eventueel aangesloten externe speakers), maar niet 
voor het volume van de DIRECT-uitgangen. Dat is bijzonder handig voor livetoepas-
singen. Tenslotte kun je de versterker dan namelijk op een “menselijk” volume zetten 
(wanneer je in een kleine zaal speelt), terwijl de geluidsman nog steeds een uitgespro-
ken krachtig directsignaal ontvangt. Ook in de studio werkt dit principe wonderwel: zo 
hoef je namelijk de eventueel aanwezige muzikanten niet met een oorverdovend 
volume te verpletteren en kan de technieker de microfoons van de overige instrumen-
ten zonder vrees voor overspraak opstellen. Ook in dat geval heeft een kleine MAS-
TER VOLUME-waarde in de studio geen invloed op de signalen die rechtstreeks naar 
de mengtafel worden doorgeseind. 

Indien nodig, kan de Vetta een professioneel +4dBu-signaalniveau hanteren. Voor 
PA’s en bepaalde opnameapparatuur is dat echter wat te krachtig. Dat verklaart de aan-
wezigheid van de DIR TRIM-regelaar. Daarmee bepaal je namelijk het niveau van de 
directuitgangen, zodat de ingangen van de ontvanger niet constant zitten te oversturen.

Misschien heb je gemerkt dat er hierboven sprake was van in de regel. Als je de luidspre-
kers uitschakelt (zie verderop) of een hoofdtelefoon aansluit, beïnvloedt de MASTER 
VOLUME-regelaar namelijk wél het volume van de DIRECT-uitgangen. Net omdat in 
zo’n geval alleen nog de directuitgangen en/of een hoofdtelefoon worden gebruikt, von-
den wij het slimmer om de werkwijze van de MASTER VOLUME-regelaar dan nave-
nant aan te passen. En zolang dat het geval is, wordt de DIR TRIM-instelling gene-
geerd.

Om je nog meer in de war te brengen, nog even dit: in de WIDE-mode geldt de MAS-
TER VOLUME-instelling eveneens voor de DIRECT-uitgangen.
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Speakers On/Off
Op pagina 2 van het OUTPUT SETUP-menu kun je de luidsprekers (intern en extern) 
activeren of uitschakelen, wat bv. voor studio-opnamen “in de tafel” of een directe ver-
binding met een PA-mengpaneel handig kan zijn. De luidsprekers kunnen op twee 
manieren worden uitgeschakeld: met OUTPUT (pagina 1, geldt enkel voor het 
momenteel gekozen geheugen) en met SPEAKERS (geldt voor alle geheugens, dus 
“globaal”).

Als je SPEAKERS op “Off” zet, beïnvloedt de MASTER VOLUME-regelaar ook het 
volume van de DIRECT-uitgangen. En als je een hoofdtelefoon op de Vetta-combo 
aansluit, worden de luidsprekers/speakers automatisch uitgeschakeld.

Mono/Stereo
Met deze parameter kun je instellen of je de Vetta in mono of stereo wilt gebruiken. 
Waarschijnlijk heb je dit eerder op een Vetta HD nodig, wanneer je er maar één 
speaker op aansluit. Maar ook combobezitters kunnen de weergave (ondanks twee inge-
bouwde luidsprekers) mono schakelen als dat nodig blijkt.

Config
Met de CONFIG-parameter kun je aangeven welke speakers je op de Vetta aangesloten 
hebt. De fabrieksinstelling van de Vetta-combo luidt “2x12”. Als je echter één of twee 
4x12-kasten gebruikt, moet je hier “4x12” kiezen. De fabrieksinstelling van de Vetta 
HD luidt “4x12”. Als je echter één of twee 2x12-kasten gebruikt, moet je hier “2x12” 
kiezen. “4x12” is bovendien de juiste keuze, wanneer je verschillende speakerkasten 
(bv. 2x12 EN 4x12) of andere speakertypen gebruikt.

Digitale uitgangen
Met de FORMAT-parameter stel je de resolutie (het aantal bits) en de 
samplingfrequentie van de Vetta in. De FORMAT-parameter slaat altijd op beide 
waarden: “16”, “20” of “24” slaat op de resolutie (het aantal bits). De waarden “44.1”, 
“48”, “88.2” en “96” verwijzen daarentegen naar de samplingfrequentie (in kHz). 
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Bovendien is er een MATCH-optie die betekent dat de Vetta de resolutie en de 
samplingfrequentie van een extern apparaat hanteert. Zodoende beschik je over 
voldoende mogelijkheden voor het gebruik van je versterker in het digitale domein.

Met de SOURCE-parameter kun je NORMAL, DRY of LOOP kiezen. 

“NORMAL” betekent dat de digitale uitgangen hetzelfde signaal weergeven als de 
DIRECT-uitgangen. In dit verband willen we er nogmaals aan herinneren dat de 
directuitgangen in de WIDE-mode alleen de signalen weergeven die je eraan toewijst. 
Als je dus NORMAL kiest en de WIDE MODE activeert, geven ook de digitale 
uitgangen uitsluitend de toegewezen signalen weer. 

De DRY-instelling betekent dat alleen het niet bewerkte signaal naar de digitale 
uitgangen wordt uitgestuurd. Zoiets is dan weer handig voor “re-amping”-toepassingen. 
(Zie ook “Geavanceerde toepassingen voor de digitale in-/uitgangen” op blz. 4•43.)

Kies LOOP, als je een externe effectprocessor in het digitale domein wilt aanspreken. 
In dat geval hebben de digitale in- en uitgangen dezelfde functie als de STEREO 
EFFECTS LOOP-connectors.

Met de DIG OUT-parameter kies je het digitale formaat dat naar de AES/EBU- en S/
PDIF-aansluitingen wordt uitgestuurd. Hoewel de audiosignalen van het AES/EBU- en 
S/PDIF-formaat sterk op elkaar lijken, worden bepaalde andere gegevens anders (c.q. 
helemaal niet) doorgeseind en ontvangen. Met deze parameter bereid je de uitgaande 
digitale signalen zo voor dat de externe ontvanger er ook iets mee kan doen.

Tenslotte is er nog een parameter met de naam GAIN. Daarmee kun je het uitgangsni-
veau van de digitale signalen in 1dB-stappen (tot maximaal +12dB) ophalen.
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Werken met een pedalenbak
In het hoofdstuk “Werken met een FBV-pedalenbak” op blz. 9•1 wordt gezegd dat je de 
functies van een optionele pedalenbak (FBV-serie) kunt vastleggen door op de FOOT 
CONTROL-knop van de Vetta te drukken:

Op de eerste pagina van dat menu kun je de pedalen van de FBV als WahWah- en 
volumepedaal of als zwelpedalen definiëren (zie verderop). Bovendien kun je de curve 
van het volumepedaal kiezen: “Linear”, “Log” en “Double Log”. 

LINEAR betekent dat het volume betrekkelijk snel toeneemt, wat de indruk wekt dat 
het pedaal bijzonder snel aanspreekt. Die instelling is geschikt voor zweleffecten, met 
name dan, wanneer je volumepedaal zich achter de Amp-modellen bevindt.

De LOG-curve is wat lomer. Als je de indruk hebt dat “Linear” wat te snel van 0 naar 
100% gaat, moet je “Log” kiezen. 

DOUBLE LOG zorgt voor een trage respons van het pedaal. De curve lijkt weliswaar op 
die van LOG, maar de verschillen tussen de minimale en maximale waarden zijn veel 
beter gespreid. Als je het volumepedaal vóór het Amp-model plaatst en aan de Amp 
een “High Gain”-model toewijst, hoor je geen vervorming, zolang het pedaal opgeklapt 
is. Hoe verder je het pedaal dan echter intrapt, hoe sterker de sound begint de scheu-
ren. Het verdient trouwens aanbeveling om alle opties even uit te proberen en telkens 
de voor jou handigste (lees: voetigste) te kiezen. Ook deze instelling kun je voor elk 
geheugen apart maken.

Met MOD SWITCH kun je aan de gelijknamige voetschakelaar van een FBV-pedalen-
bak hetzij het Pitch Shift-, hetzij het Mod-effect toewijzen (die twee effecten kun je 
nooit samen gebruiken).



Basisbediening • Werken met een pedalenbak

4 • 40

Op de pagina’s 2 en 3 van het FOOT CONTROL-menu (hier tonen we enkel pagina 2 
– pagina 3 werkt echter op dezelfde manier) kun je andere functies dan “Volume” of 
“Wah” aan de pedalen toewijzen:

Met de regelaar onder DEST kies je de parameter die moet worden aangestuurd. Dit 
slaat dus op de functie van het betreffende zwelpedaal.

Met DEPTH bepaal je hoe sterk de gekozen parameter kan worden beïnvloed (zie ook 
verderop). 

Met RESPONSE kun je hetzij “Contin” (traploze beïnvloeding), hetzij “Switch” 
(schakelfunctie) kiezen. “Contin” vertegenwoordigt de typische werkwijze voor een 
zwelpedaal: hiermee kun je nagenoeg traploos van de minimum- naar de maximum-
waarde (en terug) gaan. “Switch” laat enkel een omschakeling tussen “uit” (pedaal 
omhoog) en “aan” (plankgas) toe.

Laten we nu even de wiskundige toer opgaan om te verduidelijken hoe het allemaal 
in z’n werk gaat (als je nu vies zit te kijken, kun je meteen de volgende alinea lezen). 
Stel je hebt als DESTINATION de MIX-parameter van een effect gekozen en die 
MIX-parameter op “20%” gezet (zoiets kun je voor elk geheugen apart instellen). 
Zolang het pedaal opgeklapt is, wordt de MIX-waarde “20%” gehanteerd (geen wijzi-
ging). Zet je DEPTH op “50%”, dan kan de opgeslagen MIX-waarde (20%) met 
maximaal 50% van het verschil tussen 20% en 100% worden opgevoerd. De wiskun-
dige formule hiervoor luidt: 20 + .5 x [100–20] = 60. Als je het pedaal dus volledig 
intrapt, luidt de MIX-waarde van het aangestuurde effect “60%”. 

En, ben je al aan het zweten van al dat rekenen? Trek het pedaal gewoon helemaal 
omhoog, activeer de EDIT-knop en stel de benodigde parameter zo in dat de sound in 
deze pedaalpositie (minimale waarde) “normaal” is. Druk nu op de FOOT PEDAL-
knop om naar deze pagina terug te keren, trap het pedaal helemaal in en wijzig de 
DEPTH-waarde zo lang tot je tevreden bent met het “alternatieve geluid”. Waarom 
kun je een belastingsaangifte niet even snel invullen?



Basisbediening • System Setup

4 • 41

System Setup
Met de SYSTEM SETUP-knop kun je de algemene systeemparameters oproepen. Druk 
op die knop om naar de eerste pagina te gaan:

Display Adjust
Eén boeiend kenmerk van het menselijk ras is dat er nog veel meer modelvarianten zijn 
dan in de automobielindustrie. Op zich is dat natuurlijk leuk, maar het betekent wel dat 
bijna iedereen het display van de Vetta vanuit een andere hoek ziet. En net daarom kun 
je het displaycontrast instellen – tenslotte wil iedereen op een bepaald moment het-
zelfde zien. Met de regelaar onder L CONTRAST stel je het contrast van het linker 
display in (daar beeldt de Vetta de namen van de geheugens af). Met R CONTRAST 
regel je het contrast van het rechter display (waar nu net de DISPLAY ADJUST-
pagina staat). Als de Vetta al een aantal uren “aan het draaien” is, zou het kunnen dat 
de displays alsmaar bleker worden. Dat kun je opvangen door L-TEMP en/of R-TEMP 
op “On” te zetten en de betreffende CONTRAST-waarde te wijzigen. De TEMP-para-
meters zorgen namelijk voor een compensatie van het contrast bij grote temperatuur-
verschillen.

Input Select
Op pagina 2 van het SYSTEM SETUP-menu kun je de functie van de Vetta-ingangen 
vastleggen. Alle ingangen kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Indien nodig, 
kun je echter ook meerdere ingangen tegelijk gebruiken.

Met VARIAX kan de VARIAX IN-connector aan de achterkant worden in- en uitge-
schakeld.
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Met DIGITAL bepaal je welke kanalen van de digitale ingangen (S/PDIF of AES/
EBU) moeten worden gebruikt: links, rechts of beide.

ANALOG heeft betrekking op de gewone gitaaringang. Indien nodig, kun je de 
VARIAX IN- en ANALOG-aansluiting ook samen gebruiken. Eén en ander laat toe 
om live zowel een elektrische gitaar als een Variax te gebruiken. Vergeet echter niet 
het volume van de momenteel niet gebruikte gitaar telkens op de minimumwaarde te 
zetten.

Kies met de PAGE-regelaar pagina 3 en kijk vol spanning uit naar nóg meer SYSTEM 
SETUP-functies:

Power
Soms is het maximale vermogen van de versterker gewoon “te”. Als je bv. in je slaapka-
mer zit te oefenen zou de Vetta –zelfs zonder dat je dit echt wilt– zo hard kunnen gaan 
dat meteen de politie bij je binnenvalt! Zet POWER dan op “Half”, omdat je dan veel 
gemakkelijker een “slaapkamervolume” met de MASTER VOLUME-regelaar kunt 
instellen.

Chan Sel
De geheugens van de Vetta kunnen op twee manieren worden opgeroepen: in de 
“Instant”- of “Deferred”-mode. Met de regelaar onder CHAN SEL kun je één van beide 
kiezen:

Instant
“Instant” is vooral geschikt voor mensen die altijd alles –en nú meteen– willen. Als 
je dus via de regelaar een geheugen kiest, hoor je laatst gespeelde noot/noten even-
tueel even met alle overlopen geluiden. 

Deferred
In de “Deferred”-mode worden de namen en adressen van de geheugens tijdens de 
keuze weliswaar in het kleinere display getoond, maar de Vetta laadt de bijbeho-
rende instellingen niet. De gegevens in het display knipperen dan. Zodra de naam 
van het gewenste geheugen in het display verschijnt, druk je op de betreffende 



Basisbediening • System Setup

4 • 43

knop (A, B, C of D) om zijn instellingen te laden. Voorbeeld: Als in het display 
“11C The Big Finale” knippert, kun je die instellingen laden door op knop [C] te 
drukken. 

Een FBV-pedalenbak werkt altijd in de “Deferred”-mode: Met BANK UP en 
BANK DOWN kies je de bank (de naam van het overeenkomstige geheugen in die 
bank knippert). Zodra je de gewenste bank hebt bereikt, moet je de juiste voetscha-
kelaar (A, B, C of D) intrappen. Pas dan worden de instellingen daadwerkelijk 
geladen.

MIDI Chan
Met deze parameter wijs je een MIDI-kanaal (1~16) toe aan de Vetta voor de commu-
nicatie met andere MIDI-apparaten.

Knob Action
Elders (zie “Absoluut relatief” op blz. 4•4) hadden we het er al over dat de regelaars van 
de Vetta op twee manieren kunnen worden gebruikt. Met deze parameter kies je de 
gewenste mode.

Software Version
Op pagina 4 van het SYSTEM SETUP-menu kom je te weten welke softwareversie je 
Vetta hanteert. Als je tevens een Variax op de VARIAX IN-connector aansluit, vertelt 
de Vetta je zelfs welke versie de modelinggitaar bevat.

Geavanceerde toepassingen voor de digitale in-/uitgangen
Dankzij zijn digitale in- en uitgangen kan de Vetta ook als hoogwaardige effectproces-
sor worden gebruikt. Hij kan dan ook zonder meer dienst doen als effectprocessor voor 
een digitaal mengpaneel of een digitaal opnamesysteem (DAW). Verbind een AUX-
lijn van het externe apparaat met zijn S/PDIF- of AES/EBU-connector (routing) en 
sluit de gekozen connector aan op de overeenkomstige digitale ingang van de Vetta. 
Verbind de overeenkomstige digitale uitgang van de Vetta vervolgens met de digitale 
ingang van het mengpaneel/de DAW en wijs die aansluiting toe aan twee ingangskana-
len of Effect Return-lijnen. 
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De digitale ingangen bevinden zich op dezelfde plaats in het signaalpad als de gitaarin-
gang. Dit laat toe om ook andere signalen dan gitaar met de pedaaleffecten (bv. de syn-
thesizers en filters) te bewerken. Probeer dit eens uit met de zangpartij – zo zorg je 
namelijk gegarandeerd voor een “fris” geluid! Indien nodig, kun je echter ook een 
drumloop met de vervorming van twee van de 75 Amp-modellen wat ruiger maken… 
Als je de ene Amp helemaal links en de tweede helemaal rechts in het stereobeeld 
plaatst, wordt de drumpartij lekker “smerig”. De effecten van het REVERB-, CHO-
RUS- en DELAY-blok zijn dan weer prima geschikt voor synthesizers enz. Wees 
gewoon creatief. De Vetta is namelijk niet alleen een te gekke gitaarversterker, maar 
ook een effectprocessor voor alle mogelijke en onmogelijke studiotoepassingen.

Opgelet: Vergeet niet de digitale parameters van de Vetta naar behoren in te stellen: Kies voor 
SOURCE (OUTPUT SETUP, pagina 4) “Normal”, voor FORMAT “Match” (als de 
DAW/het digitale mengpaneel als Wordclock-Master fungeert), kies de juiste ingang (AES/
EBU of S/PDIF, naar gelang de gebruikte uitgang van het externe apparaat) en stel DIG 
OUT in (“AES/EBU” of “S/PDIF”). Onthoud echter wel dat je voor DIGITAL (SYSTEM 
SETUP, pagina 2) hetzelfde formaat moet kiezen als voor de digitale uitgang (OUTPUT 
SETUP, pagina 4).

De zonet opgesomde instellingen kun je ook voor de zogeheten “re-amping”-toepassin-
gen hanteren. Dat begrip slaat op een procédé waarbij het gitaarsignaal zonder verster-
ker- of effectbewerking wordt opgenomen. Pas tijdens de mix wordt het signaal dan van 
versterker- en effect-“informatie” voorzien (d.w.z. bewerkt). Het voordeel van die aan-
pak is dat je tijdens de mix nog een volledig andere gitaarsound in elkaar kun knutse-
len. Bovendien kun je dan zonder meer verschillende instellingen voor de strofen en de 
refreinen hanteren. De Vetta kan tevens met MIDI-programmakeuze-commando’s wer-
ken. Die kun je met een sequencer opnemen en dan op de juiste plaatsen naar de Vetta 
doorseinen, zodat zelfs radicaal verschillende sounds geautomatiseerd kunnen worden. 
De Vetta is trouwens zó geniaal dat je tijdens de opname weliswaar een “kant-en-klaar” 
gitaarsignaal hoort, terwijl enkel het neutrale gitaarsignaal wordt opgenomen. Zet 
SOURCE (OUTPUT SETUP, pagina 4) op “Dry”. Op die pagina vind je tevens een 
GAIN-parameter waarmee je het uitgangsniveau van het gitaarsignaal met maximaal 
+12dB kunt ophalen, als das nodig blijkt. Daarmee moet je echter voorzichtig zijn: als 
je het opgenomen gitaarsignaal daarna namelijk weer naar de versterker doorseint, zou 
het veel sterker kunnen scheuren, omdat de Amp-modellen en veel hoger gitaarniveau 
moeten verteren.



Basisbediening • System Setup

4 • 45

Gebruik van externe speakerkasten met de Vetta-combo

De Vetta-combo biedt twee mogelijkheden voor het werken met externe speakerkas-
ten. Voor beide kun je gebruik maken van de Vetta 212S speakers (een beetje reclame 
mag toch wel). De Vetta kan echt oerend hard gaan, wat meteen betekent dat je alleen 
speakers mag gebruiken die minimaal 80W per kanaal aankunnen. Een stereospeaker 
met een impedantie van minstens 8Ω per kanaal sluit je het best als volgt op de Vetta 
aan:

In deze configuratie kun je de Split-schakelaar (tussen de twee aansluitingen) hetzij 
naar links (“Stereo”) hetzij naar rechts (“Split”) schuiven. Als je de schakelaar naar 
links schuift, sturen de “Right”- en “Left”-connector dezelfde signalen uit als degene 
die de Vetta ook naar zijn interne luidsprekers doorseint. (De ingebouwde luidspre-
kers van de Vetta worden trouwens niet uitgeschakeld.) Kies deze instelling, wanneer 
je een tweede stereospeaker of twee aparte kasten op de Vetta aansluit en ze links en 
rechts van je versterker zet. 

In de “Split”-mode (schakelaar rechts) heb je maar één speakerkast nodig die dan het 
linker kanaal (“Left”) van de Vetta weergeeft. De interne luidsprekers van de Vetta 
ontvangen enkel het rechter kanaal (vandaar dat onder “Right” tevens “Not Used” 
staat). Deze mode is geknipt voor het verkrijgen van een bijzonder breed stereobeeld: 
zet de externe speakerkast achter de bassist (om er zeker van te zijn dat hij eindelijk je 
briljante solo’s hoort) en de Vetta aan de andere kant (waar jij staat). Deze configura-
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tie is bovendien geschikt voor simultaangebruik van twee Amp-modellen: Stel de 
Vetta dan zo in dat het ene model enkel via linker en het andere model uitsluitend 
via het rechter kanaal wordt weergegeven.

In deze mode moeten de externe speakers een impedantie van minstens 8Ω per 
kanaal hebben (meer kan geen kwaad, hoewel het volume dan wat minder is dan bij 
8Ω). Gebruik nooit speakerkasten met minder dan 8Ω per kanaal. Anders wordt de Vetta 
namelijk verschrikkelijk warm en stopt hij plots met werken (omdat de thermische 
beveiliging geactiveerd wordt).

Als je echter al een monospeaker met een impedantie van 4Ω bezit, kun je die op de 
volgende manier aansluiten:

In dit geval kun je de Vetta uitsluitend in de “Split”-mode gebruiken. Je zou welis-
waar ook 8Ω-speakers of zelfs nog zwaardere baasjes kunnen gebruiken, maar dat 
werkt iets minder vlekkeloos: aangezien de linker en rechter eindtrap van de Vetta 
dan verschillende lasten te verduren krijgen, zijn de externe speaker en de interne 
luidsprekers nooit even hard. Hetzelfde probleem steekt de kop op, wanneer je maar 
één 8Ω-speaker in de “normale” mode gebruikt. 

Hoe dan ook… onafgezien van de manier waarop je de externe speaker wilt aanspre-
ken, geldt het volgende: als je daadwerkelijk een Vetta 212S speaker gebruikt, moet je 
de LEFT-connector ervan op de LEFT-connector van de Vetta aansluiten en zijn 
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RIGHT-connector met de RIGHT-aansluiting van de Vetta verbinden. Dan ben je 
er namelijk zeker van dat de lading klopt en dat je de telkens andere mode kunt kie-
zen zonder de kabelaansluitingen te wijzigen.

Gebruik uitsluitend luidsprekerkabels. Afgeschermde kabels (lees: gitaarkabels) zijn 
te dun – en zoiets leidt tot overdreven vermogensverlies. Want laten we niet verge-
ten dat je al die te gekke solo’s uiteindelijk alleen speelt om indruk te maken op het 
publiek, maar dan moeten ze wel hoorbaar zijn…

En nog iets: Zolang je geen stekker op de Left-/Right-connectors van de Vetta aan-
sluit, heeft de “Split”-schakelaar geen functie. Dan maakt het dus niet uit hoe hij is 
ingesteld.

Gebruik van externe speakerkasten met de Vetta HD
Als jij een Vetta HD gekocht hebt, moet je nu even wakker worden. Naast de bijna 
ontelbare modellen van versterkers, pedaal- en Post-effecten biedt de Vetta HD name-
lijk talrijke opties en voldoende vermogen voor een hele batterij speakers. Je mag zelf 
kiezen hoeveel speakers je gaat gebruiken. Voor bepaalde songs heb je eventueel het 
grommen en de power van afgesloten 4x12-speakers nodig, terwijl andere gigs om een 
open 2x12-kast vragen. Beide zijn met de Vetta HD mogelijk.

Een aantal wetenswaardigheden over speakerkasten
Schakel de versterker uit alvorens er ook maar aan te denken speakerkasten aan te slui-
ten of de verbindingen te verbreken. (Enkel dan ben je er namelijk zeker van dat noch 
de versterker, noch de speakers worden beschadigd.)

Gebruik alleen dikke speakerkabels, die natuurlijk niet afgeschermd mogen zijn. 
(Gebruik nooit gitaarkabels, omdat dat de klankkwaliteit nadelig beïnvloedt.)

Last of geen last…
Terwijl een buizenversterker nooit mag worden ingeschakeld, zolang er geen last (d.w.z. 
een luidspreker) op aangesloten is, kun je de Vetta HD ook zonder speakers gebruiken! 
Je hoeft dus geen kasten aan te sluiten, als je enkel de directe uitgangen wilt gebruiken. 
Als jij de bestaande verbindingen niet wilt verbreken, vind je op de OUTPUT SETUP-
pagina’s een parameter waarmee je de luidsprekeruitgangen kunt deactiveren.

Volume
Met het volume moet je uiteraard betrekkelijk voorzichtig zijn. De Vetta HD kan vier 
4x12-kasten tegelijk aansturen en heeft zelfs dan nog vermogen over om ook die op te 
blazen. Je moet dus echt wel voorzichtig zijn. Als de luidsprekers dus bijna uit de kasten 
lijken te springen, moet je de MASTER VOLUME-regelaar van de Vetta HD meteen 
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in een iets lagere stand zetten. Houd in de gaten dat Line 6 niet aansprakelijk kan wor-
den gesteld voor schade aan de speakers die te wijten is aan overbelasting. Je mag best 
een pittig volume instellen, maar overdrijf het niet.

Instellen van de 4/8/16 OHM-schakelaar
De 4/8/16 OHM-schakelaar aan de achterkant van de Vetta moet je altijd zo instellen 
dat hij beantwoordt aan de impedantie van de aangesloten speakers. Enkel dan bereik 
je namelijk het vooropgestelde volume. Bovendien voorkom je op die manier dat de 
eindtrappen oververhitten en dus veiligheidshalve worden uitgeschakeld. 

De juiste instelling van de 4/8/16 OHM-schakelaar is niet altijd even gemakkelijk te 
achterhalen. Terwijl de meeste speakers (zoals bv. de 4x12 en de Vetta 2x12 van Line 
6) een duidelijke Ohm-opgave bevatten, bestaan er ook andere speakers waar dat niet 
het geval is. Er zijn echter wel manieren waarmee je de juiste instelling kunt achterha-
len:

Het eerste wat je moet weten is dat de elektriciteit ook een magische kant heeft die ver-
band houdt met het feit dat de impedantie van een speaker afhangt van (1) de impe-
dantie van de afzonderlijke luidsprekers en (2) de manier waarop ze zijn aangesloten: in 
serie of parallel. Een “seriële” verbinding is een aansluiting waarbij de ene luidspreker 
telkens op de voorafgaande wordt aangesloten. Voor de HD betekent dit dus dat er 
maar één connector wordt gebruikt. “Parallel” daarentegen betekent dat elke speaker 
apart op de HD wordt aangesloten en dus voldoende stroom krijgt.

In de regel bevatten 2x12-kasten 8Ω-luidsprekers. Als je ze in mono gebruikt, zijn de 
luidsprekers van de kast parallel op elkaar aangesloten en hebben ze een impedantie 
van 4Ω. Als een dergelijke speaker ook een stereo-optie heeft, worden de luidsprekers 
van elkaar losgekoppeld en hebben ze dus een impedantie van 8Ω. 

• Wil je de HD in mono met een typische 2x12-box gebruiken, dan moet je de 4/8/16 
OHM-schakelaar in de “4Ω”-stand zetten en de mono-ingang van de speaker op de 
LEFT/MONO-connector aansluiten. 

• Wil je de HD in stereo met een typische 2x12-box gebruiken, dan moet je de 4/8/
16 OHM-schakelaar in de “8Ω”-stand zetten en een LEFT-connector van de HD 
op de linker speakeringang aansluiten, terwijl je de RIGHT-connector met de 
rechter ingang van de box verbindt.
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In de regel bevatten 4x12-kasten 16Ω-luidsprekers. Als je ze in mono gebruikt, worden 
de luidsprekers intern parallel/in serie op elkaar aangesloten en hebben ze een impedan-
tie van 16Ω. Als een dergelijke speaker ook een stereo-optie heeft, worden de luidspre-
kers van elkaar losgekoppeld. Beide kanalen hebben dan een impedantie van 8Ω.

De 4x12-boxen van Line 6 bevatten 8Ω-luidsprekers die in de stereomode een impe-
dantie van 4 of 16Ω hebben, terwijl we in de monomode praten over 2 of 8Ω.

Als je twee speakerkasten met dezelfde impedantie op beide LEFT- of RIGHT-connec-
tors van de HD aansluit (maar niet één kast op een LEFT- en de andere op een RIGHT-
connector), wordt het betreffende eindtrapkanaal van de Vetta parallel gebruikt, wat 
dus betekent dat de impedantie (Ω) nog maar half zo groot is als bij gebruik van maar 
één kast. Voorbeeld: als je twee 16Ω-4x12-kasten op de twee LEFT-connectors (of de 
RIGHT-connectors) van de Vetta HD aansluit, bedraagt de impedantie van deze twee 
kasten 8Ω. Bijgevolg moet je de 4/8/16 OHM-schakelaar aan de achterkant van de 
Vetta op “8Ω” zetten.

Laten we nu kijken naar een aantal praktische voorbeelden (zie de illustraties op de 
volgende pagina’s).
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Left/MonoRightRight Left/Mono

4 OHM  8 OHM  16 OHM SPEAKER OUTPUTS

CLASS 2 WIRING

HD SPEAKER OUPUTS

LEFTRIGHT

STEREO - 8 
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4 
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

N222

Left/MonoRightRight Left/Mono

4 OHM  8 OHM  16 OHM SPEAKER OUTPUTS

CLASS 2 WIRING

HD SPEAKER OUPUTS

LEFTRIGHT

STEREO - 8 
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4 
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

N222

Aansluiten van een Vetta HD op één 2x12-kast (mono)

Aansluiten van een Vetta HD op één 2x12-kast (stereo)

Zet de MASTER 
VOLUME-regelaar van 
de HD maximaal op “9 
uur” om de luidsprekers 
niet op te blazen!
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Aansluiten van een Vetta HD op twee 2x12-kasten (stereo/naast elkaar)

Aansluiten van een Vetta HD op twee 2x12-kasten (stereo/gestapeld)
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Aansluiten van een Vetta HD op één 4x12-kast (stereo)

Aansluiten van een Vetta HD op één 4x12-kast (mono)
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Aansluiten van een Vetta HD op twee 4x12-kasten (stereo/gestapeld)

Aansluiten van een Vetta HD op twee 4x12-kasten (stereo/naast elkaar)
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De Vetta en MIDI
‘t Is maar als je sowieso van plan was om deze vraag te stellen: je kunt ook een MIDI-
pedalenbak op de Vetta aansluiten. De Vetta ontvangt namelijk zowel program-
makeuze- als controlecommando’s (CC). Zie de MIDI-functies vanaf blz. 10•11.

Zin om echt voluit te gaan? Vetta HD met vier 4x12-kasten…
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VERSTERKER- EN 

SPEAKERMODELLEN

Algemene opmerkingen over de modellen

Zoals je inmiddels wel begrepen hebt, zijn wij bij Line 6 fanatiekelingen als het gaat om 
sound. Eens we bij Line 6 besloten hebben om een software-emulatie van een verster-
ker te “schrijven”, gaan we uitvoerig op zoek naar het beste exemplaar van het betref-
fende apparaat dat we te pakken kunnen krijgen. We deinzen er zelfs niet voor terug om 
overal op deze aardbol een kijkje te gaan nemen. Tenslotte nemen we alleen genoegen 
met het exemplaar waar de magie van afdruipt. Wij zijn er trots op te kunnen zeggen 
dat we elke versterker en speaker, die hier bij Line 6 voor de modellen van de Vetta 
bestudeerd hebben, zelf geselecteerd hebben.

Natuurlijk weten we ook dat de modelbenamingen vaak niet veranderen, terwijl dat 
voor de circuits en componenten net wel het geval is. (Dat zijn al die herzieningen en 
het gebruik van andere onderdelen waar serieuze versterker freaks het altijd over heb-
ben.) Iedereen weet dat versterkers van ‘57, ‘62, ‘65, ‘67, ‘75 of 2001 weliswaar dezelfde 
typebenaming kunnen hebben, maar compleet verschillende interne schakelingen. 
Vaak zien de versterkers er bovendien verschillend uit. Precies daarom hebben fanatie-
kelingen een jargon ontwikkeld waarbij de verschillende modellen worden onderschei-
den door bepaalde optische trekjes of periodes waarin de versterkers werden gebouwd.

En zelfs al vertonen twee versterkers dezelfde kenmerken, dan nog kan er sprake zijn 
van duidelijke klankmatige verschillen, wat verband houdt met de tolerantie van de 
onderdelen, de afscherming van de bedrading – soms zelfs met wat de mensen in de 
fabriek die dag ‘s middags gegeten hadden. Daar komt dan nog bij dat elke versterker op 
zijn eigen manier “settled”. En sommigen gaan door de jaren heen alsmaar beter klin-
ken. Precies daarom besteden we zoveel tijd aan het zoeken naar het perfecte exemplaar 
dat het verdient om als model in de Vetta te zitten. Dat verklaart meteen waarom we 
bij de omschrijving van onze modellen ook steeds een prentje plaatsen van de gemodel-
leerde versterkers – we willen er zeker van zijn dat je precies weet over welke versterker 
we het hebben.

Laten we dus kijken naar de versterkermodellen van je Vetta en de originele apparaten 
die één en ander pas mogelijk hebben gemaakt.
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Unieke versterkermodellen van Line 6

De eerste twaalf modellen van je Vetta zijn het resultaat van mensen, die 50 jaar gitaar-
geschiedenis bestudeerd hebben en nu vragen stellen die met “en als we nu eens…” 
beginnen. Aangezien de “lampen” en “toonregeling” van de Vetta alleen in de vorm 
van algoritmes bestaan, konden we ze ook op compleet andere manieren op elkaar aan-
sluiten. Het resultaat van die experimenten is soms subtiel t.o.v. het origineel, soms 
echter ook compleet nieuw en helemaal te gek. Overloop de modellen eens. We zijn er 
bijna zeker van dat hier voldoende inspiratie voor je volgende album vindt.

1. Bypass (geen versterker)
Je hebt gelijk, dit is geen versterker. Waarom bestaat dit “model” dan überhaupt? De 
Vetta biedt zoveel effecten dat we vonden dat je ook voor andere signalen kunt gebrui-
ken. Maar voor dergelijke signalen heb je niet altijd een versterkersound nodig. En aan-
gezien dit dus een “niet-model” is, is er ook geen toonregeling. DRIVE, BASS, MID, 
TREBLE en PRESENCE doen dus gewoon niets, maar dat dan wel erg goed. De 
VOLUME-regelaar kan echter worden gebruikt om te voorkomen dat het volume van 
dit model veel luider/stiller gaat dan het geluid van de andere modellen. Dit “Bypass”-
model lijkt vooral geknipt voor het werken in het digitale domein (S/PDIF of AES/
EBU) of als je eens wat wilt rommelen met het “neutrale” gitaarsignaal.

2. Line 6 Tube Preamp
Ook dit model is voor “niet-gitaar” signalen geschikt. Ditmaal wordt er echter een bui-
zenkarakter aan toegevoegd. Met DRIVE kun je de benodigde hoeveelheid warmte toe-
voegen. De toonregeling is eveneens beschikbaar, zodat je het geluid naar wens kunt 
bijkleuren.

3. Line 6 Variax Acoustic
Eén van de troeven van onze digitale modelinggitaar Variax is dat er bijzonder goede 
akoestische modellen inzitten. Dergelijke geluiden klinken echter alleen overtuigend, 
wanneer je ze via een fullrange-systeem (bv. de PA) uitversterkt, omdat er veel hoge 
frequenties inzitten. Dit model hebben we ontwikkeld voor situaties waarin je welis-
waar een akoestisch model van de Variax moet gebruiken, maar wel met je Vetta en 
zijn “gitaarluidsprekers” moet werken. Dat is meestal het geval, wanneer er geen PA of 
fullrange-versterker te bespeuren valt – of wanneer je het Variax-signaal weliswaar naar 
de PA doorseint (XLR-uitgangen van de Vetta), maar het ook op de bühne wilt horen. 
Aangezien de hoge tonen hier danig worden opgefokt (als compensatie voor het iets 
“rondere” hoog van de Vetta-luidsprekers) en om vervorming tegen te gaan (zoiets heb 
je bijna nooit nodig voor een akoestische gitaar), is dit model wat stiller dan zijn col-
lega’s. Desondanks kun je met de DRIVE-regelaar wat meer gain toevoegen.
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4. Line 6 Piezacoustic 1
Aangezien ook tal van andere akoestische instrumenten met een piëzo-element worden 
uitversterkt, vonden we het handig om ook daarvoor een “assorti” model te ontwikke-
len. Oorspronkelijk werd dit model voor akoestische gitaren met piëzo-element ontwik-
keld, maar het “werkt” net zo goed voor andere instrumenten – je zou het zelfs eens 
voor een elektrische gitaar kunnen kiezen en kijken wat er gebeurt.

5. Line 6 Piezacoustic 2
Dit model voor piëzotoepassingen is ontworpen om te werken met piëzo-elementen die 
in de brug van solidbodygitaren zitten. Aangezien je bij dat type gitaar niet bang hoeft 
te zijn dat de body uit elkaar knalt van de feedback, hebben we aan dit model iets meer 
lage middentonen en bas toegevoegd. Net zoals bij het vorige model hoef je je natuur-
lijk niet te beperken tot piëzo-elementen. In combinatie met “Line 6 Sparkle” bijvoor-
beeld, krijg je een mooie, vette jazzklank.

6. Line 6 Clean
Voor dit model hebben we de voorversterker en de toonregeling van een JC-120 (de 
populaire “Jazz Chorus” solidstate van Roland) in de eindtrap en de transformator van 
een klassieke Marshall JTM-45 buizentop geïmplanteerd. Eén en ander zorgt voor het 
sprankelende en “cleane” geluid van een solidstate met een bitsig randje dat alleen een 
buizenjongen je kan bieden, wanneer je hem opendraait.

7. Line 6 Super Clean 
Vergeet alles wat je meent te weten over hoe clean en helder een gitaarversterker wel 
kan zijn. “Line 6 Super Clean” gaat namelijk veel verder en is echt sprankelend helder. 
Toch is het heldere en glinsterende geluid maar één voordeel van dit model: als je de 
DRIVE-regelaar namelijk helemaal openzet, hoor je dat “kleine-versterker-op-10-net-
vóór-de-implosie”-geluid. Altijd leuk! De BASS-regelaar kan eveneens erg extreem te 
werk gaan – draai hem helemaal naar links voor een onvervalste transistorradiosound.

Opgelet: Net omdat Super Clean het geluid zo helder maakt, kies je dit model het best 
niet, wanneer je een vervormingpedaaltje gebruikt. Dit laatste voegt namelijk eveneens 
veel hoge tonen toe. De combinatie van beide levert vaak onnatuurlijke aliasing op – of 
bijt gewoon je oorlellen af. Werk je echter met een niet vervormde gitaar, dan wordt 
die zo klaar als een klontje.
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8. Line 6 Sparkle
We zijn smoorverliefd op Fender Tweeds. We zijn gek op Blackface-Fenders. En dat is 
zó hevig dat we nooit weten welke van beide we mooier vinden. Dus hebben we een 
systeem bedacht dat ons toelaat om beide te gebruiken. Voor dit model hebben we de 
voorversterker en de toonregeling van onze ‘58 Tweed Bassman (in onze virtuele 
wereld) aangesloten op de eindtrap en de transformator van onze Blackface Bandmas-
ter. En ziedaar… Line 6 Sparkle was een feit.

9. Line 6 Super Sparkle
Je weet beslist al dat elke grote versterker een “sweet spot” heeft – d.w.z. een bepaalde 
instelling waar de sound helemaal het einde is. “Super Sparkle” werkt met zo’n zoet 
punt, maar wel volgens een hoogsteigen aanpak: de voicing van dit model berust name-
lijk op een “clean” geluid met weinig niveauversterking. De meeste andere versterkers 
klinken in dat bereik nog steriel of te dof. “Super Sparkle” is zoals een beeldschone 
vrouw: een beetje moeilijk, maar een droom, als je weet hoe je ermee moet omspringen. 
Laat je mensenkennis dus maar spelen.

10. Line 6 Sparkle Clean
Heb je heel veel sprankel nodig? En moet het nog clean zijn ook? Dan zit je hier hele-
maal goed. Pakken heldere “plinks”.

11. Line 6 Twang
Dit is de keerzijde van de Line 6 Sparkle-formule. De voorversterker en toonregeling 
van de ‘65 Blackface Deluxe (in onze virtuele wereld) bevindt zich hier in de eindtrap 
en trafo van onze ‘58 Bassman. Wie had dat kunnen denken? Het blijkt een geweldig 
“roots” en rockabilly model te zijn. Niet dat we daar echt van staan te kijken, wij wisten 
dat natuurlijk… 

12. Line 6 Bayou
Onze zoektocht naar het vastleggen van de klank van een mondharmonicaspeler die in 
een kroeg in Baton Rouge, Louisiana, door een stokoude Fender Deluxe speelde, levert 
wederom een origineel Line 6-model op. 

13. Line 6 Class A
Eén van de meest bevredigende ervaringen van een gitarist is het spelen op een verster-
ker wiens eindtrap net begint te oversturen, maar nog niet voluit scheurt. Talrijke gita-
risten beschouwen dit als de “sweet spot” waar iedereen naar op zoek is. Omdat wij 
gelukkig niet worden beperkt door de realiteit (onze versterkers bestaan alleen in het 
virtuele domein), hebben we gepoogd een model te ontwikkelen dat de hele tijd door 
“sweet spot” zou zijn. Een niet onaardig nevenverschijnsel van deze aanpak is dat je dit 
model heel gemakkelijk kunt laten rondzingen. 
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14. Line 6 JTS-45
Aangezien de eerste Marshalls op de circuits van de Fender Tweed Bassman berustten, 
hebben we ons eens afgevraagd wat er zou gebeuren als je de voorversterker en toonre-
geling van onze JTM 45 op de eindtrap en transformator van onze ‘58 Tweed Bassman 
zou aansluiten. Het resultaat mag er zijn, zoals je bij deze JTS-45 kunt horen. Een lekker 
vet kantje en heel veel punch. Zowat een sound voor het hele gezin.

15. Line 6 Mood
Dit is een “fantasiegeluid” dat op onze herinneringen aan de grunge berust. Daar waren 
we toen helemaal verlekkerd op. Je hoort de regendruppels, bij wijze van spreken, op 
het dak van de oefenruimte ergens in Seattle vallen.

16. Line 6 Purge
Hou je van de shred-gitaarsound van jaren ‘80? Dan hou je van “Line 6 Purge”. Hier-
voor hebben we een Marshall JMP-1 virtueel opgefokt. De bovenliggende nokkenas 
wilde er eerst niet in, maar uiteindelijk hebben we er zelfs nog een turbo kunnen bij-
doen. En klaar was onze kettingzaagsound. Ga er dus maar voor.

17. Line 6 Crunch
Net zoals een kok proberen onze sounddesigners telkens weer nieuwe recepten uit. Het 
begon met een lepeltje Plexi, een puree van vier samengesoldeerde ingangen voor een 
maximale gain… en daar kwam dan de magische saus overheen. Dit model zal je beslist 
smaken. Stel de DRIVE naar wens in en kleur het geluid nog wat bij.

18. Line 6 Throttle
Plankgas voor Heavy Metal-jongens. Dit Line 6-model heeft veel medium-hogetonen 
en een mooie, diep grommende klank. Gebruik de DRIVE-regelaar om gas te geven.

19. Line 6 Chemical X
Net zoals de geheime ingrediënten die je soms in waspoeders aantreft (wast nog witter 
dankzij X-27!) hebben we nooit kunnen achterhalen wát onze Line 6-ingenieurs pre-
cies aan dit model hebben toegevoegd (ze hebben zich tot op heden niet laten omko-
pen). Laten we dus gewoon stellen dat het hier om een geluid met veel “punch” en een 
flink pak niveauversterking gaat. Door het gitaarvolume wat terug te draaien maak je 
het geluid echter lekker clean.
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20. Line 6 Smash
Heb je een echt gewelddadige gitaar? Dan moet je “Smash” kiezen en er het niveau van 
de gitaar zó sterk mee ophalen dat het al haast obsceen begint te lijken. “Smash” heeft 
een lekker baskontje en een ongelooflijk “gat” in het midden, wat dit model gewoon 
geknipt maakt voor een HiFi-ritmegeluid.

21. Line 6 Spinal Puppet
Ziehier zowaar een monster. Groots, krachtig, “tight” en snel. Voor dit hybride geweld 
hebben we de beste standaard en gemodificeerde Marshalls bestudeerd die we konden 
vinden. Het geluid gaat dan ook veel verder dan “11”. Hier wordt het niveau zó sterk 
opgekrikt dat onze High Gain-vrienden helemaal aan hun trekken komen.

22. Line 6 Fuzz 
Hoewel het natuurlijk geen versterker was, vonden we de Arbiter Fuzz Face uit de jaren 
‘60 zo’n uniek geluid hebben dat die er echt wel bij moest zijn. Deze fuzzbox hanteerde 
een breedbandige vervorming die op een transistor berust. Dat zorgt voor een grom-
mende vervorming, die in de Alternative- en Grunge-scene plots weer erg in trek was. 
Jimi Hendrix was trouwens één van de eerste Amerikanen die de Fuzz Face gebruikten. 
Ons model is echter nog veel “smeriger” dan wat je op “Are You Experienced” kunt 
horen. Speel gewoon eens “Satisfaction” (Stones) of de solopartij van “American 
Woman” (The Guess Who). Mits een inventief gebruik van de BASS-, MID- en TRE-
BLE-regelaars kun je nog veel verder gaan dan wat de Fuzz Face zelf kon voortbrengen. 
Zo kom je snel uit bij je eigenste fuzzsound die wel eens je handelsmerk zou kunnen 
worden. Even terloops: voor de opnamen van Purple Haze gebruikte Jimi zelfs geen ver-
sterker meer. Hij sloot de Fuzz Face namelijk direct aan op een Orange-eindtrap annex 
4x12”-speaker. En precies dat geweld vind je hier terug…

23. Line 6 Chnk Chnk
De naam alleen al… Bij dit model beginnen je broekpijpen meteen te flapperen. Veel 
druk in de lage tonen en een bijzonder “tight” geheel. Voldoende power dus om zelfs 
een betonnen muur te verbrijzelen.

24. Line 6 Big Bottom 
Zoek je al jaren een speakerkast waar voldoende laag uitkomt? Dan moet je je huidige 
kast eens met “Big Bottom” te lijf gaan. Hier hebben we een Boogie Triple Rectifier 
met een Rivera Los Lobottom-rig gekruist. Je ingewanden worden gewoon uit je lijf 
gerukt. Dat laag is echter nog maar een begin. De MID-regelaar heeft namelijk een 
onvoorstelbaar breed bereik, terwijl de hoge middentonen er gewoon uitspringen. Op 
die manier blijft de definitie altijd perfect.
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25. Line 6 Treadplate
De originele POD bevatte een bijzonder populair versterkermodel dat zowat onze beste 
poging tot ode aan de versterkers van de Mesa Boogie Rectifier-serie was. Naast de Boo-
gie-vibe bood dat model echter ook een aantal unieke trekjes waarop we hier de nadruk 
leggen. “Treadplate” is in wezen het eerste model van een model dat we ooit voor een 
ander Line 6-product ontwikkeld hebben! In de handleiding van de POD werd dit 
model als volgt omschreven: “…gebaseerd op een Mesa Boogie Dual Rectifier Tremoverb 
uit 1994. Ga voor dit model, als je een agressief “High Gain”-geluid zoekt dat heel wat weg 
heeft van de power van Dream Theater en Metallica.” 

26. Line 6 Lunatic
Highgain met veel hoge middentonen, maar zonder “modder”. Prachtig in combinatie 
met een tweede versterkermodel. Hiermee zorg je voor het felle kantje in de hoge 
tonen. Gebruik de TREBLE- en PRESENCE-regelaar om het geluid zo bitsig te maken 
als je wilt (maar wees wel voorzichtig dat je je trommelvliezen niet doorsnijdt).

27. Line 6 Agro 
Een highgain-versterker die één en al agressie is en een unieke MID-regeling heeft 
waarmee je alle benodigde klankkleuren kunt instellen. Hoe we dat gedaan hebben? Bij 
dit model bepaalt de MID-regelaar de klankkleur van de vervorming. Zet je hem op de 
minimumwaarde, dan heeft de vervorming heel wat weg van een fuzzpedaaltje. In het 
midden zorgt de MID-regelaar voor een smeuïg, modern scheurgeluid à la Soldano. En 
als je de MID-regelaar op de maximale waarde zet, lijkt het net een Class A Vox-sound. 
En tussen deze drie uitersten is het geluid natuurlijk eveneens zeer de moeite…

28. Line 6 Insane
Stel je even voor: je gebruikt een Soldano SLO-100 als voorversterker en een Boogie 
Dual Rectifier als eindtrap. Dan besef je meteen waarom we het hier hebben over “Line 
6 Insane”. Met dit model kun je helemaal uit de bol gaan, en dat is dan ook wat je hier-
mee moet doen. 

29. Line 6 Octone
Van deze jongen verwachten we erg veel. Het uitgangspunt was immers: wat zou er 
gebeuren, als we een Octave Distortion-voorversterker op een Class A-eindtrap aanslo-
ten? “Line 6 Octone” heeft het antwoord: een octaver die veel accurater reageert dan 
alles wat je misschien al kent, met consonante intervallen en een zwier die eindelijk 
duidelijk maken waarom rock’n’roll alles met levenbeschouwing te maken heeft!
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Opmerkingen over de toonregeling

Voordat we de Vetta-modellen presenteren, die op nauwgezette studies van grote en 
bekende versterkers berusten, lijkt het ons een goed idee om nog iets te zeggen over de 
toonregeling. 

Zoals we aan het begin van dit hoofdstuk al zeiden, zijn we meer dan een beetje geobse-
deerd door de kwaliteit van de versterkers die we modelleren. We zijn trots op de nauw-
keurigheid waarmee we ze gemodelleerd hebben en het feit dat elke individuele eigen-
aardigheid, die de versterkers uniek maakt, overeind is gebleven. Aan de andere kant 
hebben we alle modellen in een versterker gestopt met maar één reeks toonregelaars, 
waarmee elk softwaremodel bediend moet worden. Wat nu als de Vetta meer toonrege-
laars heeft dan de originele modellen (wat bij Vintage modellen van de Vetta vaak het 
geval is)? 

Ziehier het antwoord: als we, na ons uiterste best gedaan te hebben om ook de toonre-
geling zo origineel mogelijk te laten klinken, nog regelaars “over” hadden, vonden we 
het wat jammer om die gewoon niets te laten doen. Maar ze moesten dan wel op een 
manier werken die het mogelijk maakt om die functie te “neutraliseren”, als je enkel 
het geluid van het gemodelleerde origineel wilt horen. 

Dit zijn onze vuistregels:

1. Als een origineel maar één toonregelaar had (meestal een Treble-“verminderaar”), 
wordt die toegewezen aan de TREBLE-regelaar en worden de BASS en MID achter het 
versterkermodel geplaatst (net zoals de EQ op een mengtafel). Als helemaal er geen 
toonregeling is (zie bv. de Tweed Champ van ‘61), bevinden zich alle regelaars achter 
het versterkermodel.

2. Als de originele versterker een Presence-regelaar heeft, zal de PRESENCE-regelaar van 
de Vetta net zo functioneren als het origineel (gewoonlijk een terugkoppelingscircuit in 
de eindtrap). In alle andere gevallen is PRESENCE een shelving-filter achter het 
versterkermodel. Zet je die op “0”, dan wordt hij uitgeschakeld, zodat je klank ontdaan 
is van alle Presence.

3. Alle “toegevoegde” toonregelaars zijn meer/minder-potentiometers (ze filteren weg én 
voegen toe). In de middelste stand (“12 uur”) heeft zo’n regelaar geen invloed op het 
geluid. Als je dus historische accuratesse wilt, moet je alle knoppen die niet op het 
origineel aanwezig zijn op “12 uur” zetten en met de andere je sound maken.
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30. ‘02 Bomber X-TC: Gebaseerd op een 
Bogner Extacy 
Reinhold Bogner was zo vriendelijk om ons in 
hoogsteigen persoon te helpen bij de keuze en 
analyse van een Bogner Extacy. Reinhold had 
al een aantal versterkerontwerpen op zijn 
actief, toen hij in 1989 besloot om Duitsland te verlaten en zich in Los Angeles te ves-
tigen. In de VS werd hij al snel kind aan huis bij grootmeesters zoals Steve Stevens, 
Dan Huff, Allan Holdsworth, Mike Landau en Steve Vai. Zij vroegen hem namelijk 
allemaal om hun versterkers te modificeren of custommodellen te bouwen. Eddie Van 
Halen bracht zijn 1e Marshall Plexi bij Reinhold binnen voor een grondig nazicht. En 
naar verluidt was Eddie zeer tevreden.

De “Ecstasy” biedt een grote soundvariëteit, die ook in het “Bomber X-TC”-model van 
de Vetta overeind blijft. Probeer gewoon verschillende DRIVE-standen uit en wijzig af 
en toe het volume op je gitaar. In de hoge regionen blaft dit model zoals een Plexi, maar 
je beschikt ook over een wollige crunch en zelfs een warm en vol cleangeluid. De 
Extacy is m.a.w. uitgesproken veelzijdig. Net zo fantastisch trouwens als zijn maker, die 
ons tijdens de ontwikkeling van het Vetta-model een aardig handje heeft toegestoken.

31. ‘02 Bomber Uber: Gebaseerd op een 
Bogner Uberschall
Net zoals de Bogner Extacy, heeft de Ubershall 
echt alles mee om highgain-muzikanten te 
bekoren. Hier praten we over een fantastische 
boutiqueversterker met een gedefinieerd high-
gain-geluid dat nog dagen na het optreden door de zaal zindert. 

De Ubershall heeft een unieke Presence-regelaar die we hier in de mate van het moge-
lijke gemodelleerd hebben. In tegenstelling tot de meeste andere Presence-circuits, die 
eigenlijk de erg hoge tonen weghalen, beïnvloedt de Presence-regelaar van de Ubers-
hall een veel breder frequentiebereik. De midden-, hoge en lage tonen evenals de Pre-
sence komen en gaan – en ze beïnvloeden het geluid vóór en achter de niveauverster-
king. Zoiets moet je kunnen, en het wijst er duidelijk op dat de maker van deze verster-
ker goed weet wat hij aan het doen is. 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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32. ‘01 Zen Master: Gebaseerd op een Budda 
Twinmaster uit 2001
Dit model hebben we te danken aan een Budda 
Twinmaster 2x12-combo. De Budda schittert met 
een warm “Class A/B”-geluid. De Budda-filosofie 
heeft alles te maken met de oversturing van de buis 
in de eindtrap. Eenvoud is hier troef. Omwille van 
het betrekkelijk lage niveau van de voorversterker, 
de actieve toonregeling en een “put”, die door de 
buizengelijkrichter wordt veroorzaakt, levert deze 
versterker een opgefokt geluid af dat voor optredens 
in kleinere gelegenheden en in de studio helemaal 
te gek is (we praten hier uiteindelijk maar over 18W). Omdat de originele Twinmaster 
geen Mid-regelaar had, hebben we ons model van een bonus voorzien in de vorm van 
een MID-regelaar achter het versterkermodel van de Vetta. Net zoals alle “bonusrege-
laars” van de Vetta moet je hem op “12 uur” zetten, als je met het onvervalste Budda-
geluid wilt werken. Wij hebben Input 2 van de Twinmaster voor ons model gebruikt.

33. Connor 50: Gebaseerd op een Corn-
ford mk50h
De Cornford mk50h is een te gekke Britse 
boutiqueversterker die we dankzij onze UK-
collega’s hebben leren kennen. De voorver-
sterking van de Cornford en de evolutie 
van het geluid zijn vergelijkbaar met die 
van de Marshall Plexi, maar het geluid 
heeft wel een betere definitie en doet dan ook denken aan een Vox-versterker.

Het opmerkelijke aan de Cornford is dat het Drive-kanaal met het Clean-kanaal is ver-
bonden. Dat zorgt voor een unieke wisselwerking, die je in ons model eveneens terug 
vindt. We hebben de instelling van de twee regelaars telkens samen veranderd. Dit 
fenomeen kun je met de DRIVE-regelaar van de Vetta simuleren. Met een kleine 
DRIVE-waarde kies je een geluid wiens klankkleur vooral door het Clean-kanaal wordt 
bepaald. Draai je de regelaar voorbij “12 uur”, dan hoor je meer highgain-componen-
ten.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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34. ‘03 Deity Crunch: Gebaseerd op kanaal 3 van een 
Diezel VH4 
Wat hebben de Duitsers toch met al dat niveaugeweld? Na 
met Peter Diezel gepraat en een VH4 geopend te hebben wis-
ten we dat we te maken hadden met een echte soundfreak. De 
VH4 is zowat de Ducati onder de krachtpatsende versterkers. 
Oog voor detail en voldoende “tone” en power leveren een 
versterker op, die elke concurrent moeiteloos naar huis speelt. 

Talrijke zware Metal-jongens werken al een tijdje met de 
VH4, omdat hij zo’n “tight”, snel en ongelooflijk gefocusseerd 
geluid heeft. Ons model berust op kanaal 3 van dit pracht-
beest.

35. ‘03 Deity Lead: Gebaseerd op kanaal 4 van een Diezel VH4 : En dat is nog 
steeds niet alles:  Dit model van kanaal van de Diezel gaat nog harder dan kanaal 3 
(Crunch). Hij is perfect voor solo’s. En als je de DRIVE-regelaar omstreeks “12 uur” zet, 
is hij ook voor ritmepartijen net een tikkeltje beter dan menige andere versterker.

36. ‘03 Deity’s Son: Gebaseerd op een 
Diezel Herbert
Na wat met de VH4 gestoeid te hebben, 
moesten en zouden we nog een tweede ver-
sterker van Peter Diezels hand horen en 
bestuderen. De Herbert berust op een oersim-
pel, maar ingenieus ontwerp. Zijn apart 
karakter stoelt voor een groot deel op het feit dat hij met één kanaal een ongelooflijke 
verscheidenheid teweeg brengt. Het model van de Vetta leunt weliswaar heel dicht bij 
het origineel aan, maar de Herbert heeft nog twee bijkomende regelaars, zodat we een 
aantal keuzes moesten maken. Ons model berust op kanaal 3. De DEEP-regelaar heb-
ben we op “2 uur” gezet. Het origineel heeft tevens een MID CUT INTENSITY-rege-
laar, en dit zorgt precies voor de grote klankmatige verscheidenheid van deze verster-
ker. Om je zoveel mogelijk van die verscheidenheid te laten proeven, hebben we de 
MID-regelaar van de Herbert op “2 uur” gezet en dan de toonregeling gemodelleerd. Op 
die manier konden we de Mid Cut Intensity-functie van de Herbert namelijk aan de 
MID-regelaar van de Vetta toewijzen. 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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37. ‘02 ANGEL P-Ball: Gebaseerd op 
een ENGL Powerball
Ontwikkeld door dhr. Edmund Engl in Bar-
tholoma, Duitsland. De ENGL Powerball 
hanteert een combinatie van 12AX7, ECC 
83 en 6L6GC buizen voor 100W bruut 
geweld. Dankzij een bijzonder compact en 
gefocust laag, heldere hoge tonen en een gewoon geniale sound is deze versterker al een 
tijdje het standaardgereedschap van mensen zoals Matthias Jabs en Rudolph Schenker 
(The Scorpions), Phil Campbell (Motörhead) en ene Ritchie Blackmore.

De Powerball biedt vier kanalen. Wij hebben kanaal 2 (Soft Lead) gemodelleerd. Daar-
bij hebben we bijzondere aandacht besteed aan de veelzijdige Presence-regelaar. Deze 
versterker heeft tevens een “DEPTH/PUNCH”-regelaar, die wij voor ons model op “7 
uur” gezet hebben. Daarmee kun je de respons van de lage tonen in de eindtrap beïn-
vloeden.

38. ‘53 Fn Tweed Small Tweed: Gebaseerd op een Fen-
der Tweed Deluxe
Dit model berust op een 1953 “Wide Panel” Fender Tweed Deluxe 
en heeft echt alles van de originele amp. Dat origineel had trouwens 
maar één toonregelaar waarmee je het hoog kon afzwakken. De 
TREBLE-regelaar van de Vetta neemt die taak over en dient dus 
voornamelijk om het geluid doffer te maken. Dat betekende echter 
dat onze BASS- en MID-regelaars gewoon stonden te schilderen. 
Dat vonden we niet kunnen, dus hebben we een manier bedacht waarop we deze rege-
laars een functie konden geven zonder dat het effect had op de originele toonregeling 
van de Deluxe. Dus hebben we ze maar achter het versterkermodel geplaatst, zodat ze in 
wezen dienst doen als een EQ – ongeveer zoals de toonregeling van een mengtafel. 
Voor de klassieke Tweed-sound moet je de BASS- en MID-regelaar in het midden zet-
ten (“neutraal”). Zet PRESENCE bovendien op “0” en TREBLE ergens halverwege. 
Voor dit model hebben de Instrument 1-ingang van de versterker gebruikt.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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39. ‘58 Fn Tweed B-Man: Gebaseerd op een Fender Tweed 
Bassman
De Fender Bassman 4x10-combo uit 1958 bracht de bal aan het rol-
len: de Rock’n’Roll-sound was een feit. Hij was weliswaar bedoeld 
als basversterker, maar dat belette geenszins dat vooral bluesgitaris-
ten erop speelden. Het geluid bevat veel laag, wat voor een basvers-
terker van belang is, maar die typische Fender-“tsjoink” is ook wel 
nadrukkelijk aanwezig. Terloops even dit: toen Jim Marshall en Ken 
Bran de eerste versterkers ontwierpen, gingen ze uit van een vroeg Bassman-concept. 
Een interessant detail van de Bassman is de wisselwerking tussen de Middle- en Treble-
regelaar. De MID-regelaar is geen bandpasfilter, zoals bij de meeste andere versterkers. 
Het is veeleer een tweede TREBLE-regelaar. Die twee werken “additief”, wat dus bete-
kent dat je de neiging hebt om de TREBLE-regelaar van de Vetta wat terug te draaien 
eens je de MID-regelaar voorbij het midden zet. Anders is het geluid gewoon te helder. 
Draai je de MID-regelaar ver naar links, dan moet je de TREBLE-regelaar waarschijn-
lijk meer naar rechts draaien, omdat het geluid anders te dof is. Net zoals talrijke andere 
voor de Vetta gemodelleerde versterkers had de Bassman geen Master Volume-regelaar. 
Om dus die prachtige sound te verkrijgen, die de Bassman alleen prijsgeeft, wanneer je 
hem voluit laat gaan, moest je hem zo hard mogelijk zetten, wat niet door iedereen in 
dank werd afgenomen. Dankzij de Vetta beschik je nu zelfs op slaapkamerniveau over 
dat weergaloze geluid – zelfs wanneer je met een hoofdtelefoon werkt! Zet de DRIVE-
regelaar op “4” of “5” en je begint haast automatisch je beste R&B-licks te spelen. Ons 
Bassman-model berust op het Normal 1-kanaal.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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40. ‘61 Fn Tweed Tiny Tweed: Gebaseerd op een 
Fender Tweed Champ
Dit model berust op een Tweed Champ uit 1961 en klinkt lekker 
vet, als je de DRIVE-regelaar op de maximumwaarde zet (maar 
ook clean is dit geluid zeer de moeite). Eigenlijk ging het hier om 
een versterker voor beginners. Desondanks ontdekten de 
Rock’n’Rollers al snel het voordeel van deze amp om op een 
betrekkelijk laag volume al behoorlijk te kunnen scheuren. In de 

jaren ‘50 was de Champ gewoon dé versterker voor de opname van solopartijen. De 
Champ had geen toonregeling, alleen een volumeregelaar. Op je Vetta is het klassieke 
Champ-geluid een koud kunstje. Zet de BASS-, MID- en TREBLE-regelaars op “12 
uur” (neutraal), als ze het geluid niet mogen beïnvloeden. Zet PRESENCE op “0” om 
alleen nog het onvervalste Champ-geluid te horen. Eens je daarvan genoten hebt, kun 
je met de toonregeling rotzooien om nieuwe mogelijkheden te verkennen. De Champ 
had maar één ingang, dus hebben we die gebruikt voor de metingen (tot in de vroege 
uurtjes) die uiteindelijk tot dit model hebben geleid.

41. ‘63 Fn Black Vib Verb: Gebaseerd op een Fender 
Vibroverb 6G16
Begin 1963 werd de tolexbruine 2x10” Vibroverb voorgesteld en even 
later vervangen door een 1x15” Blackface Vibroverb, die dankzij SRV 
bekend werd, maar in 1964 alweer uit roulatie ging. De Vibroverb ver-
scheen net vóór Fenders beslissing om de “look” van haar complete ver-
sterkerlijn te veranderen in wat vandaag de dag “Blackface Fender” 
wordt genoemd. De Vibroverb, die wij bestudeerd hebben, bevatte twee 

10”-luidsprekers en leek de overstap naar het nieuwe uiterlijk al aan te duiden. Zwarte Tolex, 
donkerbruine frontplaat en bruine “vaatjesregelaars”. Zoals andere Vibroverb 2x10”-versterkers 
praten we hier over 40W puur genot. Dit waren trouwens de eerste versterkers met ingebouwde 
galm en een vibratoschakeling die de bias van de eindtrapbuizen moduleert en op die manier voor 
een bijzonder smeuïg en rond vibrato zorgt. Het ging, met andere woorden, om een versterker met 
een te gekke sound en de laatste nieuwe effecten… zoiets als de Vetta nu! Als je van elektronica 
houdt, vertellen we je tevens dat deze Vibroverb-versie een Treble-regelaar van het plus/min-type 
en een 7025 faseomkering (i.p.v. een 12AT7) bevatte. De Vibroverb bezat noch een Mid-, noch 
een Presence-regelaar. Die twee zijn dus nieuw in ons Vibroverb-model. Zet de MID-regelaar op 
“12 uur” en PRESENCE op “0”, wanneer ze geen invloed mogen hebben op het enige echte 
Vibroverb-geluid.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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42. ‘64 Fn Black Lux: Gebaseerd op een Fender Deluxe 
Reverb
De “Blackface” Fender Deluxe Reverb geldt sinds jaar en dag als de 
Heilige Graal voor blues-, country- en “roots”-muzikanten. (Nu de 
Vetta er is gaat daar natuurlijk verandering in komen.) Na een aan-
tal kandidaten beluisterd te hebben –tenslotte wilden we voor onze 
Flextone en POD het absoluut beste exemplaar modelleren– liepen 
we deze te gekke Deluxe uit 1964 tegen het lijf. Sindsdien hebben we nog geen betere 
gevonden. 

De meeste gitaristen zetten de Deluxe automatisch op “7” voor dat tikkeltje scheur, dat 
echter wegvalt, wanneer je het volume van je gitaar licht vermindert. Luister ook eens 
naar hoe de toonregeling verandert, wanneer je de DRIVE-instelling van dit model wij-
zigt: “cleane” instellingen zijn bijzonder present en helder, terwijl het geluid bij overstu-
ring iets wolliger wordt. Dit typerende kenmerk van de Deluxe blijft in ons model hele-
maal overeind. De Deluxe bood maar een Bass- en Treble-regelaar, zodat er weer twee 
regelaars overbleven die theoretisch stonden te schilderen. Maar op de Vetta eet nie-
mand uit z’n neus: de MID-regelaar bevindt zich achter het versterkermodel en kan, 
door het bijkleuren van het middengebied, voor extra flexibiliteit zorgen. De PRE-
SENCE-regelaar kun je daarentegen gebruiken voor het toevoegen van… wel, Pre-
sence. Zet de MID-regelaar op “12 uur” en PRESENCE op “0”, als je alleen genoegen 
neemt met het echte Deluxe-geluid. Mits de juiste instellingen zorg je dat deze sound 
door alles heen prikt en a.h.w. begint te zingen. Wij hebben onze gitaar op Input 1 van 
het Vibrato-kanaal aangesloten en hebben dan de geheimen van deze amp voor je 
Vetta gemeten.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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43. ‘65 Fn Black Double: Gebaseerd op een Fen-
der Twin Reverb
De “Blackface” Fender Twin (in dit geval een Twin uit 
1965) was een echt werkpaard. Iedereen speelde erop: jazz, 
country, zelfs echte rockers. Ik herinner me nog hoe Johnny 
Winter en Rick Derringer voor een optreden een heuse 
Twin-piramide hadden opgesteld (lijk ik nu een oude zak?). 
Ieder zijn eigen piramide van zes versterkers, wel te ver-
staan. Ik zat op het tweede balkon en zelfs daar was het nog 
LOEIHARD. De toonregeling van de Twin was bijzonder 

veelzijdig, en net dat maakte hem geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. 
Hij gaat nooit voluit scheuren en klinkt nooit “vuil”, maar wel harder – een flink pak 
harder zelfs. 

Dit model moet je gewoon eens uitproberen voor een Surf-nummer. Kies de Spring 
Reverb en het Opto Tremolo-model, zet het volume open en schud het zand van je 
zwemvliezen. Net zoals de meeste bezitters hebben wij voor onze metingen Input 1 van 
het Normal-kanaal gebruikt.

44. ‘67 Fn Black Dual Show: Gebaseerd op een 
Fender Dual Showman
Dit versterkermodel werd door Dick Dale en zijn briljante 
surfmuziek onder de aandacht gebracht. Wij hebben het Tre-

molo-kanaal bij uitgeschakelde Bright-schakelaar gemodelleerd. Dat kanaal gebruikt 
twee 7025 voorversterkerbuizen, terwijl de 85W-eindtrap vier 6L6GC buizen bevat. De 
Dual Showman werd als “rugzaksysteem” verkocht, te weten een top met een 2x15”-
speaker. Wij hebben er een MID-regelaar met een kantelfrequentie van 750Hz aan toe-
gevoegd. Dat bereik kun je met 10dB ophalen of afzwakken. Zet die regelaar op “12 
uur” voor het “klassieke” geluid. Ook de PRESENCE-regelaar is nieuw. Zet hem op de 
minimumwaarde voor het “klassieke” geluid.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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45. ‘72 Fn Silver Bass Head: Gebaseerd op een 
Fender Bassman-top
Paul McCartney gebruikte deze versterker tijdens de Let It 
Be-sessies en voor het beruchte optreden op het dak van 
een gebouw. Ook in zijn vroege Wings-periode speelde hij 
nog met deze versterker. Deze versterker heeft een bijzonder nadrukkelijk middenge-
bied. Wij hebben het Bass-kanaal bestudeerd dat twee 7025 voorversterkerbuizen 
bevat. En de “Deep”-schakelaar was actief. De eindtrap bevat twee 6L6GC buizen. 
Aangezien de originele versterker geen MID-regelaar had, moet je hem op “12 uur” zet-
ten, als hij de klankkleur niet mag beïnvloeden.

46. ‘96 Fn Mini Double: Gebaseerd op een Fender Mini-Twin
Er zijn van die momenten waarop je de mogelijkheid hebt om eens iets 
anders te doen dan wat mensen van je verwachten, en toen we onze blik 
hadden laten vallen op deze Mini-Twin, wisten we dat dit één van die 
momenten was…

Dit model, gebaseerd op Fenders kleine, op batterijen lopende doosje met twee 2”-luid-
sprekertjes, is vooral leuk te gebruiken in combinatie met een ander versterkermodel 
van de Vetta. Ook kun je uren lol beleven aan het experimenteren met andere speaker-
kasten voor dit model. En je hebt je misschien altijd al eens afgevraagd hoe een Dual 
Rectifier klinkt door een 2x2”-speakerkast(je), of niet soms? Mini Twins hebben maar 
één input, dus die hebben we gebruikt voor het modelleren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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47. ‘60 Gibtone Explorer: Gebaseerd op een Gibson 
Explorer
Dit versterkermodel berust op een Gibson Model GA-18T 
Explorer uit 1960 (de kleine broer van de “Les Paul” 
GA40T). De door ons gemodelleerde versterker was oor-
spronkelijk eigendom van de vader van een schoolvriend van 
onze “Artist Relations”-goeroe Tim Godwin. Jarenlang heeft 
hij in de kruipkelder gestaan tot Tim op zekere dag aan zijn 
kameraad vroeg of hij hem eventueel mocht overkopen. 
Toen Tim er eindelijk beslag op wist te leggen, bleek dat de 
versterker nog steeds de originele Gibson-buizen bevatte! 

Op zekere dag nam Tim zijn schat mee naar kantoor. Iedereen was er als de kippen bij 
om erop te spelen, en al snel was duidelijk dat we die versterker moesten en zouden 
modelleren. 
Aan de hand van de codes op de regelaars en de luidspreker hebben we kunnen achter-
halen dat deze versterker in de week van 21 mei 1960 werd geassembleerd. Met z’n 14 
Watt, één 10” Jensen-luidspreker en een “Class A”-schakeling bevat hij 6SJ7 voorver-
sterkerbuizen, 6V6 eindtrapbuizen en een 5Y3 gelijkrichter – misschien heb je daar wat 
aan.

48. ‘60 G-Brand Two-Tone: Gebaseerd op een 
Gretsch 6156
Deze hebben we toevalligerwijs ook bij Tim Godwin vandaan 
gehaald. (Hij kickt blijkbaar op kleine, in uitstekende staat 
verkerende, stokoude versterkertjes met weinig vermogen.) 
Een versterkermodel dat gemaakt is door Valco/Supro. Eén 
van de opmerkelijke dingen was dat de uitgangstransformator 
zich op de 10”-luidspreker bevond i.p.v. op het versterkerchas-
sis. Bovendien zorgde het grilldoek alom voor een futuristisch 
tintje (of wat daar in de jaren ‘50 voor moest doorgaan).

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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49. ‘73 Hiway 100 Custom: Gebaseerd op een 
Hiwatt Custom 100
Dit model berust op een Hiwatt DR-103 en het heeft 
diezelfde punch en dito grootse sound, die door merg 
en been snijdt. Maar zelfs zwaar overstuurd heeft het 
geluid nog voldoende definitie. Dat was precies waar 
de ontwerper Dave Reeves naar op zoek was, toen hij 
de Sound City-afdeling van Dallas Arbiter in 1966 
verliet om HyLight Electronics op te richten. Hoewel 
zijn eerste versterkers veel weg hadden van de Vox- en 
Selmer-versterkers, begon Reeves al snel apparaten te 
bouwen die in de jaren 1960 door alle bekende Britse 
rockmuzikanten werden gebruikt. Qua constructie 
deed deze versterker denken aan een tank (wat voor 
een deel te danken was aan de bedradingspecialist 
Harry Joyce, die ooit voor het leger had gewerkt), en 
zo verbaast het niet dat Pete Townshend er jarenlang mee optrok. Bovendien was 
Townshend lang niet de enige Hiwatt-gebruiker. De meeste bekende Britse rockers, 
zoals Pink Floyd, Moody Blues, Manfred Mann en Jethro Tull, waren in die periode 
Hiwatt-endorsers. Zet hem loeihard en kijk dan even of je inderdaad “for miles, and 
miles, and miles” kunt zien. We gebruikten Input 1 om hem te modelleren (en natuur-
lijk te molenwieken).

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.



Versterker- en speakermodellen • 50. ‘65 Brit Plexi J-45

5 • 20

50. ‘65 Brit Plexi J-45: Gebaseerd op een Marshall JTM-45
Dit model is gebaseerd op een JTM-45 top met blokletterlogo uit 1965, 
compleet met het goudkleurige frontpaneel van Plexiglas (hoewel de 
sound, die de meeste gitaristen associëren met Plexi versterkers, van de 
100 Watt Super Lead komt, die uit het eind van de ‘60-er jaren stamt 
en het volgende model is in de reeks van de Vetta). Toen onze Britse 
spionnen deze versterker in Engeland ontdekten, waren ze meteen ver-
kocht. Dat model bevatte zelfs nog de originele KT-66 buizen – en die 
werken nog steeds voortreffelijk! Dit is één van de mooiste JTM-45s die 
we ooit hebben gehoord. Tussen haakje: op vrijdagavond zitten de Line 
6-medewerkers te vechten om hem een weekendje mee naar huis te 
mogen nemen. 
Als je ook het hoe en waarom van deze sound wilt weten, kunnen we je vertellen dat de JTM-45 
Marshalls overstap van een iets wolliger Fender-geluid naar de heldere en “bitsige” klank van de 
daarna gebouwde Marshalls betekende. We hebben onze meetapparatuur op Input I aangesloten 
(en zijn nog steeds dankbaar voor dat sublieme moment).

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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51. ‘68 Brit Plexi Lead 100: Gebaseerd op een 
Marshall Super Lead
Dit model berust op de onvolprezen Marshall “Plexi” Super Lead – nog 
steeds een juweeltje volgens gitaristen die het kunnen weten. Voor deze 
versterker hebben we letterlijk de hele wereld afgeschuimd om uitein-
delijk in Nederland een droom van een Super Lead tegen het lijf te 
lopen (die stond daar gewoon op ons te wachten). Rond 1968 had 
Marshall de constructie van zijn versterkers compleet veranderd en de 
Fender 6L6 eindtrapbuis vaarwel gezegd. In plaats daarvan werd een 
EL34 buis gebruikt. Een ander belangrijk klankmatig verschil hield ver-
band met wijzigingen van de transformatoren van de uitgangen en voe-
ding. (Hoeft het nog gezegd dat wij de materie door en door bestudeerd 

hebben?) Al die wijzigingen leverden uiteindelijk een sound op die tot op de dag van vandaag 
met rockgitaren wordt geassocieerd. In die tijd hadden de versterkers nog geen Master Volume-
regelaar, zodat je de Super Lead echt helemaal open moest draaien om de sound te verkrijgen – en 
dus het risico liep om met de buren in de clinch te gaan! Hendrix placht Marshalls uit die periode 
te gebruiken; tien jaar later zou Van Halen voor zijn eerste twee albums eveneens met een 100W 
Plexi werken en daarmee de basis leggen voor zijn “Brown Sound” (onze Super Lead bevat trou-
wens die “plat” gelegde transformator die enkel in 1968 werd gebruikt – dat was ook bij de ver-
sterkers van Hendrix en Van Halen het geval). Om een lekker scheurgeluid uit de Plexi te halen 
moet je de volume- en toonregelaars op “10” zetten. Omdat wij nu eenmaal “zo dicht mogelijk bij 
de realiteit willen aanleunen”, moet je die techniek ook voor het model van de Vetta toepassen – 
en dan weet je niet wat je hoort. Wederom gebruikten we Input 1 voor het modelleren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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52. ‘68 Brit Plexi Bass 100: Gebaseerd op een Marshall 
Super Bass
In het verlengde van de Super Bass Plexi-top uit ‘65 lagen twee 
versterkers: de ‘68 Super Bass en de ‘68 Super Lead, die echter 
kleine verschillen in de toonregeling vertoonden. Wat heet: op 
papier zijn het kleine verschillen, maar ze hadden wel een grote 
invloed op het geluid (de Bass-regelaar deed namelijk ook “iets” 
in de hoge frequenties). 

In de jaren ‘60 gaven tal van grote Britse namen precies om die 
reden de voorkeur aan de Super Bass. Dat kun je zelf natrekken. 
Misschien is dit net het laag waar je al zo lang naar op zoek 
bent.

Je raadt het al, Input 1 was de aansluiting waarin we onze modelleer apparatuur prikten.

53. ‘68 Brit Plexi Jump Lead: Gebaseerd op een over-
brugde Marshall Super Lead
Gitaar spelen heeft alles te maken met experimenteren, akkoord? 
Dat is één ding. Het andere is de zoektocht naar alsmaar meer ver-
vorming. 

Een leuk aspect van de Plexi was dat je, via een korte gitaarkabel, kanaal I naar kanaal 
II (zoals ze vaak genummerd zijn) kon doorlussen om net nog wat meer scheur te ver-
krijgen. Sommige gitaristen vonden dat geluid zó goed dat ze de twee kanalen maar 
meteen intern aan elkaar soldeerden. 

Als ziekelijk bezeten soundfreaks vonden we dat een model van zoiets niet in onze col-
lectie mocht ontbreken.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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54. ‘68 Brit Plexi Variac: Gebaseerd op een Marshall 
Super Lead met ‘Variac’
Hier en daar hoor je wel eens dat een deel van de magie achter 
Edward Van Halen’s “Brown Sound” verband hield met een 
Marshall 100W Super Lead die opzettelijk met een hogere net-
spanning werd gevoed. Daarvoor werd een variabele wisselstro-
omtransformator (“Variac”) gebruikt. 

Hoewel we in de regel geen voorstanders zijn van het knoeien 
met voltages (daar zijn al teveel versterkers bij gesneuveld), wil-
den we toch nagaan of in dat verhaal een grond van waarheid 
zat. Dus zetten we de Variac op 140V en begonnen we met de ‘68 
Super Lead te stoeien. (Geen nood: hij heeft het overleeft en 
werkt nog steeds prima.) We menen dan ook te mogen stellen dat het verhaal niet uit 
de lucht gegrepen is.

Zoals bij alle andere Marshalls hebben we Input 1 gebruikt voor het modelleren.

55. ‘69 Brit Plexi Lead 200: Gebaseerd op een Marshall 
Major
Wat doe je als een 100 Watt Super Lead niet genoeg is? Jim 
Marshalls antwoord was een 200W-versterker, die hij de Major 
noemde, en waarop dit model gebaseerd is. Deze versterker werd 
de favoriet van vele bassisten uit dit tijdperk. En natuurlijk van 
een aantal gitaristen, zoals Ritchie Blackmore, die zijn Major 
had laten modificeren, zodat de kanalen met elkaar werden 
gecombineerd. Eigenlijk werd hierbij het eerste kanaal de voor-
versterker voor het tweede kanaal. Leslie West kwam eveneens 
in beeld met deze versterker – en wie er ook op speelde, ze gin-
gen HARD. Ze hadden zelfs zoveel vermogen dat, volgens Michael Doyles’ boek “His-
tory of Marshall”, de productie in 1974 moest worden gestaakt, omdat de extra zware 
buizenvoetjes, die nodig waren vanwege het hoge vermogen, gewoon niet meer te krij-
gen waren. Jouw Vetta-model geeft je de sound van de Major én de mogelijkheid om 
het geluidsniveau enigszins binnen de perken te houden… mocht je dat willen.
We gebruikten Input 1 van de Major om dit model te maken.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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56. ‘87 Brit Gain J-800: Gebaseerd op een Marshall JCM 800
Kies dit model, als je op zoek bent naar het geluid van de nog 
steeds unieke JCM 800, één van de meest populaire Marshall-ver-
sterkers van nieuwere makelij. Deze verbeterde versie van de Plexi 
zette de typische Marshall-traditie voort met extra gain en nog 
meer agressie voor een nieuwe generatie rockgitaristen. Het 
belangrijkste verschil t.o.v. oudere Marshalls zit hem in het feit dat 
de toonregeling zich achter de buizen van de voorversterker 
bevindt. 

Bij bepaalde JCM 800s beruste de vervorming trouwens op een 
diode die overstuurd werd. Het door ons gemodelleerde exemplaar hanteert daarvoor 
echter een buis. 

Het hoeft geen betoog dat de JCM 800 gewoon dé Metal-sound aflevert waarmee Mars-
hall beroemd is geworden. En hoewel je waarschijnlijk niet meteen van plan bent om 
een Marshall voor cleane dingen te gebruiken, moet je de DRIVE-regelaar ook eens op 
een kleine waarde zetten. Als je dat maar niks vindt, kun je nog altijd scheuren tot je 
erbij neervalt, natuurlijk… Alweer heeft Input 1 de modelleerbehandeling ondergaan.

57. ‘87 Brit Gain Silver J: Gebaseerd op een Marshall Sil-
ver Jubilee
In 1987 vierde Jim Marshall de 25e verjaardag van zijn bedrijf met 
een Limited Edition-serie van buizenversterkers, die op de schake-
lingen van de 2203 en 2204 berustten. Het ging om bijzonder 
opvallende amps, getuige de zilveren vinylbekleding en de 
chroomplaten. Al snel werden ze de “25/50 Silver Jubilee”-model-
len genoemd. Die Silver Jubilee-modellen bevatten een unieke 
diode voor de vervorming en een nieuwe toonregeling die bedui-
dend veelzijdiger was dan wat Marshall tot dan toe had gehan-
teerd.

Slash, de gitarist van Guns N’Roses was helemaal weg van deze versterker. Zó weg trou-
wens dat Marshall later, in 1996, een 100W “Slash Limited Edition Signature Ampli-
fier” uitbracht. 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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58. ‘96 Brit Gain JM Pre: Gebaseerd op een 
Marshall JMP-1
Marshall’s eerste poging tot voorversterker in een 
19”-behuizing luisterde naar de naam JMP-1 en 
werd op gejuich onthaald door de Metal-gitaristen “met lang haar” en muzikanten, die 
een “tight” en lekker vervormd geluid zochten zonder de compressie van de eindtrap 
erbij te nemen. Bovendien was het één van de eerste voorversterkers met MIDI-func-
ties.

De oversturing van de JMP heeft ergens wel iets weg van de “Boogie”, zodat de JMP 
niet helemaal onterecht als Marshall’s antwoord op de ADA MP-1 en de voorverster-
kers van Mesa Boogie werd beschouwd. De JMP werd begin de jaren ‘90 voorgesteld en 
was meteen een succes onder nieuwe Metal-bands die een agressief, maar gericht 
scheurgeluid zochten dat echter net niet over de schreef ging. Je 7-snarige gitaar zal zin-
gen als een nachtegaal met dit model van de JMP-1.

59. ‘92 Brit Gain J-900 Clean: Gebaseerd op een 
Marshall JCM-900
Ziehier wat wij de eerste “moderne” highgain-versterker van 
Marshall noemen. Sinds jaar en dag zitten gitaristen aan hun 

versterkers te sleutelen om er net nog wat meer gain en een andere sound uit te persen. 
Het lijkt wel alsof Marshall een aantal JCM-800s met de meest populaire wijzigingen 
bestudeerd en op basis daarvan de JCM-900 ontwikkeld heeft. De volledige toonrege-
ling bevindt zich achter de vervorming, terwijl de versterker 6550 vermogensbuizen 
bevat. Bravo Marshall! Dit model berust op het cleane kanaal.

60. ‘92 Brit Gain J-900 Dist: Gebaseerd op een Marshall JCM-900
Aangezien de JCM-900 twee kanalen heeft, wilden we ook wel het andere kanaal 
modelleren.  Ziehier dus onze versie van het Lead-kanaal van de JCM-900. Hier wordt 
een vast ingesteld bandpasfilter vóór de vervorming gehanteerd, terwijl een diode wat 
oversturing toevoegt.  Ergens lijkt deze aanpak wel op een ingebouwd Rat-pedaal.  
Prachtig middengebied met lekker veel gain.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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61. ‘03 Brit J-2000: Gebaseerd op een Marshall 
JCM2000
De JCM2000 vertegenwoordigt het nieuwe Marshall-geluid, met 
de sound van de JCM-serie in een meerkanaals-opzet. Ons model 
berust op het OD2-kanaal met actieve Deep-schakelaar en een 
60W TSL. De voorversterker van de JCM2000 bevat vier 
ECC83 buizen, de eindtrap daarentegen twee EL34 buizen.

62. ‘96 Match Chief: Gebaseerd op een Matchless Chief-
tain
Dit model is het resultaat van onze analyse van een Matchless 
Chieftain. 

De Chieftain was een ontwikkeling van Mark Sampson van 
de firma Matchless. Mark wilde een Fender/Marshall-achtige 
voorversterker combineren met dat typische “spons”-gevoel 
van een “Class A”-eindtrap. 

Met meer Gain dan de DC-30 (zie het volgende model) is de Chieftain de geknipte 
kandidaat voor “roots”-muziek. Even opmerkelijk was het oplichtende logo dat welis-
waar geen invloed had op het geluid, maar tenslotte wil het oog ook wat!

Toen Matchless jammer maar helaas uit roulatie ging, veranderden de Chieftain en de 
DC-30 op slag in versterkers die iedereen wilde hebben. Daarom kosten ze tweedehands 
meer dan wat het bedrijf er zelf ooit voor had gevraagd. Uiteraard zijn we blij dat we 
met ons model in de Vetta voor een deel kunnen zorgen dat niemand Matchless ooit zal 
vergeten.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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63. ‘93 Match D-30: Gebaseerd op een Matchless DC-30
Met de komst van de DC-30 werd Matchless eindelijk au sérieux geno-
men. Mark Sampson, het brein achter deze versterker (die ons het 
relaas over deze versterker trouwens zelf heeft gedaan) wilde met dit 
model een “Class A”-versterker bouwen die bestand was tegen het 
leven on the road en voor verschillende doeleinden kon worden 
gebruikt. 
De DC-30 leek op een tank (en woog bijna evenveel) en lonkte qua 

sound –alleen al omwille van de naam– naar de eerste Vox-versterkers. Als je dus van een Vox 
AC-30 (of Vetta’s model ervan) houdt, moet je dit model van de Vetta beslist eens uitproberen. 
Wij hebben kanaal 1 gebruikt voor het modelleren.

64. ‘85 California Crunch: Gebaseerd op een Mesa Boogie 
Mark IIc+
Mesa Engineering begon ooit als een bedrijfje waar Randall Smith oude 
Fender Princeton-versterkers voor gitaristen uit de baai van San Francisco 
modificeerde. In de loop der jaren veranderden de versterkers steeds 
nadrukkelijker en werden ze voorzien van een effectenlus, omschakelbare 
kanalen en de Simul-Class design van Randall (twee uitgangsbuizen in 
“Class AB” en een tweede paar in “Class A”). De Boogies waren in wezen 
de eerste moderne gitaarversterkers en ze werden meteen geadopteerd door 
gitaristen die meer “oempf” uit een kleine ombouw wilden halen. Voor ons 
model zijn we vertrokken van het Drive-kanaal.

65. ‘01 California Treadplate: Gebaseerd op een Mesa 
Dual Rectifier
Dit versterkermodel berust op een Mesa Boogie Dual Rectifier Solo-top 
uit 2001 met 3 kanalen. 
De Dual Rectifier hoort thuis in het rijtje Boogie-versterkers waarop pak-
ken gain troef waren. In tegenstelling tot de eerste Boogies heeft de toon-
regeling van de Dual Rectifier een nadrukkelijke invloed op het geluid, 
wanneer je de Gain wat verder open draait. Dan moet je eventueel het 
middengebied wat afzwakken en het laag een flink pak ophalen. Voor dit 
model hebben we kanaal 3 van de Modern-afdeling gebruikt en de scha-
kelaars aan de achterkant op “Bold” en “Tube Rectifier” gezet.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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66. ‘01 California DiamondPlate: Gebaseerd op 
een Mesa Triple Rectifier
Dit versterkermodel berust op kanaal 3 met “Modern”-
instelling van een Mesa Boogie Triple Rectifier Solo-top uit 
2001. 

Rock’n’Roll heeft alles te maken met “te” (en niet alleen 
zoals in “Tequila”), nietwaar? Als twee leuk is, dan is drie 
nóg beter, zeker als je van dat sponsgeluid van de gelijkrich-
terbuizen met hun “putje” houdt. Gewoon doen. Sluit je 
gitaar aan, draai het volume open en toon de wereld dat 
“te” ook deel uitmaakt van “tevreden”.

Net zoals bij het Treadplate-model hebben we kanaal 3 
gebruikt en de schakelaars aan de achterkant op “Bold” en “Tube Rectifier” gezet.

67. ‘02 Missippi Criminal: Gebaseerd op een 
Peavey 5150 MkII
Eddie Van Halen gaat nu al door voor één van de grootste 
rockgitaristen aller tijden. Zijn manier van spelen en sound 
hebben hele generaties van jonge gitaristen geïnspireerd, om 

maar te zwijgen van de EVH-gitaarmodellen en deze Peavey-versterker. Naar het 
schijnt heeft Eddie uren doorgebracht met het zoeken naar de juiste vervorming, sound 
en instellingen op deze amp tot hij uiteindelijk gevonden had wat hij zocht. Het valt 
wel op dat deze sound veel verder gaat dan de “Brown Sound” die hij uit hele muren 
van Marshalls te halen placht. Hier zitten we in de shredders en het erg precieze ritme-
werk. Voor dit model hebben we het “Lead”-kanaal gebruikt.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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68. ‘87 Jazz Clean 120: Gebaseerd op een Roland 
JC-120
Dit model berust op de “klassieke” JC-120 van Roland. 

Deze transistorversterker stond bekend omwille van zijn uiterst 
helder geluid en de ingebouwde stereochorus. Om een echt 
sprankelend geluid uit dit Jazz Clean-model te halen moet je de 
TREBLE-regelaar op de maximumwaarde zetten. Dat geluid 
blijft in elke mix overeind. Deze versterker leek in de jaren ‘80 

geknipt voor het “New Wave”-geluid (tenslotte was het de favoriete versterker van 
Andy Summers die toen nog bij The Police speelde). 

Zet alle toonregelaars op “12 uur” voor een rondere jazzy sound. Daarmee zorg je dan 
voor een “flat” geluid dat bijzonder geschikt is voor enkelsnarige dingen en solo’s.

69. ‘67 Wishbook Silver 12: Gebaseerd op een Silver-
tone Twin Twelve
Dit model berust op een Silvertone Twin Twelve-top met een 
speakercombinatie die je alleen in het kantoor van één van onze 
Line 6-medewerkers vindt. 

Deze versterker met twee 6L6 buizen en een “Class AB”-schake-
ling valt meteen op, omdat je de top gewoon in de speaker kon 
leggen, wat voor het transport natuurlijk veel gemakkelijker 
was. Maar zó opmerkelijk was het dan ook weer niet. Immers 
had de fabrikant van dit schepsel eerder al een gitaarkoffer met ingebouwde versterker 
voorgesteld. 

Het origineel bezit geen MID-regelaar, zodat wij onze regelaar weer achter het verster-
kermodel hebben geplaatst. Zet hem op “12 uur”, als hij het geluid niet mag beïnvloe-
den.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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70. ‘93 Hi Gain Solo 100: Gebaseerd op een Sol-
dano SLO-100
Mike Soldano verwierf bekendheid als iemand die al die te 
gekke dingen met een Marshall kon uitspoken. Het duurde ech-
ter niet lang vóór hij zijn eigen “gloeiend hete” versterkers zou 
bouwen. De transformatoren en het chassis waren trouwens ver-
chroomd – iets mag het hebben. Bovendien staan Mikes verster-
kers bekend omwille van hun bomvaste constructie, een bedra-
ding en componenten waar zelfs het leger jaloers op is.

Hoewel de SLO-100 vooral als gespierde krachtpatser bekend is, 
klinkt hij ook “clean” om over naar huis te schrijven. Eric Clap-
ton plaatste Soldano in de kijker door voor een optreden in de 
uitzending “Saturday Night Live” een Soldano SLO-100 te 
gebruiken.

71. ‘63 Super O Pawnshop: Gebaseerd op een Supro 6x9 
S6616
Nog zo’n legende. Jimmy Page had het er ooit over dat hij de eerste 
twee Led Zeppelin-albums met een ‘58 Tele en een Supro-verster-
ker had opgenomen. Het enige probleem is dat hij nooit verteld 
heeft om welk Supro-model het precies ging, omdat alleen al het 
feit dat hij de naam “Supro” had laten vallen een ware raid op alle 
pandjeshuizen had uitgelokt, zodat hij er zelfs niet in slaagde het 
model op de kop te tikken dat hij toen had gebruikt. 

Dus hebben we gepoogd die informatie bij vrienden te achterhalen, die tijdens de opna-
men van “Led Zeppelin II” aanwezig waren. Tenslotte had het gekund dat zij wél wisten 
om welk model het ging. Ook zij konden ons echter niet verder helpen. Maar ze herin-
nerden zich wel nog dat het “een klein grijs kassie” was. Andere bronnen hebben het 
dan weer over een 1x12”-versie. Zolang Page de mond niet opendoet, zullen we het 
nooit weten. Echter, wat de waarheid over die Zep-sessies dan ook geweest mag zijn, 
wat ons betreft kom je met dit model gegarandeerd in de Houses of the Holy. 

Nog even dit: deze versterker bevatte 6 x 9”-luidsprekers (die dus net zo groot zijn als de 
luidsprekers van een autoradio.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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72. ‘62 Super O Thunder: Gebaseerd op een Supro 
Thunderbolt
Over vreemde speakercombinaties gesproken…
De Supro Thunderbolt was, met zijn 15”-luidspreker, misschien 
bedoeld als basversterker, maar vond gretig aftrek als gitaarver-
sterker. Wij hebben uit meerdere bronnen vernomen dat Jimi 
Hendrix er wel eens eentje in de studio gebruikte, wat voor ons 
een goede reden is om er een model van te maken. 

Supro versterkers werden trouwens gemaakt door Valco, die ook 
versterkers voor Fred Gretsch maakte en gitaren die werden ver-
kocht onder de merknaam National (met de roemruchte “Map” 
body).

73. ‘61 Class A C-15: Gebaseerd op een Vox AC-15
Dit model is gebaseerd op kanaal 1 van een prachtige AC 15 uit 
1960. Qua sound lijkt hij op de Vox AC 30, maar hij is natuurlijk 
wel kleiner (één 12”-luidspreker i.p.v. twee) en heeft bovendien 
een iets warmere, houtachtiger sound. 

Ook dit origineel had maar één toonregelaar waarmee je het hoog 
kon afzwakken. Die wordt hier bijzonder realistisch gesimuleerd, 
terwijl de BASS- en MID-regelaar achter het versterkermodel 

werden geplaatst en dus voor het “bijkleuren” kunnen worden gebruikt. Zet BASS en 
MID op “12 uur” (midden) en speel alleen met de TREBLE-regelaar om te klinken 
zoals de Britse bands die toentertijd in de VS furore maakten. 

Voor dit model hebben we Input 2 gebruikt, die iets ronder klinkt dan Input 1. 
Zodoende levert dit model dat “klassieke” warme geluid waar het bij de AC 15 allemaal 
om draaide. 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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74. ‘67 Class A C-30 TB: Gebaseerd op een Vox 
AC-30 Top Boost
Begin de jaren ‘60 veranderde de muziek en begonnen gitaristen 
te vragen naar een helderder geluid en meer “tsjoink”. Daarom 
besloot men bij Jennings Company, de makers van Vox-verster-
kers, om een Treble- en Bass-regelaar (en bovendien een bijko-
mende 12AX7-trap) toe te voegen aan de Treble Cut-regelaar 
van deze versterker (dat was eigenlijk een glijdend bandpasfil-
ter). Dit extra circuit luisterde naar de naam “Top Boost”. 

De AC 30 met Top Boost was dé versterker van de Britse bands die even later de Vere-
nigde Staten in lichterlaaie zouden zetten. Het unieke karakter van de Vox-sound is 
grotendeels te danken aan de “Class A”-schakelingen. “Class A”-versterkers oversturen 
immers op een heel andere manier dan “Class AB”-jongens. Brian May (Queen), Mike 
Campbell (Tom Petty & Heartbreakers) en The Edge (U2) zijn allemaal bekend gewor-
den met een klassieke AC 30. Hoewel hij in de regel eerder voor het “cleane” werk 
werd gebruikt, kon de AC 30 ook prachtig scheuren. Luister maar eens naar de gitaar-
solo’s van Brian May op de eerste Queen-albums.

Bij dit versterkermodel neemt de MID-regelaar van de Vetta de functie van de Cut-
regelaar op de AC 30 over. 

Wij hebben onze gitaar op de Hi-ingang van het Brilliant-kanaal aangesloten. Tevens 
hebben we de BASS- en TREBLE-regelaar omgedraaid, omdat dat ook bij de Top Boost 
zo was: je moest de betreffende regelaar dus helemaal naar links draaien om de betref-
fende frequentieband maximaal op te halen. Moet kunnen…

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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De speakermodellen

We zullen je niet vervelen met complete beschrijvingen van de speakerkasten die we 
voor de Vetta gemodelleerde hebben (“…en met de vervanging van het sparrenhout uit 
12 lagen door Baltisch berkenhout uit 13 lagen in 1973, zakte de resonantiefrequentie 
van deze kast naar 113,7 Hz…”), maar hier is wel een lijst van de beschikbare model-
len. 

Afgebeelde naam Berust op de zorgvuldige analyse van de volgende kast:

1x6 Super O 1x6x9 Supro S6616 uit de jaren ‘60

1x8 Tweed 1x8 Fender Fender Tweed Champ uit ‘61

1x10 Gibtone 1x10 Gibson GA-18 Explorer uit ‘59

1x10 G-Brand 1x10 Gretsch 6156 uit ‘60

1x12 Tweed 1x12 Fender Tweed Deluxe uit ‘53

1x12 Blackface 1x12 Fender Deluxe uit ‘64

1x12 Line 6 1x12 Line 6-speaker

1x12 California 1x12 Mesa Boogie Mark IIC+ uit ‘85

1x12 Class A 1x12 Vox AC-15 uit ‘61

1x15 Thunder 1x15 Supro Thunderbolt uit ‘62

2x2 Mini T 2x2 Fender Mini Twin uit ‘96

2x12 Zen Master 2x12 Budda Twinmaster uit 2001

2x12 Blackface 2x12 Fender Twin Reverb uit ‘65

2x12 Line 6 2x12 Line 6-speaker

2x12 Match 2x12 Matchless Chieftain uit ‘96

2x12 Jazz 2x12 Roland Jazz Chorus uit ‘87

2x12 Wishbook 2x12 Silvertone Twin Twelve uit ‘67

2x12 Class A 2x12 Vox AC-30 uit ‘67 met Top Boost

4x10 Tweed 4x10 Fender Bassman uit ‘58

4x12 Hiway 4x12 Hiwatt Custom 100 uit ‘73

4x12 Line 6 4x12 Line 6-speaker

4x12 Green 20's 4x12 Marshall met Celestion Greenback-luidsprekers uit 1967

4x12 Green 25's 4x12 Marshall met Celestion Greenback-luidsprekers uit 1968

4x12 Brit T75 4x12 Marshall met Celestion G12-T75-luidsprekers

4x12 Brit V30's 4x12 Marshall met Celestion Vintage 30-luidsprekers uit 1967

4x12 Treadplate 4x12 Mesa Boogie uit 2001

4x12 HiGn SOLO 4x12 Soldano-speaker

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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PEDAALEFFECTEN (STOMPBOXES)

Over de pedaaleffecten
Welke gitarist gebruikt geen effectpedalen? Je Vetta bevat een hele reeks modellen van 
bekende effectpedalen die afkomstig zijn uit de DM4 Distortion Modeler, MM4 Modu-
lation Modeler en DL4 Delay Modeler van Line 6, plus een aantal splinternieuwe 
modellen die alleen in de Vetta te vinden zijn. Bovendien is er tevens een nieuwe cate-
gorie Compressor- en Filter/Synth-modellen. Dat zou moeten volstaan voor een verant-
woord potje gitaar spelen…

In dit hoofdstuk laten we niet alleen de gemodelleerde effectpedaaltjes de revue passe-
ren. We leggen ook uit hoe je ze best instelt. Zet dus maar je integraalhelm op en doe de 
gordel om. Hier gaan we.

Distortion en Overdrive
Vóór de komst van fuzz-, distortion- en overdrivepedalen plachten gitaristen de luid-
sprekers met scheermesjes kapot te snijden om een ruig, vervormd en vaak ook mooi 
geluid te verkrijgen (denk maar aan het “gegrommel” van Link Wray). Dat klonk welis-
waar bijzonder overtuigend, maar dergelijke ingrepen konden niet zomaar worden 
teruggedraaid, zodat ballades met die versterkers wat te ruig klonken. 

Dan kwam iemand op het lumineuze “fuzzbox”-idee. Volgens de legende waren de eer-
ste exemplaren als simulaties van kapotte mixerkanalen bedoeld. Of dat klopt is eigen-
lijk van weinig belang, want binnen de kortste keren was iedereen op zoek naar een 
beetje “Satisfaction”, u gebracht door een klein wonderdoosje.

Basiswerkwijze voor het editen van de Distortion-effecten
Alle Distortion-Stompboxes van de Vetta gebruiken dezelfde interface. De eerste edit-
pagina ziet er ongeveer zo uit:
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Zoals bij elke Stompbox het geval is, kun je met de eerste twee regelaars onder het dis-
play de CATEGORY (Distortion, Modulation, Delay, Dynamics of Synth/Filter) en 
het MODEL kiezen. Bij Distortion-effecten zijn de volgende twee regelaars altijd 
DRIVE en GAIN. Met DRIVE bepaal je de hoeveelheid oversturing, terwijl je met 
GAIN het uitgangsniveau van de Stompbox bepaalt.

Met de PAGE-regelaar beland je op pagina 2:

Hier vind je de toonregeling (BASS, MID en TREBLE) voor elk Distortion-effect. 
Zoals je in de volgende omschrijvingen kunt lezen, modelleren sommige van deze rege-
laars de regelaars van de originele pedalen die we voor onze modellen bestudeerden, 
terwijl andere regelaars nieuwe functies toevoegen.

Facial Fuzz: Gebaseerd op een Arbiter Fuzz Face
Ergens aan het eind van 1966 stak een rond effectpedaal in het Lon-
dense circuit de kop op. Ontworpen en gebouwd door Arbiter Music, 
zou de Fuzz Face al gauw zijn beroemde samenwerking beginnen met 
de gitaarlegende Jimi Hendrix.

Zoals alle effectpedalen uit die periode heeft de Fuzz Face talrijke wij-
zigingen en zelfs heruitgaven ondergaan. Ons model berust op het hierboven getoonde 
kleinood met een germaniumdiode.

Alle Distortion-Stompboxes van de Vetta hebben BASS, MID en TREBLE regelaars. 
Omdat de originele Fuzz Face geen toonregeling heeft, moet je BASS, MID en TRE-
BLE op “12 uur” zetten voor het originele geluid.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Tube Drive: Gebaseerd op een Chandler Tube Driver
De eerste Chandler Tube Driver die ontworpen werd door 
toetsenist Brent Butler, was bedoeld om zijn sound wat ruiger 
te maken. Brent is ook de vader van één van de meest zeld-
zame overdrivepedalen, de MINI Matrix (oftewel Mini Boo-
gie). Wij zijn vooral weg van zijn Tube Driver.

Met zijn enkele 12AX7 voorversterkerbuis levert de originele 
Chandler Tube Driver de heerlijke sustain waar gitaristen 

over de hele wereld naar op zoek zijn. Sinds halverwege de tachtiger jaren is de Tube 
Driver kind aan huis in Eric Johnson’s systeem.

Ons model van deze klassieker levert een mooie sound op, met de BASS en TREBLE 
die de Hi en Lo EQ van het origineel emuleren. Om je mogelijkheden wat uit te brei-
den, hebben we er een MID-regelaar aan toegevoegd, zodat je ook dat gedeelte van het 
frequentiespectrum kunt aanpassen. In het midden heeft de MID-regelaar geen effect.

Fuzz Pi: Gebaseerd op een Electro-Harmonix Big Muff Pi
De Amerikanen wilden natuurlijk niet onderdoen voor de Brit-
ten en kwamen dus snel met hun eigen fuzzversies op de prop-
pen. Mike Mathews en zijn kornuiten van Electro-Harmonix 
hadden al een lange reeks uitgekiende effecten op hun actief, 
toen ze gefascineerd raakten door het fenomeen distortion/fuzz. 
Hun meest bekende was de Electro-Harmonix Big Muff Pi, die 
eerder vanwege zijn prachtige sustain een succesnummer werd dan omwille van zijn 
geronk.

Electro-Harmonix was berucht, omdat vooral overschotmateriaal werd gebruikt, zodat 
de circuits en de specificaties voortdurend veranderden. Zoals je op de foto van onze 
Big Muffs ziet, zagen deze pedalen er ook telkens anders uit, wat verband hield met de 
onderdelen die Mike op de kop wist te tikken. Het schatje van het stel –althans wat ons 
betreft– is het middelste pedaal met de “knoppendriehoek”. Hiermee zal je beslist nooit 
de Pi-neut zijn.

MID heeft dezelfde functie als de oorspronkelijke regelaar. Zet BASS en TREBLE op 
“12 uur” voor het originele geluid.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Screamer: Gebaseerd op een Ibanez Tube Screamer
Van Stevie Ray Vaughan tot Michael Landau: de eenvoudige Ibanez 
Tube Screamer is gewoon de overdrive die je overal terug hoort 
komen. Dit medium-gain pedaal werd begin de jaren ‘80 voorgesteld, 
en in vele blueskringen mag je pas een solo spelen, als je zo’n ding 
hebt.

Door de jaren heen heeft Ibanez verschillende versies van de dierbare 
Tube Screamer uitgebracht, maar geeneen heeft ooit de fabelachtige 

status van de TS-808 bereikt. Wij bezitten verschillende 808’s en hebben heel wat tijd 
gestoken in het kiezen van het exemplaar dat we zouden modelleren. We denken dat 
dit model van de groene edelsteen een waardevolle toevoeging aan de Vetta is.

Zoals het hoort, functioneert de MID-regelaar als de toonregelaar van de originele 
Tube Screamer. Als toevoeging kun je met de BASS- en TREBLE-regelaar je klank 
verder aanpassen. Of je kunt ze in het midden laten staan, waar ze geen functie hebben.

Octave Fuzz: Gebaseerd op een Tycobrahe Octavia
De Octavia is een voorbeeld van een fuzz+octave-effect. Een pio-
nier in het gebruik van dit soort effect was wederom Jimi Hendrix. 
De Tychobrahe Octavia werd echter ook door Jeff Beck gebruikt en 
is nog steeds een belangrijk onderdeel van Michael Landaus klank-
woordenschat.

De Octavia hanteert een audio-uitgangstransformator en twee ger-
maniumdiodes voor het gelijkrichten (een mooier woord voor verkrachten) van het 
gitaarsignaal. En dat zorgt precies voor dat hogere octaafje. Voor ons model hebben we 
het hier getoonde exemplaar bestudeerd. 

Zet BASS, MID en TREBLE op “12 uur” voor het originele geluid.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Classic Dist: Gebaseerd op een ProCo Rat
De ProCo Rat, die eind de jaren ‘70 werd voorgesteld, 
vormde het begin van een nieuwe generatie distortionpe-
daaltjes. Met een klank die gemener en agressiever was dan 
een Fuzz, gaf de Rat handen en voeten aan een nieuw soort 
Metal dat boven begon te drijven in de muziekwereld.

De Rat heeft verschillende veranderingen ondergaan, en de 
met eenparigheid van stemmen verkozen favorieten zijn 
hier afgebeeld. Deze twee Rats bevatten dezelfde print en 
circuits. (Als je het echt wilt weten: wij hebben de kleinere gemodelleerd.) 

De MID-parameter van het Rat-model in je Vetta heeft dezelfde functie als de “Filter”-
regelaar van de Rat: het geluid wordt helderder naarmate je hem verder dicht draait, en 
doffer, wanneer je hem naar rechts draait. 

Zet BASS en TREBLE op “12 uur” voor het originele geluid.

Metal Z: Gebaseerd op een BOSS Metal Zone MT-2
Sinds omstreeks 1989 gaat de BOSS Metal Zone MT-2 door voor de 
standaard van alles wat ook maar iets met Heavy Metal te maken 
heeft. Dankzij een dubbel gaincircuit zorgt de MT-2 voor pakken 
sustain, een overduidelijk middengebied en een krachtig laag. De 
sound lijkt gewoon op een stack van overstuurde versterkers. Een 
semi-parametrische EQ laat je toe om de vervorming in alle geuren 

en kleuren te laten schitteren.

Omdat de MT-2 al een zo rijk gevulde soundwoordenschat had, moest en zou ons 
model net zo flexibel worden. Naast de gebruikelijke drie banden van de overige Distor-
tion-Stompboxes vind je op pagina 2 tevens een instelbaar middengebied. Met MID 
GAIN bepaal je hoe sterk de met MID FREQ gekozen frequentie moet worden opge-
haald of afgezwakt.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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MODULATIE-EFFECTEN
Modulatie-effecten zorgen voor het rollen, pulseren en sissen van het geluid. Namen 
zoals phaseshifter, flanger en chorus spreken in dat verband boekdelen. Waarom heten 
ze überhaupt “modulatie-effecten”? Als we even in een woordenboek kijken, vinden we 
daar onder “moduleren”: (in de elektronica) het wijzigen van de amplitude of frequen-
tie van een golfvorm d.m.v. een golfvorm met een lagere frequentie (vrije vertaling van 
The Oxford Encyclopedic English Dictionary, Third Edition, bedankt mensen). Die 
modulerende golfvorm zorgt precies voor het pulseren, golven en wat dies meer zij.

Basiswerkwijze voor het editen van de Modulation-effecten
De modulatie-effecten zien er in het display allemaal ongeveer zo uit:

Zoals bij elke Stompbox het geval is, kun je met de eerste twee regelaars onder het dis-
play de CATEGORY (Distortion, Modulation, Delay, Dynamics of Synth/Filter) en 
het MODEL kiezen. Bij Modulatie-effecten zijn de volgende twee regelaars altijd 
SPEED en DEPTH. Met SPEED bepaal je de snelheid van de golvende beweging. Met 
DEPTH stel je de mate in waarin de golvende beweging te horen is (de “effectdiepte” 
dus). 

De tweede pagina van de modulatie-effecten verschilt naar gelang het gekozen type. Er 
is altijd een MIX-regelaar en soms zijn er nog wat andere regelaars. Op de volgende 
pagina’s worden de effecten en hun instelmogelijkheden uitvoerig voorgesteld.

De derde pagina van de Modulation-Stompboxes gaat over snelheid. Snelheid in ver-
band met de Tap Tempo-functies van de Vetta wel te verstaan:
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Vrijwel elk effect in de Vetta heeft een op tijd gebaseerd element, of het nu de snelheid 
van een “Sweep” of de snelheid van de vertragingstijd is. Al deze parameters kunnen 
worden gekoppeld aan het CHNL TEMPO, dat per geheugen wordt opgeslagen (op 
blz. 4•13 doen we het hele verhaal uit de doeken).

De SPEED-regelaar hier is dezelfde als op de eerste editpagina. We hebben deze regelaar 
op beide plekken geplaatst zodat je niet steeds heen en weer hoeft te bladeren. 

De regelaar onder TAP TEMPO biedt je de keuze om het effect wel (“Lock”) of niet 
(“Ignore”) te koppelen aan de Tap Tempo-snelheid. 

Met de regelaar onder CHNL TEMPO kun je de snelheid van het geheugen handmatig 
invoeren (als je al weet dat een bepaald nummer bv. 114 BPM hanteert). Dit tempo 
kun je ook instellen met de TAP TEMPO-knop op de Vetta of de voetschakelaar van 
een optionele FBV-pedalenbak. Als je dat doet, zie je hier de waarde van het “getapte” 
tempo. 

Tenslotte kun je met de regelaar onder NOTE de nootlengte instellen die het effect 
moet gebruiken als het gekoppeld is aan het tempo, variërend van een zestiende triool 
tot een hele noot.

Jet Flanger: Gebaseerd op een A/DA Flanger
Ziehier ons model van de “studiostille” A/DA Flanger. Dit pedaal 
werd in 1977 voorgesteld en heeft een sweepbereik van 35:1 plus 
een ingebouwde compressor, die samenwerken met de toonrege-
ling voor dat unieke “overvliegende straaljagergeluid” van de A/
DA. Het geheel kan bijzonder dramatisch klinken, wat te danken 
is aan een unieke golfvorm en de mogelijkheid om met extreme 

instellingen bijna ringmodulatorachtige geluiden te plegen.

Als je op de Vetta het A/DA flangermodel edit, bepaal je met DEPTH het bereik van 
de sweep. FEEDBACK dient voor het instellen van de terugkoppeling (d.w.z. hoeveel 
van het effectsignaal nog eens naar de ingang van het effect wordt gestuurd), terwijl je 
met MANUAL de duur van een bijzonder korte vertraging instelt, die op de sweep 
wordt toegepast om het flangereffect überhaupt van de grond te krijgen. Sluit dus je 
gitaar aan, stel de diepte en de vertraging in en bereid je voor op het opstijgen!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Analog Chorus: Gebaseerd op een Boss CE-1 Chorus 
Ensemble
De Vetta zou niet compleet zijn zonder een hommage aan het 
allereerste choruspedaal, de CE-1 Chorus Ensemble van Boss. De 
CE-1 werd in 1977 voorgesteld en maakte golven met zijn grootse, 
warme en groovy chorusgeluiden. Hij vond snel zijn weg naar de 

pedalenbak van Andy Summers en van daaruit naar onze HiFi-ketens – via de klassieke 
albums van de Police. De CE-1 bood een Speed- en Depth-regelaar plus een schakelaar 
om te kiezen tussen chorus en vibrato (zie verderop). De CE-1 is uitgesproken ruimte-
lijk en gewoon perfect, wanneer je hem aansluit op een overstuurde versterker. 

Het CE-1-model van de Vetta is net zo warm en stroperig als het origineel. Hiermee 
schilder je prachtige klanklandschappen. We hebben ook een BASS- en TREBLE-
parameter toegevoegd die je op de tweede Edit pagina kunt vinden.

“Hé, wacht even!”, zul je misschien denken. “De originele CE-1 had ook een mooie 
toonhoogtevibrato. Hoe zit het daarmee?” Ook daarvoor hebben we gezorgd. Een cho-
rus is eigenlijk maar een vibrato van de toonhoogte dat weer bij het originele signaal 
wordt gevoegd. De vibratoschakelaar van de CE-1 diende dan ook louter voor het uit-
schakelen van het droge signaal. Om dat effect te bereiken hoef je de MIX-parameter 
maar op “100%” te zetten (maximum dus) om alleen nog vibrato te horen. Met de 
DEPTH-parameter kun je bepalen hoe zeeziek je vandaag wilt worden.

Phaser: Gebaseerd op een MXR Phase 90
Het hier getoonde pretentieloze metalen doosje is de phaser, die de wereld 
veranderde – de MXR Phase 90. De Phase 90 is betrekkelijk subtiel verge-
leken met andere phasers. Hij wordt eerder bestanddeel van de algehele 
gitaarklank dan wel een opvallend effect. Zijn weelderige, organische en 
groovy “swirl” was overal te horen: van de eerste twee Van Halen-albums 
tot de gitaarpartijen van Jimmy Page op Physical Graffiti. 

De Phase 90 werkt met vier fasen. Er is maar één regelaar waarmee je de snelheid 
bepaalt. Ons model blijft het origineel trouw, maar is wel voorzien van een MIX-para-
meter op pagina twee. Soms kun je maar beter niet proberen te verbeteren wat al per-
fect is.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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U-Vibe: Gebaseerd op een Uni-Vibe
De inmiddels legendarische Uni-Vibe werd in 1969 door 
Jimi Hendrix onder de aandacht gebracht. In principe was 
het maar een phaser met vier trappen, maar hij stond wel 
bekend omwille van zijn waterige karakter en zijn zwoele 
sounds. Je hoeft maar één keer naar “Machine Gun” te 

luisteren om te beseffen wat we precies bedoelen.

Net zoals de “verborgen” vibratomode van de CE-1 kun je ook bij dit model gebruik 
maken van de vibratoschakelaar van de Uni-Vibe door de MIX-parameter op “100%” 
te zetten. (Daar diende de schakelaar op het origineel namelijk voor.)

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Lumpy Phase
“Lumpy Phase” is een Line 6 origineel en echt klonterig (vandaar “lumpy”). Uni-Vibe, 
maar wel extremer. Hij heeft ook een beetje oversturing en een flangerachtige klank 
door de slimme toevoeging van een delay aan het “natte” signaal. Met de BASS- en 
TREBLE-regelaar op pagina 2 heb je extra flexibiliteit.

Sine Chorus
Een “doodgewone” digitale chorus (in tegenstelling tot het eerder analoog klinkende 
CE-1 chorusmodel) met een sinusgolf voor de modulatie. Dit effect gaat erin als koek. 
Indien nodig, kun je het geluid met de BASS- en TREBLE-regelaar nog wat bijkleuren.

Square Chorus
Net als “Sine Chorus” een digitale chorus, alleen wordt in dit geval een blokgolf 
gebruikt als de magische modulator. Zoals je zal horen, krijg je bij een blokgolf meer 
plotselinge veranderingen in het chorusgeluid. Het effect is minder vloeiend dan bij 
een sinusgolf. Probeer ze allebei uit en kijk wat bij jou past. Ook hier vind je op pagina 
2 een BASS- en TREBLE-regelaar.

Expo Flanger
Ook dit is een schepsel van Line 6. “Expo” staat hier voor exponentieel – en dat is op 
zijn beurt een erg geleerd woord om duidelijk te maken dat de sweep in het “vegende” 
gedeelte van de flanger iets langer zijn best doet. Met FEEDBACK en PRE-DELAY op 
pagina 2 kun je het effect wat kalmer of net nóg vreemder maken. Wij weten natuurlijk 
welke kant je vaker zal opzoeken.

Random Chorus
Ziehier een chorus met drie afzonderlijk modulerende filters die elk een eigen willekeu-
rige snelheid hanteren. Een bijzonder druk choruseffect dus.

Analog Square
Nog veel gekartelder dan “Square Chorus”. Hiermee maak je het geluid wat smeriger. 
Net wat je moet hebben voor “chicken pick”-licks.

POD Purple X
Dit is al een heus “geluidseffect”. We waren op zoek naar iets met een “kapot” geluid. 
Als je dit effect op de juiste manier gebruikt, kun je er bijna alle Pod Racer-geluidseffec-
ten van Star Wars Episode I mee nabootsen.
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Random S&H (Sample and Hold)
Ziehier een effect dat ongeveer hetzelfde klinkt als een VCF (spanningsgestuurd filter) 
van Oberheim. De variaties van de klankkleur berusten op volumeverhogingen van 
willekeurig gekozen frequenties. Dit effect moet je eens met het Tap Tempo synchroni-
seren en dan gewoon “platte akkoorden” spelen. Dat levert een zo meeslepend geluid op 
dat je bijna automatisch nieuwe songs begint te schrijven.

Tape Eater
Als je ooit een cassettespeler gehad hebt, ken je het geluid van een cassettetape die ooit 
al eens muurvast in het apparaat gezeten heeft. Na het herstellen van de band (als dat 
tenminste nog mogelijk was!) en het inleggen van de cassette klonken bepaalde passa-
ges erg vreemd. Stel je nu voor dat jouw gitaarpartij precies op zo’n verwrongen plaats 
staat! Dát was het effect dat we zochten. Kies een lage modulatiesnelheid en zet MIX op 
“100%”.

Opto Trem en Bias Trem
Dit zijn dezelfde tremolo’s als in de Post-sectie. We vonden het echter slim om ze ook 
als Modulation-Stompboxes aan te bieden, om ze vóór de versterkers en/of andere 
Stompbox-effecten te kunnen gebruiken. Zie blz. 7•1 voor meer details over de tremol-
oparameters.
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DELAY-EFFECTEN
Basiswerkwijze voor het editen van de Delay-effecten
Het ziet er allemaal ongeveer zo uit:

Het CATEGORY- (Distortion, Modulation, Delay, Dynamics of Synth/Filter) en 
MODEL-verhaal ken je nu zo ongeveer wel. Bij Delay-effecten zijn de andere twee 
knoppen altijd TIME en MIX. Voor het geval het niet duidelijk is: met TIME stel je de 
vertragingstijd in en met MIX het volume van de echo’s.

Op de tweede editpagina van de Delay-effecten vind je altijd een FEEDBACK-parame-
ter waarmee je het aantal herhalingen bepaalt. Lees de beschrijvingen van de effecten 
op de volgende pagina’s door om kennis te maken met de overige beschikbare parame-
ters, die echter van model tot model verschillen.

Op de derde editpagina voor Delay-Stompboxes vind je alles over tijd en Tap Tempo:

Vrijwel elk effect in de Vetta heeft een op tijd gebaseerd element, of het nu de snelheid 
van een “Sweep” of de snelheid van de vertragingstijd is. Al deze parameters kunnen 
worden gekoppeld aan het CHNL TEMPO, dat per geheugen wordt opgeslagen (op 
blz. 4•13 doen we dat hele verhaal uit de doeken).
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Analog Echo: Gebaseerd op een Boss DM-2
Analoge echopedalen, zoals de DM-2, waren bedoeld als vervanging 
van de bandecho’s die tot dan toe werden gebruikt. Ze gebruikten een 
“bucket brigade”-schakeling en waren in de regel betrouwbaarder. 
Bovendien hanteerden ze lagere voltages, zodat ze ook op batterijen 
konden werken. 

Analoge delays zijn geliefd vanwege hun warme, licht overstuurde klank. Het model 
van de Boss DM-2 in de Vetta levert hetzelfde geluid op, hoewel we ons hier natuurlijk 
in het digitale domein bevinden. 

Op pagina 2 vind je een BASS- en TREBLE-regelaar.

Analog w/Mod: Gebaseerd op een Electro-Harmonix 
Deluxe Memory Man
Ziehier een model van de Electro-Harmonix Deluxe Memory 
Man. Dit was een pedaal met dezelfde elektronica als analoge 
echo’s plus een chorus. Deze instelbare chorus beïnvloede alleen 
de herhalingen en liet het droge signaal dus ongemoeid. 

De Memory Man, met zijn warm, overstuurd geluid en die “zwemmende” echo’s ont-
wikkelde zich tot een belangrijk effect voor gitaristen en speelde een hoofdrol voor het 
gitaargeluid van het eerste U2-album. 

Het “Deluxe”-luik van de Deluxe Memory Man was te danken aan het feit dat hij een 
vertragingstijd van toen sensationele 500 milliseconden bood. Het “Analog w/Mod”-
model van de Vetta is een perfecte emulatie van het klassieke Memory Man-geluid, 
maar biedt wel een vertragingstijd van 2 seconden. 

Op pagina 2 vind je een MOD SPEED- en MOD DEPTH-regelaar voor het instellen 
van de chorus in de vertraagde signalen.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Tube Echo: Gebaseerd op een Maestro EP-1 Echoplex
De klassieke Maestro EP-1 uit 1963 was de eerste in een hele reeks 
van “Echoplex”-apparaten die door dat bedrijf weliswaar werden ver-
deeld, maar eigenlijk door Harris-Teller in Chicago werden gemaakt. 
Zoals ooit verkondigd werd in een Maestro-advertentie, konden de 
Echoplexen “…speciale effecten voortbrengen, van een gecontro-
leerde snelle galm tot een volle, stuwende echo”!

Het belangrijkste kenmerk van het Echoplex-ontwerp is een speciale 
cassette met een –in een lus geplaatste– 1/4”-band, die gescheiden opname- en weerga-
vekoppen passeert. De positie van de weergavekop kon je verplaatsen, wat een vertra-
gingstijd tussen 60 en 650 milliseconden opleverde. Het EP-1-model van de Vetta is 
een perfecte emulatie van het EP-1-geluid, maar biedt wel een vertragingstijd van 2 
seconden. 

Op pagina 2 vind je een WOW/FLUTTER- en DRIVE-parameter waarmee je niet 
alleen de buizenwarmte van het origineel, maar ook dat unieke geluid van een slip-
pende en vieze windas kunt simuleren.

Tape Echo: Gebaseerd op een Maestro EP-3 Echoplex
Na de op buizen gebaseerde EP-1 en EP-2 introduceerde Maestro 
de EP-3, die was voorzien van transistoren. De EP-3 gebruikt het-
zelfde mechanische ontwerp als de originele Echoplex, inclusief de 
1/4”-band, maar zonder de buizenoversturing van de EP-1. De EP-3 
heeft aan vele opnames uit de jaren ‘70 bijgedragen, waaronder die 
van gretige gebruikers zoals Eddie Van Halen en Jimmy Page.

In tegenstelling tot ons EP-1 model, waar je Wow, Flutter en Distortion kunt regelen, 
heeft ons EP-3 model een minder overstuurd bandechogeluid, met op pagina 2 een 
BASS- en TREBLE-regelaar.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Multi-head: Gebaseerd op een Roland RE-101 Space 
Echo
Lang vóór de Boss-pedalen vertegenwoordigde de RE-101 
Space Echo Roland’s eerste poging om een voet aan de grond 
te krijgen in de wereld van de effectprocessors. In plaats van 

een verschuifbare kop (zoals op de Echoplex) bevatte dit apparaat echter verschillende 
vaste koppen. De vertragingstijd kon worden gekozen door een andere kop te activeren 
en vervolgens de snelheid van de motor aan te passen. Het leuke gedeelte aan dit ver-
haal was dat je ook meerdere koppen tegelijk kon gebruiken, wat voor een multitap-
effect zorgde.

Op pagina 2 vind je een HEADS-parameter voor het kiezen van één van de 9 combina-
ties die met de 4 koppen van dit apparaat mogelijk waren. Verder is er een WOW/
FLUTTER-parameter, die je ook in het model van de Echoplex EP-1 aantreft.

Echo Platter: Gebaseerd op een Binson EchoRec
Het EchoRec-model van de Vetta is geïnspireerd door een magne-
tische plaatecho, die bv. gebruikt werd door psychedelische muzi-
kanten zoals Pink Floyd. Deze dozen hadden een draaiende metalen 
plaat, een opnamekop en meerdere weergavekoppen die op de plaat 
bevestigd waren. (Eigenlijk dus de voorloper van de harde schijf!) 

Qua klank ligt deze delay ergens tussen de Echoplexen met transis-
toren en hun collega’s met buizen, maar dan wel met een ander type Wow en Flutter 
dan bandecho’s. 

Op pagina 2 heb je toegang tot WOW/FLUTTER en verschillende configuraties van 
de koppen (HEADS).

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Digital
Dit model vertegenwoordigt een recht-toe-recht-aan digitale delay met een BASS- en 
TREBLE-parameter (op pagina 2, zoals je waarschijnlijk inmiddels verwacht). Niks spe-
ciaals dus, behalve dan een overtuigende echo-cho-cho-cho. Tenslotte is een “doodge-
woon” effect af en toe een welkome afwisseling.

Reverse Delay
!seltaeB ehT ne xirdneH imiJ slaoZ teN – Laten we even teruggaan in de tijd door de 
wereld eens achterstevoren te bekijken. Wat je ook speelt: het wordt omgekeerd en dan 
pas naar buiten gestuurd (maximale vertraging: 2 seconden). Om dit wonder der elek-
tronica echt efficiënt te gebruiken moet je gebonden noten spelen en vooral niet op de 
omgekeerde versie letten. Langere licks kunnen bijzonder interessante frasen opleve-
ren. De Tom Petty-gitarist Mike Campbell heeft dit Reverse Delay-model (in de DL4 
Delay Modeler) ooit voor een solo gebruikt – en nog wel voor een wereldwijd uitgezon-
den liveprogramma.

Zet de MIX-parameter op “100%” (alleen effect) om enkel nog de omgekeerde versie te 
horen – en ga dan maar eens lekker de psychedelische toer op. Net zoals bij ons 
Memory Man-model vind je hier bovendien een chorus die enkel het delaysignaal 
bewerkt. 

De MOD SPEED- en MOD DEPTH-parameter van de chorus vind je op pagina 2, net 
zoals trouwens FEEDBACK.

Lo-Rez
De eerste digitale delays werden in het begin van de ‘80-er jaren geïntroduceerd. Deze 
pedalen en 19”-effecten maakten gebruik van de ontluikende digitale techniek om gita-
risten langere vertragingstijden te geven. Anders dan de 16-bit resolutie van CD’s of de 
hogere resolutie van sommige audio-apparatuur (zoals de 32-bit signaalbewerking van 
je Vetta), hadden deze oudere digitale apparaten meestal een resolutie van maar 8 bit. 
Die resolutie kan een uniek soort ruis opleveren, wat soms precies het geluid is dat je 
moet hebben. En dat verklaart waarom deze oude delays nog steeds gebruikt worden. 
Vroege digitale samplers worden soms in moderne muziekstijlen gebruikt om een verge-
lijkbare vervorming te bekomen. Gebruik dit model eens met een lage resolutie om die 
karakteristieke digitale ruis te krijgen.

Met de BITS-regelaar op pagina 2 kun je de delay vervormen van z’n normale spranke-
lende, ongerepte 32-bit resolutie tot slechts 6 hopeloze bitjes. Houd in gedachte dat je 
de resolutie verlaagt als je de regelaar hoger zet, dus de 6-bits resolutie krijg je door deze 
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parameter op “100%” te zetten. Je directe geluid behoudt natuurlijk zijn 32-bits resolu-
tie. Er is ook een toonregelaar voor de delay, die heel toepasselijk de naam TONE heeft 
gekregen.

Phaze Eko
Dit is een nieuw soort delay dat door het vrijdenkend stelletje ontwerpers hier bij Line 
6 is bedacht. Eigenlijk hebben ze een EP-1 bandecho verrijkt met een soort Uni-Vibe 
in de herhalingen. Het resultaat is een echo die nieuwe, creatieve mogelijkheden biedt 
voor het beïnvloeden van de delaysound. Hij is subtieler dan onze volgende twee 
modellen (een goedkope manier om je aan het lezen te houden) en heeft een schitte-
rend “boerend” karakter, al zeggen we het zelf.

Op pagina 2 vind je een MOD SPEED- en MOD DEPTH-regelaar.

Sweep Echo
Net als “Phaze Eko” is dit een Line 6-origineel. Het maakte voor het eerst zijn opwach-
ting in de DL4 Delay Modeler en blijkt één van de favorieten bij de ontelbare DL4-
gebruikers te zijn. Eigenlijk lijkt hij heel erg op de Phaze Eko, behalve dat we in plaats 
van dat Uni-Vibe-tintje een soort filtersweep op het delaysignaal los hebben gelaten.

De parameters op pagina 2 dienen voor het instellen van de snelheid en de filtersweep 
van het effect. Met SWEEP SPEED bepaal je de snelheid van de filterbewegingen. 
SWEEP DEPTH daarentegen dient voor het instellen van het frequentiebereik dat 
door het filter wordt bewerkt. Je zou dus moeiteloos je eigenste sound moeten kunnen 
vinden. Dit model kan zowel subtiele klankweefsels als een behoorlijke portie waanzin 
opleveren. Wijs één van de pedalen van een FBV aan de MIX-parameter toe, kies een 
behoorlijk korte vertragingstijd en trap gewoon eens wat lol.

Bubble Echo
De laatste van ons rijtje zelfbedachte echo-effecten is heet “Bubble Echo”. Hij heeft 
een Sample & Hold-filter op de herhalingen. Een Sample & Hold-filter, voor het geval 
je het niet weet, neemt een filtersweep (zoals bij “Sweep Echo”), hakt hem in kleine 
stukjes en verandert de volgorde semi-willekeurig, zodat het klinkt als plotselinge 
kleine stukjes Wah die willekeurig in het rond gestrooid worden. Geinig toch? 

Op pagina 2 kun je je uitleven met de SWEEP SPEED- en SWEEP DEPTH-parameter.
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DYNAMIEK
Dynamiekprocessoren (meestal in de vorm van compressie) worden voor vele dingen 
gebruikt, met name in de studio, om dynamische verschillen in een zangopname glad te 
strijken, het geluidsniveau te maximaliseren zonder te clippen of muziek onder gespro-
ken tekst te zetten. Je gebruikt het bijna overal voor.

Gitaristen hebben meestal maar één ding in gedachten als ze een compressor voor hun 
versterker zetten: meer sustain. Omdat een compressor zo ingesteld kan worden dat hij 
het niveau van je signaal moet verhogen terwijl het uitsterft, kan hij een langere uit-
sterftijd bewerkstelligen. Hij heeft ook de mogelijkheid je aanslagen gelijkmatiger te 
maken en de gain te verhogen (om je versterker bv. wat harder aan te sturen zonder de 
ingang te oversturen). De Vetta bevat modellen van verschillende compressorpedalen. 
Je kunt je signaal dus zo plat maken dat je het –bij wijze van spreken– onder de deur 
kunt doorschuiven.

De compressoreffecten van de Vetta zijn fantastische voorbeelden van de kracht van 
eenvoud en de filosofie die we hanteerden bij het ontwikkelen van de Vetta. Zoals wij 
het zien, zijn er momenten dat je het simpel wilt en momenten dat je het ingewikkeld 
wilt, en het ultieme instrument geeft je beide. De Post-compressor van de Vetta is inge-
wikkeld: Threshold, Ratio, Attack, Release, al die stoere studio-parameters, en precies 
wat je wilt als je compressie wilt toevoegen om je klank “af” te werken. Maar in de 
wereld van de Stompboxes gaat het over eenvoud, toch?

Basiswerkwijze voor het editen van de Dynamics-effecten

De Dynamics-Stompboxes hebben maar één editpagina. Naast de nu wel bekende 
CATEGORY- en MODEL-regelaar vind je vrijwel altijd een LEVEL- en hetzij een 
SUSTAIN- óf SENS- regelaar (er is echter één uitzondering). Neem een kijkje op de 
volgende pagina’s voor meer details over individuele modellen.
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Blue Comp: Gebaseerd op een Boss CS-1 Compression Sustai-
ner
Roland/Boss deed met de CS-1 een duit in het zakje van de compres-
sorwereld. Hij heeft een vaste Ratio, dus het model in de Vetta heeft 
alleen een SUSTAIN-regelaar waarmee de drempel van het compres-
sorcircuit kan worden gewijzigd. LEVEL doet precies wat je ervan ver-
wacht.

Blue Comp Treb: Gebaseerd op een Boss CS-1 Treb
De CS-1 had ook een Treble Boost-schakelaartje (zoals je op de foto kunt zien). We 
zetten het ettertje aan, activeerden de modelleerapparatuur voor compressors – en 
tadaa… Met uitzondering van het trebbelige dingetje is dit overigens hetzelfde als het 
gewone CS-1-model, dus met SUSTAIN en LEVEL.

Red Comp: Gebaseerd op een MXR Dynacomp
De MXR Dynacomp is waarschijnlijk het vaakst gesignaleerde com-
pressorpedaal en meteen de toetssteen voor alle andere concullega’s. 
Ook hier praten we over een vaste Ratio, terwijl de drempel (Thres-
hold) en de Gain kunnen worden ingesteld. Bij ons Vetta-model is 
dat niet anders. 

Met de SUSTAIN-parameter bepaal je de drempelwaarde, terwijl 
LEVEL voor het instellen van het… (jawel) niveau dient.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de 

producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Vetta Comp
Een Line 6-origineel. De Vetta Comp heeft een vast ingestelde Ratio (2,35:1 voor de 
nieuwsgierigen), terwijl de drempelwaarde (de SENS-parameter) tussen –9dB en –56dB 
kan worden ingesteld. Het niveau (LEVEL-parameter) kan tot 12dB worden opgehaald. 
Kies dus met SENS precies de gewenste signaalcompressie en zorg daarna met LEVEL 
dat je dat fantastische geluid ook hoort.

Vetta Juice
Weer een Line 6-ontwerp. De “Juice” in Vetta Juice staat voor de 30dB beschikbare 
gain van de LEVEL-regelaar. Goeie genade, dit ding laat scheten! Hij heeft een vaste 
Threshold van –40 dB en een Ratio die varieert tussen 1,5:1 en 20:1 (wat belachelijk 
veel is) en die je met de SENS-knop kunt instellen. Met dit ontwerp kun je het niveau 
enorm verhogen – of je kunt het verlagen om een mooie gladde sustain te krijgen. 
Rommel er gewoon wat mee. Je vindt beslist een ijzersterke sound.

Auto Swell
Neem een compressor met een vaste ratio en drempel, zet Gain op nominaal en voeg 
aan de ingang ervan een zweleffect met instelbare attack toe. Deze constructie luistert 
naar de naam “Auto Swell”. De zwelsnelheid is instelbaar, zodat je precies het gewenste 
“strijkeffect” bereikt zonder met je pink aan de volumeregelaar van je gitaar te komen. 
Een lange zweltijd is met name interessant, wanneer je er een flinke portie delay en/of 
galm aan toevoegt. Met dat effect ben je uren zoet. Dit werkt bovendien prima met dro-
merige akkoordenreeksen. Met RAMP TIME bepaal je de duur van het aanzwellen. 
Met DEPTH stel je in hoe sterk je aanslag wordt afgezwakt.
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SYNTH/FILTER
Als je uren, of zelfs dagen, in een kamer zit opgesloten waar alleen gitaren, synthesizers, 
filter en high-tech apparatuur voor het ontwikkelen van software staan, gebeuren er 
soms vreemde dingen! De Synth/Filter-Stompboxes zijn stuk voor stuk 100% nieuwe 
sounds, die de arme Line 6-medewerkers voor jouw vertier hebben ontwikkeld. Het 
gaat om geluiden die geïnspireerd werden door de grote analoge synthesizers van wel-
eer, met namen zoals ARP Omni, ARP Solina String Ensemble, Elka Synthex, Mini 
Moog, Sequential Circuits Prophet V enz. Even voor alle duidelijkheid: we hebben die 
mastodonten niet “gemodelleerd”. De Synth/Filter-effecten zijn dan ook eerder impres-
sies van die apparaten – en dus voor de volle 100% Line 6-creaties.

De Vetta II bevat een hele hoop fabriekssounds die de mogelijkheden van die nieuwe 
speeltjes aantonen. Beluister ze eens, want het loont echt de moeite. Hoewel er geen 
“juiste” manier voor het gebruik ervan bestaat, willen we je toch een aantal tips geven.

1. Deze effecten zijn alleen geschikt voor solopartijen, dus NIET voor akkoordenwerk. 
Je zal tevens merken dat bepaalde effecten eerder voor hoge noten geschikt zijn, terwijl 
andere net in het laag beginnen te “werken”. Verder verdient het aanbeveling om je 
vertrouwde gitaartechnieken even te laten voor wat ze zijn en te trachten het maximale 
effect uit deze effecten te halen. Probeer je voor te stellen dat je op een compleet nieuw 
soort instrument zit te spelen. Dan pas kun je met de Synth/Filter-effecten namelijk 
dingen doen die tot nogtoe onmogelijk leken.

2. Gebruik vooral de halspickup van je gitaar voor de Synth/Filter-effecten.

3. Hoewel je aan elk Stompbox-blok een ander Synth/Filter-effect kunt toewijzen (om 
ze in serie te gebruiken), is het resultaat vaak overtuigender, wanneer je één Synth/Fil-
ter-effect via Amp 1 laat passeren, terwijl je een tweede op Amp 2 aansluit. Voeg daar 
dan verschillende Amp-modellen en Post-effecten aan toe.
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Editen van de Synth/Filter-effecten
De meeste Synth/Filter-editpagina’s zien er ongeveer als volgt uit:

Alle Synth/Filter-effecten, die over een WAVE-parameter beschikken, bieden een 
keuze uit 8 golfvormen. Deze laatste zijn in wezen 8 verschillende presets van de ver-
melde synthesizerbenamingen. De MIX-regelaar heeft dezelfde functie als bij alle 
andere effecten en dient dus voor het instellen van de balans tussen het gitaar- en het 
effectsignaal.

Pagina 2 van de Synth/Filter-effecten ziet er zoals hierboven getoond uit.

FILTER slaat op een hoog-af filter (LPF). Alle frequenties boven de ingestelde kantelf-
requentie worden dus onderdrukt. Met de FILTER-regelaar wijzig je de kantelfrequen-
tie (drempel) van de LPF. Draai de regelaar naar links om de frequentie te verlagen en 
het geluid doffer te maken. Draai de regelaar naar rechts om meer hoge tonen door te 
laten en het geluid dus helderder te maken.

Het instelbereik van de ATTACK-parameter bedraagt 10~300ms. Hoe kleiner de 
waarde, hoe sneller (plotser) de noten opkomen. Met grotere waarden verkrijg je een 
soort zweleffect. Kies de minimumwaarde om snelle loopjes te kunnen spelen.

Laten we de beschikbare Synth/Filter-effecten nu de revue passeren.

Synth Lead
Deze effecten leunen aan bij de grote monofone solosynthesizers met dat vette geluid à 
la Moog, ARP en Sequential Circuits.
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Synth String
Ziehier de “klassieke” analoge stringsgeluiden van grootmeesters zoals het ARP Solina 
String Ensemble en de Elka Synthex. Hoe harder je aanslaat/trekt, hoe feller het geluid 
wordt.

Synth Analog
Hier moet je zijn voor funky baspartijen! Dat zijn met name sounds waar je vroeger een 
Moog of ARP voor kocht.

Synth FX
Dit zijn eerder effecten waar je muzikaal niet zoveel mee kunt doen. “Special Effects”, 
zeg maar. Ze komen echter wel van pas voor soundtracks e.d. 

Buzz Wave
Dit zijn te gekke combinaties van zaagtand- en blokgolven met een snel vibrato. Met de 
8 WAVE-standen kies je verschillende snelheden en toonhoogtes.

Rez Synth
Ziehier “sweepende” hoog-af filters (LPF) met een behoorlijk nadrukkelijke resonantie. 
“Resonance” is overigens een parameter waarmee je de frequenties rond de filterdrem-
pel extra luid kunt zetten.

Saturn 5 Ring Modulator
Ringmodulatoren werken met twee signalen (te weten het gitaarsignaal en een tweede 
signaal dat door het effect wordt gegenereerd) waarbij vergelijkbare frequenties worden 
opgeteld of weggehaald. Electro Harmonix bouwde ooit een ringmodulator-pedaal met 
de naam “Frequency Analyzer”, dat nog steeds erg in trek is. De enige beperking bij dat 
bakkie is echter dat de toonhoogte van het effectsignaal niet verandert. Je zit dus vast 
aan één toonaard, als je muzikaal zinvolle dingen wilt voortbrengen. “Saturn 5 RM” 
volgt echter de toonhoogte van het gitaarsignaal. En zodoende kun je nu eindelijk in 
EENDER WELKE toonaard spelen. Dat is zomaar eventjes een revolutie in ringmodu-
latorland! Met de RM/AM-parameter op pagina 2 bepaal je de intensiteit van de ring-
modulatie.
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Double Bass
Dit effect hanteert twee oscillatoren, die beide de toonhoogte van je gitaar volgen. De 
ene blokgolf is één octaaf lager dan de gitaar, en de zaagtand is twee octaven lager. Met 
de parameters op pagina 2 kun je het volume van de twee oscillatoren instellen.

Synth Harmony
Hier worden twee golfvormen gebruikt. De WAVE-regelaar werkt iets anders dan bij de 
overige modellen en bevindt zich dan ook op pagina 2. Hier stel je met WAVE name-
lijk het volume van de zaagtand in, terwijl het volume van de blokgolf niet verandert. 
Met de overige parameters van pagina 2 kun je de intervallen tussen de golfvormen 
instellen. Zie het voorbeeld hieronder.

Auto Wah
Dit effect vond je voor het eerst op een Mutron III. Het lijkt sterk op een WahWah-
pedaal, alleen hoef je hier niet je voet te gebruiken: de “sweeps” worden automatisch 
doorgevoerd. Luister maar eens naar de solo van “What I am” (Edie Brickell And The 
New Bohemians) om te weten te komen wat je met zo’n effect allemaal kunt doen.

Dingo Tron
Ook dit geluid leunt aan bij de Mutron III, ditmaal echter met actieve “Down”-schake-
laar. Het lijkt wel een Auto Wah die achterstevoren loopt. Hier moet je hard aanslaan 
om een maximaal effect te verkrijgen.
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Sparkle Sweep
Ziehier een bijzonder breed “waaiend” filter dat betrekkelijk traag uitsterft. Dat is ook 
weer een soort Auto Wah, hoewel hier een bandpasfilter wordt gebruikt. Zet DECAY 
op het maximale waarde, SENSITIVITY in het midden en Q op de minimale waarde – 
en luister.
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POST-EFFECTEN

Over de effecten
Elektrische gitaristen hebben altijd pedaaltjes gebruikt (althans vanaf het moment dat 
ze er waren) om hun sound te beïnvloeden en in live-situaties origineel en indrukwek-
kend uit de hoek te kunnen komen. In de studio worden pedaaltjes natuurlijk ook wel 
gebruikt, maar ook –en vooral– een totaal andere wereld van effecten (die vaak pas na 
de opname worden toegepast op het signaal). Deze effecten variëren van compressoren, 
om de volumeverschillen bij te schaven, tot peperdure galmapparaten. Sommige effec-
ten zijn ook in pedaalvorm te krijgen, maar krijgen wel een totaal nieuw karakter, wan-
neer ze worden gebruikt nadat je het gitaarsignaal door een opengetrokken versterker 
hebt gejaagd.

De Post-effecten van de Vetta bieden je talrijke mogelijkheden om de klank, die je met 
de Stompboxes, versterker- en speakermodellen gemaakt hebt, verder te bewerken.

Tremolo
Tremolo, het is één van de meest simpele effecten die er zijn. Een gewone puls, die het 
volume van een geluid afwisselend verhoogt en verlaagt. Het is een effect dat bij vele 
versterkers is ingebouwd – en waar zouden Bo Diddley, Creedence Clearwater Revival 
en de surfmuziek zijn zonder? De twee tremolo’s in de Vetta zijn modellen die we ont-
wikkeld hebben na een grondige studie van de tremolocircuits die we in klassieke ver-
sterkers tegenkwamen. 

Maar wat doet een tremolo nu in Post-effectland, vraag je je misschien af? Nou, om te 
beginnen zijn tremolo’s, die in versterkers zitten ingebouwd, vaak aan het einde van de 
signaalketen geplaatst. En bovendien zijn er al jaren alleenstaande tremolo’s te krijgen 
die je kunt loslaten op een signaal dat reeds is opgenomen. Volledigheidshalve hebben 
we echter ook een twee tremolomodellen in de Stompbox-groep geplaatst. Als je dus 
liever vóór de versterkermodellen “tremoleert”, ga je gang…

Je kunt per Amp één tremolo kiezen. Er zijn twee verschillende modellen.
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Basiswerkwijze voor het editen van de Tremolo-effecten
Er zijn 4 editpagina’s voor de Tremolo-groep. Laten we er eens doorheen lopen:

Op pagina 1 kies je het Tremolo-MODEL dat je met de Amp wilt gebruiken. Hier stel 
je ook de DEPTH in: hoeveel het volume bij elke puls toeneemt of daalt. Op “100%” 
gaat het volume met iedere puls helemaal uit. Met een DEPTH van “0%” staat de tre-
molo uit. Kies die instelling, als maar één Amp met tremolo moet worden bewerkt.

Op pagina 2 stel je de snelheid (SPEED) van de tremolo’s in, en kun je SYNC aanzet-
ten, zodat de tremolo van Amp 1 synchroon loopt met die van Amp 2. Als ze gesyn-
chroniseerd zijn, hanteren beide dezelfde DEPTH-waarde, welke van de twee regelaars 
je ook draait. Je kunt ook de PHASE bepalen tussen de twee tremolo’s, van “0” (in fase) 
tot “180” (180 graden uit fase). Voor wie dit een beetje te wiskundig vindt, hebben we 
het een beetje vereenvoudigd. Je kunt het zien als twee volumepedalen die op elke 
Amp zijn aangesloten. Als ze in fase staan, is het alsof je met één voet beide volumepe-
dalen bedient: de volumes van beide Amps gaan gelijk op en neer. Als ze 180 graden uit 
fase staan, is het alsof je met beide voeten in tegengestelde bewegingen je volumepeda-
len gebruikt (180 graden betekent in de wereld van faseberekeningen “de andere kant 
op”), waarbij de snelheid gelijk is. Dus als je linkervoet het pedaal uit heeft staan 
(volume uit), heeft je rechtervoet het pedaal ingetrapt (volume open). Bij tussenlig-
gende instellingen lopen beide tremolo’s op dezelfde snelheid, maar liggen ze “x” graden 
uit elkaar (bij 45 graden bijvoorbeeld zou je volumepedaal op 1/4 van het totale bereik 
starten op het moment dat je andere volume pedaal start bij het begin). Dit betekent 
ook dat je zou moeten overwegen om lid te worden van het nationaal showballet, als je 
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dit soort bewegingen tijdens het spelen kunt uitvoeren. De volumepedaaldans is 
immers maar heel even grappig.

Pagina 3 en 4 zijn identiek, behalve dat pagina 3 de tremolo van Amp 1 bevat, terwijl 
pagina 4 die van Amp 2 voor zijn rekening neemt. Op deze pagina’s stel je de relatie 
van de tremolo’s met het Tap Tempo van de Vetta en andere Tap Tempo-dingen in 
(zie blz. 4•13).

De Vetta bevat twee modellen voor tremolofijnproevers:

Opto Trem
Ziehier een model van een optisch tremolocircuit van de “Blackface”-versterkers van 
Fender (bv. de ‘64 Deluxe en ‘65 Twin Reverb). In wezen ging het om een gloeilamp 
en een optische weerstand: hoe lichter de lamp, hoe luider de tremolo. Het is een 
zachte, regelmatige tremolo en dus een logische keuze, wanneer je onze modellen van 
voornoemde versterkers gebruikt.

Bias Trem
Deze tremolo hebben we te danken aan onze studie van Vox-versterkers zoals de 
AC-30. Eén van onze favorieten van “Rube Goldberg”-ontwerpen is de oude Vox-
tremolo (en een vergelijkbaar circuit in bepaalde blonde en bruine versterkers van 
Fender): de puls beruste op een variatie van de bias in de eindtrapbuizen. Hoewel het 
de levensduur van de buizen niet ten goede kwam, gaf dit een schitterend “vloeiend”, 
onregelmatig en “honkerig” geluid dat ergens wel aan de Uni-Vibe en andere 
phaseshifters doet denken (wat verband hield met het feit dat een dergelijke 
behandeling van de buizen voor faseverschuivingen zorgde).
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Gate
Klopt als een bus, de noisegate van de Vetta is geen Post-effect. Hij staat helemaal aan 
het begin van de signaalketen, waar hij de brom van de “noise” verwijdert voordat die 
in het systeem terechtkomt. Maar eigenlijk is het niet eens echt een “gate”. Technisch 
gezien gaat de noisegate harder werken naarmate het signaalniveau daalt. Als het sig-
naal onder een bepaald niveau komt (omdat je niet meer speelt of omdat de noot hele-
maal is uitgeklonken), zorgt de Vetta ervoor dat het ingangsvolume nóg lager wordt, 
zodat je minder ruis hoort.

Toch zul je het in de praktijk wel als een “gate” ervaren. Als je de GATE-knop van de 
Vetta aanzet, klinkt het gewoon alsof de ruis wordt tegengehouden op het moment dat 
je ingangsvolume onder een bepaald niveau zakt. Daarom vonden we de naam “Gate” 
toch wel makkelijk. En omdat de knop mooi tussen de andere Post-effecten paste, heb-
ben we hem daar maar laten zitten, in plaats van hem helemaal alleen in een eenzaam 
hoekje te stoppen.

Basiswerkwijze voor het editen van de Gate
We hebben het simpel gehouden:

Met de regelaar onder THRESHOLD (drempel) kun je bepalen hoe ver het ingangsni-
veau moet zakken voordat de ruisonderdrukker in actie schiet. En met de regelaar onder 
RELEASE bepaal je hoeveel tijd er tussen het bereiken van die drempel en het actief 
worden van de ruisonderdrukker zit. Extreme instellingen, zoals hoge drempels en korte 
releasetijden, kunnen heel vreemd klinken (niet dat zoiets per sé verkeerd is). Naast 
het opschonen van je geluid, kun je de gate namelijk ook gebruiken als een effect.
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Compressor
In de Vetta zit zowel een pre- (in de Stompboxes) als een Post-compressor. De Post-
compressor komt met name van pas, als je twee verschillende Amps gebruikt met een 
groot verschil in gain en de respons wilt aanpassen. Ook in de studio kan de compressor 
handig zijn. Daar worden compressors vaak gebruikt om dramatische dynamiekverschil-
len, die in een livesituatie misschien net wenselijk zijn, wat af te vlakken en er een 
meer gecontroleerd geluid van te maken dat goed in de mix past. Met de COMP-knop 
van de Vetta kun je de compressor in-/uitschakelen en zijn parameters oproepen. Beide 
Amps hebben hun eigen compressor.

Basiswerkwijze voor het editen van de compressor
Op de eerste pagina vind je de belangrijkste instellingen voor elke Amp:

Meestal volstaat het al om deze regelaars in te stellen. Maak je dus niet druk om de 
andere pagina’s met verdere details. Aan de linkerkant staat alles over Amp 1, en aan 
de rechterkant over Amp 2. Met THRESHOLD (drempel) stel je het niveau in waarop 
de compressor in actie komt; alle signalen boven deze drempel worden “gecompri-
meerd”. Hoe lager de THRESHOLD, hoe meer compressie en hoe kleiner het volume-
verschil tussen de hardste en zachtste noten die je speelt. Met GAIN kun je het niveau 
na de bewerking eventueel weer wat ophalen, wat bv. bij een kleine THRESHOLD-
waarde noodzakelijk kan blijken.

Zoals we al zeiden, is dit meestal voldoende om de compressie te krijgen die je wilt. 
Maar als je verder in detail wilt treden, is het goed te weten dat we je die mogelijkheid 
bieden. Ga dan met de PAGE-regelaar naar pagina 2.

Op pagina 2 vind je iets gedetailleerdere compressorparameters:
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Opnieuw vind je Amp 1 aan de linkerkant en Amp 2 aan de rechterkant. De RATIO 
(verhouding) heeft een bereik van 1:1 (geen compressie) tot ∞:1 (ongelofelijke hoe-
veelheid compressie). Een Compressor vermindert het volume volgens een bepaalde 
verhouding ten opzichte van hoe het geluid zou zijn geweest zonder compressie. Een 
verhouding van 2:1 (lees “2 tot 1”) bijvoorbeeld, houdt in dat je twee keer zoveel 
ingangsvolume nodig hebt om een bepaald uitgangsvolume te bereiken dan wanneer je 
geen compressor gebruikt. Als je de RATIO op “2:1” zet en begint te spelen, zul je ech-
ter merken dat je geluid niet plots twee keer zo zacht is. Dit komt doordat de compressie 
pas in werking wordt gesteld, wanneer het ingangsvolume boven de THRESHOLD uit-
komt. 

Als je het allemaal niet helemaal begrijpt, ben je niet de enige. Compressie is één van 
de minst begrepen dingen in de muziek, maar misschien helpt het volgende je een 
beetje: 

Stel je voor dat je een behulpzame vriend hebt die naar je optreden komt. Jij staat op 
het podium met je band, voor een menigte van 50.000 man die helemaal weg van je 
zijn (als we al zitten te dromen, moet het wel echt leuk zijn). Je vriend constateert dat 
je Vetta weliswaar te gek klinkt, maar dat je bij elke uithaal in verhouding tot de band 
iets te hard staat. Alles is prima in orde, als je wat rustiger speelt, maar als je een 
akkoord keihard aanslaat, lopen de dingen een beetje uit de hand.

Je behulpzame en behendige vriend springt het podium op en gaat naast je Vetta zitten. 
Hij pakt de volumeknop van de Vetta, let op jouw lichaamstaal, en elke keer als je weer 
keihard op je gitaar ragt, draait hij de volumeknop een klein beetje dicht en daarna 
gelijk weer open. Het resultaat daarvan is dat je volume daalt, maar alleen als het 
boven een bepaald niveau komt. Dit maakt je geluid over het algemeen consistenter en 
meer gecontroleerd, zodat de verhouding met de rest van de band overeind blijft. Dat is 
in principe wat de compressor van de Vetta voor je doet.

Als jij iemand bent die helemaal kickt op compressie, is pagina 3 misschien wel wat voor 
jou:

Met ATTACK kun je instellen hoe snel de compressor in actie schiet, en met 
RELEASE hoe lang het duurt voordat de compressor is “uitgewerkt”. Met een “snelle” 
ATTACK en RELEASE voorkom je uitschieters in de aanslag, zonder dat het uitklin-
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ken van je noten hierdoor wordt beïnvloed. Bij een “langzame” ATTACK en 
RELEASE behoud je je aanslag, maar verandert het uitklinken van je geluid. Als je nog 
niet zoveel ervaring hebt met dit type compressors, is het misschien een goed idee om 
wat rond te kijken in de Factory-geheugens om uit te vissen hoe de compressors daar 
zijn ingesteld. Je kunt natuurlijk ook experimenteren en je oren goed gebruiken. Als je 
GAIN (op de eerste Compressor-pagina) zo hebt ingesteld dat je hetzelfde gemiddelde 
volume hebt wanneer de compressor uit en aan staat, kun je tijdens het experimenteren 
door middel van de aan/uit knop van de compressor goed horen wat de compressor 
doet.

EQ
Op EQ-pagina 1 biedt de Vetta je twee mogelijkheden:

Met de regelaar onder MODE kun je kiezen tussen Graphic EQ en 4-Band EQ. In beide 
gevallen kun je de twee Amps onafhankelijk van elkaar instellen.

Graphic EQ
Bij de Graphic EQ is het frequentiespectrum in verschillende delen, of “banden”, opge-
deeld en kun je het volume van elke band veranderen in verhouding tot de andere. 
Graphic EQ dankt zijn naam aan het feit dat de meeste vroege ontwerpen (en de 
meeste moderne ook) schuifknoppen hadden waarmee je de niveaus kon instellen. De 
positie van de regelaars vertegenwoordigde dan een grafische afbeelding van de EQ-
curve. 

Bij de Graphic EQ van de Vetta heb je twee pagina’s per geheugen: één per Amp. Hier 
zie je de editpagina voor Amp 1 (die van Amp 2 ziet er net zo uit):
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Op elke band heb je een bereik van ongeveer 12 dB. Als de regelaar op “12 uur” staat, 
is die band neutraal. De centrale frequenties van de 4 banden zijn 80Hz, 200Hz, 
800Hz en 3kHz.

4-Band EQ
Een interessant soort EQ dat veel wordt gebruikt in studio’s, is een “parametrische EQ”. 
Naast het volume van de instelbare frequentiebanden zijn er namelijk nog andere para-
meters. Bij een volledig parametrische EQ kun je de centrale frequentie van een band, 
de bandbreedte (ook wel “Q-factor” genoemd) en het volume van de band instellen. De 
4-bands EQ van de Vetta heeft 2 geheel parametrische banden, plus een shelving-filter 
voor het hoog en het laag. Deze laatste twee lijken erg op de normale BASS- en TRE-
BLE-regelaars van een HiFi-keten. Ze worden “shelving” genoemd, omdat ze alle fre-
quenties boven of onder een bepaalde frequentie ophalen of afzwakken. Als je dit visu-
eel zou afbeelden, zou het eruit zien als een plank (shelf). 

De 4-bands EQ heeft 3 pagina’s per Amp. Hier laten we de pagina’s van Amp 1 zien: 

Dit zijn de shelving-filters: LOW GAIN en HIGH GAIN hebben elk een bereik van 
±12dB.
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Dit is Band 1 van de parametrische EQ. Bij FREQ kun je de centrale frequentie instel-
len, van 40 Hz tot 2000Hz. Die frequentie wordt vooral opgehaald of afgezwakt. Met 
“Q” kun je de bandbreedte instellen: van 0,1 octaaf tot 2 octaven (bij een kleine Q-fac-
tor richt de EQ zich nauw op de geselecteerde frequentie en bij een grote Q-factor heeft 
hij een breder effect). Met GAIN kun je het volume met ±12dB ophalen.

Dit is Band 2 van de parametrische EQ. Alle regelaars werken net zoals bij Band 1.

Pitch Shift
Met de Pitch Shift van de Vetta kun je je geluid ontstemmen, van heel subtiel tot een 
heel octaaf. Pitch Shift is, zoals alle Post-effecten (zie blz. 4•12), mono-in en stereo-uit. 
Het binnenkomende signaal wordt eerst mono gemaakt, waarna het door twee onaf-
hankelijke processors wordt gestuurd en uiteindelijk in stereo wordt uitgezonden. De 
stereopositie van de twee lijnen kan apart worden ingesteld.

Op deze pagina vind je de knoppen voor lijn 1. Met COARSE kun je het interval van 
de Pitch Shift met halve noten instellen, met een bereik van ±12 stappen (1 octaaf). 
Bij FINE kun je het interval met honderdsten (van een halve toon) instellen, met een 
bereik van ±50 stappen. Met OUT PAN kun je het signaal rechts, links of daartussenin 
plaatsen.

Pagina 2 ziet er hetzelfde uit als pagina 1, maar geldt voor de tweede lijn.
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Op pagina 3 kun je de in- en uitgangen van het effect configureren:

Afhankelijk van de gekozen routing (zie blz. 4•12) bepalen AMP1/L IN en AMP2/R 
IN hetzij (1) hoeveel signaal van elke Amp naar de Pitch Shift wordt gestuurd, hetzij 
(2) hoeveel van de linker en rechter uitgangen van het voorgaande effect bij de Pitch 
Shifter toekomt. Met de OUTPUT-regelaar bepaal je of het effectsignaal naar de 
gewone uitgangen of de Wide Outs wordt uitgestuurd (in de Wide Mode, blz. 4•35). 
Met MIX bepaal je hoeveel van het “natte” signaal naar de overige effecten wordt 
gestuurd.

Opmerking: Pitch Shift en Post-Modulation kunnen niet samen worden gebruikt.
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Mod
De meeste modulatie-effecten die als Post-effect beschikbaar zijn, bestaan ook als 
Stompboxes. De meeste hebben we al in detail besproken (zie “Pedaaleffecten (Stomp-
boxes)” op blz. 6•1). Van een aantal modulatie-effecten, die alleen als Post-effect 
beschikbaar zijn, geven we hier de details.

Post-MOD-effecten aanpassen
Het enige verschil met het aanpassen van MOD-Stompboxes is dat er nu nog een 
vierde pagina is:

Al deze regelaars werken net zo als hun broertjes op de Pitch Shift-pagina. In feite heb-
ben alle verplaatsbare Post-effecten dezelfde laatste pagina waar je de in- en uitgangen 
van het effect kunt instellen:

Post-modulatiemodellen
Naast twee effecten die alleen als Post-effect beschikbaar zijn (hierover straks meer), 
zijn alle Stompbox-MOD-effecten ook als Post-effect beschikbaar. Details hierover 
vind je in het hoofdstuk “Pedaaleffecten (Stompboxes)” op blz. 6•1. Voor het geval je 
er een gemist hebt, zijn hier de pagina’s waar je ze kunt vinden:

Jet Flanger op blz. 6•7

Analog Chorus op blz. 6•8

Phaser op blz. 6•8

U-Vibe op blz. 6•9

Lumpy Phase op blz. 6•10

Sine Chorus op blz. 6•10

Square Chorus op blz. 6•10

Expo Flanger op blz. 6•10

Random Chorus op blz. 6•10

Analog Square op blz. 6•10

POD Purple X op blz. 6•10

Random S&H (Sample and Hold) op blz. 6•11

Tape Eater op blz. 6•11
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Rotary Drum+Horn: Gebaseerd op een Leslie 145
Een mooi meubelstuk en een uniek geluid – de Leslie 145 was het alle-
bei. Deze loodzware buizenjongen (zo’n monster kon je gewoon niet in 
je eentje optillen) bevat een hogetonen-luidspreker die door een riem 
wordt aangedreven en een 15”-luidspreker, die naar de onderkant is 
gedraaid en waarboven een gesegmenteerde cilinder ronddraait om het 
geluid te verspreiden. Oorspronkelijk was hij bedoeld voor elektrische 
orgels, zoals de Hammond B3, maar toen gitaristen (en zelfs zangers!) ermee mochten 
stoeien, wilden ze er gewoon ook één hebben. Ons model geeft je al die geweldige 
draaiingen, maar ditmaal hoef je die loodzware bak niet te sjouwen.

Met DEPTH op pagina 1 van ons Leslie-model bepaal je de hoeveelheid toonhoogte-
modulatie (Doppler-effect). 

Op pagina 2 vind je TONE- en MIX-regelaars. Om het authentieke “draai-effect” van 
de Leslie te verkrijgen, moet je de MIX-parameter op de maximumwaarde zetten: de 
Leslie kon namelijk alleen het effectsignaal weergeven.

Rotary Drum: Gebaseerd op een Fender Vibratone
Toen ze bij Fender merkten dat gitaristen ook wel Leslies lustten, beslo-
ten ze een eigen, speciaal op de gitaar afgestemde draaiduivel uit te 
brengen. Het resultaat werd tot “Vibratone” gedoopt en het had een 
piepschuimen plaat die vóór een 12”-luidspreker ronddraaide en het 
geluid op die manier naar de zijkanten van de kast drukte. Eén van de 
bekendste voorbeelden van het Vibratone-geluid is “Cold Shot” van 

Stevie Ray Vaughan.

De regelaars van de Vibratone zijn dezelfde als bij de Leslie 145. Draai ze!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan 
Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als 
verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen 
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Stereo Chorus
Al onze Stompbox-chorussen zijn mono, terwijl dit effect een stereo-uitgang heeft. 
Bovendien bevat dit effect een “Wave Shape”-parameter. Daarmee kun je Sine, Square 
of Exponential kiezen en op die manier de “gestalte” van de chorus-ontstemming bepa-
len. Met PRE-DELAY bepaal je de vertraging van het ontstemde signaal. FEEDBACK 
laat je toe om in te stellen hoeveel van het chorussignaal nog eens naar het effect moet 
worden gestuurd.

Stereo Flange
Je had het natuurlijk al door: dit is een stereoversie van een flanger. Ook dit effect heeft 
een “Wave Shape”-parameter, PRE-DELAY en FEEDBACK.

Hi-Talk
Dit effect voegt een soort “menselijke klinker” (vocaal) toe aan de gespeelde noten. 
Het resultaat doet ergens wel denken aan een “talk box”. Zoiets gebruik je instinctief 
waarschijnlijk alleen voor solo’s. Toch willen we je vragen om er ook eens ritmisch 
akkoordenwerk mee te bewerken. Met de Q-regelaar kun je de klinker extra in de verf 
zetten.

L6 Sweeper
Dit effect lijkt ergens wel op een draaiende luidspreker, maar hier wordt de klankkleur 
(door een filter) gemoduleerd i.p.v. de toonhoogte.

Warble-Matic
Een soort alternatief voor “Line 6 Sweeper”, maar met een klinker die uitmondt in een 
soort controleerbare puls. Probeer dit eens uit met een “clean” geluid, zet SPEED op 
“2.00Hz”, DEPTH op “50%” en Q op “50%”.

Auto Pan
De naam zegt het eigenlijk al. Het signaal wordt afwisselend van het ene kanaal naar 
het andere gestuurd. Het verdient dan ook aanbeveling om er een optionele speaker bij 
te nemen om over een breed stereobeeld te beschikken. Het effect valt echt op, wan-
neer je de MIX-regelaar op “100%” (alleen effect) zet.
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Delay
Met de DELAY-knop heb je toegang tot dezelfde effecten als degene van de Stompbox-
groep, behalve dat we hier praten over verplaatsbare Post-effecten (zie blz. 4•12). De 
Post-delay is mono-in en stereo-uit, wat betekent dat het signaal eerst mono wordt 
gemaakt, vervolgens door de delay wordt gestuurd, waarna het stereo wordt uitgestuurd. 
De stereopositie is echter instelbaar. De basis voor het aanpassen van de delayparame-
ters vind je in hoofdstuk “Pedaaleffecten (Stompboxes)” (blz. 6•1). Het enige verschil 
is dat een Post-delay nog een vierde pagina met de in- en uitgangsparameters biedt:

Afhankelijk van de gekozen routing (zie blz. 4•19) bepalen AMP1/L IN en AMP2/R 
IN hetzij (1) hoeveel signaal van elke Amp naar de delay wordt gestuurd, hetzij (2) 
hoeveel van de linker en rechter uitgangen van het voorgaande effect bij de delay toe-
komt. Met de OUTPUT-regelaar bepaal je of het effectsignaal naar de gewone uitgan-
gen of de Wide Outs wordt uitgestuurd (in de Wide Mode, blz. 4•35). Met MIX bepaal 
je hoeveel van het “natte” signaal naar overige effecten wordt gestuurd.

Modellen voor Post-delays
Het hoofdstuk “Pedaaleffecten (Stompboxes)” beschrijft de meeste beschikbare delays. 
Zie de volgende pagina’s:

Analog Echo op blz. 6•13

Analog w/Mod op blz. 6•13

Tube Echo op blz. 6•14

Tape Echo op blz. 6•14

Multi-head op blz. 6•15

Echo Platter op blz. 6•15

Digital op blz. 6•16

Reverse Delay op blz. 6•16

Lo-Rez op blz. 6•16

Phaze Eko op blz. 6•17

Sweep Echo op blz. 6•17

Bubble Echo op blz. 6•17
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Ping Pong Delay
Deze Ping Pong-delay is het enige effect dat niet als Stompbox kan 
worden gebruikt en zich dus altijd achter het Amp-model moet bevin-
den (tenslotte doet het alleen in stereo wat je ervan verwacht). Het 
bevat twee aparte delaykanalen die hun signaal telkens naar het 
andere kanaal uitsturen. En dat levert precies dat ping pong-effect op.

Met de TIME-parameter op pagina 1 stel je de vertragingstijd van het linker delayka-
naal in.

De OFFSET-knop op pagina 2 bepaalt de vertraging van het rechter kanaal als fractie 
van de linker herhalingen (TIME). Met SPREAD tenslotte stel je de stereobreedte van 
de herhalingen in – van mono tot extreem links/rechts. 

Iets te ingewikkeld? Stel met de TIME-parameter (of de TAP TEMPO-knop, als je daar 
liever mee werkt) de langere vertragingstijd in. Met OFFSET kun je dan een tweede –
verhoudingsgewijs snellere– vertraging kiezen. Als je OFFSET op “12 uur” zet, hante-
ren de linker en rechter delay een gelijkmatige afstand. Eens je tevreden bent met het 
herhalingspatroon kun je met de SPREAD-parameter instellen hoe ver de herhalingen 
in het stereobeeld uit elkaar moeten liggen.

Stereo Delay
Dit zijn eigenlijk twee delays, waarvan de ene zich links en de andere zich rechts 
bevindt. Met de TIME-regelaar (of TAP TEMPO) bepaal je de vertraging van het lin-
ker kanaal. De vertraging van het rechter kanaal is daar een fractie van, die je met de 
OFFSET-regelaar instelt. Als OFFSET de maximumwaarde heeft, hanteren het linker 
en rechter kanaal dezelfde vertragingstijd. Draai de regelaar naar links om een kortere 
vertragingstijd voor het rechter kanaal in te stellen. Beide delays beschikken over een 
eigen FEEDBACK-parameter (op pagina 2).
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Reverb
Je weet al dat we geobsedeerd zijn met elk detail van onze versterkermodellen, om 
geweldige software te maken die kan concurreren met de beste versterkers ter wereld. 
Tijdens de ontwikkeling van de Vetta hebben we veel aandacht besteed aan het model-
leren van de beste galmeffecten, die je je maar kunt voorstellen. Vooral de veergalmen 
(Springs) zijn, naar onze bescheiden mening, de beste digitale simulaties die ooit van 
deze klassiekers zijn gemaakt. En nu we toch aan het opscheppen zijn, willen we je ook 
vragen om (net als wij) de Rooms, Halls, en Plates eens te vergelijken met de beste 
digitale galmapparaten die je kent. We zijn ervan overtuigd dat je de effecten van de 
Vetta echt goed zal vinden.

De Vetta bevat modellen van akoestische ruimtes (kamers en zalen), galmplaten (d.w.z. 
stalen platen die door een kleine luidspreker aan het trillen wordt gebracht, terwijl de 
trillingen met elementen wordt opgevangen), galmveren (de alom bekende versterker-
galm) en zelfs een aantal unieke modellen die je gehoord moet hebben om het te gelo-
ven.

Editen van de Reverb-effecten
Alle Reverbs in de Vetta hebben dezelfde pagina’s om het wijzigen nog makkelijker te 
maken. In vogelvlucht:

Op de eerste pagina kun je het MODEL kiezen en de balans tussen het droge en het 
effectsignaal instellen (MIX. Onthoud dat je met de Global Controls REVERB-regelaar 
van de Vetta het algemene galmaandeel kunt wijzigen (zie “Global Controls” op 
blz. 3•6). Als je eigen geluiden aan het programmeren bent, moet je zorgen dat die 
regelaar op “12 uur”. Als je daarentegen vindt dat alle Vetta-geheugens goed klinken, 
wanneer de REVERB-regelaar op een bepaalde positie staat, is het natuurlijk aan te 
raden de regelaar in die stand te zetten alvorens de parameters te editen.



Post-effecten • Reverb

7• 17

Pagina 2 bestaat in twee versies: één voor veergalmen en een tweede voor de andere 
galmeffecten. Wat het verschil is? Nu je het ons vraagt:

Bij veergalmen kun je op pagina 2 DWELL instellen. Daarmee bepaal je hoe hard de 
virtuele veren worden aangedreven. Hoe harder je ze aanstuurt, hoe langer de galm 
nazindert. Verder is er een TONE-regelaar.

Bij de andere galmen kun je op pagina 2 DECAY, PRE-DELAY (hoe lang het duurt eer 
de galm opkomt) en TONE instellen.

Pagina 3 is dezelfde pagina als voor de overige Post-effecten. Afhankelijk van de geko-
zen routing (zie blz. 4•12) bepalen AMP1/L IN en AMP2/R IN hetzij (1) hoeveel sig-
naal van elke Amp naar de galm wordt gestuurd, hetzij (2) hoeveel van de linker en 
rechter uitgangen van het voorgaande effect bij de galm toekomt. Met de OUTPUT-
regelaar bepaal je of het effectsignaal naar de gewone uitgangen of de Wide Outs wordt 
uitgestuurd (in de Wide Mode, blz. 4•35). Met MIX bepaal je hoeveel van het “natte” 
signaal naar de overige effecten wordt gestuurd.

En dan nu de modellen.
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Springs
Ah, die heerlijke “ploink” van een goede galmveer. Zin in een potje surfmuziek? Dan zit 
je hier helemaal goed! Het enige wat nog ontbreekt is het gedonder, wanneer de bassist 
over je versterker struikelt.

Lux Spring
De Blackface Fender Deluxe versterker had een galm met twee veren, die we hier 
gemodelleerd hebben. 

Std Spring
Die model berust op de veergalm van de Blackface Fender Twin. Eén van de vele din-
gen die gitaristen zo leuk vonden aan deze galm was zijn rijke, volle sound. De drie 
veren leverden een complexer geluid op dan de oudere galmveersystemen van Fender. 
Scoor een stel schoonheden in bikini, tuig je surfplank op – en gaan met die hap.

King Spring
Een Line 6-origineel geïnspireerd door een luxematras. Als drie galmveren al leuk zijn, 
wat te denken van een heel bed? Rijker, voller, wiebeliger. Gegarandeerd een goede 
nachtrust, of je krijgt je galm terug.

Kamers (Rooms)
Door de jaren heen hebben vindingrijke opnametechnici allerlei soorten kamers als 
“galmkamers” misbruikt. Trappenhuizen, gangen en kelders behoorden bij de favorie-
ten. We hebben getracht een uitgebreid aanbod daarvan in je Vetta te stoppen.

Small Room
Toen geluk nog heel gewoon was, bestond er geen digitale galm. Toch wilden muzikan-
ten vaak meer “ruimte” aan hun opnames geven. Iemand had toen het geniale idee om 
een grote, lege kamer te bouwen waar geluid heen en weer kon kaatsen. Er werd een 
luidspreker in die kamer gezet, het geluid dat van galm moest worden voorzien werd de 
ruimte ingestuurd en met verschillende microfoons weer opgepikt. Het galmende sig-
naal werd dan bij het droge signaal gevoegd en klaar was Kees. Deze vroege galmkamers 
hadden allemaal hun eigen karakter. Sommige studio’s dankten hun succes trouwens 
vooral aan hun galm. Het “Small Room”-model van de Vetta is een typisch voorbeeld 
van een galmkamer die je in de jaren ‘60 in een middelgrote studio tegenkwam. 

Large Room
Bij dit model kun je denken aan een galmkamer van een grote studio of aan een een-
zame nachtclub waar niemand naar je optreden is komen kijken. Wij verkiezen de eer-
ste voorstelling.
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Studio 6
Letterlijk één van de ontwikkelingsstudio’s hier in het Line 6-hoofdkwartier. Gewoon 
om je een idee te geven van hoe voelt om hier te werken.

Tiled Room
Dit is de galm die je bv. in de badkamer van een studio zou horen. Al die tegels hebben 
altijd al voor een prima galm gezorgd, en talrijke klassieke opnamen zijn gemaakt door 
de saxofonist op de pot te zetten en zijn (muzikaal) ding te laten doen. Vaak hoorde hij 
pas uren later dat de sessie al lang afgelopen was. Saxofonisten kunnen ongelooflijk 
naïef zijn.

Plaatgalm (Plates)
Galmplaten waren de eerste mechanische procédés voor het maken van galm. Ze 
bevatten in wezen allemaal een grote stalen plaat of goudfolie en een luidspreker die de 
handel aan het trillen bracht. Via meerdere elementen werden de trillingen van de 
plaat/folie dan opgepikt.

Memphis Plate
Deze galm heeft erg veel weg van de Reverb op vroege Rock’n’Roll-platen zoals die bv. 
door Sam Phillips in de Sun Studios werden opgenomen. Puik werk, jongens.

Foil Plate
Ons model van een plaat van goudfolie. Omdat hierbij een veel dunner stuk metaal 
wordt gebruikt, reageert de galm sneller op de aanslag dan een stalen plaat. Maar ja, 
zo’n foliedingen kostten ook heel wat meer. 

Blue Plate
Een heel speciale, originele galm van Line 6. Opnieuw hebben we onze geluidsontwik-
kelaars gewoon hun gang laten gaan. (Ziehier de officieuze versie: Ze vielen hier om 3 
uur ‘s nachts binnen om wat te programmeren. Eigenlijk hebben ze deze galm dus in 
hun vrije tijd gemaakt. En toen we het eenmaal hoorden, konden we natuurlijk geen 
nee zeggen.)
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Zalen (Halls)
Hier hebben we duidelijk te maken met iets anders dan een slaapkamer of kleine gele-
genheid. Hier praten we over zalen en nog grotere ruimtes.

Bingo Hall
Dit is de galm van onze voormalige vergaderzaal. Een middelgrote hal met een mooie 
resonantie.

Concert Hall
Onze vriend Pete Anderson noemde dit “een echt mooie galm”. En wij blij met die uit-
spraak. Hij (de galm) is behoorlijk intiem (voor een concertzaal), met een heel mooie 
“staart”.

War Memorial
Zowat een standaard stadiongalm. Zet deze aan en denk aan 25.000 gillende fans, die 
bij elke noot die je speelt, kwijlend uit hun dak gaan. 

Hangar 18
Nee, dit is niet waar ze de lijken van de aliens na de autopsie hebben opgeborgen. Dit is 
een heel erg grote galm.

Geen van het bovenstaande
Wat kunnen we hierover zeggen? Soms heeft ons ontwikkelingsteam net iets teveel 
Pepsi op (we proberen ze aan de cafeïnevrije cola te krijgen, maar dat is een gebed zon-
der eind) en gooien ze dit spul gewoon op ons bordje. Als we het resultaat horen, resul-
teert het meestal echter in een uitbreiding van de Pepsi-voorraad.

Propellerverb
Donker en fladderig, met een ruimtelijk, “woesjie”-achtig geluid. Het lijkt een beetje op 
een grote, hoge gymzaal, maar dan met grote stukken stof die overal hangen om de hoge 
frequenties in het gareel te houden. En daar sta je dan, je probeert te schreeuwen, maar 
er komt geen geluid uit je keel.

Radioverb
Als je wat tijd bij Line 6 zou doorbrengen, is de kans groot dat je gedurende de werkdag 
altijd wel ergens Radiohead zou horen. We dachten daarom dat het leuk zou zijn om 
een galm te maken die zij graag –en hopelijk ook echt– zullen gebruiken, en dat wij dat 
op zekere dag zullen horen en gewoon als gekken beginnen te glimlachen. Eén van onze 
productdemonstrators noemde het een “mooi geluid voor gevoelige muziek”.
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Double Tracker
Toen we begonnen met het ontwikkelen van de Vetta, was één van de vragen die we 
steeds stelden: “Wat is nu dat ene effect in de studio waar iedereen weg van is, maar dat 
niemand in een live-situatie kan gebruiken?” Nadat we hadden geconcludeerd dat een 
ingebouwd koffiezetapparaat alleen maar virtuele koffie zou maken, kwam de openba-
ring tot ons: Double Tracking. 

Bijna iedereen heeft het in de studio wel eens gebruikt om een partij voller te laten 
klinken, en sommige klassieke effecten (zoals chorus) zijn in eerste instantie ontwik-
keld om het dubbelen van een partij na te bootsen. Wij denken dat de Double Tracker 
van de Vetta het eerste effect is dat je echt het gevoel van gedubde gitaarpartijen geeft. 
Dit is vooral te danken aan het feit dat de Vetta met twee Amps tegelijk kan werken 
(bij het dubbelen in de studio wordt voor de twee sporen immers vaak gewerkt met een 
versterker in verschillende instellingen of gewoon met verschillende versterkers). De 
Double Tracker van de Vetta klinkt bijzonder goed, als je twee verschillende speaker-
kasten gebruikt, bv. twee 4x12-kasten op 1 of 2 meter afstand van elkaar of een combo 
in de Split Stereo-mode (zie blz. 4•37) met een externe Vetta 212S-speakerkast 
ernaast. Bij extreme instellingen kan de Double Tracker ook dienst doen als een nieuw 
soort “vervormer” van de timing, toonhoogte en dynamiek.

Editen van de Double Tracker-parameters
Als je op de DOUBLE TRACKER-knop drukt (zie  “Double Tracker” op blz. 4•18), 
zou het grote display er als volgt moeten uitzien:

Met TIMING bepaal je hoe precies de virtuele tweede gitarist jouw partij volgt. We 
noemen dit soms ook wel de “drankknop”, want hoe groter de hier ingestelde waarde, 
hoe meer biertjes de tweede gitarist op lijkt te hebben. 

Met PITCH bepaal je het verschil in toonhoogte tussen jou en je virtuele partner. Net 
als bij de TIMING-regelaar heeft een extreme instelling tot gevolg dat je de andere 
gitarist meteen de laan uitstuurt, of hem op z’n minst vraagt om zijn gitaar te stemmen.
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Met DYNAMICS bepaal je hoe goed de tweede gitarist de dynamiek van je aanslag 
kopieert. Ziehier een algemene regel: omdat geluiden met veel gain meestal sterker 
gecomprimeerd zijn, moet je de DYNAMICS-regelaar op een grotere waarde zetten 
naarmate je geluid sterker scheurt. Anders valt het Double Tracker-effect te weinig op.
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TIPS & IDEEËN

Nieuwe geluiden programmeren
Tijdens het programmeren van nieuwe sounds is het aan te raden net zo te handelen als 
wanneer je de echte spullen zou hebben, die aan de basis van de Vetta-modellen liggen. 
Begin met één Amp en als je dat allemaal in orde hebt, kun je een tweede Amp toevoe-
gen en het allemaal zo instellen dat ze goed bij elkaar passen. Je kunt ook ideeën 
opdoen door wat rond te snuffelen in de instellingen van de Factory-geheugens die je 
tof vindt klinken. 

Om je een beetje op weg te helpen in het proces van het bereiken van de Vetta-goeroe-
status, willen we het proces stap voor stap doorlopen:

Begin met het basisgeluid van de Amp
De eerste stap is het instellen van een goed basisgeluid van je Amp. Druk op de effect-
knoppen om ze allemaal uit te zetten. Zorg dat alleen Amp 1 ingeschakeld is. Kies een 
versterkermodel en programmeer een geluid dat je goed vindt klinken. Dit programme-
ren kun je het best doen op het volumeniveau dat je normaal voor dat geluid zou 
gebruiken, omdat je in het wel of niet tof vinden van een geluid wordt beïnvloed door 
het volume, met name dan door de relatieve hoeveelheid hoge en lage frequenties. Als 
je de geluiden in een band wilt gaan gebruiken, kun je ze ook het best daar uitproberen, 
omdat je dan kunt beoordelen hoe ze in die context klinken. Heb je geen andere muzi-
kanten om je heen, dan kun je ook met cd-tjes meespelen om een idee te krijgen waar 
je geluid zich bevindt in de gehele mix. Een bepaald geluid kan helemaal geweldig klin-
ken, als je alleen speelt, maar echt nergens blijven in de mix van een band. 

Tot zover het “vraag het aan…”-kwartiertje. Hopelijk kun je er iets mee. In ieder geval, 
nu je een goed basisgeluid hebt, is het tijd voor de Stompbox-effecten…
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Stompbox-effecten toevoegen
Ook als je niet van plan bent je instellingen met ingeschakelde Stompbox-effecten op 
te slaan, is het toch handig om te zorgen dat je in elk geheugen iets behoorlijks bij de 
hand hebt. Tenslotte zou je op zekere dag kunnen beslissen dat je absoluut een fuzz 
nodig hebt. Dan is het handig dat je al iets klaar hebt liggen dat helemaal op jouw wen-
sen is afgestemd. 

Routing van de Stompbox-effecten
Zoals je waarschijnlijk nog weet van het hoofdstuk “Basisbediening”, kunnen 
Stompboxes zo worden ingesteld dat het signaal naar Amp 1, Amp 2 of beide Amps 
gaat (zie blz. 4•10). Stel de Stompbox-effecten naar smaak in. Om het simpel te 
houden, ga je het best als volgt te werk:

Eén Stompbox instellen
Hier is het handig om onze richtlijn te volgen, waarbij je Distortion aan Stompbox 1 
toewijst, Modulation aan Stompbox 2 en Delay aan Stompbox 3. Maar als je het 
geheel iets spannender wilt maken, is dat ook goed. Dat is tenslotte de reden waarom 
we je die mogelijkheid gegeven hebben.

Tijdens het programmeren van een Stompbox is het goed om telkens A/B-
vergelijkingen te maken (d.w.z. mét en zónder Stompbox) om te zorgen dat de 
niveaus in elke situatie zijn zoals je het wilt. Bij modulatie- en delay-effecten is het 
tevens handig om ze aan TAP TEMPO te “linken” en de nootlengte in te stellen. 
Opnieuw (we beloven dat dit de laatste keer is dat we het erover hebben) is het aan 
te raden je geluiden en effecten uit te proberen met andere muzikanten. Verder zou je 
tijdens het programmeren verschillende versies van je sound moeten opslaan. Op 
deze manier hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen, als je de weg een beetje bent 
kwijtgeraakt. Je kunt één bank gebruiken voor je “interimsounds” en dus in de 
geheugens A, B, C verschillende versies opslaan. Dan kun je die versies namelijk met 
elkaar vergelijken en uitzoeken welke sound echt “werkt”.
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Post-effecten toevoegen
Je hebt nu alles gedaan wat je ook met een gewone versterker en pedaaltjes had kunnen 
doen, maar de Vetta heeft nog veel in petto. De Tremolo, Compression en EQ liggen 
op je te wachten, hoewel het soms beter is om de EQ, en soms ook de compressor nog 
even te laten zitten tot de allerlaatste verfijning, om te voorkomen dat je het een en 
ander gaat overdrijven en een soort ‘overkill’ krijgt. 

Voor de Post-blokken MOD, DELAY, REVERB, LOOP en PITCH SHIFT is de ROU-
TING SETUP-knop opnieuw de eerste stap, zoals je waarschijnlijk al weet uit het 
hoofdstuk “Basisbediening” (blz. 4•12). Onthoud dat de verbindingen (serie, parallel of 
keten) totaal verschillende resultaten hebben, net zoals de volgorde van de effecten 
achter de versterkermodellen trouwens. Wil je modulatie met delay of een modulatie 
van de herhalingen? Galm op die echo? Ga je achteraf in de Wide Mode werken? Zo ja, 
wil je dan dat alle effecten naar de Wide-bus gaan, of moeten er ook effecten in het 
hoofdsignaal blijven? Zoals je ziet, helpt het om een mentale voorstelling van het 
geluid te hebben voordat je begint. Natuurlijk kan het grafische display van je Vetta je 
daarbij helpen. En als je bezig bent, moet je goed onthouden dat teveel effecten het 
gitaargeluid wollig en ongedefinieerd kunnen maken. Minder kan meer zijn. Anderzijds 
is minder soms ook echt minder dan je wilt en is meer gewoon wat je nodig hebt. En 
dan kun je het krijgen!

EQ en afwerking
We zijn er bijna. De “finishing touch” is nu om te beslissen of je echt nog een EQ of 
compressor –of wat dan ook– nodig hebt. Het is heel makkelijk om teveel EQ op een 
geluid te zetten, dus zorg dat je vaak afwisselt tussen het geluid zonder en met EQ om er 
zeker van te zijn dat het geluid ook echt beter wordt (want daar gaat het toch allemaal 
om?). Je moet ook nog de OUTPUT SETUP-knop indrukken om de A.I.R. II-instel-
ling te activeren, als je rechtstreeks via een mengtafel uitversterkt wilt worden.

Gaan met die banaan…
Als je het nieuwe geluid thuis hebt geprogrammeerd, kom je er pas echt achter hoe het 
werkt, wanneer je met andere muzikanten speelt of een opname maakt. Nu is het de 
tijd om je oren open te houden en de laatste hand te leggen aan je sound. Zijn de effec-
ten echt in balans? Als je die delay activeert, is het volume van de herhalingen dan pre-
cies zoals je het wilt? Zo niet, rommel dan wat aan de betreffende knopjes en druk een 
paar keer op de SAVE-knop om het allemaal op te slaan.
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Twee Amps tegelijk gebruiken

Het simultaan gebruiken van twee Amps is één van de geweldigste mogelijkheden van 
de Vetta. Daarom leek het ons een goed idee om je tonen hoe je een setup met twee 
Amps opbouwt en je wat te vertellen over de verschillende strategieën. Hier gaan we 
dan.

Twee koppen (of combo’s) zijn beter dan één
We beginnen met het creëren van een geluid met twee Amps. Als je deze handleiding 
hebt doorgelezen, zul je de basis hiervan al kennen en is dit voor jou eerder een soort 
herhaling (maar maak je geen zorgen, je krijgt geen overhoring).

1. Zoek een geheugen dat je kunt overschrijven
Het is altijd slim om hier te beginnen. Als je dit namelijk eerst doet, hoef je nooit 
twee keer na te denken voordat je de SAVE-knop indrukt.

2. Selecteer de Amps die je wilt gebruiken
In de krankzinnige wereld van de ontwikkelaars van de Vetta is experimenteren 
altijd goed, en veel dingen die moeilijk waren of gewoonweg onmogelijk leken, zijn 
nu makkelijk en leuk. In dit voorbeeld gooien we alle remmen los met het maken 
van een programma met twee Amps dat klinkt alsof je bijna gaat rondzingen terwijl 
het geluid zich in het stereobeeld uitbreidt. Onze crashtest dummies zijn “Line 6 
Class A” en “Line 6 Octone”. 

Begin met het toewijzen van “Line 6 Class A” aan Amp 1 en “Line 6 Octone” aan 
Amp 2. Als je niet meer weet hoe dit moet, zie dan “Werken met twee versterkers” 
op blz. 4•3. 

Nu gaan we wat aan de toonregeling doen. Begin met de DRIVE-regelaar van Amp 
1. Zet hem op ongeveer “2 uur” en DRIVE van Amp 2 op ongeveer “1 uur”. Gebruik 
de VOLUME-regelaar om de twee in balans te krijgen, zodat ze allebei ongeveer 
even hard klinken.

3. Stel de stereopositie van de Amps in.
Voor dit specifieke avontuur ‘pan’ je Amp 1 helemaal links en Amp 2 helemaal 
rechts. Druk op de AMP/CAB DETAILS-knop, ga met de PAGE-regelaar naar 
pagina 2 en stel je Pan in (zie blz. 4•3).

4. Bepaal de routing van de Stompbox-effecten.
We gaan de Auto Swell alleen op de Octone gebruiken, zodat het lijkt alsof de gitaar 
door het stereobeeld reist, terwijl het octaaf er gladjes bijkomt. We gaan zelfs twee 
Auto Swells gebruiken, één voor Stompbox 2 en één voor Stompbox 3, zodat je 
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kunt kiezen tussen een aantal verschillende “Attacks” door gewoon de Stompboxes 
met een FBV-pedalenbak aan en uit te zetten. Allereerst moet je de routing zo 
instellen dat alleen Amp 2 (“Line 6 Octone”) signaal krijgt van Stompbox 2 en 3. 
Druk op de EFFECT ROUTING-knop en ga met de PAGE-regelaar naar pagina 1 
(als je daar niet al bent). Met de ITEM-regelaar selecteer je vervolgens Stompbox 2 
en met de POSITION-regelaar zet je die alleen vóór Amp 2. Doe nu hetzelfde met 
Stompbox 3.

5. Wijs effecten aan de Stompboxes toe.
Nu gaan we van Stompbox 2 en 3 Auto Swells maken. Druk op de EDIT-knop in de 
effectsectie (“Effecten” op blz. 3•4). Druk daarna op Stompbox 2. Kies met de 
CATEGORY-regelaar onder het display “Dynamics” en zet de MODEL-regelaar op 
“Auto Swell”. Zet RAMP TIME op ongeveer “8:30 uur” en DEPTH op ongeveer “10 
uur”. Druk nu op Stompbox 3, selecteer “Auto Swell”, zet RAMP TIME op “11 uur” 
en DEPTH op “12 uur”. Als je ze zo instelt, heb je drie verschillende Ramp Times. 
Stompbox 2 in zijn eentje geeft een behoorlijk snelle “swell”, Stompbox 3 op zich 
een langere, en beide Stompboxes samen een nog langere. Tijdens het spelen zou je 
links een betrekkelijk normaal gitaargeluid moeten horen (sorry: de linkerkant voor 
het publiek dat vóór de versterker staat). Rechts komen daar telkens geoctaveerde 
noten bij, die dan in het stereobeeld heen en weer gaan.

6. Stel de Post-effecten in (niet echt nodig).
Probeer bij dit geluid eens “Ping Pong Delay” en “Concert Hall” (galm) voor extra 
beweeglijkheid, of doe wat je ook maar wilt.

7. Maak het nog grootser (optioneel).
Als je ook een Vetta 212S Extension Cab bezit, kun je die kast voor een erg 
dramatisch effect in “Split Stereo” zetten (zie “Gebruik van externe speakerkasten 
met de Vetta-combo” op blz. 4•45).

Nu je de nodige tijd met dit geluid hebt gespeeld (en het draaien van je hoofd hebt 
kunnen stoppen, als je de Ping Pong Delay en de Split Stereo Mode hebt gebruikt), is 
het tijd om het te hebben over wat algemene strategieën over het gebruiken van twee 
Amps tegelijk.
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Verschillende strategieën
Er zijn verschillende manieren voor het werken met twee Amps.

1. Hetzelfde model voor beide Amps, maar met verschillende instellingen.
Hiermee kun je van elke versterker, die we hebben gemodelleerd, een versterker 
met twee kanalen maken, zelfs als dat bij het origineel niet mogelijk is. Je kunt ze 
ook allebei aanzetten om het geluid flexibeler te maken. En met een optionele FBV-
pedalenbak voor de Vetta kun je dit alles met je eigen voeten doen.

2. Hetzelfde model met dezelfde instellingen voor beide Amps, maar met 
verschillende speakerkasten.
Het verschil kan subtiel of overduidelijk zijn, afhankelijk van de kasten die je 
gebruikt. Een smaakvolle versterker/speakerkast-combinatie is “Line 6 Twang” met 
een 4x12-kast en de DRIVE-regelaar maar een beetje opengedraaid. Gebruik dit 
voor de ene Amp en zet daar een “Twang” met de Line 6 1x12-kast naast. Je kunt ze 
zowel samen als apart (afwisselend) gebruiken. Een ander leuk trucje is om het 
volumepedaal op een andere plaats in het signaalpad te zetten dan aan het begin of 
eind (zie blz. 4•19), en het vervolgens voor één van de Amps in “Reverse” te zetten 
(zie blz. 4•25). Dan kun je geleidelijk van de één op de ander overgaan. Dit is met 
name indrukwekkend, als je totaal verschillende kasten gebruikt, zoals een 1x8-kast 
aan de ene kant en een 4x12 aan de andere.

3. Verschillende modellen voor de Amps, maar telkens één Amp tegelijk.
Dit lijkt erg op een soort A/B-schakelaar waarmee je tussen de Amps kunt 
afwisselen. Je kunt dit ook met een FBV-pedalenbak doen, en nog wel terwijl je 
speelt.

4. Verschillende modellen voor de Amps die tegelijk in gebruik zijn.
Als we de tijd hadden, zouden we hier een heleboel subcategorieën kunnen 
uitwerken, maar in principe zijn de achterliggende gedachten altijd hetzelfde. Het 
basisidee is om twee geluiden met verschillende karakteristieken te kiezen, 
bijvoorbeeld clean en overstuurd, groot en klein, mooi en lelijk, of met duidelijke 
EQ-verschillen. Als je de twee Amps helemaal hebt ingesteld, combineer je ze om 
iets nieuws en anders te krijgen. Dit is dezelfde benadering als van artiesten die met 
verschillende versterkers werken en daarvoor een “custom-setup” gebruiken 
(gebouwd door heel toegewijde, hardwerkende gitaartechnici achter de schermen). 

Dit zijn zomaar wat ideetjes voor het werken met twee Amps. En je hebt vast en zeker 
nog allerlei andere scenario’s in je hoofd. Maar er zijn een paar vuistregels die in alle 
scenario’s opgaan.
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Algemene vuistregels voor het werken met twee Amps tegelijk
Ten eerste moet je letten op het relatieve volume van de twee Amps. Je kunt dit 
volume het best instellen, als het MASTER VOLUME van je Vetta net zo hard staat 
als tijdens een optreden (zie “Begin met het basisgeluid van de Amp” op blz. 8•1).

Ten tweede moet je controleren hoe het geheugen klinkt bij verschillende standen 
van de volumeknop op je gitaar. Als jij zo’n gitarist bent die de volumeknop op zijn 
gitaar nooit aanraakt, hoef je daar niet bij stil te staan, maar als je, zoals een aantal 
van ons, je pink altijd weer richting die volumeknop beweegt, is dit belangrijk. 
Omdat de verschillende modellen in de Vetta een verschillende dynamiek hebben 
(net zoals de originele versterkers die we gemodelleerd hebben), kan een geheugen, 
dat perfect uitgebalanceerd is als de volumeknop op de gitaar helemaal open staat, 
veranderen als je dit volume vermindert. En soms zul je erachter komen dat een 
andere combinatie van Amps meer het effect geeft dat je zoekt.

Ten derde moet je zorgvuldig zijn met het instellen van de toonregeling van de 
Amps. Twee Amps met weinig of geen tonen zullen samen waarschijnlijk erg 
modderig klinken, vooral als ze zich op dezelfde plaats in het stereobeeld bevinden. 
EQ-instellingen waarbij de een de andere aanvult en compenseert, kunnen heel goed 
werken, bijvoorbeeld op de ene Amp het MID weghalen en de BASS en TREBLE 
opendraaien en op de andere Amp BASS en TREBLE laag houden en het MID 
benadrukken.

Als laatste moet je onthouden dat de Stompboxes in een geheugen verschillend 
kunnen reageren op verschillende versterkermodellen. Het model van de “Tube 
Screamer” bijvoorbeeld kan één van de Amps harder dan de andere maken, ook al is 
het volume van de Amps in balans, wanneer de “Tube Screamer” uit staat. Dit komt 
doordat de versterkermodellen van de Vetta, net zoals de originelen waarop ze 
gebaseerd zijn, verschillende hoeveelheden headroom en tolerantie hebben, en 
daardoor verschillend reageren op een hoger of lager ingangsniveau.
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Tips & trucjes met effecten

Je eigen instellingen maken
Eén van de manieren om je eigen stempel op de Vetta te drukken, is om je eigen voor-
keuren op te slaan voor de Amps en effecten. Als je de modellen zo hebt ingesteld dat 
ze goed passen bij jouw manier van spelen en jouw gitaren, sla ze dan op zoals is 
beschreven onder “Opslaan van de modelvoorkeuren (Defaults)” op blz. 4•28. Op die 
manier klinkt een model altijd meteen precies zoals jij het wilt. En uiteindelijk, nadat 
je je persoonlijke voorkeuren als favorieten hebt opgeslagen, heb je echt een “custom”-
versterker.

(Post) Compressor gebruiken
De Post-compressor kan handig zijn, als je twee Amps gebruikt die sterk verschillende 
niveaus hanteren (bijvoorbeeld een extreem cleane Amp samen met een highgain-jon-
gen), zodat je iets meer volume van de “zachtere” Amp nodig hebt. Probeer de com-
pressor met een lage instelling (bijvoorbeeld 1.3:1 of 1.6:1) en draai de GAIN vervol-
gens een aantal dB hoger om de niveaus beter op elkaar af te stemmen. Of, als je de 
niveaus zonder compressor op elkaar af wilt stemmen, gebruik de 1:1 verhouding – daar 
is’ie per slot van rekening voor. Als je door middel van de compressor GAIN toevoegt, 
moet je niet te ver gaan: anders krijg je oversturing (de slechte soort). Gebruik je oren.

EQ gebruiken
EQ is één van die dingen die je heel gemakkelijk kunt overdrijven. We raden je aan 
vaak te vergelijken tussen het geluid “met” en “zonder” EQ, zodat je er zeker van bent 
dat je het geluid ook echt beter maakt i.p.v. anders.

Double Tracker gebruiken
Als je Amps met hogere gain gebruikt, zul je de DYNAMICS-regelaar van de Double 
Tracker iets hoger moeten zetten, omdat die Amps de neiging hebben meer samenge-
knepen te klinken, en minder dynamiek hebben dan Amps met minder gain.  

Bij extreme instellingen van de Double Tracker kunnen interessante nieuwe effecten 
ontstaan. Als je echter een realistisch Double Tracker-geluid zoekt, is subtiliteit de 
sleutel. Wanneer je een Double Tracker-effect instelt, stel jezelf dan de vraag of je die 
“andere” gitarist echt zou inhuren, als hij werkelijk zo hopeloos zou spelen. 
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Effectenlus gebruiken
Je hebt vast en zeker een boel geweldige pedaaltjes, en de verleiding om ze samen met 
de Vetta te gebruiken is misschien wel erg groot. We vertrouwen erop dat je deze verlei-
ding kunt weerstaan, omdat de “loop” in je Vetta uitsluitend voor apparaten op Line-
niveau is ontworpen. Pedalen werken niet naar behoren in de lus. Je signaal zal echt 
anders beginnen klinken (en niet meteen op een bruikbare manier).

Stomme dingen voor effecten
Misschien niet meteen stom, omdat je interessante dingen kunt doen, als je je verbeel-
ding gebruikt. Hier is een snel voorbeeldje van iets dat je zou kunnen doen.

1. Maak een basisgeluid dat je mooi vindt, maar voeg nog geen Post-delay of -reverb 
toe.

2. Selecteer pagina 2 van het EFFECTS ROUTING-menu en zet het Reverb-blok in 
een keten (Chain) achter het Delay-blok.

3.  Kies een delay, welke dan ook. Stel een redelijk lange vertragingstijd in (400 ms of 
zo) en een paar herhalingen waarbij de MIX op “100%” staat (MIX-regelaar 
helemaal rechts). Ga naar de laatste editpagina van de delay en draai de OUT PAN-
regelaar helemaal naar links.

4. Kies een galm. Stel ‘m in zoals jij wilt, maar op de laatste editpagina moet je de 
OUT PAN-regelaar helemaal naar rechts draaien. Onthoud dat je geen galm hoort, 
wanneer delay uit staat, omdat die in Chain geschakeld is. De delay-uitgang is 
namelijk met de reverb verbonden.

5. Begin te spelen. Je zou de herhalingen aan de linkerkant moeten horen en de galm 
op de delay, plus de delay, aan de rechterkant.

Als je nu gaat spelen met de vertragingstijd, kunnen er verschillende dingen gebeuren. 
Met heel korte vertragingstijden en één enkele herhaling kun je het originele gitaarge-
luid in het midden laten verschijnen, waarna het snel naar links beweegt en dan weer 
naar rechts kaatst. (Het moet geinig zijn om je publiek een whiplash te zien krijgen als 
je dat leuk vindt). Zet Wide Mode aan – en opeens krijg je allerlei bewegingen terwijl 
je gewoon één noot speelt.
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Je eigen Factory-bank maken
De Vetta geeft je tal van opties. Het is zelfs mogelijk dingen te veranderen die je eigen-
lijk niet zou moeten kunnen veranderen. Voor gitaristen, die een hekel hebben aan 
fabrieksinstellingen en de Vetta helemaal naar hun eigen voorkeur willen instellen, of 
mensen die 64 geheugens wat aan de krappe kant vinden, is er de mogelijkheid om de 
Factory-bank te wijzigen. (Die is dan weliswaar geen echte Factory-bank meer, maar we 
vertrouwen erop dat je dat niet erg vindt.) Hoewel je individuele Factory-geheugens 
niet kunt overschrijven, kun je de gehele Factory-bank via MIDI vervangen. Zie “Een 
aantal opmerkingen omtrent de Vetta-geheugens” op blz. 4•30) voor meer details.

Werken met een Variax en de Vetta
De Variax van Line 6 is ‘s werelds eerste digitale modelinggitaar met maar liefst 28 
modellen van elektrische en akoestische gitaren, die je heel gemakkelijk kunt oproe-
pen. Je weet natuurlijk al lang dat de Vetta een VARIAX IN-aansluiting op het achter-
paneel biedt en zelfs met een RJ-45-kabel wordt geleverd om de Variax aan te sluiten. 
Dankzij die verbinding beschik je nu over mogelijkheden die geen enkel ander gitaar-
systeem je kan bieden.

Eén kabel
Via één enkele kabel (die bovendien bij de Vetta wordt geleverd) kan de Vetta de 
Variax voeden (zodat je de XPS-voeding zelfs niet nodig hebt), een bi-directionele 
communicatie met de Variax aanzwengelen en zorgen dat de Vetta een digitaal audio-
signaal van de Variax ontvangt.

Digitale audio
De Variax converteert de signalen van de zes snaren naar digitale signalen in het 24-
bits formaat (via A/D-convertors). Als je de Variax op een “gewone” versterker (of op 
de gitaaringang van de Vetta) aansluit, worden die digitale signalen weer naar het ana-
loge domein geconverteerd en via de 1/4”-aansluiting van de Variax uitgestuurd. Dank-
zij de digitale verbinding met de Vetta wordt die conversie echter overbodig, zodat de 
signalen van de Variax het digitale domein niet hoeven te verlaten. Zo ben je er zeker 
van dat de Vetta een signaal met optimale kwaliteit ontvangt.

Om de VARIAX IN-aansluiting te activeren, moet je pagina 2 van het SYSTEM 
SETUP-menu oproepen.

Integratie en synergie
Laten we nu het grootste voordeel uit de doeken doen: dankzij de digitale communica-
tie tussen de Vetta en de Variax weet de één op elk moment wat de andere net aan het 
doen is. Elk Vetta-geheugen kan bovendien de instellingen van de Variax bevatten 



Tips & ideeën • Werken met een Variax en de Vetta

8•  11

(model en toonregeling). Misschien is dat niet altijd noodzakelijk. Daarom kun je 
ervoor zorgen dat de Vetta de instellingen van de Variax soms niet wijzigt (dit kan per 
geheugen worden ingesteld), als je de Variax-modellen liever met de hand kiest.

Per geheugen kun je instellen welk model en welke instelling van de toonregelaar de 
Variax moet hanteren, wanneer je het betreffende Vetta-geheugen oproept. De Vetta 
heeft hiervoor een speciale pagina (AMP/CAB DETAILS-menu, pagina 3). Daar kun 
je tevens bepalen of de Vetta de Variax al dan niet vanop afstand moet “bedienen”. Zet 
je MODEL op “None”, dan veranderen de Variax-instellingen niet, wanneer je het 
betreffende geheugen oproept. Als de Vetta de Variax onder geen enkel beding mag 
aansturen, moet je de CONTROL-parameter op “Off” zetten.

Akoestische modellen van de Variax
De Variax bevat ook een reeks modellen van akoestische gitaren, die niet echt om over 
naar huis te schrijven klinken, wanneer je ze via een elektrische gitaarversterker uitver-
sterkt. Ondertussen weet je natuurlijk al dat de Vetta alles behalve een doordeweekse 
versterker is. Ook voor akoestische toepassingen biedt hij namelijk een reeks oplossin-
gen. Eerst en vooral bevat de Vetta een versterkermodel (“Variax Acoustic” om maar 
geen naam te noemen) dat speciaal voor de akoestische geluiden van de Variax is 
bedoeld. Kies dat model als je de luidsprekers van de Vetta moet gebruiken (wegens 
geen PA of vrij kanaal van de zanginstallatie). Anderzijds biedt een PA of versterker 
voor akoestische gitaren een breder frequentiebereik dan de Vetta (al was het maar 
omdat er ook tweeters worden gebruikt). Maar toch… het bewuste model kan een red-
der in de nood blijken.

Verder laat de Vetta toe om, per geheugen, in te stellen of het signaal via de interne 
luidsprekers, een extern systeem of beide moet worden uitversterkt. Dat bepaal je met 
de OUTPUT-parameter op pagina 1 van het OUTPUT SETUP-menu. In de meeste 
gevallen werk je het best met de “Normal”-instelling (aanspreken van de luidsprekers 
en de DIRECT-uitgangen). Deze instelling “werkt” ook met het hierboven vernoemde 
model en zou dan toelaten om de Vetta als monitor op de bühne te gebruiken, terwijl 
de PA een signaal ontvangt dat zo klaar is als een klontje. Wil je de akoestische model-
len uitsluitend naar de PA sturen, dan moet je op de Vetta het “Bypass (no amp)”-ver-
sterkermodel en als speakermodel “No Cab” selecteren. Zet de OUTPUT-parameter 
dan op “Direct” om de luidsprekers van de Vetta uit te schakelen. Dan hoor je de 
Variax enkel nog via de PA en eventueel de monitors op het podium. Alle bewerkings-
snujfes van de Vetta zijn ook dan nog beschikbaar, zodat je nog steeds een compressor, 
wat EQ, een delay, een vleugje galm en andere leuke dingen kunt toevoegen.
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De OUTPUT-instelling kan voor elk Vetta-geheugen apart worden opgeslagen. Het is 
dan ook een koud kunstje om van een akoestisch model (via PA) naar een elektrische 
singlecoil (via de Vetta-luidsprekers) te gaan: kies gewoon een ander geheugen. Zo 
mooi kan controle zijn.

Software van de Variax
Voor sommige van de tot nu toe vermelde Variax-functies heb je minstens softwarever-
sie 1.1 of nieuwer van de gitaar nodig. Op de SYSTEM SETUP-pagina “4” kom je te 
weten welke versie je Variax momenteel bevat. Is dat een te oude versie, dan moet je de 
nieuwste versie van www.line6.com downloaden. Via de MIDI-connectors van de 
Vetta kun je dat systeem dan naar de Variax doorseinen. Op onze site leggen we haar-
fijn uit hoe dat in z’n werk gaat.



Werken met een FBV-pedalenbak • Alle opties benutten

9• 1

WERKEN MET EEN FBV-PEDALENBAK

Alle opties benutten
De Vetta laat het gebruik van drie verschillende pedalenbakken van de FBV-serie toe.

FBV4

De FBV4 heeft vier voetschakelaars: A, B, C en D. Daarmee heb je directe toegang tot 
de vier geheugens binnen de momenteel geselecteerde bank. De indicator van het gese-
lecteerde geheugen licht telkens op. Door de knop van de oplichtende indicator her-
haaldelijk in te trappen sein je een Tap Tempo-signaal door naar de Vetta. 

FBV

Via de schakelaars van een FBV-pedalenbak kun je de functies van de Vetta met de 
voet bedienen, wat met name live van belang is. De FBV bevat voetschakelaars voor 
bijna alle schakelfuncties van de Vetta, pedalen die als WahWah- en volumepedaal 
kunnen werken of voor het aansturen van parameters zoals Reverb Mix, Mod Speed of 
Delay Time kunnen worden gebruikt.

Je FBV instellen
Er zijn verschillende parameters in de Vetta die bepalen hoe de FBV werkt. Al deze 
instellingen worden per geheugen opgeslagen, zodat je voor elke sound nauwkeurig 
kunt vastleggen wat de voetschakelaars van de FBV moeten doen. 

Per geheugen van je Vetta kun je de volgende parameters opslaan:



Werken met een FBV-pedalenbak • Alle opties benutten

9• 2

Of de MODULATION-schakelaar op de FBV het Modulation- of Pitch Shift-effect 
moet aansturen.
Welke parameters door de FBV-pedalen worden aangestuurd en hoe die parameters 
op de pedalen moeten reageren (Wah, Volume of een andere parameter zoals Delay 
Time of Modulation Mix); het minimumvolume, of het volumepedaal normaal of 
omgekeerd werkt en de curve van het volumepedaal (“Linear”, “Log” of “Double 
Log”).

De meeste van deze opties kun je instellen via de FOOT CONTROL-knop (zie “Wer-
ken met een pedalenbak” op blz. 4•39). Het minimale volume is echter een Routing-
functie (zie dus “Vastleggen van de minimumwaarde voor het volumepedaal” op 
blz. 4•25).

Voetschakelaars indrukken
De voetschakelaars van de FBV zijn per functie gegroepeerd. De onderste rij, die je 
waarschijnlijk het meest zult gebruiken, dient voor BANK UP/DOWN en de geheu-
genkeuze:

Stel dat je net “F1A” geselecteerd hebt (de “F” in “F1A” slaat op het Factory-blok, “1” 
op de bank en “A” op het geheugen). De indicator boven de A-voetschakelaar licht op. 
In het display van de FBV zie je “F1A” en de naam van dat geheugen.

BANK UP/DOWN: Als je op BANK UP drukt, maak je geheugen “2A” gereed 
voor gebruik. In het FBV-display knippert de naam van geheugen 2A, zodat je weet 
dat’ie klaar is, maar dat je nog niet uit “F1A” bent.

LOAD CHANNEL: Trap “A” in om geheugen F2A te laden. (Je had ook op B 
kunnen drukken om F2B te laden, of op C om F2C te laden enz.).

FAVORITE CHANNEL: Druk op FAVORITE CHANNEL. Het geheugen dat je 
als “Favorite” (zie “Definiëren van het Favorite-geheugen” op blz. 4•28) gedefinieerd 
hebt wordt geladen en de naam van dat geheugen verschijnt in het display. Druk 
wederom op FAVORITE CHANNEL om terug te gaan naar je vorige geheugen (hier 
“F2A”).

CHANNEL A CHANNEL B CHANNEL C CHANNEL D FAVORITE CHANNELBANK DOWN BANK UP

FACTORY/USER
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FACTORY/USER: Druk tegelijkertijd op BANK DOWN en BANK UP om van 
het Factory- naar het User-blok gaan.

De middelste rij FBV-voetschakelaars laat toe om de Amps en de effecten in of uit te 
schakelen:

De indicators boven elke knop laten zien welke aan of uit staan; Tap Tempo knippert 
in het tempo van het gekozen geheugen (CHNL TEMPO).

AMP 1 OF 2: Als alleen Amp 1 aan staat, schakel je, door op Amp 1 te drukken, 
Amp 1 uit en Amp 2 in. Dit biedt A/B instant-omschakelingen.

AMP 1 EN 2: Als alleen Amp 1 aan staat en je drukt op Amp 2, worden beide Amps 
geactiveerd.

AMP UIT: Als AMP 1 en AMP 2 aan staan, schakel je een Amp uit door de 
betreffende knop in te drukken. Je kunt echter nooit beide Amps uitschakelen.

TAP TEMPO: Trap de Tap Tempo-voetschakelaar minstens twee keer in om het 
tempo van de Vetta in te stellen. De indicator boven de TAP TEMPO-
voetschakelaar knippert.

TUNER: Houd de TAP TEMPO-voetschakelaar minstens twee seconden ingedrukt 
om de Tuner te activeren. Het FBV-display beeldt nu de naam of van de herkende 
noot en houdt je op de hoogte van de stemming.

Met de voetschakelaars van de bovenste rij kun je de Stompox-effecten en effectenlus 
in-/uitschakelen:

FX LOOP: Als je niets op de EFFECTS LOOP van de Vetta aansluit, knippert de 
FX LOOP-indicator, wanneer je de FX Loop probeert in te schakelen.

FX LOOP STOMP BOX 1 STOMP BOX 2 STOMP BOX 3
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Teenspitzengefühl (of zoiets)
De twee zwelpedalen van de FBV kunnen meer dan je op het eerste zicht zou vermoe-
den. Ze kunnen natuurlijk dienst doen als doordeweeks WahWah- en volumepedaal. 
Maar ze kunnen ook hun cape en kousenbroek aandoen en een gedaanteverandering 
ondergaan die hen toelaat om als zwelpedalen door het leven te gaan waarmee je bv. de 
vertragingstijd van een delay, de snelheid van een modulatie-effect e.d. kunt instellen. 
Zoiets kun je voor elk geheugen apart instellen, zodat de pedalen echt voor de meest 
uiteenlopende dingen kunnen worden gebruikt. 

Laten we, bij wijze van voorbeeld, kijken hoe je ervoor zorgt dat het linker zwelpedaal 
de SPEED-parameter van een Post-MOD-effect beïnvloedt (handig bv. voor het 
Rotary-model). Activeer het MOD-effect van de Vetta, wijs er het “Rotary-
Drum+Horn”-model aan toe, zet SPEED op “5Hz” en MIX op “100%”. 

Nu moet je de Vetta vertellen dat het linker zwelpedaal niet langer dienst hoeft te doen 
als WahWah. Druk dus op de FOOT CONTROL-knop van de Vetta. Draai, indien 
nodig, aan de PAGE-regelaar om pagina 1 te kiezen:

Kies met de regelaar onder LEFT PDL “Pedal 1” i.p.v. “Wah”: 

Nu moet je de Vetta vertellen waar “Pedal 1” dan wél voor moet dienen. Kies met de 
PAGE-regelaar pagina 2 (c.q. 3, als je zoiets voor Volume/Pedal 2 wilt instellen):
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Kies met de regelaar onder DEST “Post Mod Speed”. Stel voor DEPTH de waarde 
“100%” in. Het display zou er nu als volgt moeten uitzien:

Zolang het pedaal helemaal opgeklapt is, wordt de in het MOD-editmenu ingesteld 
“Post Mod Speed”-waarde gehanteerd. Trap je het pedaal helemaal in, dan krijgt de 
“Post Mod Speed”-parameter de maximumwaarde. Met DEPTH= “75%” zou je maar 
tot aan 3/4 van de maximale waarde kunnen gaan. “0%” dat het zwelpedaal helemaal 
niets doet. Je kunt echter ook een negatieve DEPTH-waarde instellen. Als je de 
SPEED-parameter van het “Sine Chorus”-model bv. op “4.60Hz” zet, kun je, door “–
100%” te kiezen, de snelheid “0.10Hz” instellen. Tenslotte moet je met de MODE-
regelaar nog “Continuous” of “Switch” kiezen. “Continuous” betekent dat je met het 
pedaal traploos van de kleinste naar de grootste waarde kunt gaan. De “kleinste waarde” 
is in dit geval de op de editpagina ingestelde waarde voor de aangestuurde parameter. 
Als je SPEED van het “Sine Chorus”-model bv. op “4.60Hz” gezet hebt, is dat de 
“kleinste waarde”. Door “100%” te kiezen zou je dan echter met de voet tot “15.00Hz” 
kunnen fietsen. “Switch” betekent daarentegen dat je enkel tussen de kleinste en maxi-
male waarde zou kunnen heen en weer schakelen. Zie ook “Werken met een pedalen-
bak” op blz. 4•39.
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FBV Shortboard

Het FBV Shortboard is een iets kleinere versie van de FBV. Het werkt ongeveer op 
dezelfde manier als een FBV, maar het heeft wel minder bedieningsorganen. Door het 
zwelpedaal, na de keuze van “plankgas”, nog verder in te trappen kies je bv. de volume- 
of WahWah-functie. Naast het pedaal zie je twee LEDs: één voor volume en een 
tweede voor WahWah. Je weet dus altijd waar het zwelpedaal op dat moment voor 
dient.

Bovendien bevat het FBV Shortboard een aansluiting voor een optioneel zwelpedaal 
(Line 6 EX-1). Sluit je daarop een pedaal aan, dan doet het dienst als volumepedaal, 
terwijl het pedaal op het Shortboard alleen nog WahWah “doet”. De Vetta laat echter 
toe om andere functie aan de zwelpedalen toe te wijzen (pagina 1 van het FOOT CON-
TROL-menu). Het Wah-pedaal kan als “Pedal 1” dienst doen en het volumepedaal als 
“Pedal 2”. Op pagina 2 en 3 kun je daar dan een parameter aan toewijzen. In het geval 
van een FBV Shortboard geldt het ingebouwde zwelpedaal als “Pedal 1”. Het externe 
zwelpedaal kun je als “Pedal 2” definiëren. Ook die instellingen kun je voor elk geheu-
gen apart instellen.

Aansluiten van een FBV-pedalenbak
Een FBV-pedalenbak wordt met een aansluitkabel geleverd die je maar in de PEDAL-
connector van de Vetta hoeft te schuiven. (Als de kabel ooit stuk gaat, kun je ook een 
gewone CAT-5 Ethernet-kabel op de Vetta aansluiten.) De FBV wordt via deze kabel 
gevoed, zodat je geen bijkomende adapter nodig hebt. Met één kabel ben je dus “in 
business” zoals dat heet!
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APPENDIX

Versterkermodellen

# Versterkermodellen Berust op
1 Bypass (no amp) Geen versterkermodel
2 Line 6 Tube Preamp Line 6-origineel
3 Line 6 Variax Acous Line 6-origineel
4 Line 6 Piezacustic1 Line 6-origineel
5 Line 6 Piezacustic2 Line 6-origineel
6 Line 6 Clean Line 6-origineel
7 Line 6 Super Clean Line 6-origineel
8 Line 6 Sparkle Line 6-origineel
9 Line 6 Super Sparkl Line 6-origineel

10 Line 6 Sparkle Clean Line 6-origineel
11 Line 6 Twang Line 6-origineel
12 Line 6 Bayou Line 6-origineel
13 Line 6 Class A Line 6-origineel
14 Line 6 JTS-45 Line 6-origineel
15 Line 6 Mood Line 6-origineel
16 Line 6 Purge Line 6-origineel
17 Line 6 Crunch Line 6-origineel
18 Line 6 Throttle Line 6-origineel
19 Line 6 Chemical X Line 6-origineel
20 Line 6 Smash Line 6-origineel
21 Line 6 Spinal Puppet Line 6-origineel
22 Line 6 Fuzz Line 6-origineel
23 Line 6 Chnk Chnk Line 6-origineel
24 Line 6 Big Bottom Line 6-origineel
25 Line 6 Treadplate Line 6-origineel
26 Line 6 Lunatic Line 6-origineel
27 Line 6 Argo Line 6-origineel
28 Line 6 Insane Line 6-origineel
29 Line 6 Octone Line 6-origineel
30 ‘02 Bomber X-TC ‘02 Bogner Ecstasy
31 ‘02 Bomber Uber ‘02 Bogner Uberschall
32 ‘01 Zen Master ‘01 Budda Twinmaster
33 ‘03 Connor 50 ‘03 Conford mk50h
34 ‘03 Deity Crunch ‘03 Diezel VH-4 Crunch
35 ‘03 Deity Lead ‘03 Diezel VH-4 Lead
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# Versterkermodellen Berust op
36 ‘03 Deity’s Son ‘03 Diezel Herbert
37 ‘02 ANGEL P-Ball ‘02 ENGL Powerball
38 ‘53 Fn Tweed Small Tweed ‘53 Fender Tweed Deluxe
39 ‘58 Fn Tweed B-Man ‘58 Fender Bassman
40 ‘61 Fn Tweed Tiny Tweed ‘61 Fender Tweed Champ
41 ‘63 Fn Black Vib Verb ‘63 Fender Vibroverb
42 ‘64 Fn Black Lux ‘64 Fender Deluxe
43 ‘65 Fn Black Double ‘65 Fender Twin Reverb
44 ‘67 Fn Black Dual Show ‘67 Fender Dual Showman-top
45 ‘72 Fn Silver Bass Head ‘72 Fender Bassman-top
46 ‘96 Fn Mini Double ‘96 Fender Mini Twin
47 ‘60 Gibtone Explorer ‘60 Gibson GA-18 Explorer
48 ‘60 G-Brand Two-Tone ‘60 Gretsch 6156
49 ‘73 Hiway 100 Custom ‘73 Hiwatt Custom 100
50 ‘65 Brit Plexi J-45 ‘65 Marshall JTM-45
51 ‘68 Brit Plexi Lead 100 ‘68 Marshall Super Lead
52 ‘68 Brit Plexi Bass 100 ‘68 Marshall Super Bass
53 ‘68 Brit Plexi Jump Lead ‘68 Marshall Super Lead (overbrugd)
54 ‘68 Brit Plexi Variac ‘68 Marshall Variac Plexi
55 ‘69 Brit Plexi Lead 200 ‘69 Marshall Major
56 ‘87 Brit Gain J-800 ‘87 Marshall JCM-800
57 ‘87 Brit Gain Silver J ‘87 Marshall Silver Jubilee
58 ‘96 Brit Gain JM Pre ‘96 Marshall JMP-1
59 ‘92 Brit Gain J-900 Clean ‘92 Marshall JCM-900 Clean-kanaal
60 ‘92 Brit Gain J-900 Dist ‘92 Marshall JCM-900 Dist-kanaal
61 ‘03 Brit Gain J-2000 ‘03 Marshall JCM-2000
62 ‘96 Match Chief ‘96 Matchless Chieftain
63 ‘93 Match D-30 ‘93 Matchless DC-30
64 ‘85 California Crunch ‘85 Mesa Boogie Dual Rectifier II C+
65 ‘01 California Treadplate ‘01 Mesa Boogie Dual Rectifier
66 ‘01 California DiamondPlate ‘01 Mesa Boogie Triple Rectifier
67 ‘02 Missippi Criminal ‘02 Peavey 5150 II
68 ‘87 Jazz Clean 120 ‘87 Roland Jazz Chorus
69 ‘67 Wishbook Silver 12 ‘67 Silvertone Twin Twelve
70 ‘93 Hi Gain Solo 100 ‘93 Soldano SLO
71 ‘63 Super O Pawnshop Supro S6616 uit de jaren ‘60
72 ‘62 Super O Thunder ‘62 Supro Thunderbolt
73 ‘61 Class A C-15 ‘61 Vox AC-15
74 ‘67 Class A C-30 TB ‘67 Vox AC-30 met Top Boost
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Speakermodellen

# Speakermodellen Berust op
1 Bypass (no amp) Geen speakermodel
2 1x6 Super O 1x6x9 Supro S6616 uit de jaren ‘60
3 1x8 Tweed ‘61 1x8 Fender Tweed Champ
4 1x10 Gibtone ‘60 1x10 Gibson GA-18 Explorer
5 1x10 G-Brand ‘60 1x10 Gretsch 6156
6 1x12 Tweed ‘53 1x12 Fender Tweed Deluxe
7 1x12 Blackface ‘64 1x12 Fender Deluxe
8 1x12 Line 6 1x12 Line 6-speaker
9 1x12 California ‘85 1x12 Mesa Boogie Mark II C+

10 1x12 Class A ‘61 1x12 Vox AC-15
11 1x15 Thunder ‘62 1x15 Supro Thunderbolt
12 2x2 Mini T ‘96 2x2 Fender Mini Twin
13 2x12 Zen Master ‘01 2x12 Budda Twinmaster
14 2x12 Blackface ‘65 2x12 Fender Twin Reverb
15 2x12 Line 6 2x12 Line 6-speaker
16 2x12 Match ‘96 2x12 Matchless Chieftain
17 2x12 Jazz ‘87 2x12 Roland Jazz Chorus
18 2x12 Wishbook ‘67 2x12 Silvertone Twin Twelve
19 2x12 Class A ‘67 2x12 Vox AC-30 met Top Boost
20 4x10 Tweed ‘58 4x10 Fender Bassman
21 4x12 Hiway ‘73 4x12 Hiwatt Custom 100-speaker
22 4x12 Line 6 4x12 Line 6-speaker
23 4x12 Green 20’s ‘67 4x12 Marshall met Celestion Greenbacks
24 4x12 Green 25’s ‘68 4x12 Marshall met Celestion Greenbacks
25 4x12 Brit T75 4x12 Marshall met Celestion G12-T75
26 4x12 Brit V30’s 4x12 Marshall met Celestion Vintage 30
27 4x12 Treadplate ‘01 4x12” Mesa Boogie Rectifier-speaker
28 4x12 HiGn SOLO ‘93 4x12 Soldano-speaker
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Effectmodellen

STOMPBOXES - DISTORTION

STOMPBOXES - MODULATION

# Distortion-model Berust op
1 Facial Fuzz Arbiter Fuzz Face
2 Tube Drive Chandler Tube Driver
3 Fuzz Pi Electro Harmonix Big Muff Pi
4 Screamer Ibanez TS-808 Tube Screamer
5 Octave Fuzz Tycobrahe Octavia
6 Classic Dist Pro Co Rat
7 M Zone Boss Metal Zone MT-2

# Modulation-model Berust op
1 Jet Flanger A/DA Flanger
2 Analog Chorus Boss CE-1 Chorus Ensemble
3 Phaser MXR Phase 90
4 U-Vibe Univox Uni-Vibe
5 Lumpy Phase Line 6-origineel
6 Sine Chorus Line 6-origineel
7 Square Chorus Line 6-origineel
8 Expo Flange Line 6-origineel
9 Random Chorus Line 6-origineel

10 Analog Square Line 6-origineel
11 Purple POD X Line 6-origineel
12 Random S&H Line 6-origineel
13 Tape Eater Line 6-origineel
14 Opto Trem ‘65 Fender Twin-tremolo
15 Bias Trem ‘67 Vox AC-30-tremolo
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STOMPBOXES - DELAY

STOMPBOXES - DYNAMICS

# Delay-model Berust op
1 Analog Echo Boss DM-2 Analog Delay
2 Analog w/ Mod Electro-Harmonix Deluxe Memory Man
3 Tube Echo Maestro EP-1 Echoplex
4 Tape Echo Maestro EP-3 Echoplex
5 Multi-Head Roland RE-101 Space Echo
6 Echo Platter Binson EchoRec
7 Digital Line 6-origineel
8 Reverse Delay Line 6-origineel
9 Low Rez Line 6-origineel

10 Phaze Eko Line 6-origineel
11 Sweep Echo Line 6-origineel
12 Bubble Echo Line 6-origineel

# Dynamic-model Berust op
1 Blue Comp Boss CS-1 Compression Sustainer
2 Blue Comp Treb Boss CS-1 met ingeschakelde Treble-functie
3 Red Comp MXR Dynacomp
4 Vetta Comp Line 6-origineel
5 Vetta Juice Line 6-origineel
6 Auto Swell Line 6-origineel
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STOMPBOXES - SYNTH/FILTER

POST-EFFECTEN - TREMOLO

POST-EFFECTEN - EQ

# Synth/Filter-model Berust op
1 Synth Lead Moog Lead
2 Synth String ARP/Solina Strings
3 Synth Analog Moog en ARP
4 Synth FX Door Line 6 ontwikkelde synth
5 Buzz Wave Door Line 6 ontwikkelde synth
6 Rez Synth Door Line 6 ontwikkelde synth
7 Saturn 5 Ring M Door Line 6 ontwikkelde synth
8 Double Bass Door Line 6 ontwikkelde synth
9 Synth Harmony Door Line 6 ontwikkelde synth

10 Auto Wah Mutron III Up
11 Dingo-Tron Mutron III Down
12 Sparkle Sweep Door Line 6 ontwikkeld filter

# Tremolo-model Berust op
1 Opto Trem ‘65 Fender Twin-tremolo
2 Bias Trem ‘67 Vox AC-30-tremolo

# EQ Berust op
1 Graphic EQ 4-bands grafische EQ per Amp
2 4 Band EQ 4-bands parametrische EQ per Amp
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POST-EFFECTEN - MODULATION

# Modulation-model Berust op
1 Jet Flanger A/DA Flanger
2 Analog Chorus Boss CE-1 Chorus Ensemble
3 Phaser MXR Phase 90
4 U-Vibe Univox Uni-Vibe
5 Lumpy Phase Line 6-origineel
6 Sine Chorus Line 6-origineel
7 Square Chorus Line 6-origineel
8 Expo Flange Line 6-origineel
9 Random Chorus Line 6-origineel

10 Analog Square Line 6-origineel
11 Purple POD X Line 6-origineel
12 Random S&H Line 6-origineel
13 Tape Eater Line 6-origineel
14 RotaryDrum+Horn Leslie 145 orgelspeaker
15 RotaryDrum Fender Vibratone
16 Stereo Chorus Line 6-origineel
17 Stereo Flange Line 6-origineel
18 Hi-Talk Line 6-origineel
19 L6 Sweeper Line 6-origineel
20 Warble-Matic Line 6-origineel
21 Auto Pan Line 6-origineel
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POST-EFFECTEN - DELAY

POST-EFFECTEN - REVERB

# Delay-model Berust op
1 Analog Echo Boss DM-2 Analog Delay
2 Analog w/ Mod Electro-Harmonix Deluxe Memory Man
3 Tube Echo Maestro EP-1 Echoplex
4 Tape Echo Maestro EP-3 Echoplex
5 Multi-Head Roland RE-101 Space Echo
6 Echo Platter Binson EchoRec
7 Digital Line 6-origineel
8 Reverse Delay Line 6-origineel
9 Low Rez Line 6-origineel

10 Phaze Eko Line 6-origineel
11 Sweep Echo Line 6-origineel
12 Bubble Echo Line 6-origineel
13 Ping Pong Delay Line 6-origineel
14 Stereo Delay Line 6-origineel

# Reverb-model Berust op
1 Lux Spring ‘64 Fender Deluxe-veergalm
2 Std Spring ‘65 Fender Twin-veergalm
3 King Spring Line 6-origineel
4 Small Room Line 6-origineel
5 Large Room Line 6-origineel
6 Studio 6 Line 6-origineel
7 Tiled Room Line 6-origineel
8 Memphis Plate Line 6-origineel
9 Foil Plate Line 6-origineel

10 Blue Plate Line 6-origineel
11 Bingo Hall Line 6-origineel
12 Concert Hall Line 6-origineel
13 War Memorial Line 6-origineel
14 Hanger 18 Line 6-origineel
15 Propellerverb Line 6-origineel
16 Radioverb Line 6-origineel
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A.I.R. II-microfoonopties

# Mic-model Berust op
1 SM-57 Shure SM 57 On Axis
2 SM-57 Off Axis Shure SM 57 Off Axis
3 MD-421 Sennheiser MD 421 On Axis
4 MD-421 Off Axis Sennheiser MD 421 Off Axis
5 U-67 Neumann U 67 On Axis
6 U-67 Off Axis Neumann U 67 Off Axis
7 uit Geen DI-microfoon-/speakersim.
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Signaaldiagram

VOLUME

COMP TREMOLO

AMP 2

AMP 1

CAB 2

CAB 1

EQ VOLUME

STOMP

STOMP

VOLUMEWAHVOLUME WAHGATE STOMP

ROUTBARE STOMPBOXES 1, 2 & 3
Elke STOMPBOX kan AMP 1, AMP 2 OF BEIDE AANSTUREN

(optie 1) (optie 1) (optie 2) (optie 2)

(optie 4)

(optie 3)

POST-EFFECTEN MET INSTELBARE ROUTING: LOOP, PITCH SHIFT, MOD, DELAY EN REVERB.

Routingmogelijkheden: “Series”, “Parallel” en “Chain”. Hier worden alleen parallelverbindingen getoond.

(wordt bij Main gevoegd, wanneer 
Wide Mode= uit)

Wide Left

Main Left

Main Right

Wide Right
(wordt bij Main gevoegd, wanneer 
Wide Mode= uit)
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MIDI-functies

De Vetta zendt en ontvangt namelijk programmakeuze- en controlecommando’s (CC).

Keuze van de Vetta-geheugens via MIDI: MIDI-programmanummers 0~63 zijn aan de 
User-geheugens van de Vetta toegewezen; met 64~127 kies je Factory-geheugens.

Ziehier de details over de programmakeuze en andere MIDI-functies:

Vetta MIDI-program-
manummers

Vetta MIDI-program-
manummers

Vetta MIDI-program-
manummers

Vetta MIDI-program-
manummers

Geheugen User Factory Geheugen User Factory Geheugen User Factory Geheugen User Factory
1A 0 64 5A 16 80 9A 32 96 13A 48 112
1B 1 65 5B 17 81 9B 33 97 13B 49 113
1C 2 66 5C 18 82 9C 34 98 13C 50 114
1D 3 67 5D 19 83 9D 35 99 13D 51 115
2A 4 68 6A 20 84 10A 36 100 14A 52 116
2B 5 69 6B 21 85 10B 37 101 14B 53 117
2C 6 70 6C 22 86 10C 38 102 14C 54 118
2D 7 71 6D 23 86 10D 39 103 14D 55 119
3A 8 72 7A 24 88 11A 40 104 15A 56 120
3B 9 73 7B 25 89 11B 41 105 15B 57 121
3C 10 74 7C 26 90 11C 42 106 15C 58 122
3D 11 75 7D 27 91 11D 43 107 15D 59 123
4A 12 76 8A 28 92 12A 44 108 16A 60 124
4B 13 77 8B 29 93 12B 45 109 16B 61 125
4C 14 78 8C 30 94 12C 46 110 16C 62 126
4D 15 79 8D 31 95 12D 47 111 16D 63 127

Vetta/FBV-
functie

MIDI-
commando

Resultaat

Geheugenkeuze Programmakeuze Zenden:
Zendt een MIDI-programmanummer, wanneer je op de Vetta, met een FBV of 
via MIDI een geheugen kiest.
Ontvangst:
De Vetta kiest het geheugen dat aan het ontvangen programmanummer 
toegewezen is. 
0~63= User-geheugens. 64~127= Factory-geheugens.
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Pedal 1 1 Zenden:
Zenden van het volledige bereik; op= 0, ingetrapt= 127. 
Ontvangst:
Met CC01 wordt de waarde van de aan pedaal 1 toegewezen parameter 
beïnvloed, zelfs als het linker FBV-pedaal de “Pedal 1”-functie heeft en 
uitgeschakeld is. De aan/uit-status van het FBV-pedaal wordt door het CC-
commando niet beïnvloed. Dit geldt tevens voor de toewijzing van “Wah” of 
“Pedal 1” aan het rechter FBV-pedaal.

Pedal 2 2 Zenden:
Zenden van het volledige bereik; op= 0, ingetrapt= 127. 
Ontvangst:
Met CC02 wordt de waarde van de aan pedaal 2 toegewezen parameter 
beïnvloed, zelfs als het linker FBV-pedaal de “Pedal 2”-functie heeft en 
uitgeschakeld is. De aan/uit-status van het FBV-pedaal wordt door het CC-
commando niet beïnvloed. Dit geldt tevens voor de toewijzing van “Volume” 
of “Pedal 2” aan het rechter FBV-pedaal.

Wah 3 of 4 Zenden:
Bij gebruik van het FBV Wah-pedaal wordt CC04 verzonden. Zenden van het 
volledige bereik; op= 0, ingetrapt= 127. 
Ontvangst:
Met een CC03- of CC04-commando wordt de Wah-functie geactiveerd, als ze 
momenteel uit staat. Als het linker FBV-pedaal als Wah fungeert, licht de 
bijbehorende indicator op, wanneer de Wah via een CC-commando wordt 
ingeschakeld.

Volume 7 Zenden:
Bij gebruik van het FBV-volumepedaal wordt CC07 verzonden. Zenden van het 
volledige bereik; op= 0, ingetrapt= 127. 
Ontvangst:
Met CC07 wordt het volume gewijzigd, zelfs als het rechter FBV-pedaal de 
“Volume”-functie heeft en uitgeschakeld is. De aan/uit-status van het FBV-
pedaal wordt door het CC-commando niet beïnvloed. Dit geldt tevens voor de 
toewijzing van “Volume” of “Pedal 2” aan het rechter FBV-pedaal.

Wah uit 43 Zenden:
Zenden van “0”, wanneer de FBV Wah-schakelaar gedeactiveerd wordt.
Zenden van CC04= 127, wanneer de FBV Wah-schakelaar geactiveerd wordt.
Ontvangst:
0~63= uitschakelen van de Wah, als hij aan staat, anders wordt het commando 
genegeerd. 64~127 worden altijd genegeerd.

Tap Tempo 64 Zenden:
Zenden van “127”, wanneer TAP op de Vetta of FBV wordt ingetrapt.
Ontvangst:
Ontvangst van 0~63= negeren.
Ontvangst van 64~127= zelfde resultaat als tijdens het indrukken van TAP op 
de Vetta of FBV voor de tempo-instelling.

Vetta/FBV-
functie

MIDI-
commando

Resultaat
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CONTACT OPNEMEN MET LINE 6

Dienst na verkoop
Alvorens contact op te nemen met het serviceteam van Line 6 verdient het 
aanbeveling om deze handleiding aandachtig door te nemen. Misschien bevat dit 
document al het antwoord op je vraag. Bijkomende inlichtingen vind je op de Support-
pagina van de Line 6-Website (www.line6.com). Die afdeling bevat zelfs een 
FAQTRAQ-systeem met zoekfunctie om de benodigde gegevens in een mum van tijd 
te vinden.

Als je graag met een levend wezen van het Line 6 Customer Service-team praat, moet 
je alle onduidelijke punten even op papier zetten alvorens ons te bellen. Zo vergeet je 
tijdens het gesprek niets. Gebruikers in de VS en Canada kunnen ons bellen op het 
nummer (818) 575-3600, tussen 8 en 17 uur, maandag tot vrijdag (PST). Gebruikers in 
andere landen kunnen terecht bij de Line 6-dealer waar ze het apparaat gekocht 
hebben. Onder www.line6.com vind je een overzicht van alle Line 6-dealers in je 
buurt.

Voor support vanuit de fabriek
Als een medewerker van het Line 6-team beslist dat de Vetta retour moet voor een 
herstelling, geeft hij of zij je een “Return Authorization”-nummer (RA). Apparaten, 
die zonder RA-nummer bij ons toekomen, worden meteen en op jouw kosten 
teruggestuurd. Stop het apparaat voor het transport in de originele verpakkingsdoos en 
plak er een omschrijving van de storing op. Vermeld bovendien je adres en een 
telefoonnummer waar de Line 6-ploeg je kan bereiken, als dat nodig blijkt. Verzend het 
apparaat op jouw kosten (en liefst verzekerd) naar: Line 6 Customer Service, 6033 De 
Soto Avenue, Woodland Hills, CA 91367
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GARANTIEBEPALINGEN VAN LINE 6
Door ons de registratiekaart terug te sturen zorg je dat wij over alle belangrijke gegevens beschikken en je eventueel sneller kunnen helpen.
Bovendien kunnen we je dan direct op de hoogte brengen van productverbeteringen, nieuwe producten en andere belangrijke weetjes. Vul de
garantiekaart dus in en stuur ze vandaag nog op. En succes met je muziek!
Line 6, Inc. (“Line 6”), garandeert dat dit product, indien het bij een erkende Line 6-dealer in de VS of Canada werd gekocht, geen enkel gebrek
vertoont en gedurende één (1) jaar, vanaf de dag van de oorspronkelijke aankoop, geen enkele ingreep behoeft. Gebruikers in andere landen
kunnen bij de Line 6-dealer, waar ze het apparaat gekocht hebben, informatie inwinnen over de plaatselijke garantiebepalingen. 
Tijdens de garantieperiode heeft Line 6 het recht om producten hetzij te herstellen, hetzij te vervangen, indien er daadwerkelijk sprake is van een
defect.
Line 6 behoudt zich het recht voor om een teruggestuurd apparaat zonder voorafgaande kennisgeving te updaten en alle voor een eventuele
verbetering noodzakelijke handelingen uit te voeren. Line 6 behoudt zich het recht voor om ook gebruikte onderdelen voor herstellingen of
werken in het kader van de garantiebepalingen te gebruiken.
Deze garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper die het apparaat bij een erkende dealer heeft aangekocht. De garantie kan echter overgaan op
de persoon die het apparaat op een later tijdstip koopt, indien dit binnen de garantieperiode gebeurt en indien de nieuwe eigenaar Line 6 daarvan
d.m.v. de volgende documenten op de hoogte brengt: (i) alle gegevens voor de registratie van de garantie (zie de garantiekaart) op naam van de
nieuwe eigenaar, (ii) een bewijs voor de wettelijke overdracht opgemaakt binnen de 30 dagen na de aankoop, (iii) een fotokopie van de originele
factuur. Line 6 bepaalt als enige of de garantie al dan niet overgaat op de nieuwe eigenaar. 
Dit is de enige garantie waar jij recht op hebt. Bij deze verbiedt Line 6 alle personen, met inbegrip van dealers en vertegenwoordigers, om in naam
van Line 6 verantwoordelijkheid op te nemen of waarborgen te geven die buiten het bestek van deze bepalingen vallen.
Line 6 heeft op elk moment het recht om een bewijs van de oorspronkelijke aankoop te eisen in de vorm van een kopie van de factuur of een
ontvangstbewijs.
Herstellingen en onderhoudswerken aan Line 6-apparaten mogen uitsluitend in de fabriek of bij een erkende herstellingsdienst worden
uitgevoerd. Line 6 beslist of een herstellingsdienst de voorgestelde herstelling al dan niet mag uitvoeren. Bij het uitvoeren van niet toegelaten
onderhoudswerken, herstellingen of wijzigingen aan het apparaat vervalt de garantie onmiddellijk.

GARANTIEBEPALINGEN VAN LINE 6
Door ons de registratiekaart terug te sturen zorg je dat wij over alle belangrijke gegevens beschikken en je eventueel sneller kunnen helpen.
Bovendien kunnen we je dan direct op de hoogte brengen van productverbeteringen, nieuwe producten en andere belangrijke weetjes. Vul de
garantiekaart dus in en stuur ze vandaag nog op. En succes met je muziek!

Line 6, Inc., garandeert dat dit product, indien het bij een erkende Line 6-dealer in de VS of Canada werd gekocht, geen enkel gebrek vertoont
en gedurende één jaar, vanaf de dag van de oorspronkelijke aankoop, geen enkele ingreep behoeft. Voorwaarde voor deze garantie is echter dat je
de garantiekaart binnen de 30 dagen na de aankoop opstuurt. Gebruikers in andere landen kunnen bij de Line 6-dealer, waar ze het apparaat
gekocht hebben, informatie inwinnen over de plaatselijke garantiebepalingen. Tijdens de garantieperiode heeft Line 6 het recht om producten
hetzij te herstellen, hetzij te vervangen, indien er daadwerkelijk sprake is van een defect. Line 6 behoudt zich het recht voor om een teruggestuurd
apparaat zonder voorafgaande kennisgeving te updaten en alle voor een eventuele verbetering noodzakelijke handelingen uit te voeren. Deze
garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper die het apparaat bij een erkende dealer heeft aangekocht. De garantie kan echter overgaan op een
persoon die het apparaat op een later tijdstip koopt, indien dit binnen de garantieperiode gebeurt en indien de nieuwe eigenaar Line 6 binnen de
30 dagen na aankoop daarvan op de hoogte brengt en het bewijs levert dat er wel degelijk sprake is van een aankoop. Line 6 beslist echter naar
eigen goeddunken of de garantie al dan niet op de nieuwe eigenaar overgaat. Dit is de enige garantie waar jij recht op hebt. Bij deze verbiedt Line
6 alle personen, met inbegrip van dealers en vertegenwoordigers, om in naam van Line 6 verantwoordelijkheid op te nemen of waarborgen te
geven die buiten het bestek van deze bepalingen vallen. Line 6 heeft op elk moment het recht om een bewijs van de oorspronkelijke aankoop te
eisen in de vorm van een kopie van de gedagtekende factuur of een ontvangstbewijs. Herstellingen en onderhoudswerken aan Line 6-apparaten
mogen uitsluitend in de fabriek worden uitgevoerd, tenzij het Service Department van Line 6 uitdrukkelijk heeft ingestemd om dit via een ander
kanaal te laten doen. Bij het uitvoeren van niet toegelaten onderhoudswerken, herstellingen of wijzigingen aan het apparaat vervalt de garantie
onmiddellijk.

AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING VAN DE GARANTIEBEPALINGEN
DE HIERBOVEN VERMELDE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE LINE 6 GEEFT. ZE VERVANGT ALLE ANDERE
GARANTIEBEPALINGEN. ER WORDT GEEN ENKELE STILZWIJGENDE GARANTIE GEGEVEN, MET INBEGRIP VAN DE
GARANTIE DAT DIT APPARAAT EEN VERKOOPSWAARDE HEEFT OF VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING GESCHIKT IS, DIE
NIET BINNEN HET BESTEK VAN DE GARANTIEBEPALINGEN VALT. NA VERLOOP VAN DE UITDRUKKELIJK VERMELDE
GARANTIEPERIODE (1 JAAR) HEEFT LINE 6 GEEN ENKELE STILZWIJGENDE OF UITDRUKKELIJKE VERPLICHTING MEER
TEGENOVER DE KOPER. LINE 6 KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR TOEVALLIGE OF ANDERE SCHADE
GELEDEN DOOR DE KOPER OF DERDEN, MET INBEGRIP –MAAR ZONDER BEPERKEND TE ZIJN– VAN FINANCIEEL VERLIES,
ONTLOPEN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE TE WIJTEN ZOUDEN KUNNEN ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DIT
INSTRUMENT, ZELFS AL GEBEURDE DIT OP DE JUISTE MANIER. LINE 6 STAAT NIET IN VOOR KOSTEN I.V.M. EISEN OF
RECHTSZAKEN MET BETREKKING TOT DE VOORGAANDE GARANTIEBEPALINGEN. In bepaalde staten is het bij wet verboden om
de garantie te beperken. Sommige van de voorgaande bepalingen zijn dus eventueel niet van toepassing op jouw geval. Via deze garantie verwerf
jij specifieke juridische rechten plus eventueel bijkomende rechten die volgens de wetgeving in jouw land of streek verplicht zijn. Hoe dan ook:
deze garantie geldt enkel voor apparaten die in de Verenigde Staten van Amerika of Canada worden aangekocht. Line 6 kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade of verlies die/dat te wijten is aan nalatigheid of kwaad opzet van het transportbedrijf of zijn agenten. Eventuele
transportschade of verlies moet dan ook worden verhaald op het transportbedrijf.
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