
HET OORDEEL

+  Powerkick is simpel en scherp 
geprijsd

+  Superkick heeft veel stelmoge-
lijkheden

 –  afstellen van de Superkick kost 
redelijk wat tijd

DE CONCURRENTIE

• Mapex P710TW
• Pearl Demonator
• Tama Iron Cobra 200
• Gibraltar 6711DB

DE FEITEN

Powerkick enkelpedaal 
• eenvoudig bassdrumpedaal
• verstelbare veerspanning
•  luxe bassdrumklopper met

verstelbare klopper
• prijs € xxx,-

Superkick pedalen
•  betaalbaar pedaal met veel

features
• verstelbare bodemplaat
•  verstelbaar voetblad en 

verstel bare klopperhoek
•  bassdrumklem te bedienen

vanaf de zijkant. 
• prijs enkelpedaal: € xxx,- 
• prijs twinpedaal: € 225,-

Taye heeft met de Powerkick en 
Superkick pedalen twee heel 
verschillende concepten ont-

wikkeld. De Superkick staat bol van 
de features, terwijl het extreem be-
taalbare Powerkick pedaal juist zo 
basic is als maar zijn kan. 

De Powerkick heeft een enkele 
ketting, een ouderwetse vork van 
staaldraad (in plaats van de tegen-

Taye Powerkick en Superkick pedalen

Oersimpel
of boordevol 
features
De zoektocht naar een geschikt bassdrumpedaal
kan, zeker voor een beginnende drummer, een pittige 
opgave zijn. Het aanbod is zo groot dat je door de
bomen bijna het bos niet meer ziet. Met de Powerkick 
en Superkick bassdrumpedalen plant Taye daar nog
stevig een paar boompjes bij.

woordig gangbare bodemplaat) en 
behalve de veerspanning nagenoeg 
geen instelmogelijkheden. Naast die 
verstelbare veerspanning is de enige 
echt opvallende stelmogelijkheid de 
kop van de bassdrumklopper. Die 
lijkt overigens verdacht veel op de 
klopper die je kent van de Tama 
Iron Cobra, en dat is helemaal niet 
verkeerd. 

Het spelgevoel van de Powerkick 
is prima in orde: soepel, gelijkmatig 
en geruisloos. De Powerkick is geen 
pedaal waar je jarenlang intensief de 
weg mee op kunt, maar een begin-
ner kan er prima mee vooruit.

Toevoegingen
Het Superkick pedaal is andere 
koek; Taye heeft duidelijk gepro-
beerd het maximale aan mogelijkhe-

den te bieden voor een schappelijke 
prijs. De Superkick pedalen hebben 
dezelfde kloppers als de Powerkick, 
maar deze zijn wel voorzien van me-
morylocks. Ook krijg je nu een ste-
vige bodemplaat, een vanuit de 
zijkant verstelbare klem voor de bas-
sdrumspanrand, een dubbele ket-
ting, en is de hoek van het voetblad 
traploos verstelbaar. Alleen bij het 
twinpedaal is wat bezuinigd op de 
cardanas; die zit aan weerszijden 
vast met een enkele schroef. Dat is 
toch wel wat weinig voor zo’n be-
langrijke verbinding. 

De bodemplaat van de Superkick 
is voorzien van een leuke speciale 
functie: Door twee vleugelmoeren 
los te draaien kun je de lengte van 
de plaat verstellen. Dit zorgt ervoor 
dat het voetblad meer naar achter 
wordt getrokken en dus verandert 
ook de de hoek waarin de ketting 
loopt. Dit beïnvloedt je speelgevoel 
aanzienlijk; het doet denken aan een 
longboardpedaal, waarbij de sweet 
spot veel lager op het pedaal ligt. 

Veel merken komen de laatste tijd 
op de markt met verschillende ma-
nieren om de actie van hun pedalen 
te verstellen, maar deze optie is 
nieuw. Alle extra verstelmogelijkhe-
den zorgen er overigens wel voor 
dat het pedaal iets inlevert aan stabi-
liteit. Zeker bij de bodemplaat is het 
van belang dat je de vleugelmoeren 
goed vastzet.

Beperking
Als je de Superkick pedalen uit de 
doos haalt, staan alle stelpunten op 

de ‘net vast’-stand en je moet dus 
(zeker bij het twinpedaal) nog even 
flink aan de slag voordat je een echt 
speelbaar pedaal hebt.

Bij het twinpedaal zit de kloppe-
ras van de linkerklopper min of 
meer verwerkt in het frame van het 
bassdrumpedaal. Dat geeft extra ste-
vigheid, maar tegelijkertijd zorgt het 
er ook voor dat je vrij beperkt bent 
bij het afstellen van de hoogte van 
de klopper. Als je de klopper te laag 
stelt, komt hij al snel tegen het frame 
aan. Hierdoor kun je het bassdrum-
pedaal eigenlijk nauwelijks gebrui-
ken bij kleinere bassdrums. 

Kortom
Taye moet het met de Powerkick en 
Superkick opnemen tegen heel wat 
andere bassdrumpedalen, maar weet 
zich wel goed te onderscheiden. Het 
Powerkick pedaal is een uitermate 
betaalbaar en goed spelend pedaal 
zonder enige poespas. De Superkick 
biedt heel veel stelmogelijkheden in 
een prijsklasse waar je het vaak met 
minder moet doen. Door al die stel-
mogelijkheden is de Superkick niet 
het meest solide pedaal in zijn prijs-
klasse, maar voor normaal dagelijks 
gebruik zal hij absoluut volstaan. ■
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