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Hoe is je passie voor blokfluiten ontstaan?
“Ik speel al blokfluit sinds mijn 9e jaar. En zo rond mijn 16e wilde ik zelf een blokfluit bouwen. Het idee om dat zelf
te kunnen leek me fantastisch.”
Heb je een specifieke opleiding gevolgd? Of heb je je kennis op een andere manier verkregen?
“Tijdens mijn opleiding aan het Conservatorium kreeg ik de kans om deel te nemen aan een aparte opleiding voor
het bouwen van blokfluiten. Dit was een eenmalige opleiding van twee jaar, die nu niet meer wordt gegeven.
Daar heb ik mijn basiskennis opgedaan. Maar als je echt iets bijzonders wilt bouwen, moet je jezelf blijven
ontwikkelen. Ik ben dan ook altijd op zoek naar iets nieuws. Als je denkt dat je het kunstje onder de knie hebt, kun
je net zo goed stoppen!”
Wat voor materialen gebruik je?
“Voornamelijk esdoorn, buxus en soms perenhout. Maar ook wel tropische houtsoorten. Voor het blok gebruik ik
cederhout.”
Wat is het meest bijzondere exemplaar dat je hebt gemaakt?
“Dat is zeker de subcontrabas van wel 3 meter. Die heb ik gemaakt voor het Loeki Stardust Quartet. Deze bas is
speciaal bedoeld om samen met andere instrumenten te bespelen. Doordat de bas met hogere fluiten samen
resoneert, ontstaat een geheel nieuw klankspectrum.”
Hoeveel invloed heeft de klant?
“Ik luister heel goed naar wat de specifieke wensen van de klant zijn. Daarna bepaal ik wat daar het beste bij
past. Met een instrument druk je vaak een ziel uit, dat moet passen bij de muzikant. Het zijn allemaal unieke
kunstwerken. Uiteraard gaat alles in samenspraak, maar door mijn ervaring kan ik heel goed aanvoelen wat de
klant wil.”
Wat is de gemiddelde levertijd?
“Die ligt tussen de 1 en 2 jaar.”
Hoe zie je de toekomst in je branche?
“Perfect! Ik heb heel veel werk en dat wordt alleen maar meer. Ik wil graag steeds mooiere en bijzondere
blokfluiten maken en die kans krijg ik.”

