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Einpacken und mitnehmen
Ger Otten

Op vrijdagochtend ben ik meestal niet op mijn best. 
Oorzaak hiervan is dat ik op donderdag-avond veel later 
naar bed ga dan de rest van de week. Dat houdt verband 
met de derde helft van de repetitie op donderdag waar-
bij, van alles en nog wat wordt besproken. Ik kreeg zelfs 
een keer de vraag gesteld van een basklarinettiste en 
een hoorniste of ik op mijn leeftijd nog aan seks doe. Ik 
weet niet meer wat mijn antwoord was, maar ik had wil-
len antwoorden: Nu? Genoemde hoorniste breng ik nu 
regelmatig thuis waarbij de rit in natura wordt betaald1. 
Er wordt blijkbaar over meer dan alleen muziek gespro-
ken, waarbij de tongen met een biertje erbij wat losser 
raken. Als ik het staccato van sommige medemuzikan-
ten hoor dan zouden ze vooral voor de repetitie moeten 
drinken.

Maar goed, ik dwaal een beetje af. De vrijdag waar het in 
dit verhaal om gaat is de vrijdagochtend dat ik afreisde 
naar de Musikmesse in Frankfurt samen de hoofdredac-
teur Chrit en zijn broer Servé (een hele goede fagottist). 
En dat betekende halfzeven (eigenlijk mijn gebruikelijke 
tijd) in de trein naar Utrecht om daar de ICE naar Frank-
furt te nemen. Het eerste uur verliep vrij rustig. Ik ben 
niet zo een prater en Servé, die eveneens in Utrecht 
opstapte, ook niet. Dus verdiept in boeken, tijdschriften 
en telefoon bereikten we na ruim een uur Düsseldorf, 
waar Chrit op de trein stapte. En diegenen die Chrit een 
beetje kennen, weten dat het dan afgelopen is met de 
rust. Chrit kakelt aan één stuk door over van alles en nog 
wat, met als gevolg dat we spoedig Frankfurt bereikten.
Vooraf had ik mijn bedenkingen om de Musikmesse te 
gaan bezoeken. Reden hiervoor is dat heel wat hoorn-
bouwers afwezig waren: Alexander, Dürk, Paxman, 
Hoyer. Toch besloten we om te gaan en ik moet zeggen 
ik heb er geen spijt van had, want het was een fijne maar 
wel lange dag. In Frankfurt aangekomen is het circa 15 
minuten lopen om de Messe te bereiken. Dan ben je er 
nog niet, want je moet eerst nog heel wat meters afleg-
gen om op de juiste locatie te komen op het Messe-
terrein. Ik wil de geachte lezer wel een dringend advies 
geven: Mocht je ooit besluiten de Musikmesse te bezoe-
ken, neem oordopjes neem want het lawaai is oorver-
dovend.

Dieter Otto
 In de vorige Uijlenspieghel stond een bijdrage van onze 
voorzitter: “Périnet terug op de hoorn”. De lezers die de 
Uijlenspieghel beter lezen dan onze voorzitter hebben 
wellicht opgemerkt dat we al drie jaar geleden hebben 
geschreven over het model 202 van Dieter Otto. Waar 
Martin Ecker (opvolger van Dieter Otto) goed heeft over 
nagedacht is om de ventielen onder een hoek te plaat-
sen. Ergonomisch gezien een veel beter concept dan 
het gebruikelijke cilinderventiel. Waarom niet een dub-
belhoorn bouwen gebaseerd op dit principe? Snelle 
loopjes spelen gaat veel beter op Périnet ventielen. 

Deze hoorn heeft een hel-
dere klank, maar ik vind 
het onzin om te beweren 
dat een gecompenseerde 
hoorn qua klank kleiner is. 
Baumann heeft jarenlang 
op een gecompenseerde 
Kruspe Wendler gespeeld. 
Van een kleine klank kun 
je Baumann niet betich-
ten. Ik vraag me vooral 
af waarom er niet meer 
op een gecompenseerde 
hoorn wordt gespeeld. 
Zoveel F-hoorn wordt er 
gemiddeld genomen door 
zowel beroeps als amateurs niet gespeeld, uitzonde-
ringen daar gelaten. Een stopventiel erbij en laat maar 
komen alle hoornmuziek.... En als je op zoek bent naar 
een hoorn dan zou ik zeker ook eens bij Dieter Otto 
de mogelijkheden bekijken, want het zijn allemaal uit-
stekende hoorns die worden geproduceerd. Een nieuw 
model bij Otto is het model 205 Weimar – Berlin, dat is 
gebaseerd op een C.F. Schmidt model van voor de eer-
ste wereldoorlog. Helemaal in messing gebouwd. Prijs € 
6700,-. Handig die verwisselbare mondstuk receiver op 
de mondpijp, waardoor zowel mondstukken met Euro-
pese als met Amerikaanse schacht goed passen.

Wessex
Eén van de eerste stands 
die we bezochten, was die 
van Wessex. Een Engelse 
firma die voor-al in Tuba’s 
is gespecialiseerd, maar 
ook ander koperwerk 
aan de man brengt. Alles 
wordt in China geprodu-
ceerd door hoofdzakelijk 
Jinbao. Wessex doet het 
nodige aan kwaliteitscon-
trole, zodat je een zo opti-
maal mogelijk instrument 
krijgt. Maar door het hoge 
Pond betaal je daar wel 
flink voor. Eigen import uit 
China inclusief BTW en invoerrechten is vaak 40-50% 
goedkoper. Helaas hadden ze alleen maar een Wagner-
tuba bij zich. Laten we eerlijk zijn: een Wagnertuba is 
niks anders dan een verkeerdom gebouwde Duitse 
Euphonium met een hoorn mondpijp. Maar dit viel Chrit 
en mij wel tegen. Leuk om te hebben, maar om serieus 
op te spelen stel ik me toch iets anders voor. Prijs: 750 
(gelakt) en 850 (verzilverd) Pond plus transportkosten.

1Tot nu toe alleen in bier ...



22
Uijlenspieghel

Cornford
Cornford kennen we 
vooral van zijn model 23, 
28, zijn triple 3S en een 
gecompenseerde dubbel-
hoorn (model C25). Dit jaar 
was er een gecompen-
seerde Wagnertuba, waar-
bij dezelfde technologie 
wordt toegepast als bij de 
gecompenseerde dubbel-
hoorn. En dit speelt heel 
anders dan de Wessex 
Wagner tuba. Sonoor in 
klank en zuiver! Kost dan 
ook een paar euro extra 
maar dan heb je ook wat.

Amati/ Cerveny
We zijn eigenlijk wel 
gecharmeerd van de 
hoorns van Amati en Cer-
veny. Zowel de enkele als 
dubbelhoorn speelden 
prima. Natuurlijk zijn dit 
geen Alexanders, Dürks, 
Otto’s of Paxmans, maar 
voor dit geld zijn dit prima 
hoorns. Helaas kom je ze 
in Nederland niet vaak 
tegen om uit te proberen. 
In Duitsland zijn ze een-
voudiger verkrijgbaar.

Yamaha
Een primeur mocht er ook niet ontbreken: Yamaha heeft 
sinds kort een aantal nieuwe modellen geïntroduceerd. 
De 671 en 871 Geyer modellen en het nieuwe Kruspe 
model 868D. Bij het uitproberen van de 671 en 871 wer-
den we al snel vriendelijk doch dringend uitgenodigd 
om gebruik te maken van een muziekcabine. Heerlijk 
om even zonder het gejank van andere instrumenten te 
kunnen blazen. Eerlijk gezegd merkte ik weinig verschil 
tussen de 671 en 871. Bij de 871 is de boring 0,1mm 
groter (12,1 i.p.v. 12mm) en zijn ook de stembuizen van 
messing. En dat laatste lijkt in de mode. Ik heb dan toch 
liever nieuwzilver. Prima spelende hoorns, waarbij het 
prijsverschil tussen de 671 en 871 naar mijn mening te 
hoog is.
We hoorden al snel dat er ook een ander model aanwe-
zig was. En toen hebben we gebruik moeten maken van 
onze autoriteit en het visitekaartje van Chrit als hoofd-
redacteur van het Nederlands Hoornisten Genootschap 
moeten gebruiken. We werden meegenomen naar het 
kantoor achter de schermen, ik had eigenlijk wel een 
glas champagne verwacht, maar in plaats daarvan kre-

gen we het nieuwe Kruspe 
model 869GD te zien en te 
bespelen. Dit was tot mijn 
verrassing wel mijn favoriet 
in speelgemak en klank. 
Een hoorn die ik zeker nog 
een keer ga proberen als 
deze in Nederland te koop 
is. Voorlopig is deze hoorn 
alleen terug te vinden op 
de Japanse website van 
Yamaha: http://jp.yamaha.
com/products/musical-
instruments/winds/frenchhorns/ 
De Duitse Yamaha vertegenwoordiger was een beetje 
verrast toen ik zei: “Bitte einpacken und mitnehmen....”
Op de Japanse Yamaha website vind je trouwens ook 
nog een gecompenseerd model en custom enkele hoorn 
die ook in C gezet kan worden, met een adviesprijs die 
hoger ligt dan de 869D.

Chinese hoorns
Ik had graag eens een keer een Briz hoorn geprobeerd, 
maar die waren helaas niet aanwezig. We hebben wel 
heel veel Chinese hoorns bespeeld, maar het leek wel 
slechter dan drie jaar geleden. Zwarte instrumenten, die 
vooral in de hoogte veel te laag waren. Een positieve uit-
zondering vormde de Alexander 103 kloon van de firma 
Sierman: http://www.siermanmusic.com/ 
Dit was het enige Chinese instrument dat goed speel-
baar was, niet loodzwaar, zuiver en over goede ventielen 
beschikte. Het kan ook een toevalstreffer zijn, maar we 
hopen eerlijk gezegd van niet.

Eastman
We waren ook wel gecharmeerd van de Eastman hoorns. 
Goedgebouwd, zuiver en goed speelbaar. Feitelijk zijn 
dit ook Chinese instrumenten, maar dan van behoorlijke 
kwaliteit en tegen een aangename prijs.
 

Fagotten
Deze dag heb-
ben we ook nog 
heel veel kun-
nen genieten van 
het fagotspel van 
Servé, waarbij we 
alle fagotstands zijn afgegaan en met name ook de con-
trafagotten hebben getest en gehoord. Dank daarvoor! !  

In de trein hebben we eindelijk toch maar een biertje 
genomen. Gelukkig is dat in Duitsland dan een behoor-
lijk biertje en dat heeft de tongen nog lang aan de gang 
gehouden. Rond 23:30 uur was ik eindelijk thuis.


