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Cox Pianoservice 20 jaar!

Feestelijkheden

Twintig jaar Cox Pianoservice – dat laten we niet zomaar voorbijgaan! Noteer alvast 28 augustus, want dat wordt een heel
bijzondere dag! Op dit moment weten we nog niet precies wat we u bieden. In ieder geval mogen kinderen bij ons op een
vleugel hun favoriete muziekstuk spelen. De opname die we maken, krijgen ze op een cd mee naar huis. We laten u tijdig
weten wat we nog meer organiseren.

Het is alweer twintig jaar geleden dat ik in Gouda een eigen pianozaak begon. Twintig jaar waarin ik ernaar streefde klanten
topkwaliteit te bieden, of het nu ging om stemming, revisie, reparatie, verhuur of verkoop. Ik heb dat met bijzonder veel genoegen
gedaan. De zaak is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met honderden klanten, drie medewerkers, een showroom met piano’s en
vleugels voor elke smaak, een werkplaats voor hoogwaardig revisiewerk en een opslagruimte voor nog te reviseren instrumenten. Tijd
voor een terugblik.
Nadat ik de opleiding Pianotechniek in Amsterdam met een stage bij een pianozaak had
gevolgd, richtte ik op 1 januari 1990 Cox Pianoservice op. Ik had nog geen klanten, maar
huurde wel een pand aan het Margrietplein in Gouda. In een paar jaar bouwde ik een mooi
bestand aan stemklanten op. Aan reparatie en revisie deed ik in het begin nog niet veel,
maar dat kwam wel op gang.
Mijn vader was mijn eerste boekhouder. In 1995 nam ik een secretaresse aan voor het
maken van stemafspraken en voor de administratie. Er kwamen ook steeds meer
opdrachten voor revisies en dergelijke binnen.
Ik begon met de verkoop van gereviseerde instrumenten en werd ook dealer van een aantal
gerenommeerde merken, onder andere Bohemia en Rönisch.
De ruimte werd al gauw te klein. We huurden een opslagruimte en trokken het winkelpand
naast ons bij de zaak. Koos van Leeuwen, kwalitatief hoogstaand pianostemmer en technicus, kwam in 1998 parttime bij ons in dienst voor reparaties en revisies. Er moesten
steeds meer stemafspraken worden gemaakt en de
Rik en Koos lang geleden……
administratie dijde uit. In 1998 nam ik daarvoor een
nieuwe secretaresse aan, Annette Borger. Zij heeft in de loop der jaren steeds meer taken op
zich genomen en is nu zonder meer de spil van het bedrijf.
Leerbedrijf

Met de opleiding Pianotechniek in Amsterdam heb ik altijd contact gehouden. In 1997
kregen we de eerste stagiair van die opleiding. Ze komen en gaan, maar soms zit er een
blijver bij. In ons geval is dat Milo Schekkerman, die na zijn stage bij ons is komen werken
als stemmer én pianotechnicus.
We zijn al enige jaren een erkend leerbedrijf en hebben daarmee in 2008 zelfs een prijs als
Leerbedrijf van het Jaar gekregen!

Groei

De zaak bleef groeien. Een verhuizing kon dan ook niet uitblijven. In mei 2002
betrokken we ons huidige bedrijfspand aan de Meridiaan. We gingen van 80
vierkante meter naar 240 vierkante meter! We beschikken nu over een prachtige
showroom, een royale werkplaats en een goed kantoor.
Het stemmen en repareren van instrumenten blijft echter onze hoofdactiviteit.
We zijn bij uitstek allround, maar we zijn ook gespecialiseerd in bijvoorbeeld de
reparatie en vervanging van zangbodems.
We hebben in de loop der jaren steeds meer muziekdocenten en
beroepspianisten als klant gekregen. Ook voor concertstemmingen in theaters
en kerken worden we heel vaak gevraagd.
‘Leuke dingen’

Buiten de reguliere werkzaamheden doen we ook dingen die zijdelings met ons
werk te maken hebben. Enkele voorbeelden:
- Voor een groot piano-evenement, georganiseerd door de Goudse
Muziekschool, leverden we zes piano’s en twee vleugels.
- In 1997 is er bij ons een mooie videofilm over het restaureren van een piano
gemaakt. U kunt de film van ons lenen om hem thuis rustig te bekijken. Onlangs is er weer bij ons gefilmd. De bedrijfsfilm, die een goede indruk van alle
facetten van ons bedrijf geeft, kunt u zien op onze website: www.coxpiano.nl.
- We organiseren sinds 2002 concerten in onze showroom. In veel gevallen geven studenten (‘aanstaande professionals’) van
het Rotterdams Conservatorium een uitvoering als voorbereiding op hun examen. Deze concerten zijn een groot succes.
- In 2006 nodigden we de pianist Chris Plu uit om in onze showroom op diverse instrumenten te spelen. Daarvan hebben we
opnamen gemaakt die we als cd hebben uitgebracht met de toepasselijke titel ‘Chris Plu achter de piano bij Cox
Pianoservice’.
Achter de schermen

Zoals u ziet, heeft Cox Pianoservice in twintig jaar tijd een
enorme groei doorgemaakt. Daaraan heeft zeker bijgedragen dat
we altijd de nieuwste ontwikkelingen in de pianowereld hebben
gevolgd. We bezoeken pianofabrieken en gaan naar
pianocongressen en -seminars.
We zijn lid van de NPMB en ik heb me jarenlang ingezet voor
de Vereniging van Pianotechnici Nederland. In 1998 heb ik de
stemtest voor pianostemmers met goed gevolg afgelegd en
sindsdien mag ik mij Certified Piano Tuner noemen. Milo
Schekkerman is eveneens CPT’er.
Binnen de VvPN hebben we algemene voorwaarden
geformuleerd en een geschillencommissie ingesteld; samen met
het Hoofdbedrijfschap Ambachten is een bedrijfscode opgezet.

Het Cox Pianoservice team van nu:
Rani, Annette, Koos, Milo en Rik

De toekomst

Ik blijf dit werk nog heel lang doen! Ik ben klanten graag van dienst, kom de mooiste instrumenten tegen en geniet mee als
een klant blij is met een nieuwe piano of vleugel van ons.
En Cox Pianoservice blijft uniek in die zin dat onze werkplaats openstaat voor klanten. Veel mensen die hun piano of vleugel
door ons laten restaureren of reviseren, komen regelmatig kijken hoe het met hun instrument staat. Op die manier
overtuigen ze zichzelf van de kwaliteit van ons werk.
Concerten: ‘Laat u verrassen door aanstaande professionals!’
Op donderdag 11 februari spelen 2 toppianisten voor u: Klevis Gjergji en Takafumi Mori
Zij spelen werken van o.a. L. van Beethoven en F. Chopin
Het volgende concert is op 22 april 2010

Cox Pianoservice, Meridiaan 25, 2801 DA GOUDA
info@coxpiano.nl

www.coxpiano.nl

Tel. 0182-524 528 Fax: 0182-52 17 34 Mobiel: 06-53 64 22 67
Openingstijden: donderdag - vrijdag – zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur
Overige dagen en ’s avonds op afspraak.
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