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Cox Pianoservice bestaat dertig jaar!

Dat gaan we vieren, samen met u! U kunt een paar bijzondere concerten verwachten en uiteraard hebben we aantrekkelijke
aanbiedingen. Maar voordat we daar meer over vertellen, vragen we aan Rik Cox hoe het allemaal begonnen is.
Rik, je hebt nu een bloeiende pianozaak. Dertig jaar geleden begon je vanuit het
niets. Hoe kwam je op het idee?
Mijn ouders hadden een piano, in feite een omgebouwde pianola,
die aan een revisie toe was. Dat lieten we door een pianozaak doen
en als timmerman wilde ik daar zelf aan meewerken. Dat kon en ik
vond het enorm leuk en interessant werk. Het had me zogezegd ‘te
pakken’. Ik wilde ook zelf stemmen, maar toen ik dat bij een vriend
deed met een stemapparaatje voor gitaren, bleek dat ik dat enorm
onderschatte. Ik ging toen de opleiding Pianotechniek volgen en liep
stage bij een pianozaak, wat uitmondde in een baan als
pianotechnicus en stemmer.
En al gauw begon je voor jezelf?
Niet meteen, maar na een paar jaar besloot ik de
gok te wagen. Per 1 januari 1990 huurde ik een
winkelpand in een woonwijk als werkplaats. Ik
stemde en repareerde. Ik had maar een handjevol
klanten, maar zette door. In 1994 kwam de
verkoop van tweedehands en nieuwe instrumenten erbij. En personeel, voor
stemafspraken en de administratie. In het begin deed mijn vader de
boekhouding. René Vergeer assisteerde daarbij. Hij hielp ook Annette Borger
en later Rebecca Bunnik op weg. Hij is nog steeds actief in de zaak. Annette
Borger heeft achttien jaar lang de dagelijkse administratie gedaan.
Ondanks uitbreiding met een winkel ernaast en een garagebox als opslagplaats
kwamen we na verloop van tijd toch ruimte te kort. Ik kocht in 2002 een mooi,
gloednieuw pand aan de Meridiaan, een klein, nieuw industrieterrein. Het pand
was leeg, ik kon het helemaal naar eigen wens inrichten. Het had aan twee
kanten daglicht, wat heel gunstig is. Na een paar jaar bleek ook dat pand te
klein. We hebben toen een aantal jaren de benedenverdieping van het
belendende pand erbij getrokken als showroom. Zes jaar geleden verruilden we
die benedenverdieping voor de grote showroom aan de overkant. Die
showroom is niet alleen erg mooi, maar heeft ook een heel goede akoestiek en
daar houden we dan ook onze concerten, Zo, genoeg over panden.
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Dan beginnen we over pianomerken.
Mooi! Ik begon als dealer van Perzina, toen een instrument voor de
kleine beurs. In 1995 kwam daar Rönisch bij, een Duits klassemerk.
Alweer heel wat jaren hebben we de alleenvertegenwoordiging van
Rönisch. Daarnaast was het een komen en gaan van allerlei merken.
Sinds een jaar of zeven zijn Kawai en Ritmüller de kwaliteitsmerken
die goed in de markt liggen.
En de werkplaats?
Daarin hebben we altijd veel reparaties en revisies gedaan. We
pakken piano’s en vleugels soms compleet aan. Als de zangbodem
De showroom met de nieuwe instrumenten
niet meer te repareren is, vervangen we hem – dat noem ik apart,
want dat is een specialisme dat niet elke pianozaak in huis heeft.
Maar vergeet onze stempraktijk niet! We stemmen niet alleen bij
mensen thuis, maar ook op muziekscholen, in zalen en in kerken. In het begin was mijn klantenbestand heel klein en kon ik
het met gemak zelf aan, nu laat ik veel stemwerk aan een medewerker over.

In de showroom organiseren jullie ook concerten.
Inderdaad, zes keer per jaar hebben we hier een concert, meestal van
studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daar zijn
we al vroeg mee begonnen en het is nog steeds een succes. Als
voorbereiding op hun examen kunnen studenten hier een concert
komen geven, klassiek of jazz. Maar ook professionele musici zijn hier
te gast. Soms hebben ze hier al eens gespeeld als student. En af en toe
hebben we een concert van een uitstekende pianist die tot mijn
favorieten behoort.

Milo, met Rik ín de vleugel

Je werkt niet alleen, is het wel?
Nee, we hebben hier een goed team van medewerkers die goed op
elkaar zijn ingespeeld.
Rebecca Bunnik doet de administratie en de stemafspraken, en assisteert ook bij de verkoop. Ze is ook muziektherapeute en
muziekdocente – allround dus. Milo Schekkerman deed hier ooit stage als leerling van de opleiding Pianotechniek, nu doet hij
op zzp-basis stemmingen en reparaties. Op zaterdag is hier Pau Marquès i Oleo, de cellist van het Camus Trio; hij assisteert bij
mechaniek-, klavier- en meubelwerk. En we zijn al heel lang Erkend Leerbedrijf voor onze branche, er is dus altijd een leerling
Pianotechniek die hier stage loopt.
Dertig jaar, hoe vier je dat?
We organiseren dit jaar drie heel bijzondere concerten. Op
19 februari speelt hier het fantastische Camus Trio,
bestaande uit een pianist, een violist en een cellist. Ze
hebben hier als student al een paar keer opgetreden. Deze
keer spelen ze werken van Mozart, Schubert en Sjtsjedrin.
Op 1 april hebben we hier Cees Hiep te gast, uitstekend
pianist en componist. Hij is speciaal voor deze gelegenheid
aan het componeren en zal zijn composities samen met
Monique Copper op twee vleugels uitvoeren. Heel
bijzonder! In een ‘gewone’ zaal komt dat weinig voor,
omdat het erg kostbaar is twee vleugels te regelen en te
laten stemmen. Hier is dat natuurlijk geen enkel probleem.
Op 8 mei komt Huw Warren, Welsh pianist en componist
Al 17 jaar concerten in de showroom
van wereldfaam. Hij heeft hier in november 2018 twee
avonden opgetreden en dat waren echt unieke concerten. Deze keer komt hij met de vermaarde Ierse zangeres en componiste
Sue Rynhart.
De toekomst?
We hebben een mooie klantenkring die we graag van dienst zijn met stemmingen, reparaties en verkoop. Het is nog steeds een
feest om te werken voor onze klanten, of dat nu kerken, zalen, particulieren of muziekscholen zijn. Ik ben de laatste jaren wel
minder gaan werken, maar Cox Pianoservice blijft, dat is zeker.
Staat de piano van je ouders nog bij jou thuis?
Nee, na de revisie verkocht ik hem. Mijn moeder had er wel moeite mee, hij had voor haar grote emotionele waarde. Gek
genoeg kocht ik hem later weer terug, om hem uiteindelijk toch weer te verkopen. Nu heb ik thuis helemaal geen piano. Het
komt er nog niet van, maar als ik wil spelen heb ik hier de beschikking over pakweg veertig piano’s en vleugels, allemaal in
topconditie. Kom maar kijken, en spelen! Interview Hans Keizer
19 febr.
1 april
8 mei

3 X SPECIALE CONCE RTEN IN ONZE SHOWROOM:
CAMUS Trio – Schubert, Mozart en Sjtsjedrin
Cees Hiep en Monique Copper
Huw Warren en Sue Rynhart
Zie voor informatie en reserveren van plaatsen onze website!
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Open ma t/m zat 9.00-17.00 uur Bezoektijden winkel/showroom/werkplaats:
Elke zaterdag van 9.00-17.00 uur Overige dagen en 's avonds op afspraak

