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Verschuivingen in de wervelkolom
• Pijn in armen-benen 
• Duizeligheid
• Bewegingsbeperkingen
• Hernia
• Spit
• Chronisch vermoeid
• Hoofdpijn
• Spier pijnen
• Tintelingen in arm-been 

• Schouderpijn
• Slijtage - artrose
• Slijmbeurs
• Fybromyalgie
• Ischias
• Lage rug pijn
• Nek pijn
• Pijn in de heup
• Zenuw beklemming

Bel nu voor een vrijblijvend 
gesprek om te zien of Chiroplus 
de oplossing is die u zoekt

Bent
u dit?
Bent

u dit?

Happy Woodwinds

De sleutel tot plezier in muziek maken!

HOOGLAND - Een blaasinstrument en met 

name één die met kleppen werkt zoals een 

klarinet, dwarsfluit of saxofoon, speelt pas fijn 

als alles perfect loopt. Een lekje of haperend 

mechaniek is al snel een drama waardoor 

je het plezier in het spelen verliest. En dat 

is niet nodig! En dat vakmanschap samen 

gaat met een redelijke prijs, bewijst Happy 

Woodwinds als geen ander.

De drijvende kracht achter Happy Woodwinds 

is Edgar Lerk. Inmiddels een ervaren vakman 

op het gebied van houtblaasinstrumenten. 

In zijn atelier onderhoudt, repareert en re-

viseert hij. Sommige revisies zijn werkelijk 

metamorfoses. Van een getergd en geoxi-

deerd instrument maakt hij een juweeltje 

dat bovendien weer fantastisch speelt!

Eigen atelier

“Jaren geleden ben ik als klarinettist hob-

bymatig instrumenten gaan repareren en 

reviseren”, vertelt Edgar. “Waren het eerst 

vooral klarinetten, heb ik mij later ook ge-

specialiseerd in dwarsfluiten, piccolo’s en 

saxofoons. Het atelier is van lieverlee ge-

groeid tot een goed geoutilleerde werk-

plaats met tal van machines, zoals een 

draaibank, waarmee ik ook zelf onderdelen 

kan reproduceren als deze niet meer te 

koop blijken te zijn.”

Vakmanschap, gedrevenheid en geduld

Het vak heeft Edgar Lerk geleerd van mees-

ters als Siebe Domeijer en Maarten Vonk. 

“Verder heb ik het vak vooral geleerd door 

het te doen,” vervolgt Edgar. “Geduld speelt 

hierbij een belangrijke rol. Een blaasinstru-

ment met kleppen moet worden afgesteld 

en dat doe je in veel gevallen met kurkjes 

en veertjes. Een belangrijke stap die je niet 

kunt afraffelen. Elke klep dient 100% te slui-

ten. Dit maakt het verschil of het instrument 

wel aardig speelt óf perfect!”

Onderhoud en reparaties

“(Hout)blaasinstrumenten, met name klari-

net, saxofoon, dwarsfluit, maar ook hobo en 

fagot, ze zijn allemaal gebaat bij regelma-

tig onderhoud. Waar gewerkt wordt, vallen 

spaanders, dus ook bij het bespelen van je 

geliefde instrument gaat weleens wat stuk. 

Zelf repareren is vaak lastig, omdat je er niet 

goed bij kunt.” Dan is een adres in de buurt, 

waar je terecht kunt voor een stukje service, 

natuurlijk dé uitkomst!

Edgar doet er alles voor om uw instrument 

weer lekker spelend te krijgen. Polsters, klep-

pen, kurkjes, ze hebben geen van alle meer 

geheimen voor hem. Zijn motto is dan ook: in-

strument blij! Speler blij! Kom voor onderhoud 

en revisie aan uw houtblaasinstrument naar 

Happy Woodwinds.

Happy Woodwinds

Fluitekamp 135, 3828 WL  Hoogland

happywoodwinds.nl

Telefoon: 06-40 666 219, 

even een belletje vooraf is erg handig.

Foto: HLP Images


