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Because music matters. 

Muziek doet ertoe. Het is niet voor niets onze slogan. Muziek maakt 
het leven aangenamer, doet zorgen vergeten, tilt ons op, neemt 
ons mee, brengt ons in vervoering. Bij Marantz stellen we daarom 
altijd alles in het werk om die muziek zo goed mogelijk te laten  
klinken. We zijn blij en dankbaar dat onze inspanningen al 65 jaar in de 
smaak vallen bij u, als muziekliefhebber. Zonder u konden we niet 

doen wat we het liefste doen. 

U doet ertoe.
Daarom dit magazine.

Waarom dit magazine?

Het allerbelangrijkste aan een Hi-Fi-set is hoe de afzonderlijke onderdelen met elkaar samen-
werken. Wat maakte The Beatles nou zo bijzonder? Was het dat ze de nummers samen schreven? 
Was het de aardsheid van de drummer of de leadgitarist? Of waren het alle factoren samen? 

Als ik nieuwe Hi-Fi-apparatuur ontwerp, is dat voor mij het allerbelangrijkst: hoe klinken de 
verschillende componenten samen? Dat beoordeel ik niet met elektronische meetinstrumenten, 
want die maken slechts een momentopname. Je beoordeelt de prestaties van een ballerina ook niet 
op een foto van haar uitvoering. De enige manier om het echt goed te meten is door te luisteren naar 
hoe een systeem de originele uitvoering van een muziekstuk dat ik door en door ken, weergeeft.

Muziek is voor mij als emotie. Wanneer ik die muziek niet alleen hoor, maar ook voel, 
weet ik dat een systeem geslaagd is.

Ken Ishiwata
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“Het is een hele ontspannen, relaxte manier van  
luisteren en toch mis je geen details.”
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Elke reis begint ergens - in het geval van Fred met een audio- 
set van Philips. “Toentertijd vond ik dat prima apparatuur, 
maar toen een toenmalige huisgenoot thuiskwam met een 
Denon-versterker, wist ik dat er flink wat ruimte voor  
verbetering was. Na een korte omweg via Kenwood en Cyrus 
kwam ik uiteindelijk bij de legendarische CD63mkII KI van 
Marantz terecht.” Dat bleek het begin van een verliefdheid 
die tot de dag van vandaag voortduurt. 

Stereoman
Wanneer je Fred vraagt wat voor hem de belangrijkste reden 
voor die voorliefde voor Marantz is, hoeft hij nooit lang na 
te denken. “Voor mij is het heel simpel: Marantz biedt waar 
voor het geld. De premium-lijn is heel solide en met veel 
oog voor detail gebouwd, biedt enorm goed geluid en is 
toch betaalbaar. De prijs-kwaliteitsverhouding is erg goed. 
Bovendien neemt de geluidskwaliteit per nieuw model toe. 
Voor mij geen surround-systemen, ik hecht erg aan stereo - 
ik wil graag zo puur mogelijk!”

Fred Baas’ reis naar het best mogelijke stereogeluid duurt al een kleine dertig jaar. Hij beleeft 
veel plezier aan het bouwen van zijn eigen speakers. “Als techneut hecht ik aan degelijk gebouwde 

apparaten. Bij Marantz vind ik de kwaliteit die ik zoek.”

Oneindige hobby
En als iemand daarin precies is, is het Fred wel. Op aanraden 
van een ex-docent van zijn studie vliegtuigbouwkunde bouwt 
hij al jaren zelf speakers. Dat begon klein, maar werd naarmate 
de jaren vorderden steeds professioneler. “Je zou het best 
extreem kunnen noemen”, lacht Fred. “Ik bouw ze van staal, 
de onderdelen laat ik met lasersnijders en cnc-zetbanken op 
maat maken, waarna ze door een professionele lasser worden 
afgelast en afgewerkt. Kost wel wat, maar dan heb je ook 
wat! Vroeger liet ik alles doormeten bij een audiowinkel,  
tot ik bedacht dat ik dat natuurlijk net zo goed zelf kon 
doen. Het is voor mij een oneindige hobby – ik kan echt 
blijven ontwerpen en optimaliseren.” 

Woonkamerauditorium
Iemand die zelf speakers bouwt beschikt vast over een 
audiolab met een dikke laag isolatiemateriaal op de muren 
en plafonds. “Dat zou natuurlijk ideaal zijn”, beaamt Fred, 
“maar dat gaat nu eenmaal niet in een woonhuis. In alle 

Fred Baas
volledig omringd door de muziek
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eerlijkheid is het eigenlijk ook niet nodig. Hoewel een aparte 
luisterruimte wel altijd een droom zal blijven heb ik mijn 
HiFi-apparatuur gewoon in de woonkamer staan. Een paar 
jaar geleden heb ik mijn cd-speler vervangen door een net- 
werkspeler. Natuurlijk hecht ik ook aan cd’s, maar tegen het 
gemak van gauw even Spotify vanaf een tablet streamen, 
internetradio en direct toegang tot mijn omvangrijke gedigi- 
taliseerde muziekcollectie kunnen die helaas niet meer op.” 
Alle cd’s de deur uit dus? “Voorlopig staan ze veilig wegge-
stopt in een doos, want je weet maar nooit!”, lacht Fred.

Waardevast
Door die jarenlange ervaring met ontwerpen en bouwen van 
speakers weet Fred precies welke apparatuur je niet moet 
hebben. “Als je zelf speakers bouwt, krijg je in de gaten 
hoeveel beter het kan voor hetzelfde bedrag dat je vaak in de 
winkel aan speakers kwijt bent. Maar ik heb niet de kennis 
en ambitie ook mijn versterkers zelf te gaan ontwerpen. Ik ben 
eerlijk gezegd erg tevreden met mijn Marantz-apparatuur,  
ik zie daar ook niet veel ruimte meer voor verbetering.”  
Hij struint alsnog regelmatig het internet af op zoek naar 
nieuwe of gebruikte apparatuur. “Mijn laatste drie sets waren 
weliswaar nieuw, maar dat is voor mij geen eis: online zie ik 
vaak kansen die ik niet kan laten schieten. Sets die ik niet 
meer gebruik, verkoop ik daar ook. Het voordeel van Marantz 
is dat het heel waardevast is. Er is altijd wel een liefhebber 
aan wie ik de apparatuur kan verkopen.”

Pride of ownership
Hoewel Fred zeker niet opschept met zijn set, vindt hij het 
natuurlijk wel mooi om deze aan mensen te demonstreren. 
“Natuurlijk, dat hoort er wel bij - dat stukje pride of 
ownership. Het ziet er schitterend uit, en het klinkt prachtig. 
Het is een hele ontspannen, relaxte manier van luisteren en 
toch mis je geen details, het is alsof je volledig wordt omringd 
door muziek, alles op de juiste plaats, net alsof de zanger, 
zangeres of het orkest in je woonkamer staat. Met Marantz 
heb ik alles wat mijn verwende oren willen.”

“Voor mij geen surround-systemen, 
ik hecht erg aan stereo - ik wil 
graag zo puur mogelijk!”
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“Van een goede concertregistratie of film in surround  
word ik een enorm gelukkig mens.”
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Die voorliefde voor goede audio heeft hij niet van een 
vreemde. “Mijn vaders audioapparatuur vond ik als klein 
kind al indrukwekkend. Dus toen ik eenmaal de financiële 
middelen had, was ik niet te houden.” Maar waar pa zwoor 
bij Pioneer en Technics, koos de zestienjarige Rob voor 
Marantz. “De prijs-kwaliteitsbalans was voor mij doorslag-
gevend. Marantz beviel me in algemene zin ook gewoon het 
best. Het was bovendien simpel te configureren, iets dat zeker 
niet gezegd kan worden voor alle surround-sets uit die tijd.”

Concertman
Als je het liefhebbers vraagt, is het ofwel stereo, ofwel 
surround - een middenweg bestaat niet. Zo ook bij Rob. 
“Het draait voor mij echt om het beste surroundgeluid.  
Ik ben meer een film- en concertman. Met het juiste geluid 
om mij heen krijg ik echt het gevoel dat ik er zelf bij ben. 
Van een goede concertregistratie of film in surround word 
ik een enorm gelukkig mens.” Hij ziet zichzelf daarom ook 
niet als een audiofiel: “De kern van het verhaal voor mij is 

Rob Kuijpers was nog niet eens volwassen, toen hij bijna twintig jaar geleden zijn eerste 
Marantz-receiver kocht. Tieners zijn misschien niet direct de doelgroep waar je bij HiFi-audio 

als eerste aan denkt, beaamt hij. “Aan de andere kant - de één geeft het aan een scooter uit, 
de ander aan een mooie auto. Ik besloot het in goed geluid te steken.”

dat je moet doen wat je gaaf vindt. Dus ik zou nooit een 
bepaald genre muziek gaan luisteren omdat je set daarvoor 
het meest geschikt is. Persoonlijk draai ik het liever om: de 
apparatuur moet wat ik mooi vind, goed weergeven - anders 
kun je ook geen rust vinden”, lacht Rob.

Liever op de bank dan naar de bioscoop
Zoals Robs vader hem inspireerde, geeft hij zijn voorliefde 
voor audio ook weer door aan zijn eigen gezin. “Mijn vrouw 
kent mij niet anders dan als liefhebber. Toen we elkaar 
ontmoetten had ik al een plasma-televisie en dat surround- 
systeem op mijn kamer. Ik had het zo goed voor elkaar, dat 
mijn vader vaak boven film kwam kijken! Dat heeft zich in 
mijn eigen huis alsmaar verder ontwikkeld, tot luidsprekers 
in het plafond en - sindskort - Dolby Atmos dankzij de 
Marantz 7012 AV-receiver.” Het gevolg is dat zijn kinderen 
liever thuis op de bank films kijken dan in de bioscoop. 
Rob snapt dat wel. “Ze zitten hier altijd in de sweet spot, 
terwijl dat in de bioscoop elke keer opnieuw afwachten is.”

Rob Kuijpers
geluid dat ik uit duizenden herken
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Waardevast
Hoewel Rob zijn apparatuur het liefst nooit zou wegdoen, 
zijn er natuurlijk wel grenzen aan wat hij in huis kwijt kan. 
“Voordeel van Marantz vind ik dat je het makkelijk kunt 
doorverkopen. Het is heel waardevast. Apparatuur die op 
leeftijd is, is nog steeds enorm gewild. Zo mooi worden ze 
niet meer gemaakt - ook niet door Marantz zelf ”, zegt hij 
wat somber. Dan: “Maar dat snap ik ook wel. In mijn woon- 
plaats Tilburg waren vroeger zeven audiozaken, nu zijn het 
er nog maar drie. Mijn dealer zegt ook vaak dat er nog wel 
gekken zoals ik zijn, maar de meeste mensen toch naar  
een compacte, geïntegreerde oplossing zoeken, zoals een 
draadloos muzieksysteem. Fantastisch spul, maar gewoon-
weg niet voor mij.”

Gedeelde liefde voor Marantz
Rob zorgt dat zijn opstelling bij de tijd is, maar hoeft  
zeker niet altijd het nieuwste van het nieuwste te bezitten. 
“Natuurlijk komen er steeds meer mogelijkheden bij 
naarmate je meer financiële slagkracht krijgt. Ik vind het 
leuk om online bij andere liefhebbers inspiratie op te doen, 
al bepaal ik natuurlijk uiteindelijk wel zelf wat ik koop. 
Maar zonder audioforums had ik bijvoorbeeld nooit een 
tweede subwoofer neergezet.” Als lid en moderator van het 
Marantz-forum van het eerste uur sloot Rob vriendschappen 
voor het leven. “Hoewel ieder zo zijn eigen voorkeuren heeft, 
delen we allemaal de voorliefde voor Marantz. Waarom,  
dat zou ik niet goed kunnen uitleggen. Het is denk ik een 
beetje als een auto: je kunt een bepaald gevoel hebben bij 
een merk, en type. Marantz-apparatuur heeft een bepaalde 
sound - die herken ik uit duizenden.”

“De kern van het verhaal voor 
mij is dat je moet doen wat je 
gaaf vindt. Dus ik zou nooit een 
bepaald genre muziek gaan 
luisteren omdat je set daarvoor  
het meest geschikt is.”
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“Mijn muzieksmaak is altijd heel erg breed geweest,  
juist omdat ik van alles op de radio door elkaar heen hoorde.”
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De interesse voor muziek begon bij Maurice al vroeg.  
“Als zesjarige zat ik al met cassettebandjes in de aanslag voor 
de radio, klaar om mijn favoriete nummers op te nemen”, 
herinnert hij zich. “Ik kon hele middagen doorbrengen met 
het terugluisteren van die opnames.” Dat deed hij op een 
samengeraapt audiosetje, want in zijn gezin was hij de enige 
met een muzikale hobby. “Op mijn negentiende had ik de 
middelen om een goede audioset te kopen. Als eerste was 
duidelijk welke speakers het moesten worden, daarna kwam 
de moeilijke zoektocht naar een passende versterker.” 

Warme klank
Maurice werd geraakt door het geluid van Marantz. Een 
audiofiele neef hielp de knoop doorhakken. “Hij had een 
PM95 van Marantz. Die bleek precies dat geluid te bieden 
dat ik nodig had. Dus toen hij me tipte dat bij een HiFi- 
zaak een exemplaar voor een hele goede prijs te koop stond, 
heb ik die aangeschaft.” Het is inmiddels bijna 20 jaar 
geleden, maar Maurice herinnert zich de warme klank van 
het apparaat als de dag van gisteren. “Ik hou van rijk geluid, 

Maurice Heuveling deelt zijn liefde voor goed geluid graag met anderen: hij richtte er zelfs 
het Marantz-forum voor op. “Fantastisch hoe dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een plek 

waar liefhebbers elkaar tegenkomen. Ik heb daar echt vriendschappen zien ontstaan.”

en die versterker bracht net dat beetje extra. Ik luisterde in 
die tijd heel veel naar singer-songwriters. Marantz maakte 
de muziek net wat smeuïger.”

Brede muzieksmaak
Hoewel Maurice in bepaalde perioden altijd één genre  
meer ruimte gunt dan andere, laat hij zich er zeker ook niet 
door beperken. “Mijn muzieksmaak is altijd heel erg breed 
geweest, juist omdat ik van alles op de radio door elkaar heen 
hoorde. Door de jaren heen heb ik perioden van progmetal, 
experimentele jazz, klassiek, house, rap en dus singer-song-
writer doorgemaakt. Eigenlijk is er maar één regel als ik 
muziek draai: ik kies wat me op dat moment het meeste 
aanspreekt.” Hij is dan ook niet iemand die het vroeger 
allemaal beter vond - hoogstens dat het radioaanbod vroeger 
diverser was. “Nu hoor je op veel zenders dezelfde overge-
produceerde, emotieloze popmuziek, maar er wordt wel 
degelijk nog hele goede muziek gemaakt. Je moet er gewoon 
wat beter naar zoeken.”

Maurice Heuveling
precies het geluid dat ik nodig had
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Stereoman
Maurice ziet zichzelf als een stereoman. “Maar waar sommige 
audiofielen zeggen dat stereo het summum is, zit ik er toch 
wel wat genuanceerder in”, lacht hij. “Het is gewoon net 
waar je zin in hebt. Surround en stereo hebben allebei hun 
eigen doel en voordelen. Een goede concertregistratie gaat 
leven door surround. Maar omdat voor mij muziek wel echt 
de hoofdmoot is, heb ik gekozen voor het best mogelijke 
stereogeluid.” 

Analoog geluid
Gebruiksgemak staat daarbij wel voorop. “Voor lp’s en cd’s 
is veel te zeggen, maar soms is streamen ook gewoon handig. 
Als ik op mijn laptop zit te werken, of met de koptelefoon 
op door het huis loop, gebruik ik graag Spotify of stream ik 
vanaf mijn NAS,” zegt Maurice. “Maar als ik er de tijd voor 
kan nemen, wil ik nog wel eens een lp op de platenspeler 
leggen. Het is die totaalbeleving: de grote hoezen met mooie 
foto’s en songteksten, het analoge geluid. Ik heb wel eens 
met vrienden een test gedaan door hetzelfde album eerst op 
cd en vervolgens op lp te draaien. Iedereen vond de lp het 
beste klinken, maar dacht dat het de cd was”, lacht hij. 

Zelfgebouwde speakers
Maurice zoekt graag en lang naar de beste waar voor zijn geld. 
Zelf speakers bouwen om zo te besparen is voor hem dan 
ook geen probleem. “Sommigen maken dat ingewikkelder 
dan het is, want er zijn een hoop kant-en-klare bouwpak-
ketten op de markt. Een aantal winkels in Nederland 
specialiseert zich er ook in. Toen ik las over een zelfbouw-
pakket dat over hetzelfde opbouw als een top-of-the-line 
speaker beschikte, ben ik toch maar eens naar die dealer 
gereden. Dat geluid beviel me zo goed, dat ik besloten heb 
die speakers ook te bouwen. Ze klinken echt fantastisch.”

Mensen verbinden
Marantz verbindt mensen - het forum dat Maurice samen 
met zijn neef oprichtte is daarvan het levende bewijs.  
“Ik ken verhalen van mensen die inmiddels met de hele 
gezinnen erbij samen oud en nieuw vieren. Dat doet me  
wel wat”, zegt hij. “En ik heb er zelf ook leuke contacten 
opgedaan. Toen het afgelopen winter zo enorm koud was, 
begaf mijn verwarmingsketel het. Een vriend van het forum 
hielp via WhatsApp en telefoon met de reparatie, wilde zelfs 
eventueel langskomen. Waar de liefde voor geluid al niet 
goed voor is!”

Het Marantz-gevoel
“Voor mij is het allerbelangrijkst dat de apparatuur die je 
gebruikt uit de weg gaat, zodat alleen het geluid overblijft”, 
zegt Maurice. “Toen ik die Marantz-versterker aanzette,  
zat ik niet meer naar apparatuur te luisteren, maar naar  
de muziek. Dat is voor mij het Marantz-gevoel.”

“Eigenlijk is er maar één regel 
als ik muziek draai: ik kies wat 
me op dat moment het meeste 
aanspreekt.”
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“Ik ben een diehard stereoman, om de doodsimpele reden  
dat ik nu eenmaal maar twee oren heb.”
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Cor vond een medestander in zijn broer. Samen togen 
ze naar een audiozaak, waar ze al snel uitkwamen bij de 
PM1030-versterker van Marantz. “Dat was geen vooropgezet 
plan, maar meer toeval. Het symmetrische frontontwerp sprak 
ons erg aan. Ik zou zelfs durven zeggen dat het liefde op het 
eerste gezicht was”, zegt Cor. “Toen mijn broer een aantal 
jaar later zijn eigen lp-collectie en apparatuur de deur uitdeed, 
deed dat – zoals dat ook gaat met afstand doen van iemand 
van wie je houdt – wel echt zeer.”

Bloed kruipt waar het niet gaan kan
Het had het begin van een lange liefdesverhouding met 
Marantz kunnen worden, maar het leven loopt niet altijd 
zoals gepland – ook bij Cor niet. Door chronische ziekte 
kon hij lange tijd niet werken. “Ik kwam daardoor ook niet 
goed meer aan muziek toe. Pas eind jaren ’90 heb ik besloten 
mijn hobby weer op te pakken, met een cd-speler en 
versterker van Denon”, zegt Cor. Maar bloed kruipt toch 

Het leven van Cor de Rooij draait om muziek: al in 1977 kocht hij zijn eerste HiFi-versterker. 
Al werd die interesse in goed geluid hem niet met de paplepel ingegoten: “Door mijn ouders werd 

niet serieus naar muziek geluisterd. De radio stond vaak aan – maar dat is natuurlijk niet hoe 
je het wil hebben.”

waar het niet gaan kan, en binnen een aantal jaar vond hij 
zichzelf terug bij zijn audiodealer voor een nieuwe Marantz- 
set. “Grappig hoe dat gaat - voor ik het wist liep ik de deur 
weer uit met een aantal dozen, die ik thuis meteen heb 
uitgepakt. Ik kon er voor het eerst in lange tijd weer echt 
van genieten.”

Die-hard stereoman
Voor een luisterkamer heeft Cor thuis geen plek, maar dat 
hoeft ook niet. “Een audiofiel zou ik mezelf niet meer noemen, 
al heb ik uiteraard nog wel een voorkeur voor stereogeluid. 
Ik ben een diehard stereoman, om de doodsimpele reden 
dat ik nu eenmaal maar twee oren heb”, lacht hij. “Maar 
waar sommige mensen zweren bij een bepaalde ‘sweetspot’, 
geniet ik gewoon overal in de kamer van geluid. Via de 
speakers, maar net zo graag via de HiFi-hoofdtelefoon die  
ik op mijn versterker aansluit.”

Cor de Rooij
liefde op het eerste gezicht
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“Grappig hoe dat gaat - voor ik 
het wist liep ik de deur weer uit 
met een aantal dozen, die ik thuis 
meteen heb uitgepakt. Ik kon er 
voor het eerst in lange tijd weer 
echt van genieten.”

Van progrock tot klassiek
Wat klinkt daar dan voor muziek uit? “Van alles – van 
klassieke stukken tot progrock en Americana. Je kunt mij  
’s nachts wakker maken voor The Eagles, Genesis of King 
Crimson. Om die muziek goed weer te geven, heb je 
gewoonweg geschikte apparatuur én dragers nodig. Ik zweer 
daarom bij cd’s: zo lang die worden verkocht, zal ik niet 
overstappen op streaming.” 

Geweldig geluid
Cor volgt de bewegingen van Marantz op de voet, vooral 
online. “Sinds 2010 ben ik lid van het Marantz-forum.  
Dat was echt als een warm bad: ik heb er een hele hoop 
andere liefhebbers ontmoet, met wie ik tips uit kan wisselen.” 
Het lukt hem om budgettaire redenen niet om altijd het 
nieuwste van het nieuwste te hebben staan – maar dat hoeft 
ook niet van Cor. “Ik ben er ook wel achter dat dat voor mij 
geen noodzaak is. De sport voor mij is om uit een vorige 
lijn het topmodel te kiezen. Als ik goed spaar en niet 
vervang om het vervangen maar enkel wanneer het echt 
nodig is, lukt het met Marantz prima om geweldig geluid  
te realiseren!” 
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