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Een uitzonderlijke                 
                indruk
Heeft u ook wel eens een ervaring opgedaan, welke een hele diepe in-

druk achterlaat? Men noemt dat onvergetelijke momenten. Dit ervaar je 

bijvoorbeeld tijdens het bijwonen van een live concert of fi lm, het aan-

schouwen van kunst, maar ook bij een introductie van een nieuw product 

of een ontmoeting met bijzondere mensen. Wij schrijven voor Music Emo-

tion en dit keer in ‘Audiogoeroes’ zijn er twee dingen die meespelen. Een 

introductie op de AZ Show van een, voor mij totaal, onbekend merk na-

melijk het merk Blumenhofer en de ontmoeting met een bijzonder mens 

en de maker van de Blumenhofer luidspreker; Thomas Blumenhofer. 

Het begon allemaal in de grote zaal van 
het AZ Stadion, daar stonden in black 
tie twee Blumenhofer Genuin FS 1, ge-
koppeld aan een Loit Passeri cd-spe-
ler en een Kanzy buizenversterker. Het 
beste geluid van deze beurs. De eer-
ste kennismaking was daar, de volgen-
de zou snel volgen op de Café Engels 
Show. Helaas een teleurstelling, hoe 
moeilijk kan het zijn de combinatie van 
ambiance lees ruimte en de interactie 
van de gepresenteerde geluidsinstal-
latie. Exact dezelfde apparatuur en ka-
bels zoals in het AZ Stadion, alleen de 
ambiance/ruimte was, zo bleek, heel 
anders. Toch inmiddels wel geleerd 
dat je niet kan afgaan op slechts één 
of in dit geval twee luisterervaringen. 
De derde luisterervaring was bij Tho-
mas Blumenhofer thuis in Walkerts-
hofen. Wij werden met ons team op 
de High End München uitgenodigd 
om zijn zaak te bezoeken. Zaak… eh 
een prachtig landhuis, welke hij overi-
gens zelf heeft gebouwd en dat geldt 
ook voor de stoelen en tafels, ja eigen-
lijk het gehele interieur. Daar stond hij 
dan de Blumenhofer Genuin FS 1 nu 
omringt door een hele familie Blumen-
hofers van klein tot heel groot.

AUDIOGOEROES (DEEL 13)
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Bescheiden

Grappig… Toen wij net aankwamen, 
was er geen stroom. Een graafmachi-
ne had de stroomkabel doorboord, de 
kraanmachinist kreeg even een punk-
kapsel… denk ik dan. Mede door de 
Deutsche Gründlichkeit was de stroom 
binnen een half uur weer op peil. Tijd 
voor koffi e en een ontmoeting met Tho-
mas Blumenhofer. Een zeer bescheiden 
man die niet zichzelf, maar de producten 
die hij maakt laat spreken en dat is zeer 
aangenaam als je sommige audio pro-
feten in ogenschouw neemt. Wij nemen 
in een, door hemzelf, nagebouwde Riet-
veld stoel plaats en het audiofeest kan 
beginnen. Ik aanschouw twee zeer forse 
luidsprekers, een tweeweg systeem met 
een woofer en een hoorn daarboven op 
met de mooie Italiaanse naam Gran Gi-
ola. Als je denkt dat dat een grote luid-
spreker is, staat daarachter een nog veel 
groter systeem met de naam Wiki. 
De elektronica die deze jongens aan de 
praat moet krijgen, heb ik wel gefotogra-
feerd maar niet genoteerd. De meeste 
zullen de Loit Passeri cd-speler wel her-
kennen. Hoorn luidsprekers??? Wel om 
de koe bij de hoorns te vatten, zou je 
snel de vooroordelen kunnen aanvoe-
ren waarvan één het geluid is te upfront, 
maar Thomas heeft iets gedaan met de 
bestaande hoorns, welke een heel bij-
zondere impact hebben op het totale 
geluidsbeeld. 

Uitzonderlijk

De Blumenhofers kwetteren en snette-
ren niet. In tegendeel, hier hoor je zo’n 
uitzonderlijk live geluid zowel qua bele-

ving als geluidsdruk. Een aantal andere 
elementen spelen fl ink mee, geen snij-
dende violen, schetterende trompetten, 
alle muziek of zo u wilt muziekinstrumen-
ten hebben een authentieke zachtheid. 
Zo herkenbaar als je veel live concerten 
bezoekt. Weer werd ik met mijn neus op 
de feiten gedrukt, jawel een lp klonk bij 
Thomas net zoals bij Van den Hul, ma-
gisch. Peter Dekker maakte meteen een 
foto van de lp hoes en daarvan heb ik nu 
een cd productie in huis. 
Ja, van deze productie gaan wij een spe-
ciale cd maken, de mastertapes zijn in-
middels al onderweg. Wij hebben van 
11.00 tot en met 15.00 uur continue 
muziek gedraaid. De resultaten: Cor 
Kleijn kocht op de hotspot door bemid-
deling van Marco de Wilde, de impor-
teur van Blumenhofer, een set Genuin 
FS 3.2.  Ikzelf ging ook voor de bijl voor 
een set Genuin FS 1, die ik nu in mijn 
masterstudio gebruik. Het geluid van 
deze set luidsprekers is zo compleet an-
ders dan het gemiddelde, zo u wilt het 
beste hifi /high-end geluid. 
Met een immens brede stage, alle bo-
gen zijn er. Ik weet het, de superlatieven 
raken uitgeput hoe kom je ooit boven 
datgene uit wat je eerst hebt neerge-
pend van een vorige bijzondere luid-
spreker. Kijk… de top van de top is re-
delijk met elkaar te vergelijken de KEF’s, 
B&W, Wilson, Canton, Avalon, Kharma 
en ga zo maar door, maar de Blumenho-
fer is echt andere koek. 

Puur

Thomas Blumenhofer heeft zijn luisterer-
varing eigenlijk opgedaan met het maken 

van grote hoorn luidspreker systemen 
voor theater, bioscopen, ja zelfs disco-
theken. In 2006 is hij geleidelijk overge-
gaan om een hifi /high-end lijn te creë-
ren samen met zijn Italiaanse zakelijke 
partner en audiovriend Dr. Ing. Andrea 
Vitali. Samen runnen zij de zaak Blumen-
hofer Acoustics. Thomas zorgt voor de 
Duitse ‘Gründlichkeit’ en Andrea voor 
de welbekende gepassioneerde Itali-
aanse emotie. Ik denk dat we heel veel 
van deze mannen gaan horen en ik denk 
ook dat zij in staat zijn om de bestaan-
de celebrities op luidsprekergebied te 
evenaren en zelfs voorbij te streven. Ik 
weet ook dat elke recensent van een 
audio magazine uiteraard zijn persoon-
lijke voorkeuren heeft in muziek en ge-
luidsapparatuur. De smaak van mijzelf is 
aan verandering onderhevig in een gro-
te liefde voor het live geluid en dat thuis 
ook op behoorlijke sterkte te kunnen 
weergeven. Zo puur in de meest natuur-
lijke vorm. Ik hoef eigenlijk niet verder uit 
te weiden dat Thomas Blumenhofer een 
uitzonderlijke indruk op ons heeft ach-
tergelaten, een bescheiden persoonlijk-
heid met liefde voor muziek en een zeer 
vakkundige ambachtsman. 
Overigens heeft hij ook een grote verza-
meling van apparatuur, waaronder Ma-
rantz vintage apparatuur, maar dat is 
slechts een leuke hobby. Om u als lezer 
de gelegenheid te geven om een luister-
sessie bij mij thuis bij te wonen, kunt u 
als u daar interesse voor heeft, uzelf per-
soonlijk opgeven via info@sts-digital.nl.

Fritz de With, Balance Engineer STS Digital


