
criteria Alex Simu Corien Hoepman Geert Schrijver Marc Nederhoff

eerste indruk 3 4 4 4

uiterlijk 3 3 4 3

hoe voelt het aan 3 3 5 4

indruk na inspelen 3 4 3 4

weerstand af- of toename na inspelen 3 3 3,5 4

weerstand 2 2 4 4

stabiliteit 2 5 3,5 3

aanzet 5 1 4,5 3

vergelijking 5 4 3,5 3

algemeen oordeel 3 4 4 4
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Danzirieten
door Karin Vrieling

Het Italiaanse Danzi Reeds is een nieuwkomer op de Neder-
landse markt. Sinds 1996 maakt deze kleine Italiaanse onder-
neming professionele rieten voor klarinet, fagot en hobo. Het 
aanbod beperkt zich tot rieten voor besklarinet met Franse 
baan, in sterktes van 2 tot en met 4. In Nederland worden de 
rieten verkocht via Con Brio Music, dit bedrijf is gevestigd te 
Bocholtz (Limburg) en heeft een webwinkel op www.conbrio-
music.nl. 

Testpanel
Een testpanel bestaande uit de klarinettisten Alex Simu, Corien 
Hoepman, Geert Schrijvers en Marc Nederhoff probeerde de 
rieten uit. Hun bevindingen staan hieronder beschreven. 
Alle testers gaven aan dat de Danzirieten niet erg lijken op de rie-
ten die ze normaal gebruiken (hieronder vallen onder andere eigen 
gemaakte rieten en Vandoren V12-rieten).
In de tabel zijn een aantal belangrijke criteria weergegeven. Opval-
lend is dat de  beoordelingen op de meeste criteria niet ver uiteen-
lopen (uitzondering: weerstand, stabiliteit, aanzet). Hierbij is het 
misschien ook goed om op te merken dat de testers onafhankelijk 
van elkaar, in hun eigen omgeving, getest hebben. 

Uiterlijk en balans
Corien is erg te spreken over het uiterlijk: “Mooie geelgouden 
kleur, de nerven fijn en dicht bij elkaar, dit is doorgaans goed 
voor een evenwichtige trilling van het riet.” Marc geeft over het 
uiterlijk aan dat “de hiel van vier van de testrieten niet netjes sym-
metrisch was. Het gevolg hiervan is dat het profiel aan de linker- 
en rechterkant van het riet niet gelijk is. Dat waren ook de rieten 
die het meeste werk nodig hadden tijdens het balanceren.” 
Ook Corien geeft aan dat de rieten onderling nogal van elkaar ver-
schillen: “Sommige rieten zijn niet goed in balans gebracht, het 
lijkt of ze scheef in een mal zijn terechtgekomen, waardoor soms 
één van beide kanten links of rechts dunner is geschuurd dan de 
andere. Wie handig is en zijn eigen rieten een beetje bijwerkt, 
kan ook van deze rieten nog best iets moois maken.”
Alex geeft juist aan dat alle rieten een goede balans hadden, “met 
als kenmerk een dunne tip, en dat is goed voor het altissimoregis-
ter.” Over de afwerking is hij minder te spreken: “De afwerking 
van het riet is een beetje ruw, waardoor het riet veel water in 
zich opneemt en wat instabiel wordt.” En wat vreemd was: “De 
2,5 rieten waren zwaarder dan de 3,5!”
Corien: “De achterkant voelt ruw aan en de tip voelt wat stug en 

Toelichting bij de criteria in de tabel:
 eerste indruk/uiterlijk/hoe voelt het aan/indruk na inspelen: 1= negatief  5 = positief 
 weerstand na inspelen: 1= neemt erg toe 3 = als 1e keer 5 = neemt erg af
 weerstand: 1= voelt niet goed  5 = voelt goed
 stabiliteit: 1= niet stabiel  5 = zeer stabiel
 aanzet: 1= (te) moeilijk  5 = makkelijk
 vergelijking: 1= lijken onderling erg op elkaar 5 = zijn erg verschillend
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onbuigzaam. In plaats van een omgekeerde V-vorm lijkt het of 
Danzi af en toe meer naar een vierkante vorm neigt. Hierdoor 
geeft het riet behoorlijk wat tegendruk en kan dit wat problemen 
geven bij met name het aanzetten in het hoge register. Het is 
lastig om met zoveel tegendruk mooi pianissimo te spelen. Verder 
maakt dit de klank bij sommige rieten wat dof.”

Bewaarhoesjes
Alex Simu vertelde dat hij voor de test alle rietjes eerst op een 
vlakke ondergrond legde, om ze als het ware een beetje terug te 
buigen. Hij denkt dat de hoesjes er debet aan zijn zijn: “De plastic 
bewaarhoesjes zijn niet erg efficiënt en sommige rieten waren 
gebogen.” 
Maar Corien zegt juist: “Ik denk dat het riet, mede dankzij het 
rietendoosje, goed in vorm blijft. Tijdens het spelen wordt de tip 
van het riet vaak wat naar het mondstuk toe gebogen. Het doosje 
van Danzi zorgt ervoor dat de tip van het riet enigszins terug 
omhooggeduwd wordt, zoals ook de doosjes die Rico vroeger 
gebruikte dat deden. Een slimme manier om je rieten langer mee 
te laten gaan.”
Marc vertelt dat hij wel even moest wennen aan de verpakking: 
“Naast dat het weer onnodig veel plastic bevat, moest ik ook 
het open maken van het hoesje onder de knie krijgen. Twee keer 
belandde het rietje op de grond in plaats van op de tafel.”

Klank
Aan alle testers werd gevraagd om aan te geven wat ze van de 
klank vonden, waarbij de volgende keuzes voorgelegd werden:  
• niet vol / beetje vol / mooi vol
• niet helder / beetje helder / helder
• geen kern (‘zwiebert’)/ beetje kern / duidelijke kern 
Wat betreft de volheid lopen de meningen erg uiteen, twee testers 
vinden de klank een beetje vol, een ander vindt het niet vol en de 
vierde vindt het mooi vol. Over de helderheid is meer overeen-
stemming, deze varieert van een beetje helder tot helder, waarbij 
Corien aangeeft dat de helderheid per riet verschillend is, afhan-
kelijk van de vorm in het riet. Twee testers horen een duidelijke 
kern, de andere twee horen ofwel een beetje kern of geen kern. 

Alex: “Het geluid is tamelijk helder en dat is een voordeel voor 
a- en g-klarinetten, omdat deze instrumenten soms zwaar kunnen 
zijn en met deze rieten reageren ze veel sneller. Op de bes- en 
c-klarinetten is het geluid heel helder. Het is transparant en wol-
lig, dat kan heel handig zijn in bijvoorbeeld een harmonieorkest 
zodat je de toon makkelijk kunt aanpassen aan de groep.”
Marc: “De toon is wat scherper dan ik gewend ben en de aanzet 
is iets zwaarder.”
Corien noemt de “grote, diepe toon, die zeer open en resonant 
is en egaal in alle registers.” Maar ze vindt de aanzet in het hoge 
register te moeilijk gaan en speelt liever op een riet dat wat minder 
weerstand geeft. “De rieten die ik doorgaans gebruik, zijn anders 
van vorm en daardoor flexibeler en milder. Danzirieten zijn wat 

brutaler qua klank. Maar ik zou willen dat ik weer eens een plan-
tage vond die zulk mooi materiaal kan leveren. Danzi betrekt zijn 
rietenhout uit de VAR in Zuid-Frankrijk.” 
 
Algemeen oordeel
Het algemene oordeel van de testers is positief, waarbij verschil-
lende redenen genoemd worden. 
Geert Schrijvers zegt: “Ik ben erg te spreken over de rieten; ze 
zouden van mij net iets meer weerstand mogen hebben. Nu is 
mijn vergelijking ietwat mank: ik gebruik normaliter een mond-
stuk met Duitse baan, in combinatie met Vandoren White Master 
rieten. Maar bij deze rieten speelde ik op een Frans mondstuk en 
dan nog veel in klezmerstijl ook.”
Alex: “De rieten spelen prettig en makkelijk, ze hebben een snelle 
aanzet en zijn heel flexibel. Ze zijn zeer goed voor mensen die 
van weinig weerstand houden en zeker voor veel leerlingen en 
amateurs.”
Marc Nederhoff: “Na het balanceren spelen de rietjes goed. 
Toch spelen zie niet zo lekker als mijn V12’s. Het lijkt erop dat ze 
niet zo goed passen bij mijn mondstuk. Schuiven met de rietbin-
der helpt wel iets, maar het blijft niet optimaal. Ze spelen iets 
zwaarder dan de V12’s.” 
Corien: “Ik ben toch vooral positief omdat het zulk mooi rieten-
hout is dat Danzi gebruikt. Hier en daar een beetje bijwerken 
kan geen kwaad, maar dan heb je toch mooi klinkende rieten 
die een tijdje meegaan. Ik zou ze zeker een keertje proberen. 
Houd er rekening mee dat de rieten iets zwaarder zijn in vergelij-
king met bijvoorbeeld Vandoren, maar als je er toch wat af gaat 
schuren, komt het nummer wel ongeveer overeen.”

Alex Simu’s testmateriaal…
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