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Een jaar geleden

startte gitarist Wim den

Herder de Guitar Academy. lnmiddets zijn er
drie vestigingen in Amsterdam en Haarlem.
Daarnaast treedt hif veetvutdig op met zijn
eigen band en andere coryfeeën. En oh ia' hij

studeert ook nog wiskunde. "Als je verschitlende doelen hebt, word je enorm uitgedaagd'"
:,r;

,en",

*'l.,"t

"an

Leeuwen

Ë'.l

fotografie Ton Zonneveld

im den Herder (26) komt uit een
supermuzikale familie en dat hij erfelijk
is belast, werd al vroeg duidelijk. In
1996,

waalfjaar oud, treedt hij voor

de televisie op samen met de Nederlandse gitaarlegende lan Akkerman. De jongen valt meteen op,

wordt uitgenodigd voor de Nationale Gitaarkampioenschappen en wint de hooftlprijs' In zoo8
studeert hij af aan het conservatorium. Hoe goed
Den Herder is? Zoek op YouTube en je vindt onder
meer het Íilmpje waarin hij een razendsnelle pianosolo vanjazzvírtuoos Oscar Peterson noot voor
noot naspeelt. In zooT vergezelt hij gitarist Harry
Sacksioni tijdens een deel van diens tournee'
In de loop der jaren ontwikkelt Den Herder een
eigen stijl. Hij brengt in zoog de dvd 'trntroducing:
Wim den Herder Trio' uit en treedt regelmatig op

metditjazztrto.
Drie vestigingen
Wie denkt dat Den Herder vierenwintig uur per
dag bezig is met gitaar spelen heeft het mis' Want
naast een studie wiskunde is hij ondernemer en wel
één met eigenzinnige opvattingen. Eind zoo8 start '
Den Herder de Guitar Academy, een gitaarschool
die in korte tijd uitgroeit tot een bedrijf met drie
vestigingen in monumentale panden in Amsterdam
en Haarlem. Aan de Guitar Academy geven inmiddels
tien beroepsgitaristen les aan zo'n honderd leerlingen. Dit zijn vooral volwassenen die er ook's avonds
terechtkunnen. Over de afivisseling tussen muziek,

nÍ.72o7o = Eigen

Bedriif
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Bii de Guitar Academy staat
passie voor de gitaar centraal.
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studie en ondernemerschap zegt Den Herder:
"Ik vind het heel belangrijk om meerdere dingen
tegelijk te doen omdat het inspireert. De ervaringen
die ik opdoe als ondernemer kan ik kwijt in mijn
muziek. Die komt daardoor nog beter tot haar
recht. Anderzijds brengen mijn contacten in de
muziekwereld me verder in het ondernemerschap.
Meerdere dingen tegelijk doen leert je ook plannen.
Buiten het slapen heb je per week ongeveer honderd
uur totje beschikking. Als je verschillende doelen
hebt, word je enorm uitgedaagd. |e moet noodgedwongen woekeren met je tijd. Dat zorgt ervoor
dat ik heel efficiënt werk en studeer en daardoor
ook weer beter presteer. "
Discipline is beiangrijk om iets te bereiken, zowel
in muziek als in het ondernemerschap, is zijn stellige
overtuiging: "Iets bereiken is nier zo moeilijk. fe
moet alleen kunnen verwaarlozen. Dat klinkt raar
maar het is echt zo. Zovewtaarloos ik geregeld de
televisie, mijn sociale leven en het huishouden."

Guitarmiles sparen
Ool< de school van Den Herder heeít een eigen

filo-

sofie. Passie voor de gitaar staat centraal: "Je hart
volgen is bij ons veel beiangrijker dan regel$es ofeen
s

cho ols e aanpak. Onz e \eraren

zijn afges tude erde

topmusici die tegelijk inspirerende coaches zijn.We
combineren oude en nieuwe onderwijsmethoden.
Thuis log je in op onze Guitar Community en vind je
extra lessen, tips, YouTube-filmpjes, begeleidingsmp3's en andere tutorials. In de muziek gaat het

www.kvl(.nl

om meters mal<en. Bij ons verdien je guitarmiles
met het aantal uren dat je studeert. Die miles kun
je vervolgens inwisselen voor gratis lessen of
opnametijd in de studio."

Jubiteum
Onlangs was Den Herder op de Startersdag van
I(amer van I(oophandel Amsterdam: 'Alles stond er
in het teken van doen, doen en nog eens doen. Dat
sprak me enorm aan. Ik bruis van de ideeën die ik wil
uitwerken. Binnenkort komt er een app op de markt,
die 'Tune the day' gaat heten, een life managementapplicatie voor de mobiele telefoon. Deels is zij te
gebruiken bij de gitaariessen, je kunt er onder meer
efficiëntje gitaarstudie mee bijhouden en vorderingen online doorsruren, maar zij is ool< bruikbaar in
het dagelijks leven."
In maart viert de Guitar Academy haar eénjarig
jubileum met een spetterend gitaarfestijn dat live
wordt uitgezonden door Radio ó in panama in
Amsterdam. Alle grote namen uit de vaderlandse
gitaarscene treden er op, uiteraard samen met de
gitarist-ondernemer zelf. "De Guitar Academy
groeit beslist verder", zegt Wim den Herder: ,,Ik
streefnáar vestigingen in alle grote steden.,' Zijn
ideaal: uiteindelijk moet er op een centrale plek
één vestiging komen van de Guitar Academy waar
je een complete gitaaropleiding kunt volgen. :r,
Lees meer ouer het

gitaadestijn vanWim den Herder

www.guítaracademy.nl
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