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‘ Ik wil er wel een echte 
speciaalzaak van maken’
Heemstede - “Voor gitaristen is dit een snoepwinkel”, 
zegt Ted van Kampen. De eigenaar van Gitaarshop 
Heemstede laat in zijn winkel aan de Herenweg 49 zijn 
ernorme collectie gitaren zien.

door Christa Warmerdam

Van Kampen is van huis uit tuinarchitect, een beroepdat 
hij nog steeds uitoefent. “Ik ben zelf gek van gitaren en 
muziek. Ik had deze ruimte over en dacht: laat ik hier 
gitaarles gaan geven. Tot mijn verbazing zat ik binnen 
twee weken helemaal volgeboekt.

Tweeenhalf jaar geleden ben ik met de Gitaarshop 
begonnen. Ik wilde er wel een echte speciaalzaak van 
maken en nu heb ik 380 gitaren hangen.” Hij verkoopt 
bekende merken als Martin, Fender, L’Arrivee en Guild.

Bekende gitaristen als Robbert Fossen, Armando Jansen 
en singer/song writer Michael Prins hebben de Gitaarshop 
inmiddels al ontdekt.

Naast de verkoop van gitaren en mondharmonica’s geeft 
Ted van Kampen ook gitaarles. Hij heeft inde loop der 
jaren heel wat jeugd uit de regio les gegeven. “Het is hier 
soms net een clubhuis. Zo ontzettend leuk om te zien en 
te doen. Ik geef les aan jongeren vanaf 10 jaar en zie het 
talent om me heen groeien. Ik denk dat w over een paar 
jaar van sommige jongeren die hier komen nog heel veel 
gaan horen”.
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Volgens Van Kampen kan iedereen, zelfs op oudere 
leeftijd gitaar leren spelen. “Ik geef les aan mensen die 
met pensioen zijn en nu gewoon lekker gitaar willen leren 
spelen”. Beginners die les krijgen, kunnen een gitaar huren. 
“Maar als ze een beetje kunnen spelen, willen de meeste 
mensen wel een eigen gitaar.

Gitaar spelen is heerlijk om te doen en niet zo moeilijk als 
de meeste mensen denken. Als je twaalf akkoorden kent, 
kun je zeker 1.000 liedjes spelen.

Kijk voor meer informatie op

www.gitaarshop-heemstede.nl
of neem contact op via 

tel.nr. 06-53781330


