
Arie Storm

Altijd een plan B
Een paar jaar geleden vertelde een van Nederlands beste gitaristen (Jan Akkerman) 
me dat er een zekere Arie bij Jan Smit speelde die we in de gaten moesten houden. 
Inmiddels heeft heel bekend Nederland het telefoonnummer van de Rijswijkse gitarist 

in het boekje voor sessies en liveshows.  

tekst Mike Cachola, foto Eric van Nieuwland

B
ehalve voor Jan Smit en Nick 
en Simon heeft Arie Storm ook 
gespeeld voor Do, Boris, Edsilia 
Rombley en veel andere BN’ers. 
Sinds drie jaar maakt hij met zijn 
voormalige leraar Leendert 
Haaksma deel uit van de band 

van Anouk. Ook is Storm te horen op diverse 
commercials en heeft hij als songschrijver onlangs 
een contract getekend met een muziekuitgeverij. 
Gitarist sprak hem tijdens de theatertour die 
Storm doet met zangeres Margriet Sjoerdsma. 

Wat heeft jou op dit punt gebracht?
“Toen ik van school kwam, wilde ik naar 

het conservatorium. Fulltime met de gitaar 
bezig zijn leek me wel wat, al wist ik niet pre-
cies welke kant ik ermee op wilde. Ik kreeg 
les van Martijn van Agt, Age Kat, Leendert 
Haaksma en Menno Gootjes, en zo kwam ik 
erachter dat ik wilde wat zij deden: met ver-
schillende muzikanten spelen, op het hoogste 
niveau. Ook had ik al snel door wat je daarvoor 
moest kunnen en daar heb ik me tijdens mijn 
studie op gericht. Mijn plan was hen het hemd 
van het lijf te vragen, mezelf in the picture spe-
len, en dan hopelijk een keer de kans krijgen om 
op te vallen. Zo werkt het in de scene: iemand 
moet je een kans gunnen en als je kans komt, 
moet je die grijpen. Ik mocht een keer invallen 
voor Leendert en speelde direct met alle muzi-
kanten die ik van de cd’s kende. Dat was heel 
inspirerend. Het niveau is hoog dus je moet 
hard studeren en verder helpt het natuurlijk 
als je de juiste mensen leert kennen.”

Wat was je eerste kennismaking met de 
professionele sessiewereld?

“Dat was in 2004 toen ik vast in de band 
kwam van Boris, die toen net Idols had gewon-
nen. Dat was de eerste stap en voelde als een 
beloning voor al mijn harde werken. Vanaf het 
begin heb ik grote dingen willen afwisselen met 
kleine. Ik heb ook een tijd in de band van Post-

man gespeeld en daar heb ik veel van opgesto-
ken. En ik heb met singer-songwriter Charlie 
Dée gespeeld en met Jan Smit en veel meer uit 
de Volendamse scene. Sinds een jaar of drie 
speel ik vast bij Anouk. Het voelt alsof alles wat 
ik heb geleerd daar bij elkaar komt. Het is 
gitaarmuziek dus je staat vooraan en mag hard. 
Je speelt op de meest fantastische festivals, met 
waanzinnige muzikanten die er altijd staan als 
het moet. Heel leerzaam. Elk optreden dat we 
doen kan zo in het plakboek voor later.”

Veel gitaristen zullen denken: veel van 
die muziek is helemaal niet ingewikkeld. 
Ze zien niet wat je als muzikant aan bagage 
moet hebben om bijvoorbeeld naast Anouk 
te staan tijdens Symfonica In Rosso.

“Dat is natuurlijk zo. Ik ben analytisch inge-
steld en heb mijn studie ook zo benaderd. Van al 
mijn docenten heb ik bestudeerd wat hen zo bij-
zonder maakt, van hun sound tot de toonladders 

die ze gebruiken over bepaalde akkoorden-
schema’s. Ik wilde me al hun kwaliteiten eigen 
maken en zien of ik dat kon combineren met die 
van andere gitaristen waar ik veel naar luister, 
zoals Stevie Ray Vaughan en Michael Landau. 
Het begint voor mij vaak met het kopiëren, met 
zien hoe dicht ik in de buurt kan komen van een 
bepaalde solo, qua sound, qua frasering. En ver-
volgens wil ik daar een eigen draai aan geven.”

Stap voor 
Heb je in al die verschillende situaties 

waarin je speelt je eigen geluid of ben je 
meer een kameleon?

“Mijn moeder zegt altijd wel dat ze me her-
kent op een cd (lacht). Er zijn wel dingen in 
mijn sound die mijn handtekening zijn, denk ik. 
Maar ik vind het moeilijk om van mezelf te zeg-
gen waar ‘m dat precies in zit. Ik vind het nu 
eenmaal interessant om verschillende dingen 
aan te kunnen en daarvoor moet je een breed 
scala aan geluiden hebben. Dat maakt je ook 
direct minder herkenbaar.”

“Elk optreden dat ik met 
Anouk doe kan zo in het 

plakboek voor later”

Haal er alles uit
Voor studiowerk en kleine optredens 
gebruikt Arie Storm liefst zijn ToneKing 
versterker in combinatie met een Brunet-
ti. Beide zijn niet uitgesproken highgain, 
maar dat is ook niet de sound die hij 
zoekt. Voor het grotere werk speelt hij 
graag over een Hook Little Lenny. 
Arie neemt zelf zijn microfoons mee. Voor 
in het theater is dat een bandmicrofoon 
(ribbon mic) en voor akoestisch gitaar 
een eigen DI of mooie preamp. Zo houdt 
hij maximale controle over zijn geluid.
Op gitaargebied zoekt Arie Storm het in 
de klassieke modellen. Hij heeft een 
mooie sunburst Strat uit 1974 en een 
van de eerste Relic Strats uit de Custom 
Shop, uit wat toen nog de Classic Collec-
tion heette. Verder heeft hij een Heritage 
335 model, een oude Gibson Les Paul 
Standard in tobacco sunburst met Tone-
Pros hardware en een Fender Telecaster 
uit begin jaren zeventig. 
Arie vindt dat gitaren beter gaan klinken 
naarmate je er langer op speelt. Hij is 
ook niet iemand die elke week een nieuw 
pedaal koopt; zijn motto is dat je je beter 
kunt verdiepen in wat je hebt, om te pro-
beren daar alles uit te halen wat er in zit.
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Jij bent duidelijk niet iemand die eigen-
lijk liever zijn eigen muziek maakt en het 
sessiewerk erbij doet om brood op de plank 
te krijgen. Toch heb je wel een eigen ep 
gemaakt.

“Weet je, ik ben altijd op zoek naar nieuwe 
uitdagingen want als ik te veel hetzelfde doe, 
ga ik me vervelen. Ik neem in mijn studiootje 
akoestische liedjes op om het opnameproces 
te leren. Ik luister veel naar country – Alison 
Krauss met name – en bestudeer dan hoe ze 
het hele spectrum gebruiken en waar de instru-
menten in het geluidsbeeld zitten. 

“Ik schrijf ook wel eens voor anderen en dat 
is eigenlijk de grootste uitdaging waar ik nu 
voor sta. Ik sta sinds kort onder contract bij een 
muziekuitgeverij en er komen binnenkort wat 
dingen van me uit. Heel spannend!

“Ik probeer de ontwikkelingen altijd een stap 
voor te zijn – dat is misschien weer dat analy-
tische in mij – er komt een moment dat ik mis-
schien te oud ben om op het podium te staan. 
Dan wil ik een plan B en plan C hebben. Schrij-
ven is nu mijn plan B.”

Vrij met CAGED
Binnenkort geef je een vijftal clinics in 

samenwerking met Shure. Kun je daar iets 
meer over vertellen?

“Dat gaat over de GLX-D16, een draadloos 
systeem voor gitaar in pedaalvorm met inge-
bouwde tuner. In overleg met de mensen van 
Shure is besloten dat die workshops een educa-
tief karakter zullen krijgen. Natuurlijk gaan we 
het pedaal wel laten zien en laten horen dat het 
goed klinkt, dat het werkt en dat je sound 
overeind blijft. Maar de GLX is zo eenvoudig 
en effectief dat daar niet heel veel over te 

vertellen is. In het halve uur dat zo’n clinic duurt 
ga ik proberen een soort inkijk te geven in hoe 
ik de hals zie en hoe ik een akkoordenschema 
benader.”

Vertel…
“Op het conservatorium waar ik les geef kom 

ik veel gitaristen tegen die wel goed kunnen 
spelen, maar op het gebied van improvisatie wat 
meer input kunnen gebruiken. Met name als het 
gaat om alternatieven die je meer vrijheid op de 
hals geven.

“Daarvoor gebruik ik het CAGED-systeem, 
al heb ik pas laatst geleerd dat het zo genoemd 
wordt. Je denkt daarbij vanuit vijf basisakkoor-
den en gebruikt die om je plek op de hals te 
zien en ook om de afgeleide toonladders te kun-
nen plaatsen. Vijf akkoordvormen betekent dat 
je voor elk akkoord vijf plaatsen op de hals 
hebt waar je hem kunt spelen, plus de bijbeho-
rende toonladders. Wil je een beetje overzicht 
krijgen van de hals, dan is die laatste stap 
belangrijk: leer bij elk van de vijf akkoordvor-
men de toonladers in die positie, met name de 
kerktoon ladders als dorisch, mixolydisch. Ik zie 
op de hals naast de akkoordtonen ook de 
functie van elke noot in die positie, dus ik weet 
waar alle belangrijke noten zitten die je moet 
weten als je gaat improviseren. Als je een 
mooie solo uitzoekt, zul je zien dat die target 
notes daarin ook voorbij komen. Met jazz ga je 
natuurlijk een stuk verder met combinaties 
van toonladers en akkoorden – ik weet daar 
ook niet alles van – maar ook voor pop is het 
leuk om eens verder te kijken dan alleen je 
pentatonische toon ladders. Ik hoop dat de 
gitaristen die komen kijken tot nieuwe 
inzichten komen.” G

www. ariestorm.com
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Techniekoefening
In dit voorbeeld zien we hoe Arie Storm arpeggio’s van septiemakkoorden en toonladderfragmenten verbindt in één positie. Je kunt natuurlijk ook 
afwisselen, dus eerst een stijgend toonladderfragment en een dalend arpeggio; er zijn allerlei variaties mogelijk. Gebruik gedeelten uit de oefening 
voor de bijbehorende akkoorden (Gmaj7, Amin7, Bmin7, Cmaj7, D7, Amin7 en Bmin7-5) of speel het geheel over een G grondtoon.

Shure clinics Arie Storm
Za 8 maart, Key Music (Sint Niklaas), 
13:00 - 14:00
Do 13 maart, Rockpalace (Den Haag), 
19:30 - 20:30
Za 15 maart,  Key Music (Eindhoven), 
12:00 -13:00
Za 15 maart, Bax Shop (Goes), 15:00 - 
16:00
Do 20 maart, Music All-in (Noordwijk), 
19:00 - 20:00
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