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Over deze catalogus
In deze uitgave vind u de collectie Irish Whistles die in onze 
werkplaats worden gemaakt. Alle Irish Whistles zijn van 
kopstuk tot toongat door ons ontworpen en zorgvuldig met 
de hand afgewerkt en geïntoneerd. Gemaakt uit hoogwaardig 
aluminium, messing of carbon. 
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IRISH WHISTLE CATALOGUS
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INHOUD 
A R T IS T  S E R IE S

Over Ons
Het ontstaan van deQuelery Wind Instruments

Artist Series - Irish Whistles Aluminium
Een prachtige Irish Whistle met een uitgebalanceerd geluid

Artist Series - Irish Whistles Brass
Een Irish Whistle met een uniek karakter, vol en rond

Artist Series - Irish Whistles Carbon
De Carbon versie van onze Artist lijn; onder alle omstandigheden in balans
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In 2004 begon Jurjen zijn interesse voor oude saxofoons te ontwikkelen. Het boeide hem met 
name hoe de ze instrumenten zo vol konden klinken. Min of meer als hobby begon hij saxofoons 
te repareren. Zijn opleiding fijn-mechanica kwam hier goed van pas. Een klein atelier kwam tot 
stand in het schuurtje in de achtertuin, en klanten begonnen als vanzelf hun weg te vinden naar 
het atelier. Uit de provincie, maar ook uit Nederland en zelfs daarbuiten. 

Een eerste endorsement werd opgezet met Boris van der Lek, de saxofonist van Golden Earring 
en Jules Deelder (De Deeldeliers). Boris speelt nog steeds met veel plezier op zijn Custom Serie 
tenorsaxofoon. Bekende en minder bekende artiesten vonden inmiddels hun weg naar deQuelery. 
Ruud Roelofsen, al vanaf zijn jeugd goed bevriend met Jurjen, kwam in 2012 bij de zaak als com-
pagnon en er werd samen gewerkt aan een nieuwe huisstijl, een professionele website en allerlei 
marketing-materialen. Daarnaast kwamen er steeds meer ontwerpen digitaal beschikbaar door 
het gebruik van CAD software, en er werd een 3D-printer aangeschaft om prototypes te kunnen 
maken. Een computergestuurde frees werd aangekocht om steeds meer zelf te kunnen ontwiek-
kelen en te maken. Het schuurtje werd  te klein, en als snel werd er serieus gedacht aan uitbreiding.

In 2017 werd dan ook de stap gemaakt naar een groter bedrijfspand aan de Productweg in Vliss-
ingen met meerdere werkruimtes en een showroom! Vanuit dit nieuwe pand konden ideeën en 
concepten worden uitgewerkt en kwam het tot nieuwe instrumenten als Irish Whistles, harmoni-
ca’s, koperblaasinstrumenten, mondstukken voor saxofoon, klarinet, trompet enz. De rode draad 
die bij ons door dit alles heen loopt is wel de liefde voor muziek, aandacht voor de klanten en oog 
voor detail. Vrijwel alles wordt met de hand opgebouwd en afgewerkt.

OVER 
deQuelery Wind Instruments

O N Z E  K L A N T E N

Het idee achter onze produkten is dat 
we vanuit de wil om te innoveren altijd 
voor kwaliteit gaan. Alle onderdelen zijn 
door ons ontworpen, uitgebreid getest 
en geproduceerd. Daarbij zijn we altijd op 
zoek naar verbetering

Vanuit de gedachte dat we de beste 
produkten willen maken voor iedereen, 
heeft dit er inmiddels toe geleid dat we 
onze Irish Whistles verkopen over vrijwel 
de hele wereld, tot aan de geboortegrond 
van de Irish Whistle aan toe

Onze klanten zijn ons dierbaar, omdat 
vanuit de feedback die we krijgen we er 
naar streven ons te blijven ontwikkelen, en 
tegelijkertijd een toegankelijk produkt in 
de markt te zetten. Hierdoor worden onze 
whistles gebruikt in huiskamers, op podia, 
en in muziekstudios. Scan de QR-code 
hiernaast om naar one artiesten-pagina te 
gaan
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Low Whistles, High Whistles, Alto en Large Bore

In deze catalogus zijn drie lijnen Irish Whistles opgenomen: de 
Pro Series en de Artist Series, beide als Low of High Whistle te 
koop. Als instapmodel hebben we ook nog de Standard Series. 
Dit is een basis-uitvoering die verkrijgbaar is als Low en High  
Whistle en alleen verkrijgbaar in toonsoort D. De Pro Series 
hebben we de Keltische naam ‘Beannú’ meegegeven, wat  
‘Groet’, of ‘Zegening’ betekent. Kom gerust eens langs in ons 
atelier om de productie te bekijken of stuur ons een berichtje 
via WhatsApp, Facebook of email (info@dequelery.nl).

De Artist Series is een whistle voor zowel beginnende en 
gevorderde fluitisten, waarvan het kopstuk is geproduceerd 
uit hard rubber. Beide lijnen zijn uitgevoerd met een stembare 
body.

De Artist Series hebben we soms op voorraad. De levertijd is  
gemiddeld één á twee weken. Deze Whistles kenmerken zich 
door een prachtig diep en warm geluid. Bovendien kunnen we 
altijd rekening houden met speciale wensen. Kom deze whistles 
eens proberen in ons atelier!
Naast Irish Whistles produceren we ook fluiten. Zo hebben we 
de Irish Flute en de Irish Recorder.

Aan deze catalogus is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan het 
voorkomen dat er intussen aanpassingen zijn gedaan aan uiterlijk (zoals 
gebruikte materialen en gravures) of prijzen. Ook Kleuren kunnen afwijken. U 
kunt hieraan dan ook geen rechten ontlenen. Voor specifieke informatie kunt 
u zich altijd bij ons laten informeren. Ook voor onze Cocobolo Whistles en 
Standard en Pro Series, de Irish Recorder en de Whistle adapter voor dwarsfluit 
kunt u te allen tijde met ons contact opnemen. Artist Series - Low Whistle - Aluminium

Dit is de nieuwe generatie deQuelery Low Whistles, die stembaar zijn vanuit het kopstuk. Dit kopstuk is 
gemaakt van hard rubber en wordt over de buis geschoven. Door middel van in- of uitschuiven van het 
kopstuk kun je +/- 12 cent variëren in toonhoogte, wat voldoende is om in de meest voorkomende situaties 
te kunnen compenseren. Intern is het ontwerp van de kamer verbeterd, waardoor deze whistles verder 
geoptimaliseerd zijn in bespeelbaarheid en klank ten op zichte van de vorige generatie.

Materiaal: hard rubberen kopstuk, aluminium body
Gravure: logo gravure onder kopstuk

Toonsoort:       C | D | Eb | E | F

Consumentenprijs:   € 95.00    

Artist Series
OVERZICHT

Artist Series
Low Whistle - Aluminium
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Artist Series - Low Whistle - Brass
De klank van deze whistle is mooi rond en warm, maar toch met voldoende volume. Deze generatie de-
Quelery Low Whistles zijn stembaar vanuit het kopstuk. Het kopstuk is gemaakt van hard rubber en wordt 
over de met kurk bekleedde buis geschoven. Door middel van het in- en uitschuiven van het kopstuk kun 
je +/- 12 cent variëren in toonhoogte. De messing versie is iets zwaarder dan de aluminium versie.

Materiaal: hard rubberen kopstuk, messing body (ongelakt)
Gravure: logo gravure onder kopstuk

Toonsoort:       C | D | Eb | E | F

Consumentenprijs:   € 130.00    

Artist Series - Low Whistle - Carbon
Dit is een nieuwe uitvoering van onze Low Whistle met een carbon body. Carbon is een zeer stijf materiaal, 
waardoor de whistle altijd op toon blijft, onafhankelijk van de omgevingstemperatuur. De luchtkolom in 
het instrument gedraagt zich zeer stabiel. Hierdoor blijft het instrument op toon en ontstaat er ook nog 
eens minder condens aan de binnenkant van het instrument.

Materiaal: hard rubberen kopstuk, carbon body
Gravure: logo gravure onder kopstuk

Toonsoort:       C | D | Eb | E| F

Consumentenprijs:   € 150.00    

Artist Series
Low Whistle - Brass

Artist Series
Low Whistle - Carbon
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Artist Series - High Whistle - Aluminium
De klank van deze whistle is mooi rond en warm, maar toch met voldoende volume. Deze generatie de-
Quelery High Whistles zijn stembaar vanuit het kopstuk. Het kopstuk is gemaakt van hard rubber en wordt 
over de met kurk bekleedde buis geschoven. Door middel van het in- of uitschuiven van het kopstuk kun 
je +/- 12 cent variëren in toonhoogte. 

Materiaal: hard rubberen kopstuk, aluminium body
Gravure: logo gravure onder kopstuk

Toonsoort:       B | Bb | C | D | Eb | E|  E | F

Consumentenprijs:   € 64.95    

Artist Series - High Whistle - Brass
De klank van deze whistle is mooi rond en warm, maar toch met voldoende volume. Deze generatie de-
Quelery High Whistles zijn stembaar vanuit het kopstuk. Het kopstuk is gemaakt van hard rubber en wordt 
over de met kurk bekleedde buis geschoven. Door middel van het in- of uitschuiven van het kopstuk kun je 
+/- 12 cent variëren in toonhoogte. De messing versie is iets zwaarder dan de aluminium versie.

Materiaal: hard rubberen kopstuk, messing body (ongelakt)
Gravure: logo gravure onder kopstuk

Toonsoort:       B | Bb | C | D | Eb | E|  F

Consumentenprijs:   € 84.95    

Artist Series
High Whistle - Aluminium

Artist Series
High Whistle - Brass
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Artist Series - Low Whistle - Brass
De klank van deze whistle is mooi rond en warm, maar toch met voldoende volume. Deze generatie de-
Quelery High Whistles zijn stembaar vanuit het kopstuk. Het kopstuk is gemaakt van hard rubber en wordt 
over de met kurk bekleedde buis geschoven. Door middel van het in- of uitschuiven van het kopstuk kun 
je +/- 12 cent variëren in toonhoogte. 

Materiaal: hard rubberen kopstuk, carbon body
Gravure: logo gravure onder kopstuk

Toonsoort:       B | Bb | C | D | Eb | E | F 

Consumentenprijs:   € 104.95    

Artist Series - Alto Whistles

Naast de standaard Irish Whistles leveren we ook Alto- en Large Bore versies. De stemming van een Alto 
Whistle zit ongeveer een octaaf onder de normale High Whistle en heeft een grotere boring.

Toonsoorten:  F | G | A | Bb | B

Pro Series

De Pro Series zijn helemaal gemaakt uit aluminium, met een fipple blok uit hout, aluminium of giethars (in 
overleg). Meer info: www.dequelery.nl/whistles.

Maatwerk

We leveren ook maatwerk en andere blaasinstrumenten, zoals de Irish Recorder; een Irish Whistle body 
met een blokfluit-kop, Duclars, een Irish Flute (een soort Irish Whistle met een dwarsfluitkop) en Irish High 
Whistles uitgevoerd in Cocobolo-hout.

Artist Series
High Whistle - Carbon

Artist Series
Alto & Large Bore
Maatwerk

Irish Recorder      Duclar         Irish Flute
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