
Nieuws: Sander van der Heide legt directeursfunctie Wisseloord 

neer 

 

Sander van der Heide heeft besloten zijn zakelijke 

betrekkingen met Wisseloord Studios als algemeen directeur te 

verbreken. Aanleiding hiertoe was een verschil van inzicht met 

de aandeelhouders over het te voeren financiële en 

organisatorisch beleid. Als gevolg hiervan is hij ook niet 

langer werkzaam als mastering engineer van deze studio en A&R-

manager van New Wisseloord Recordings. 

 

Inmiddels is Van der Heide het eenmansbedrijf The Saint Of 

Sound gestart, genoemd naar een bijnaam die hij ooit kreeg. 

Het bedrijf biedt meerdere diensten. Mastering blijft de 

basis, maar hij zal hiervoor geen gebruik meer maken van de 

faciliteiten in Wisseloord. “Om de kwaliteit en flexibiliteit 

te waarborgen heb ik besloten een samenwerkingsverband aan te 

gaan met twee gerenommeerde masteringstudio’s. In Nederland 

zal ik al het digitale stereowerk doen bij Per Brussee’s 

Qpoint in Hilversum. Bij Galaxy Reference Mastering in België, 

in samenwerking met Ronald Prent, kan ik bovendien ook 

analoog, met surround en sacd werken. Dit stelt mij in staat 

om te concurreren op het niveau van de collega’s mastering 

engineers in de VS, en dat zal ook zeker mijn streven zijn.” 

 

Tegelijkertijd wil Van der Heide ook zijn ervaring in de 

muziekbranche gebruiken door als (executive) producer of 

consultant, cd- en dvd-producties te (bege-)leiden. “Zeker bij 

het ontwikkelen van een muziek-dvd ontbreekt het vaak aan een 

algemene producer die alle partijen op één lijn zet, waardoor 

het geheel zowel economisch als artistiek vaak niet tot zijn 

recht komt. Op mijn site (www.saintofsound.nl) zul je straks 

een duidelijke impressie krijgen van wat er mogelijk kan 

zijn.” 

 

Nieuwe uitdagingen zijn game audio en redactionele tekst. “Ik 

ben al jaren bezeten van de magie van de spelconsoles, en zie 

mogelijkheden om mee te werken aan muziekproductie, mixage en 

sounddesign van de spelletjes hiervoor. Zo kan ik mijn 

compositorische hersengedeelte ook weer eens gebruiken. Zo is 

het tien jaar geleden allemaal eigenlijk begonnen. Ook word ik 

de laatste tijd steeds vaker gevraagd een column, artikeltje 

of recensie te schrijven. Dit is voor mij een nieuwe uitdaging 

die ik met beide handen wil aangrijpen.” 


