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De menselijke stem is voor een groot gedeelte onzichtbaar 
en is ook maar gedeeltelijk bewust te sturen. 
 
Het perfect beheersen van de zangstem heeft weinig van doen 
met de exacte wetenschap. (Richard Miller) 
Zangdocenten gebruiken allerlei suggestieve beelden, zoals `ademsteun`, `in het masker 
zingen` of `de klank laten stromen`, om de klank te verbeteren. 
 
 
Een van de eerste onderzoekers op het gebied van de stem van franse pionier Manuel 
Garcia jr. (1805-1906) die met een laryngoscoop(keelspiegel)  naar zijn eigen 
stembanden keek. 
 
 



Het stemapparaat kunnen we verdelen in een aantal basiscomponenten: 
 
-De stembron, bestaande uit het strottenhoofd met daarin de stemplooien en de interne 
en externe strottenhoofdspieren.  
Door de wisselwerking van de adem met de stemplooien ontstaat het brongeluid van de 
stem. 
 
Het ademhalingsapparaat, bestaande uit longen, inademspieren en  
uitademspieren. Het ademhalingsapparaat zorgt voor de drijvende  
kracht van de stem, namelijk de ademdruk. 
 
Het aanzetstuk, bestaande uit keelholte, mondholte tong en lippen. 
In het aanzetstuk wordt het basisgeluid door resonantie omgevormd  
tot het uiteindelijke stemgeluid. 







De patiënt mag niet merken dat  
hij behandeld wordt. (Paul Nitsche) 



Youtube en andere vormen van multimedia 
laten ons op toegankelijke wijze kennis 
maken met uitvoeringen die op een 
dergelijk niveau gebracht worden dat het 
voor de amateur vaak niet haalbaar is dit 
te benaderen. 
Allesbehalve stimulerend. 



Kwaliteiten aangeven i.p.v. (ver)oordelen 
Bron: Estill Voice Training System 



Probeer een ingewikkelde uitleg te vermijden. 
Vaak wordt dit gebruikt om zichzelf als 
vakman te verantwoorden. 
V.B. Ademsteun… 
 



Oefeningen hebben het doel het zingen te 
verbeteren en zijn geen doel op zichzelf. Zo 
kan het voorkomen dat oefeningen niet altijd 
een voorbeeld voor bel canto zijn, maar wel 
heel erg nodig. 
Bij sommige oefeningen moet het zingen zelfs 
op de 2e plaats komen. 



 
Iedereen kan leren zingen, we gaan er maar al te vaak 
van uit dat dit alleen met muziekinstrumenten het geval 
is.  Zingen geeft ons een stuk levensgeluk dat met niets te 
vergelijken is.  
 
`Zingen is leuk, goed zingen is beter, samen goed zingen 
met de buren is het best.` (Annie Jansen) 



            Soms kun je ook zelf een deur openen. 



Stemvorming 

Fouten proberen af te leren: controlemiddel 
voor thuis: oren maar ook … de spiegel. 





          Zoek zelf de plaats waar je stem  
                    het beste klinkt 
 
 
 
 

We hangen voorover, zingen één toon en komen langzaam 
omhoog. Als we rechtop staan, zoeken we naar de plek waar 
de het volste klinkt.  































           Klinkers laten smelten 

Muu ie 
Mie  ee 
Meh aa 
Maa oo 
Moo oe 
Moe eu 
Meu uu 
Muu ie ee eh aa oo oe eu uu 
 











Voor het behoud van de stemglans, kopklankoefeningen als deze: 

Oefen ook: https://www.youtube.com/watch?v=yTmjDrL44eU   
 
L`Heure exquise  

https://www.youtube.com/watch?v=yTmjDrL44eU
















Zacht zingen,  behoud van de stem. 
 
Met deze techniek kan de stem steeds 
flexibel blijven. De glans blijft bewaard. 
Bouw deze techniek in tijdens de 
zangoefeningen. 
 





















Adem en resonans = stem 



Adem + resonans = stem 



Adem en resonans = stem 



          So you wanna be an opera singer? 



Adem + resonans + expressie 



Rubber baby buggy bumpers 
 
proper copper coffee pot 
 
red lorry yellow lorry 
 
 
 
 
 



      Hulpmiddelen: smoothie rietjes 













De kracht zit em in het blijven oefenen, 
ook al vallen de resultaten tegen. 
Volhouden dus! 
Niet alleen zingen als onze stem goed 
klinkt, meestal in het verloop van de dag, 
ook zingen als het nog niet zo mooi klinkt. 
Korte oefeningen 
 



                   S T E M F O U T E N 

• knödelen 

• wilde lucht 

• nasaliteit 

• glottisslag 

• registerbreuk 
 

 

 

 



                                Knödelen 

• Drukken op het tongbeen zorgt voor 
een knödel, de stem klinkt dan als 
Kermit kikker.  

 

• Remedie: overdrijf het knödelen en 
zoek daarna naar de ontspanning in de 
tong. 





In de workshop komt vooral de `ouder wordende stem` in relatie tot de koorzanger aan 
bod. 
 
De dirigenten worden natuurlijk ook ouder… 
Stemvorming is van groot belang maar het gehoor verdient is zeker zo belangrijk. 
Tijdens deze presentatie werd dit duidelijk, denk aan de demonstratie  
met de stethoscoop.  Dit hulpmiddel zou in de toekomst wel heel veel kunnen betekenen. 
 
 
Er valt nog heel wat te leren, gelukkig maar. 
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