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Het goede nieuws is dat er wellicht manieren zijn 
waarmee je de tijd die je echt beschikbaar hebt, 
verder laat gaan. Je oefentijd wordt aanzienlijk 
productiever als je uitgaat van een of ander plan 
of schema, en als je je daar ook echt vast houdt, 
kun je ook het risico beperken van fysieke of gees-
telijke vermoeidheid of zelfs beschadiging. 

In andere woorden, we kunnen allemaal ons voor-
deel doen met het effi ciënter en productiever ma-
ken van onze oefentijd. 

Je tijd goed besteden: het stroomschema 
voor je oefentijd

Een paar jaar geleden schreef ik enkele van mijn 
ideeën over oefenen op voor mijn studenten in 
Birmingham. De bedoeling was om een soort 
schema te maken dat belangrijke aandachtspun-
ten zou bevatten en een serie keuzes die van de 
een naar de ander kunnen gaan en in elkaar kun-
nen overvloeien. Mijn inspiratie daarvoor kwam 
van een docent die me ooit vertelde dat ze er een 
hekel aan had om met haar bladmuziek rond te 
sjouwen en dat ze effectief kon oefenen door veel 
tijd te besteden aan werken zonder bladmuziek, 
gericht op zaken die haar waren opgevallen bij de 
stukken die ze studeerde. Ik besefte dat je bij het 
gebruik van deze techniek, waarbij je de oefenin-
gen en probleemgebieden uitbreidt naar andere 
toonsoorten en registers van het instrument, je 
grote ‘holistische’ verbeteringen kunt krijgen in je 
spel die je ogenblikkelijk kunt herkennen en ge-
makkelijk overdragen naar al je stukken – uitein-
delijk een dankbaar resultaat!

Het stroomschema, dat hier in een lichtjes bijge-
werkte vorm wordt afgedrukt, is sindsdien een 
beetje een eigen leven gaan leiden, en oud-stu-
denten hebben mij vaak verteld dat het bij hun 
nog steeds aan de muur geprikt zit. Het lijkt op 
zijn minst een goed uitgangspunt en het kan wat 
richting bieden als dat nodig is.

Vak 1 kun je beschouwen als een complete korte 
studietijd om in vorm te blijven op dagen waarin 
je wel minuten maar geen uren beschikbaar hebt.
Wat ook kan: gebruik Vak 1 als een opwarmer 
voor een langere studiesessie.

Vakken 2-7 bevatten elementen of ‘grondstoffen’ 
voor het oefenen die je apart kunt gebruiken of ge-
combineerd als je op weg bent naar vak 8, waarbij 
je je baseert op je oordeel tijdens het opwarmen 
en de uitdagingen die je al opmerkte in de muziek 
waarop gestudeerd wordt. Natuurlijk geef ik hier 
alleen maar suggesties voor oefeningen en studie, 

en ik weet zeker dat de meeste docenten eigen fa-
vorieten hebben die ze nuttig vinden. Neem de vrij-
heid om zaken naar eigen behoefte aan te passen 
en aan te vullen! Besef dat je niet alle vakken hoeft 
te doen in één sessie! Integendeel, het is waar-
schijnlijk beter om een kleinere keuze te maken.

Aan vak 8 moet je pas beginnen als je op zijn 
minst vak 1 hebt gedaan.

De totale oefentijd zal variëren al naar gelang de 
omstandigheden en de noodzaak. De oefencirkel 
op de volgende bladzijde is alleen maar een mo-
gelijke suggestie voor de tijdsverdeling tussen de 
verschillende elementen. Het kan een nuttig on-
derwerp van discussie zijn met leerlingen!
Besef dat je bij veel van de vakken geen muziek 
nodig hebt, je kunt ze dus ook doen als je maar vijf 
minuten tijd hebt of als je niet thuis bent. 

Het is heel goed mogelijk dat jij zelf andere vak-
ken zou willen toevoegen die bij een evenwichtige 

1. Kort studeren/dagelijkse
 warming-up

- Lange noten en intervallen
- Basale ademoefeningen
- Vibrato
- Tong/vinger-oefeningen
- Toonladders in de belang- 
 rijkste toonsoorten
- Uit het hoofd geleerde
 ‘micro-deeltjes’ uit stukken

2. Oefenmateriaal

- Davis
- Brüggen
- Boeke
- Staeps: Das tägliche
  Pensum / Tonfi guren
- Monkemeyer
- Linde
- Baroksolo’s

3. Vingeroefeningen

- Trillers
- Vingervibrato
- Pentatonische ladders / 
 drieklanken in alle majeur-
 en mineurtoonsoorten

4. Articulatie

- Basale enkele tongbeweging
- Dubbele tongbeweging,
 inbegrepen ‘de’, ‘ge’, ‘did‘ll’
- ‘Tu ru’ van Hotteterre
- Hedendaagse tongbewe-
 gingen

5. Toonladders en patronen 
(uitgebreid voor harmonische 
hersens en tegelijk voor je
vingers!)

- Toonladders in tertsen en
 kwarten
- Majeur, mineur, chroma-
 tisch, pentatonisch, hele
 toon, modaal, verminder-
 de toonladders
- Varieer tussen ritmes in
 tweeën en in drieën
- Toonladders die het hoog-
 ste register gebruiken

6. Toonkleuring en nuance

- Alternatieve grepen
- Kwarttoon-oefeningen
- Diminuendo-/crescendo-
 patronen zonder veran-
 dering in toonhoogte

7. Vaardigheden

- Transponeren en lezen in
 verschillende sleutels
- Franse versieringen
- Vrije versieringen
- Hedendaagse technieken

8. Voorbereiding van stukken, met het oog op uitvoering

Op www.blokfl uitist.nl > Inhoud vind je een printbare versie 
van dit oefenschema


