
	  Een	  saxofoonles	  over	  ademsteun	  en	  
lange	  noten.	  
	  
Een	  gebrekkige	  ademsteun;	  als	  je	  een	  
snelle	  riedel	  noten	  speelt	  kom	  je	  er	  
misschien	  nog	  enigszins	  mee	  weg	  maar	  
houd	  je	  een	  noot	  lang	  aan	  dan	  wordt	  
pijnlijk	  duidelijk	  waar	  de	  schoen	  wringt.	  	  
De	  noot	  is	  wiebelig	  in	  toonhoogte	  en	  
klank	  kleur	  en	  heeft	  onregelmatige	  
“rafelrandjes”.	  
Collega	  Kelly	  Bucheger	  geeft	  het	  mooi	  
grafisch	  weer,	  ik	  heb	  zijn	  afbeeldingen	  
geleend.	  
Een	  goed	  ondersteunde	  noot	  ziet	  er	  
dus	  zo	  uit	  :	  
	  

	  
	  
En	  een	  niet	  goed	  ondersteunde	  noot	  
zo:	  
	  

	  
	  
Een	  goede	  ademsteun	  begint	  bij	  de	  
juiste	  manier	  van	  inademen.	  Even	  
oefenen	  ?	  
Ik	  doe	  het	  voor	  op	  de	  video.	  

1) zet	  je	  handen	  in	  je	  zij	  en	  zet	  
daarmee	  druk	  op	  je	  flanken	  en	  
buik	  

2) Adem	  in	  en	  verzamel	  je	  lucht	  zo	  
laag	  mogelijk,	  je	  blaast	  een	  
ballonnetje	  op	  in	  je	  buik,	  
daardoor	  duw	  je	  met	  je	  
inademing	  je	  handen	  opzij	  en	  
naar	  voren.	  	  

3) Adem	  uit,	  je	  handen	  komen	  
door	  de	  druk	  die	  je	  er	  nog	  
steeds	  mee	  uitoefent	  op	  je	  buik	  
vanzelf	  weer	  naar	  elkaar	  toe.	  

Tijdens	  de	  hele	  in-‐	  en	  uitademing	  blijft	  
je	  borstkas	  stabiel	  en	  zet	  niet	  of	  
nauwelijks	  uit.	  	  
	  
Okay	  ,	  je	  weet	  nu	  hoe	  je	  moet	  in-‐	  en	  
uitademen	  maar	  hoe	  krijg	  je	  nu	  die	  
lucht	  op	  de	  goede	  manier	  in	  je	  
saxofoon	  ?	  Door	  gebruik	  te	  maken	  van	  
je	  buikspieren	  en	  je	  middenrifspier.	  	  
Misschien	  zijn	  je	  buikspieren	  niet	  zo	  
zichtbaar	  als	  bij	  een	  goed	  getrainde	  
zwemmer	  met	  een	  zgn.	  “six-‐pack”	  ,	  je	  
hebt	  ze	  wel	  degelijk	  en	  je	  kunt	  ze	  
gebruiken	  om	  je	  luchtstroom	  mee	  te	  
ondersteunen.	  Duw	  met	  je	  buikspieren	  
naar	  achteren	  /	  binnen	  en	  je	  stuwt	  
vanzelf	  je	  lucht	  naar	  boven.	  	  Doe	  
desnoods	  een	  aantal	  situps	  om	  jezelf	  
weer	  even	  te	  herinneren	  waar	  je	  
buikspieren	  ook	  alweer	  zaten.	  	  Het	  snel	  
aanspannen	  van	  je	  buikspieren	  kun	  je	  
ook	  oefenen	  door	  je	  je	  voor	  te	  stellen	  
dat	  iemand	  je	  een	  stomp	  in	  je	  maag	  wil	  
geven.	  Je	  zult	  dan	  in	  een	  reflex	  meteen	  
je	  buikspieren	  aanspannen	  om	  de	  klap	  
op	  te	  vangen.	  
	  
De	  middenrifspier	  is	  een	  beetje	  lastiger	  
te	  lokaliseren;	  die	  ligt	  meer	  naar	  
binnen	  en	  overdwars,	  net	  iets	  lager	  
dan	  je	  borstbeen.	  Door	  met	  die	  spier	  
naar	  beneden	  te	  duwen	  krijg	  je	  ook	  
een	  extra	  ondersteuning	  van	  je	  
opwaartse	  luchtstroom.	  
Je	  kunt	  die	  spier	  goed	  voelen	  bewegen	  
als	  je	  een	  hond	  imiteert	  die	  het	  warm	  
heeft	  op	  een	  hete	  zomerdag.	  Adem	  
heel	  snel	  in	  en	  uit	  en	  houd	  dit	  10	  a	  12	  
seconden	  vol.	  



Bij	  elke	  in-‐	  en	  uitademing	  gaat	  je	  
middenrifspier	  op	  en	  neer	  en	  na	  een	  
tijdje	  ga	  je	  dat	  voelen	  omdat	  die	  spier	  
het	  niet	  gewend	  is	  om	  plotseling	  zo	  
veel	  te	  bewegen.	  	  
Het	  gelijker	  tijd	  gebruiken	  van	  je	  
buikspieren	  en	  je	  middenrifspier	  voelt	  
een	  beetje	  aan	  alsof	  je	  op	  de	  w.c.	  zit	  
voor	  een..	  eh…	  grote	  boodschap.	  
Met	  dat	  verschil	  dat	  je	  de	  het	  
aanspannen	  van	  je	  spieren	  nu	  gebruikt	  
om	  je	  lucht	  in	  een	  constante	  stroom	  
naar	  boven	  te	  sturen	  i.p.v.	  iets	  naar	  
beneden	  te	  duwen	  als	  je	  begrijpt	  wat	  ik	  
bedoel.	  
	  
	  
	  
	  
Ik	  ga	  er	  nogal	  uitgebreid	  op	  in	  omdat	  
ademsteun	  zo’n	  beetje	  de	  basis	  is	  van	  
alles.	  
Zonder	  goede	  ademsteun	  heb	  je	  geen	  
controle	  over	  de	  stabiliteit	  van	  je	  toon,	  
de	  intonatie,	  je	  volume	  en	  je	  timbre.	  En	  
dan	  blijft	  er	  van	  al	  die	  goede	  noten	  niet	  
zo	  veel	  over….	  
	  	  	  
Een	  goede	  test	  om	  te	  kijken	  of	  je	  de	  
juiste	  ademsteun	  te	  pakken	  hebt	  is	  de	  
eerste	  speel	  oefening	  op	  de	  video.	  Ik	  
speel	  op	  de	  tenor	  de	  noten	  	  B-‐-‐Bes-‐-‐B.	  (	  
voor	  alt	  F#-‐-‐F-‐-‐	  F#	  )	  .	  Langzaam.	  
Vervolgens	  speel	  ik	  de	  noten	  nog	  een	  
keer	  maar	  houd	  de	  greep	  voor	  B	  vast	  
en	  breng	  de	  noot	  met	  mijn	  
embouchure	  naar	  Bes.	  Ik	  doe	  dat	  door	  
de	  druk	  van	  de	  onderkaak	  te	  
verminderen	  en	  de	  luchtstroom	  naar	  
beneden	  te	  richten	  met	  de	  positie	  van	  
de	  tong.	  	  Bij	  de	  noot	  B	  staat	  de	  tong	  in	  
de	  “i-‐i-‐i-‐i”	  stand	  en	  bij	  het	  laten	  zakken	  
van	  de	  noot	  verandert	  dat	  in	  “o-‐o-‐o-‐o”.	  
Hopelijk	  is	  de	  kaakbeweging	  te	  zien	  op	  

de	  video.	  	  Tegelijkertijd	  laat	  ik	  de	  
snelheid	  van	  de	  luchtstroom	  
toenemen,	  ik	  gebruik	  meer	  ademsteun	  
door	  een	  extra	  duwtje	  	  te	  geven	  met	  
de	  eerder	  besproken	  spieren.	  	  Doe	  ik	  
dat	  niet	  dan	  valt	  de	  toon	  al	  snel	  weg	  op	  
weg	  naar	  de	  gewenste	  Bes.	  De	  
uitdaging	  is	  om	  de	  noot	  even	  te	  fixeren	  
op	  zijn	  laagste	  punt	  (Bes)	  en	  hem	  daar	  
toch	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  laten	  klinken,	  
zelfs	  al	  speel	  je	  voor	  die	  noot	  niet	  de	  
juiste	  greep,	  je	  hebt	  je	  vinger	  immers	  
nog	  steeds	  alleen	  op	  B.	  
Niet	  een	  leuke	  voor	  de	  buren	  maar	  blijf	  
dit	  oefenen	  !	  	  Op	  verschillende	  noten	  
van	  je	  sax.	  In	  het	  hogere	  register	  is	  dit	  
vaak	  wat	  makkelijker	  dus	  begin	  daar.	  	  
	  
De	  volgende	  oefening	  is	  het	  spelen	  -‐
met	  de	  juiste	  ademsteun-‐	  van	  lange	  
noten	  in	  de	  volgorde	  van	  een	  simpele	  
majeurtoonladder	  van	  F	  klinkend;	  G	  
voor	  tenorsaxofoon,	  D	  voor	  
altsaxofoon.	  	  Speel	  mee	  met	  de	  MP3,	  	  
het	  tempo	  is	  60	  voor	  de	  kwartnoot,	  de	  
noot	  duurt	  7	  tellen,	  de	  achtste	  tel	  is	  
voor	  de	  ademhaling.	  
Zet	  de	  mp3	  even	  ongeveer	  even	  hard	  
als	  je	  eigen	  sax	  geluid	  en	  streef	  ernaar	  
om	  zo	  optimaal	  mogelijk	  te	  mengen,	  
Idealiter	  hoor	  je	  dan	  1	  instrument.	  	  
Je	  kunt	  ook	  in	  harmonie	  met	  de	  MP3	  
meespelen,	  	  start	  dan	  op	  een	  grote	  
terts	  erboven	  of	  een	  kleine	  terts	  
eronder.	  Voor	  tenorsax	  respectievelijk	  
B	  en	  E	  ,	  voor	  altsax	  F#	  en	  B.	  Blijf	  in	  de	  
zelfde	  toonladder	  en	  je	  speelt	  
beurtelings	  kleine	  en	  grote	  tertsen,	  blijf	  
luisteren	  naar	  de	  zuiverheid.	  	  
	  
Lukt	  dit	  allemaal	  al	  goed	  dan	  kun	  je	  het	  
jezelf	  nog	  een	  beetje	  lastiger	  maken	  
door	  ook	  nog	  dynamiek	  aan	  de	  lange	  
noten	  toe	  te	  voegen.	  



Bijvoorbeeld	  de	  “terassendynamiek”	  
waarbij	  je	  iedere	  –langzame-‐tel	  (of	  
hartslag)	  
een	  stukje	  harder	  gaat	  spelen.	  	  Ik	  geef	  
een	  voorbeeld	  op	  de	  video.	  
	  
Ik	  speel	  zelf	  niet	  meer	  zovaak	  lange	  
noten	  als	  vroeger	  maar	  het	  is	  wel	  nog	  
steeds	  het	  eerste	  waar	  ik	  op	  teruggrijp	  
als	  ik	  een	  beetje	  uit	  conditie	  ben.	  
Bijvoorbeeld	  na	  een	  vakantie	  ,	  griepje	  
of	  aan	  het	  eind	  van	  een	  tournee.	  
(Toeren	  met	  een	  band	  is	  enorm	  leuk	  
maar	  je	  speelt	  eigenlijk	  heel	  weinig,	  de	  
meeste	  tijd	  ben	  je	  aan	  het	  reizen	  en	  
regelen)	  	   Als	  je	  niet	  dagelijks	  een	  
paar	  uur	  speelt	  ben	  je	  eigenlijk	  altijd	  in	  
de	  opbouwfase,	  maak	  dan	  tijd	  voor	  
lange	  noten,	  	  bijvoorbeeld	  door	  mee	  te	  
oefenen	  met	  de	  nootjes	  op	  de	  video	  of	  
de	  mp3	  te	  gebruiken.	  	  
Succes	  !	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


