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WEEK 2  -  ADEM & HOUDING 

Vier onderdelen  

1. Motor  adem, longen, romp 

2. Generator  strottenhoofd, stemplooien   (in Week 1 behandeld) 

3. Klankkast  keel-, mond- en neusholte 

4. Articulatoren  tong, lippen, tanden, onderkaak, zachte gehemelte 

 

Houding 

 Voeten recht, op heupbreedte 

 Balanceren naar links, rechts, voor, achter    precies in het midden 

 Actieve houding = voorvoeten ;  laid-back = achterop (op een hekje zitten) 

 Lang maken, alsof je aan je kruin wordt opgetild 

 Knieën niet op slot (recht, maar niet overstrekt) 

 Schouders los, naar achteren, armen losjes naast je lichaam 

 

Ademhaling 

 Buik  buik naar buiten bij inademen (riem gaat strakker zitten).  

 Rug  armen op je nieren      onderste deel van de longen 

 Ribben  armen op je onderste ribben     “michelin mannetje” 

 Hoog   armen achter de rug. Minder gewenst, geeft snel spanning in de schouders 

Middenrif = koepelvormige spier bolle kant omhoog. Bij buikademhaling wordt deze spier platter, hierdoor 

ruimte in de longen, je haalt lucht binnen.  

Ademsteun is controle van je middenrif, zodat de luchtstroom continu kan zijn. Voorkomt dat je snel buiten 

adem bent; niet een ballon die je lek prikt. 

Ademsteun is niet vastzetten van je middenrif! Ademsteun heeft met gecontroleerde flow te maken. 

Roel Dullaart: 

De zanger/es wil de baas zijn over zijn ademstroom en zal daarom proberen de inademingsstand zo 

lang mogelijk te handhaven; desondanks lopen de longen leeg. De balans die er ontstaat tussen het 

inwaards samentrekken van de buikspieren en het relatief laag houden van het middenrif, waarbij het 

middenrif in de ademhalingsstand enigszins gecontraheerd blijft, noemt de zanger/es zijn ademsteun. 

De teugels waarmee wij het langzaam leeg lopen van de longen kunnen mennen zijn: het middenrif, 

de tussenripspieren en de buikspieren. 

Ik heb het vaak over het met een weerstand in de spieren (middenrif/buikspieren) laten stromen van 

de lucht. Hierdoor zul je nooit in 1 keer je buik naar binnen trekken, want dan doe je wat de lucht wil 

(die wil eruit). Nee, jij controleert de luchtstroom door je middenrif (relatief) laag te houden. De buik 

zal dus geleidelijk naar binnen gaan. 
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Oefeningen: 

 Inademen en vasthouden met open keel (niet dichtzetten (kuch of keel)) 

 Oefenen met ssssssss-t  4 – 8 – 16 tellen, idem met fffffff-t   -   armen wijd bevordert natuurlijke 

instroom van lucht 

 Oefenen met ff – ff – ff -- ff etc.   open keel!  Voel in het kuiltje tussen je ribben boven je navel 

 

Ademen tijdens zingen 

 Dirigent en koorleden ademen precies 1 tel voor de eerste noot in (bij de start van een song) 

 Bij inademen gaat de mond al in de klinkerstand van de eerste lettergreep 

 Adem momenten in de bladmuziek – veelgemaakte fout is de voorgaande noot te vroeg afkappen 

 Koristisch ademen – geen medeklinkers, van elkaar overnemen 

 Hoorbaar en onhoorbaar ademen: voorkeur voor onhoorbaar – open keel 

 

 

  


