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WEEK 5  -  INTONATIE  2 november 

Inzing oefening 

 1-3-1, 1-5-1, 1-8-1 op diverse klanken ooh, aah, mmm 

 1-5-8-7-6-5-4-3-2-1 

 Blijven hangen op de terugweg, in twee groepen 

 Dan in drie en in vier groepen, bv. 7-5-4-2 en dan 8-5-3-1. 

 G7 – C    Barbershop ringing chords. 

 Probeer in deze oefening elke van de vier akkoordnoten zo zuiver mogelijk te treffen. 

Intonatie  

Het vermogen om zuiver te zingen, de juiste toonhoogte in het akkoord, alleen maar ook in de samenzang 

met de andere zangers. Je kunt onderscheid maken tussen het treffen van de juiste toonhoogte (de aanzet 

van de noot) en het houden van de juiste toonhoogte gedurende de song. 

Intonatie is een van de moeilijkste onderdelen om onder de knie te krijgen. We zullen in deze les een aantal 

aspecten behandelen. 

a) Klankkleur 

Een veelvoorkomende fout is dat te laag wordt geïntoneerd. Een goede remedie is een helder geluid 

te kiezen, inner smile, mond niet te ver open, vooral in de a-klanken. 

Oefening met helder èn donker geluid, op “night”, “sky”, “know”, “I wonder”. Je kunt het verschil 

horen. Het is voor de juiste intonatie van belang dat alle zangers dezelfde kleur kiezen. 

Laat unisono “I wonder as I wander out under the sky” zingen, heel donker of juist heel helder. Check 

met de piano de zuiverheid aan het eind van de zin. 

Stemkleuren zijn in les 1 uitgebreid behandeld. 

 

b) Gelijk beginnen 

Dit is misschien raar, maar goed intoneren wordt veel gemakkelijker als je samen begint, zeker als de 

noten dicht bij elkaar liggen. 

Oefening met een f (4) tegen een g (5) uit de inzingoefening, op ‘doo’. 

 Laat iedereen zelf bepalen wanneer ze beginnen: rommelig, niet zuiver 

 Dirigent geeft iedereen aan: is al beter. Volgende oefening: selecteer klein groepje. 

 Dirigent geeft groep 1 aan (f), heel precies tot iedereen exact gelijk begint, met de juiste 

klankkleur. 

 Dan idem groep 2 (g) en snel afwisselend. 

 Dan iedereen samen, precies op de inzet van de dirigent. 

 Bij goed resultaat, de andere zangers een halve afstand verschil, bv. e tegen f. 

 Laat de f klinken en laat de e erbij zingen. Heel erg lastig! Dan iedereen gelijk laten beginnen. 

 Of nog lastiger: bassen een lage f, tenors een hoge fis. 

 

c) Kleine stapjes naar beneden, grote stappen omhoog 

Gaat de melodie in jouw stem naar beneden, zorg er dan voor dat je hoog genoeg blijft. En andersom 

geldt hetzelfde: gaat de melodie omhoog, neem “extra” grote stappen. 

Oefening 

 Laat iedereen zingen: g-f-e-d-c   op ‘doo’  check met piano 

 Idem g-a-b-b-c. 
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 En dan samen, het oktaaf moet zuiver zijn, gelijk vanaf het begin. Laat heel precies noot voor 

noot zingen. Elke samenklank moet ook zuiver zijn. 

 

d) Halve toonsafstanden zijn het lastigst! 

We zijn in de westerse cultuur gewend aan de “normale” toonladders Majeur en Mineur. Vrijwel alle 

popliedjes maken gebruik van deze toonladders, alle kinderliedjes, etc. 

(optioneel) Oefening: speel C en Cm op de piano en laat dit zingen. 

Oefening: speel chromatische toonladder in C  en (tot g) laat het nazingen met en zonder piano. 

 

Een aantal halve afstand na elkaar zijn moeilijk, omdat het lastig is om de structuur (toonsoort) in het 

hoofd vast te houden. 

Oefening: eerste 2,5 maten van Slipping, en dan in het bijzonder de lead/bari stem. Laat zingen en 

stoppen op ‘home’. 

 

Tenslotte 

Een goede intonatie is een van de moeilijkste aspecten van goede (koor)zang. Eigenlijk alles doet mee 

(ademsteun, positie/houding van je lijf, klankkleur, je energie en inzet) om een goede intonatie te bereiken. 

Als het ergens aan schort, gaat dat gelijk ten koste van de toonhoogte.  

 Melodische intonatie = je blijft zuiver in de toonsoort van de pitch 

 Harmonische intonatie = je blijft zuiver in de toonhoogte van de melodie (onderling zuiver). 

Helaas is het zo dat de minder goede zangers de betere zangers vaak meetrekken naar beneden. De betere 

zangers willen ‘samen’ blijven en gaan dus noodgedwongen meer naar beneden om het geheel niet vals te 

laten worden (harmonisch geïntoneerd). Dat is toch nog beter dan enkele zangers of één stem die melodisch 

intoneert en de rest zakt. 

 

 

 

 


