
Harmonieorkest Lelystad 

 
 

TIPS VOOR EEN GOED GEBRUIK VAN DE KLARINET, 

 

Het riet en het mondstuk. Het rietje wordt gemaakt uit bamboe. Als een riet te slap wordt  kan er met 

een speciale knipper een stukje vanaf worden afgeknipt. Als het te dik is (speelt zwaar) kan er wat van 

af geschuurd worden. Vraag je docent(e) hoe dat werkt . Of pak je een "lichter"rietje.  

Het mondstuk is meestal van kunststof, maar soms van hout, metaal of zelfs glas gemaakt. Ga er zeer 

zorgvuldig mee om, een lichte beschadiging b.v. door stoten, kan het onbruikbaar maken.  

 

De kleppen, de veren, de polsters en de toongaten. Naast het riet en het mondstuk vormen de 

kleppen de belangrijkste onderdelen van de klarinet. Wanneer de kleppen slecht sluiten, omdat polsters 

(de kussentjes in de kleppen die de toongaten afsluiten) hard zijn geworden of de veren te slap staan, 

dan kan dat tot gevolg hebben dat het instrument moeilijk bespeelbaar is. Probeer niet zelf het 

instrument te repareren, maar meld het aan degene die binnen Harmonieorkest Lelystad het 

onderhoud van de klarinetten doet. 

 

Het in elkaar zetten. Vóórdat de klarinet in elkaar wordt gezet voorzie je het kurk van de tappen van 

een heel dun laagje kurkvet of zuurvrije vaseline. Pak het bovenstuk rond de ringkleppen en het 

onderstuk voorzichtig rond de onderste kleppen en zet de delen met een licht draaiende beweging in 

elkaar. Zo voorkom je beschadiging van het verbindingsmechanisme. Plaats eerst het mondstuk, dan 

het riet en dan de beker. Steun met de klarinet nooit op een tafel, of iets dergelijks, bij het in elkaar 

zetten. Dit kan bepaalde kleppen onherstelbaar beschadigen. 

 

Het schoonhouden van het instrument. Na het spelen het riet afdrogen met bijv. een zakdoek en in 

een rietenetui of een reedgard opbergen.  Niet terugzetten op het mondstuk. Het mondstuk schoonma-

ken met een zeemleren lapje of een zakdoek. Spoel het mondstuk regelmatig schoon met lauwwarm 

water. Aanslag kan bv. met een  tandenborstel verwijderd worden. Gebruik geen scherpe voorwerpen 

voor het schoonmaken. Berg het mondstuk  met beschermdop op in de koffer. 

Na het uit elkaar nemen worden de tappen (de delen die in elkaar schuiven) gedroogd en de boring 

(binnenkant van de buis) met een wisser droog/schoon gemaakt. Het overige vocht voorzichtig 

verwijderen met bv. een wattenstaafje. Het mondstuk niet met de wisser schoonmaken. De rietbaan 

(zeer belangrijk voor het aanblazen) kan gemakkelijk beschadigd raken.  

Laat de klarinet nooit voor langere tijd in elkaar zitten. Door het uitdrogen van het kurk op de 

verbindingstappen kunnen de delen muurvast komen te zitten.  

 

Algemeen. Berg het instrument nooit direct na het spelen voor langere tijd op in een gesloten koffer! 

Zet je koffer bij thuiskomst, open op een droge plaats. (niet bij de verwarming of in de zon) 

Nooit met een scherp voorwerp vuil of stof proberen te verwijderen. Polsters, kleppen, veren en 

toongaten kunnen ernstig worden beschadigd.  

 

Vervoer de klarinet nooit op de bagagedrager van je (brom)fiets. Stoten, schudden en trillen kunnen 

ernstige schade aan het instrument veroorzaken. 

   

☺ Een klarinet is een kostbaar instrument. Eén van de redenen  om er heel zuinig op te zijn. 

 

Kom met evt. vragen naar je docent(e) of degene van Harmonieorkest Lelystad die verantwoordelijk 

is voor het toezicht op het onderhoud van de instrumenten. 

 

Veel speelplezier!  

 

Het Tipboek Klarinet (via internet ± € 15) is een aanrader als je er alles van wilt weten. 


