
 

Harmonieorkest Lelystad 

 
TIPS VOOR EEN GOED GEBRUIK VAN DE SAXOFOON. 
 

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

met een speciale knipper een stukje van 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" exemplaar. 

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 en de polsters. Naast het riet en het mondstuk vormen de kleppen de 

belangrijkste onderdelen van de saxofoon. 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. Let bij het in elkaar zetten van alt- of tenorsax op dat het octaafmechanisme 

(uitstekende pennetje aan de bovenzijde van de body) niet verbogen wordt. 

Smeer het kurk van de hals regelmatig in met weinig kurkvet of wat zuurvrije vaseline, zodat het 

kurk niet uitdroogt en het mondstuk soepel op de hals geplaatst kan worden en in en uit kan bewegen. 

(belangrijk bij het stemmen.) Zet eerst het mondstuk zonder riet op de hals. Zet daarna het riet op het 

mondstuk, plaats de beschermdop, en plaats daarna de hals, met een korte draaiende beweging.  

 

Het schoonmaken/-houden. Na het spelen het riet afdrogen met bijv. een zakdoek en in een rietene-

tui of een reedgard opbergen. Het mondstuk schoonmaken 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. 

Verwijder na het spelen al het vocht uit de sax. Het meeste vocht verzamelt zich in de onderste bocht. 

Door het instrument om te keren loopt het meeste vocht uit de beker. Nog achtergebleven vocht 

verwijder je met een wisser (ronde borstel met een zeem aan een koord met een gewichtje). Bij de 

baritonsaxofoon zal het vocht zich in de bocht vlak voorbij het mondstuk verzamelen, en is te verwij-

deren door het klepje onder aan de bocht te openen. Door achtergebleven vocht kunnen de polsters 

nat en hard worden waardoor ze niet meer goed afdichten.  

De hals maak je schoon met een kleine wisser.  

 

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) 

Controleer regelmatig alle draaipunten en draai losse assen en schroeven voorzichtig vast.  

Stof en vuil verwijderen met een zachte doek en tussen de kleppen en assen met een zacht kwastje of 

wattentip. Na het spelen met een zachte doek de vingerafdrukken en vocht verwijderen. 

 

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

 

Kom met je 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 Saxofoon (via internet ± € 15) is een aanrader als je er alles van wilt weten. 


