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TIPS VOOR EEN GOED GEBRUIK VAN DE DWARSFLUIT, 

 

De dwarsfluit is van oorsprong een houten blaasinstrument. "Dwars" duidt op de houding 

van de fluit tijdens het blazen. De meeste dwarsfluiten zijn tegenwoordig van metaal gemaakt, 

maar ze worden nog steeds ingedeeld bij de houtblazers. De dwarsfluit wordt bespeeld door 

de lucht voor een deel in, en voor een deel over het mondgat heen te blazen. Zo ontstaat een 

toon. Kleppen zorgen ervoor dat de gaten afgesloten kunnen worden. Door het indrukken of 

loslaten van deze kleppen, kun je op dit instrument verschillende tonen maken. Het instrument 

heeft een warme, heldere klank. Naast de piccolo, is de dwarsfluit het enige instrument in het 

orkest dat op deze manier (dwars) bespeeld wordt. 

 

De kleppen, veren, polsters en toongaten. De fluit bestaat uit drie delen: het kopstuk, de 

body en het voetstuk. Daarnaast heeft de fluit kleppen, buisjes/stangen en veren, die zeer 

kwetsbaar zijn. 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 nooit zelf het instrument 

te repareren en ga niet aan de instelschroefjes draaien. Je fluit dient altijd gerepareerd te 

worden door een specialist. 

 

Het schoonmaken/-houden van het instrument. Elke keer als je hebt gespeeld, moet je de 

fluit schoonmaken aan de binnenkant met een zakdoek. Je haalt de wisserstaaf met zakdoek 

langzaam door het middenstuk. Dat doe je ook bij het eindstukje. Bij het kopstuk moet je 

opletten dat je niet te hard drukt. Dan druk je namelijk de stemknop naar buiten, waarmee het 

kopstuk wordt afgesloten. Als je hieraan draait, heeft dat effect op de stemming van je 

instrument. Voor de buitenkant van je fluit kun je een zilverpoetsdoek of microvezeldoek 

gebruiken. Gebruik geen zilverpoets uit een potje of flesje. Stop nooit de schoonmaakdoek of 

de poetsdoek in de koffer van je fluit en laat hem niet in je fluit zitten. Laat de fluit nooit voor 

langere tijd in elkaar zitten, maar berg hem op in de koffer. 

 

Algemene punten: Bij het monteren van de fluit schuif je de delen voorzichtig in elkaar door 

heen en weer te draaiend. Pak hierbij de fluit niet bij de kleppen vast, maar erboven of 

eronder. Leg je fluit nooit op een stoel, bed, piano of muziekstandaard. Leg de fluit nooit neer 

op de kleppen want dan loopt het vocht in je polsters. Altijd neerleggen met de kleppen naar 

boven. Het beste kun je de fluit (in het koffertje) in een rugzak vervoeren. Nooit je fluit op je 

bagagedrager vastbinden of in je fietstas vervoeren. Dat hobbelt teveel waardoor de schroefjes 

bij de kleppen kunnen lostrillen. Houd je fluit tijdens een repetitie voorzichtig vast, klem hem 

niet tussen je benen en rol hem niet over je schoot, zo beschadig je namelijk de kleppen. 

 

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

 

Als je vragen hebt, ga ermee naar je docent(e) of degene die bij Harmonieorkest Lelystad 

verantwoordelijk is voor het toezicht op het onderhoud van de instrumenten. 

Veel plezier met spelen! 

 

 Het Tipboek Dwarsfluit is een aanrader als je er alles van wilt weten. 


