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TIPS VOOR EEN GOED GEBRUIK VAN KOPERINSTRUMENTEN. 
 
De buitenkant kan afgewerkt zijn met een goudlak-, nikkel- of zilverlaag. Na het spelen het instrument met een 
zachte doek schoonwrijven. Daarbij verdienen de plaatsen die met de vingers of vocht in aanraking komen extra 
aandacht, anders kan de afwerklaag worden aangetast. Verzilverde instrumenten regelmatig schoonmaken met een 
zilverpoetsdoek of zilverpoetsmiddel (zilver slaat bruin uit door inwerking van de lucht). 
 
De binnenkant. 
Aan de binnenkant van de buizen ontstaat door speeksel en stof een aanslag die regelmatig verwijderd moet worden. 

Als men regelmatig speelt zeker om de paar maanden. Hiervoor zijn twee methoden: 

a. Verwijder het mondstuk en giet warm water in de beker (hierbij alle ventielen indrukken zodat ook de 

hulpbuizen vol lopen). Het instrument langzaam heen en weer schudden en vervolgens het water laten weglopen. 

Indien nodig naspoelen. Hardnekkige aanslag met een wisser verwijderen. 

b. De spitball. Dit is een rond stukje schuimrubber, doordrenkt met een bepaald vocht dat de aanslag losweekt. 

Mondstuk afnemen en de spitball vóór in de buis plaatsen. Vervolgens het mondstuk terugplaatsen en hard 

blazen met ingedrukte ventielen. De spitball veegt dan als het ware de binnenkant schoon. De meningen over 

deze methode zijn verdeeld, maar er zijn verscheidene tevreden gebruikers. 
 
De ventielen. 
Het schoonhouden van de ventielen is zeer belangrijk, want ongerechtigheden veroorzaken stagnatie of vertraagde 
werking. Eens in de twee weken reinigen is aan te raden. Draai de ventieldoppen los en haal de ventielen uit de 
bussen. Verwijder tevens de ventielveren. 
N.B. De ventielen mogen niet onderling worden verwisseld. Let dus goed op welk ventiel in welke bus hoort. 
Vervolgens de ventielen, bussen en veren goed schoonmaken met petroleum of spiritus.  
Nooit met een agressief poetsmiddel of schuurpapier aan de ventielen komen! Dat veroorzaakt speling en luchtverlies. 
Schoonvegen met een niet-pluizend doekje en de ventielen behandelen met ventielolie. Deze bevordert een goede 
werking en biedt bescherming tegen schadelijke stoffen.  
Ook de ventieldoppen (onder en boven) schoonmaken en de schroefdraad licht invetten. 
 
De stembuizen en -pompen. 
Deze uitneembare bochten moeten aan de uiteinden licht worden ingesmeerd met speciaal vet of zuurvrije vaseline.  
Doe je dit niet, dan zijn ze op den duur niet of zeer moeilijk los te krijgen. 
 
Het mondstuk. 
Het mondstuk na het spelen altijd van het instrument halen en inwendig doorhalen met een borsteltje. Regelmatig 
blijken mondstukken zo vast te zitten dat zij slechts met een z.g. mondstuktrekker losgemaakt kunnen worden, dus 
altijd het mondstuk los van het instrument bewaren. Er zijn speciale mondstukborsteltjes en opberghoesjes 
verkrijgbaar. Laat nooit een mondstuk los rondslingeren, dan kan het beschadigd raken. 
 
Speciaal voor de trombone. 
De binnenschuif regelmatig reinigen door deze van binnen door te trekken met een stukje spons aan een wisser of 
draad, om vetresten te verwijderen. De buitenkant gewoon schoonwrijven. 
De buitencoulisse inwendig reinigen met een met doek omwikkelde wisser of met andere hiervoor speciaal 
ontwikkelde schoonmaakattributen. Na het reinigen het gehele instrument doorspoelen met water. 
Wees voorzichtig met de coulisse, een klein deukje is al funest. 
Tijdens de vakantie de schuif droog bewaren, niet invetten. 
 

Als je vragen hebt, kom er mee naar je docent(e) of degene die bij Harmonieorkest Lelystad verantwoordelijk is voor 
het toezicht op het onderhoud van de instrumenten. 
 
Veel speelplezier! 
 

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


