
 

 
 
1. ALGEMEEN 
 
Slikken: strottenhoofd beweegt iets naar boven en het strotklepje gaat dicht. Dit om te 
voorkomen dat er voeding in je luchtpijp terecht komt. 
Gapen: strottenhoofd beweegt iets naar onder en de tong naar achter 
 
Bij het zingen van hoge tonen gaat het strottenhoofd ook iets omhoog, 
maar het strotklepje moet nu wel geopend blijven. 
Bij het zingen van lage tonen zakt het strottenhoofd iets,  
maar de tong moet voorin blijven 
 
 
 
 
 
 

STROTTENHOOFD 
 
2. SNIKJE 
 
Door het geluid van een puppy na te doen, krijg je een snikkend geluid. 
Hierdoor kantelt het strottenhoofd iets naar voren. 
Zowel hoog als laag kun je dit snikje maken. 
 
Oefening; in glissando. boven- èn onderin klinkt het als puppy. Geen "bom", als je in de 
onderste regio komt. 
 
Bij het zingen van hoge(re) tonen kun je op de volgende 2 manieren ervoor zorgen dat het 
strotklepje open blijft: 
 
1. van binnenuit (in de keel) lachen 
2. met een snikje zingen (denk aan het puppy geluid) 
 
 
3. KLAARZETTEN 
 
Wanneer je op een instrument gaat spelen, heeft het al de meest ideale vorm. Een viool, een 
klarinet of een piano: allemaal zijn ze vooraf klaar voor gebruik. Wanneer je gaat zingen 
moet je ook vooraf je instrument in de juiste vorm klaarzetten. Wat blijkt: op het moment 
dat je het instrument klaarzet, gaat de inademing vanzelf mee! 
 
Bij iedere inzet van een stuk, iedere strofe, iedere regel en iedere frase moet je van te voren 
je instrument opnieuw klaarzetten. 
 
 
  



 
 
4. KLINKERS 
 
Er zijn hoge en lage klinkers. Iedere klinker heeft zijn eigen frequentie. (= formant) 
Spreek ie-aa. Probeer nu de aa op dezelfde hoogte te spreken als de ie. Daar moet je moeite 
voor doen! De klinkers van hoog naar laag: 
 
ie 
| 
uu 
| 
oe 
| 
oo 
| 
ee 
| 
aa 
 
 
5.  ZITHOUDING 
 
Wanneer je zittend zingt heb je een actieve zithouding door: 
- rechte rug 
- voor op de stoel 
- 2 voeten op de grond 
- voor je zitbotjes 
 
 
6. ANCHORING 
 
Er zijn drie vormen van anchoring: 
 
1. Hoofd/nek 
2. Schouders/hoge rug 
3. Lage rug/ buikspieren 
 
Hoofdanchoring: 
- Stel je voor dat je haar in een paardenstaart zit en 't elastiekje is iets te strak aangetrokken 
- Stel je voor dat je magneten op je kiezen hebt, die elkaar stevig aantrekken. Jouw kaak 

moet ze van elkaar zien te krijgen 
- Je neemt een hap van een geglazuurde appel (gekocht op de kermis...). Je tanden blijven 

erin vast zitten en met spierkracht probeer je ze los te krijgen. 
 
Al deze drie beelden zorgen ervoor dat je de spieren aan de achterkant van je hoofd en nek 
licht aanspant. 
 
  



Schouderanchoring 
Stel je voor: je hebt onder je armen 2 behoorlijke kokosnoten hebt, die niet op de grond 
mogen vallen. 
Stel je voor: jouw hond moet onmiddellijk bij jou komen. Met gebaren zeg je stevig: kom 
hier! 
 
Wanneer de muziek luider moet worden, hoger gaat  
of tonen lang moeten worden aangehouden, span je je spieren,  
alsof de kokosnoten groter worden. 
Wordt de muziek zachter, of lager, dan vermindert de spierspanning gelijkmatig. Dus niet in 
een keer alles loslaten! 
 
 
Ruganchoring 
Stel je voor: je staat in de bus of tram. Er zijn geen zitplaatsen meer, dus je houdt je vast aan 
zo'n lus en je ene voet staat iets voor de ander. Plotseling maakt de tram een noodstop. De 
spieren die je dan aanspant vormen je ruganchoring. 
 
 
BELANGRIJK 
Bij het oefenen van de anchoring doen je alles op volle kracht. Tijdens het zingen moet je dat 
veel meer doseren. 
 
 
7. MUZIKAAL GEBRUIK VAN HET SNIKJE EN DE ANCHORING 
 
Dynamiek 
𝑃 : piano zingen: licht snikje 

𝑃𝑃 : pianissimo: nòg harder licht snikken 

𝑓    : diepe snik 
𝑓𝑓 : hele diepe snik 
 
Crescendo: schouderanchoring: van stand 3 naar stand 7 èn steeds dieper gaan snikken 
Diminuendo: schouderanchoring: van stand 7 naar stand 3 èn steeds lichter gaan snikken 
 
 
Melodie 
- Stapsgewijs stijgende melodie: anchoring activeren, steeds dieper gaan snikken 
- Stapsgewijs dalende melodie: anchoring in tact laten, iets minder gaan snikken 
- Grote stijgende sprong: op de lage toon: anchoring zeer actief: "Liza Minelli"  
- Grote dalende sprong:  op de laagste toon: strottenhoofd omhoog met cartoonstem 
 
8. NOTATIE  
Met de volgende eenvoudige symbolen kun je je eigen partituur voorzien van aanwijzingen 
 
Anchoring ⚓ 
Snikje ⋁ 
Diepe snik ⩔ 

"Liza Minelli" ☀ 
 
Cartoon  

 
 


