


Dit is versie 1.0 van dit rapport.
Download de nieuwste versie van dit rapport op:

http://www.rogierijmker.eu/category/ebooks

Disclaimer:

Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de 
hierin opgenomen informatie.

Rogier IJmker kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist 
verstrekte informatie in dit rapport.

Belangrijk

Je mag dit rapport gratis weggeven aan wie je maar wilt.

Het rapport mag uitsluitend in deze vorm worden verspreid, het is niet toegestaan de 
inhoud en/of opmaak te wijzigen, of informatie uit dit rapport op een andere wijze te 
gebruiken.

Plaats dit rapport op je website of geef het aan de leden van je mailinglijst.

Thuis studeren
Rogier IJmker
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Inleiding
Vroeger kon je als koorlid op de repetitie komen zonder voorbereiding. Je ging zingen in 
een koor zonder enige theoretische kennis van muziek en zonder enige vaardigheid in het 
bespelen van een instrument. 

Tegenwoordig zijn er zoveel hulpmiddelen voor het thuis voorbereiden van je partij 
mogelijk maken zónder al deze kennis en vaardigheden.

Veel uitgevers en arrangeurs leveren tegenwoordig zogenaamde oefenbestanden aan in 
de vorm van MIDI- en/of MP3-bestanden. Ook heeft de dirigent of een koorlid meestal de 
beschikking over de mogelijheden en de tijd om arrangementen, in een al dan niet legaal 
verkregen stukje software, in te voeren en ze te converteren naar een van deze formaten. 
Dat is erg handig mits je als koorlid weet hoe je ze moet gebruiken.

Ze alleen maar afspelen en mee proberen te zingen is vaak niet voldoende. Zeker 
wanneer het arrangement bepaalde complexe melodische en/of harmonische momenten 
kent.

In dit boekje wil ik een handreiking doen d.m.v. geven van een paar maniertjes om je eigen 
partij thuis (nog beter) zelfstandig voor te bereiden. Let op: dit is niet dé manier, want niet 
iedereen leert op zijn of haar eigen manier. Probeer zelf uit wat het beste bij je past.

Ik hoop dat je wat aan dit eBook zult hebben en dat het nog leuker wordt om in een koor te 
zingen.

Rogier IJmker
dirigent & arrangeur

Thuis studeren
Rogier IJmker
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Waarom thuis oefenen?
Wanneer je in een koor zingt, doe je dat meestal omdat je het leuk vindt om te zingen. 
Natuurlijk doe je dit ook voor het sociale element. Het is altijd leuk om samen met andere 
mensen iets te doen met dezelfde interesse of hobby.

Vaak hoor ik het argument dat mensen in de eerste plaats om de gezelligheid bij een koor 
zijn gaan zingen en dat het zingen op de tweede plaats komt. Ik vind dit persoonlijk een 
hele verkeerde beredenering. En ik zal je vertellen waarom. 

Wanneer je gezelligheid zoekt, kun je ook andere dingen met je (contributie)geld doen, 
bijvoorbeeld één keer per week een avondje in de kroeg doorbrengen met je beste 
vrienden. Dan heb je ook gezelligheid.

Ik zeg nu niet dat het bij een koor niet gezellig mag zijn. Integendeel! De goede sfeer is 
juist heel belangrijk om met zʼn allen iets moois neer te zetten. Maar wat ik eigenlijk wil 
zeggen, is dat je bij een koor zingt omdat je wilt zingen en dat de gezelligheid ook bij 
andere verenigingen gevonden kan worden. Je gaat toch ook niet bij een voetbalclub 
voetballen omdat je alleen gezelligheid wilt? Nee, je gaat er in de eerste plaats naar toe 
omdat je wilt voetballen.

En wanneer je thuis je partij gaat voorbereiden, zal de goede sfeer op het koor er alleen 
maar beter op worden. Zingen wordt namelijk leuker wanneer je...

1. méér kunt zingen en minder hoeft te herhalen
2. ook op andere elementen van het koorzingen kunt richten i.p.v. elke keer maar alleen 

op het noten instuderen
3. samen sneller iets moois neerzet: de teamspirit wordt enorm gevoedt

Zingen in een koor doe je in mijn optiek dus niet alleen om de gezelligheid, maar om het 
zingen. De leuke bijkomstigheid is juist die gezelligheid. En door het thuis oefenen zal die 
gezelligheid worden gestimuleerd.

Thuis studeren
Rogier IJmker
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Een paar tips

Wanneer je thuis gaat oefenen, is er een aantal zaken die je moet weten om effectief te 
oefenen. Met effectief bedoel ik dat je sneller resultaat boekt wanneer je één of meerdere 
van deze tips gaat toepassen. Je hoeft er ook niet al te veel tijd aan te besteden, maar als 
je elke week twee of drie keer oefent met onderstaande tips in je achterhoofd, zul je er niet 
veel tijd aan kwijt zijn en tóch resultaat gaan zien.

Nogmaals: niet iedereen oefent op dezelfde manier. Gebruik een tip of laat ʻm links 
liggen. ;-)

TIP #1: Oefen langzaam

Onze stembanden zijn spieren die getraind kunnen worden. Alle spierspanningen, groot 
en klein, worden opgeslagen in ons spiergeheugen. Voorbeelden van spiergeheugen zijn 
lopen, fietsen, typen en ook het zingen!

Om dit geheugen zo af te stellen dat de juiste spierspanning wordt ingezet op het juiste 
moment, hebben de spieren sturing nodig van je hersenen. Eerst moeten je hersenen 
weten wat je moet zingen voordat je de spieren kunt ʻvertellenʼ wat er gedaan moet 
worden.

Je hersenen controleren in feite alle bewegingen van je spieren. Hoe precieser en 
gecontroleerder je je spieren kunt aansturen, hoe sneller je stemspieren deze bewegingen 
in ʻhunʼ geheugen kunnen opslaan.

TIP #2: Oefen in kleine stukjes

Wanneer je oefent, is het aan te raden in kleine, vooraf afgebakende stukjes te oefenen. 
Door dit te doen beperk je de informatie die je moet leren op dat moment. Ook helpt het je 
de concentratie vast te houden.

Alle kleine stukjes die je zingt, vormen uiteindelijk een complete partij van een 
arrangement. Om te voorkomen dat je alleen maar de kleine stukjes kunt zingen en niet de 
complete partij, zul je ook de overgangen van deze kleine stukjes moeten gaan oefenen. 
Dit doe je door het afgebakende stukje te oefenen mét de eerste maat van het volgende 
stukje.

Thuis studeren
Rogier IJmker
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TIP #3: Studeer geen fouten in

Het instuderen van foute noten gaat snel en is erg lastig om aan te passen. Vaak is het zo 
hardnekkig dat deze fout er altijd in blijft zitten. Luister dus eerst naar de partij vóórdat je 
een partij gaat zingen. Maak je een fout of ben je onzeker? Luister dan nog een keer. Zorg 
ervoor dat je in je hoofd dit stukje kunt meezingen of neurie/fluit mee. Hierdoor hoor je de 
MIDI of MP3 nog wel, maar hoor je waar je de mist in gaat.

TIP #4: Neem kleine pauzes tussen herhalingen

Wanneer je stukjes herhaalt, ben je beter geconcentreerd wanneer de herhalingen 
onderbroken worden door kleine pauzes. Pauzeer na 2 of 3 herhalingen even 10 
seconden om de focus terug te krijgen.

TIP #5: Oefen twee of drie keer per week

Neem de tijd om twee of drie keer per week 10-15 minuten te oefenen. Deze investering is 
het meer dan waard. Geloof me!

TIP #6: Oefen met een paar mensen

Ga met een paar mensen van je eigen stemgroep bij iemand thuis. Maak er een gezellige 
avond van. Gebruik de MP3-/MIDI-bestanden van de stukjes.

Thuis studeren
Rogier IJmker
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Hulpmiddelen bij het oefenen
Er zijn tegenwoordig zoveel hulpmiddelen bij het repeteren dat het onmogelijk wordt om 
alles hier te noemen. Ik zal een paar voorbeelden geven van programmaʼs die je kunt 
gebruiken bij jij oefenen. Dit zijn allemaal programmaʼs die óf worden geleverd bij je 
besturingssysteem, óf gratis te downloaden zijn.

Windows Media Player

In Windows Media Player kun je de afspeelsnelheid wijzigen. Dit kan een 
grote hulp zijn wanneer je moeilijke stukken tegenkomt.

1.begin met het aspelen van een bestand
2.klik op de pijl onder de tab Nu afspelen, wijs Aanspassingen aan en 
klik vervolgens op Instellingen voor afspeelsnelheid
3.gebruik de schuifregelaar Afspeelsneldheid om de snelheid in te stellen 

waarmee je de inhoud wilt afspelen of klik op de koppeling Langzaam, Normaal of 
Snel. Als je een snelheid wilt selecteren die tussen de benoemde afspeelsnelheden ligt, 
schakel je in het deelvenster Aanpassingen het selectievakje Schuifregelaars op 
dezelfde snelheid instellen uit

4. klik op de knop Sluiten in het deelvenster Aanpassingen om de instellingen te 
verbergen

WinAmp

Met dit gratis programmaatje kun je MIDI-files inlezen en geheel 
beïnvloeden. En met geheel beïnvloeden bedoel ik dat je zelf de geluiden 
kunt kiezen voor elke partij in het arrangement en ook het tempo kunt 
veranderen (sneller of langzamer af laten spelen). Om WinAmp te 
downloaden klik je hier

Volg de onderstaande stappen om de MIDI-files helemaal naar je hand te zetten:

1. Kies in het menu Options voor Preferences
2. Kies aan de linkerkant onder het hoofditem Plug-Ins voor Input
3. In de nieuwste versie van Winamp zal er een Plug-In staan die Nullsoft MIDI 

Player 3.16 [in_midi.dll] heet. Dubbelklik daarop
4. Het nieuw geopende schermpje heeft een aantal tabbladen. Klik op het tabblad 

Misc
5. Bij Playback Method zal gekozen moeten worden voor Immediate - send MIDI 

events to OS in realtime
6. Vervolgens vink je in datzelfde tabblad Show Realtime MIDI Control Panel aan en 

Voilà!

Thuis studeren
Rogier IJmker
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Om te zien wat het doet moet je vervolgens een willekeurig MIDI bestand openen. Schrik 
niet van de vele mogelijkheden! ;)

Korte opsomming van wat waar te vinden is:

1. Instrument veranderen gaat onderaan. Onder elk kanaal staat een patch nummer. 
Verander dit en het instrument veranderd. Welk nummer voor welk instrument staat 
is op te zoeken op deze site. http://www.midi.org/about-midi/gm/gm1sound.shtml
Wel moet je even eraan denken dat de lijst op de website bij 1 begint en de 
nummering in Winamp met 0, dus instrument 0 in winamp is instrument 1 in de lijst, 
de acoustic grand piano

2. De schuiven regelen het volume per kanaal
3. De aanvinkhokjes kunnen aangevinkt worden om een specifiek kanaal te muten 

(stil)
4. Ook leuk, (linksbovenaan) tempo. Wil je je MIDI op een ander tempo horen, zet em 

dan op een percentage lager dan aangegeven staat wanneer je deze voor het eerst 
opent.

gAssistant

gAssistant is een programmaatje waarmee je het tempo en de toonhoogte 
kunt veranderen van je MP3-bestanden. Nu is het niet meteen handig om de 
toonhoogte te veranderen, maar het tempo is wel erg handig. Het programma 
is erg gebruiksvriendelijk en telt welgeteld twee schuifjes (voor tempo en 
toonhoogte). Helaas voor de Windows-gebruikers is het alleen beschikbaar 
voor de Mac. Download gAssistant hier!

Thuis studeren
Rogier IJmker

 
Copyright © 2011 Rogier IJmker | Alle rechten voorbehouden | www.rogierijmker.nl | rogier@rogierijmker.nl | 9/9

http://www.midi.org/about-midi/gm/gm1sound.shtml
http://www.midi.org/about-midi/gm/gm1sound.shtml
http://www.macupdate.com/app/mac/37090/gassistant
http://www.macupdate.com/app/mac/37090/gassistant
http://www.rogierijmker.nl
http://www.rogierijmker.nl
mailto:rogier@rogierijmker.nl
mailto:rogier@rogierijmker.nl

