
HELP!

IK ZING 

VALS

TIP
S

& 

TOOLS

OP EEN LUCHTIGE MANIER  

ZUIVER LEREN ZINGEN 

E-BOOK



Hoi,

Gefeliciteerd. Het downloaden van dit e-book is een
mooie en nuttige stap in je ontwikkeling op
zanggebied. 

Het is natuurlijk heel vervelend als je (denkt dat je)
vals zingt als een kraai. Het woord ‘vals’ alleen al is
niet prettig om te horen of uit te spreken. Het heeft
nogal een lading, vind je niet? Het kan je inmiddels je
hele leven al achtervolgen omdat je het in je jonge
jaren al vaak tegen je hebt horen zeggen. 

Je bent zeker niet de enige. Ik heb verschillende
leerlingen in mijn zangpraktijk die ermee worstelen.
Laten we het daarom anders gaan noemen OK? Ik
stel voor dat we het ‘onzuiver’ noemen.
Of misschien moeten we het helemaal niet
benoemen en gewoon lekker aan de slag
gaan met de juiste manier van oefenen om zo toch
vorderingen te maken en te genieten van je stem.

Uiteindelijk denk je niet meer aan het V-woord en
ben je op een positieve manier bezig met je

hobby; zingen.

MOOIE STAP



EVEN VOORSTELLEN

ELISE ZIJLSTRA

Mijn naam is Elise Zijlstra (EZ) en heb een grote
passie voor alles wat met muziek te maken
heeft.

Op mijn 10e jaar was ik al heerlijk aan het zingen
en genoot daar volop van. Al jaren treed ik op
met (eigen) bands of een pianist. 

Vanaf 2005 geef ik met heel veel plezier en
passie zanglessen, zangworkshop, etc. in mijn
eigen zangpraktijk EZsinging in Haaften en op
andere locaties in binnen- en buitenland. Verder
ben ik vocal coach bij 2 geweldige koren.

Ik heb onder meer 3 jaar gestudeerd in
Kopenhagen en ben daar afgestudeerd als
zangeres/ zangdocent aan het Complete Vocal
Institute.

Ik help graag iedereen die van zingen houdt: 
van amateur tot (semi) prof. 
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Probeer op een manier te zingen zodat je
nergens in je keel spanning voelt. 
Voel je zelfs sloom.
Zucht maar eens en gaap daarbij een beetje. 
De ruimte in je keel wordt groter. Zeg daarbij
bijvoorbeeld: haha, hèhè…. en laat veel lucht
ontsnappen. Dan voel je direct ontspanning 
in je keel. Oefen dat de komende tijd elke dag
een paar minuten achter elkaar. 
Het is extra effectief als je ook nog aan iets
denkt wat ontspanning brengt.
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ONTSPANNING

TIP
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ADEMHALING

Haal altijd op de juiste manier adem 
voordat je een oefening doet 
of start met het zingen van 

een (zin in een) nummer.

TIP

PROBEER 
de 3 varianten: 

 



1 
Haal heel overdreven en hoog adem. 
Alsof je enorm schrikt.
Je voelt je borst omhoog gaan en je ervaart dat
er weinig ruimte is om ontspannen geluid te
maken. Probeer maar eens een zin te zingen als
je adem zo hoog zit. Voel de verkramping.
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ADEMHALING
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ADEMHALING

2
Probeer nu adem te halen zodat alleen je buik
bol wordt. 
In de volksmond wordt dat ook wel
buikademhaling genoemd. 
Ook dit kan spanning op je keel geven waardoor
je stembanden niet de nodige ruimte hebben
om optimaal te vibreren. 
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ADEMHALING

3 
De laatste variant is een combinatie van buik bol
en ribben breed maken. Misschien deed je dat al.
Leg eens 1 hand op je buik en 1 hand op je
onderste ribben en voel wat er gebeurt. 
Het is een optimale inademing als je buik én
ribben naar buiten bewegen. 
Oftewel, als je door je inademing beide handen
weg kunt duwen.



Als je zingt, doe dan waar kan je mond 
goed open. Dit scheelt in je geluid en in de 
meeste gevallen is je keel dan ook meer
ontspannen. 
Kijk maar eens in de spiegel als je zingt. 
Is je mond goed open?
Check ook of je mond misschien toch tijdens het
zingen stiekem weer wat dichter gaat. 
Heel normaal dat dit gebeurt, maar let er vooral
op.
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MOND OPEN

TIP



Hou er rekening mee dat je nooit optimaal zingt
als je weet dat de buren thuis zijn of dat je
huisgenoten elk moment thuis kunnen komen. 
Je kunt zelf ook vast iets verzinnen waardoor je
niet helemaal relaxed oefent. Dit geeft allemaal
spanning in je keel (bewust of onbewust) die je
nou juist niet kunt gebruiken als je werkt aan je
intonatie.
Ofwel, of je zuiver zingt. Oeps, nou heb ik het toch
benoemd.

www.EZsinging.nl

VRIJUIT ZINGEN

TIP



Het is misschien wat confronterend maar toch is
het goed om jezelf eens op te nemen. 
Het liefst natuurlijk met goede apparatuur. 
Heb je dat niet? Neem het dan op met je mobiele
telefoon maar luister door het slechte geluid 
heen. 
Luister met een mild, maar kritisch oor. 
Als je dapper genoeg bent, kun je het ook eens
aan een ander laten horen. Uiteraard iemand die
je kunt vertrouwen.
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OPNEMEN

TIP



Kijk je regelmatig en graag op je mobiele 
telefoon? Download dan een paar appjes om

je gehoor te trainen. Leuk en nuttig.
 

Ik heb een paar favorieten voor je op een rijtje
gezet zodat je op een speelse manier aan 

de slag kunt.
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APPJES

TIP

DOWNLOAD 
de 5 appjes



Als je in de zoekbalk van de Appstore of
Playstore ‘piano’ typt, komen er verschillende
appjes tevoorschijn.

Downloaden er een op je mobiele telefoon.
Start met het spelen van de Centrale C. 

Speel een noot op de piano en zing deze
noot na. Gebruik je oren of laat iemand
meeluisteren op een vriendelijke maar
eerlijke manier. Zing je dezelfde noot als die
je hoort op de piano? 

Probeer het ook met andere noten.

Daag jezelf eens uit door een noot te zingen
en heel langzaam te glijden naar een hogere
of lagere noot. Ga daarna direct weer terug
naar de oorspronkelijke noot.

De C die in het midden zit van de piano.
Deze is meestal wel zichtbaar en heet C4. 
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PIANO



Ga op deze app naar: Easy > Piano
Klik op 1, daarna op 2 en luister of de 2e
hoger of lager is. 
Klik op de juiste pijl en verzamel punten.

Een appje om het verschil tussen 2 noten te
horen.
Welke is hoger, welke is lager?
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TUNE UP
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Je ziet direct of het juist of niet juist is. 

Begin bij de 'Intervals', gaat dat goed, dan
kun je het daarna uitdagender maken voor
jezelf en ga je naar de 2e button 'Chords'.

Een appje dat noten speelt op de piano die jij
mag nazingen. 

 PLAY BY EAR
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Klik op bijvoorbeeld de B, zing dan de noot
na, die je hoort. 

Hou deze aan totdat je ziet dat er een groen
vinkje verschijnt als je op de juiste hoogte zit. 

Hou de noot dan nog even aan en luister
goed naar jezelf. 

Zing maar eens expres onder of boven de
noot.

Je ziet in je scherm een gitaar.

GUITAR TUNA
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Exercises
Interval Comparison I
Minor and Major Second
Start Exercise 
Volg de instructies bovenin het scherm.

Ga in deze app, onder in het scherm naar:

EAR TRAINER



Als je je concentreert, dan kun je beter naar jezelf
luisteren. Ga er dus bewust even voor zitten op
een plek waar het rustig is, waar je je veilig voelt
en waar niemand jou kan storen.
Oefen in ieder geval totdat je merkt dat je minder
alert bent en afdwaalt tijdens het zingen. Stop
dan, ga iets anders doen en pak het wat later 
weer op. Zonder focus heeft oefenen weinig tot
geen zin. Sterker nog, ongemerkt oefen je het
verkeerde in het spiergeheugen.
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FOCUS

TIP



Als je van jezelf weet dat je onder de toon zingt,
de noot dus net niet kunt halen, is het goed om je
strottenhoofd wat omhoog te bewegen. 
Leg maar eens een paar vingers op je adamsappel
en gaap. Dan voel je dat deze omlaag beweegt. 
En praat nu maar eens als een klein meisje. Je
voelt direct dat je strottenhoofd nu juist omhoog
beweegt. Probeer deze laatste beweging ook te
maken op de noot die je zingt als je net iets hoger
wilt zingen.
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STROTTENHOOFD

TIP



Zing eens een lange, zachte noot op AH. 
Hou je kaak ontspannen.
Wat gebeurt er als je dezelfde noot qua
toonhoogte een stuk luider zingt op een ÈH, 
en een glimlach maakt? Klinkt het beter? 

Doordat je je mondhoeken opzij beweegt, gaat je
strottenhoofd ook een klein stukje omhoog.
Klinkers en volume kunnen veel verschil maken.
Speel er maar eens mee.
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VOLUME

TIP



Weet dat alle zangers en zangeressen, hoe goed
of beroemd ze ook zijn, hun stem in conditie
moeten houden en regelmatig moeten oefenen.
De een wat intensiever dan de ander maar niets
komt vanzelf aanwaaien. 

Geniet daarom ook van het oefenen. Wees
geduldig, het komt echt goed. Misschien heb je
een vocal coach nodig. Prima toch?
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GEDULD

TIP



TOT SLOT

Weet dat alle zangers en zangeressen, hoe goed of
beroemd ze ook zijn, er wel eens naast zitten.
Hoe erg is dat? Is het niet veel belangrijker dat er
met gevoel gezongen wordt? 

OEFENEN
Probeer deze tips & tools zo goed mogelijk op te
volgen en ook echt regelmatig te doen.
Plan het in je agenda. Je gaat dan echt merken
dat je beter gaat zingen. Laat het ook af en toe eens
checken door iemand die je vertrouwt.

MEER MOGELIJK
Denk je dat je meer hulp kunt gebruiken om (beter)
te leren zingen? Bezoek dan eens mijn website:
www.EZsinging.nl
Kijk er maar eens rond op je gemak. Voor alle
niveaus, alle wensen online en offline, is er iets te
vinden om je te ontwikkelen op zanggebied.

En wat natuurlijk vooral belangrijk is:
PLEZIER!

GA RELAXT AAN DE 
SLAG EN BOEK SNEL

VOORUITGANG!
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VRAGEN?

Je mag me natuurlijk altijd benaderen voor advies.  
Ik denk graag met je mee over wat jij nodig hebt om
(beter) te leren zingen.

MAIL
mail@EZsinging.nl 

WEBSITE
www.EZsinging.nl
www.EZsingingOnlineAcademy.nl

MOBIEL
+31683877003

ZANGPRAKTIJK
Burcht van Haeften, Haaften

VRAGEN?

BLIJF LEKKER ZINGEN en
GENIET
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