Onderhoudsvoorschrift klarinet.
Het hout van de klarinet is zeer gevoelig voor temperatuursverschillen en
daarom is, om scheuren te voorkomen, het naleven van het onderstaande
van groot belang.
Een nieuw instrument mag niet langer bespeeld worden dan
15 minuten per dag; een tijdslimiet, die over drie weken verdeeld,
kan worden opgevoerd.
•

Overdadige warmte, tocht en een te grote
temperatuurswisseling kunnen nadelige gevolgen hebben.
•

De klarinet bestaat uit vijf delen. Om het in elkaar zetten te
vergemakkelijken en de kurk op de uiteinden te ontzien, is het
noodzakelijk dat deze regelmatig wordt voorzien van tappenvet.
Het kan wel eens gebeuren dat na verloop van tijd (ondanks het
tappenvet) de klarinet steeds moeilijker in- en uit elkaar gaat. De
reden hiervan is dat het hout zodanig is uitgezet dat de delen niet
meer in elkaar passen. Dit euvel dient beslist door een vakman
opgeheven te worden.
•

Het in elkaar zetten van de klarinet gaat als volgt: U neemt
deel 3 in uw linkerhand en druk de brilkleppen neer (dit om
verbuiging van de Bb klep te voorkomen). Deel 2 pakt u met de
rechterhand helemaal aan het einde, over de kleppen, en schuift
beide delen zachtjes maar stevig in elkaar. U moet goed opletten
dat de twee overbruggingskleppen recht tegenover elkaar komen
te zitten.
•

Na het spelen wordt het instrument uit elkaar genomen en
moet de binnenwand van ieder onderdeel met een wisserdoek
•

worden drooggemaakt. De kleppen moeten met een droge zachte
doek worden schoongewreven. Dit is om inwerking van
transpiratievocht op de kleppen te voorkomen.
•

Het instrument moet gedurende de eerste drie maanden, iedere
maand worden geolied. Dit moet in de daarop volgende 9 à 10
maanden 1 x per 3 maanden worden herhaald. Nadien is 2 x per
jaar voldoende. Voordat u met oliën begint moet u er zeker van zijn
dat het instrument inwendig goed droog is. Oliën geschiedt door
middel van een sopraanblokfluit wisser (geen zeemwisser) waarop
enkele druppels speciale olie wordt gedaan. Het is te adviseren
onder de gesloten kleppen eerst een stukje vetvrij papier te doen,
hetgeen vet worden van de polsters kan voorkomen. Tijdens het
oliën moet u af en toe de klarinet tegen het licht houden om te zien
of de binnenwand overal bedekt is met een dun laagje olie. Daarna
bergt u uw instrument in het etui op en laat de olie ongeveer 1 dag
goed inwerken.

• Alle bewegende delen van de kleppen moeten ongeveer één maal
per 3 maanden met eveneens speciale olie worden behandeld. De
beste manier om ervoor te zorgen dat niet te veel olie gebruikt
wordt, is d.m.v. een oliepen. Een teveel aan olie veroorzaakt
opeenhoping van stof en vuil. Een penseeltje kan worden gebruikt
om stof, dat zich onder de kleppen verzamelt, te verwijderen.
• Uw klarinetriet bergt u het best op in de zogenaamde reedguard,
waarin het riet goed vlak kan opdrogen, zodat de riettip niet gaat
golven en de speelduur van het riet aanmerkelijk verlengd wordt. 
Onderhoud verlengt de levensduur van uw instrument! 
Veel succes, Harmonie NEO	
  

