
	  
	  
 

 
 
Hoe verkrijgt men de beste resultaten van de rietjes: 
Nieuwe rietjes moeten minstens 20 minuten, voordat ermee gespeeld wordt, in de 
week gezet worden in water. Dit moet de eerste 3 dagen gedaan worden. Nadat 
de rietjes 20 minuten geweekt zijn, moet ieder rietje 2 of 3 minuten bespeeld 
worden. Na deze korte 3-daagse onderbreking, zullen de rietjes een andere 
sterkte krijgen en zo een langere tijd meegaan. Rietjes die na deze onderbreking 
goed spelen, moeten met rust gelaten worden. Rietjes die te stijf zijn kunnen met 
schuurpapier voor hout bewerkt worden: 220 ruw korrelig (grofte). De rietjes 
moeten alleen maar aan de achterzijde geschuurd worden (de zijde die tegen het 
mondstuk gaat), schuur in een cirkel, niet heen en weer. Als je vaak de situatie 
hebt dat rietjes meteen goed spelen, maar toch vlug “doodvallen”, adviseer ik een 
hogere sterkte te kopen. Een fout die bijna iedere speler maakt, is dat hij/ zij 
iedere dag een rietje bespeelt totdat die het niet meer doet. Een rietje zo bespeelt, 
wordt iedere dag een beetje zachter en onbewust zul je je embouchure 
veranderen om dit te compenseren. Na een tijdje is het niet langer mogelijk om 
deze zachtheid te compenseren en zul je moeite hebben om en nieuw rietje te 
vinden. Ze zullen allemaal te sterk zijn omdat je je embouchure hebt veranderd. 
De beste methode is om minstens 4 rietjes te hebben waar je aan gewend bent en 
die goed spelen. Bespeel iedere dag een ander rietje. Als je begint met zacht 
spelen, zul je het meteen merken in vergelijking met de volgende. Gooi dit rietje 
weg en neem een nieuw. Deze methode zal veel embouchure problemen voor je 
oplossen en je hebt altijd een goed rietje om te spelen. Als je deze enkele tips 
opvolgt, zul je de beste resultaten krijgen van deze rietjes van hoge kwaliteit. 

 

Veel succes, 

Harmonie NEO 

	  


