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BE 
BE klinkt in eerste instantie als een enge ziekte maar is het zeker niet. BE staat voor Balanced Embouchure 

of wel een uitbalanceerde embouchure. Dat is wat we eigenlijk allemaal willen om gemakkelijker, langer, 

sterker, met een betere klank en accurater te kunnen spelen. Nu bestaan er koperblazers die hiermee van 

nature worden geboren en die dat, net zo als een groot talent voor wiskunde, als heel normaal ervaren. 

Echter voor de meesten van ons is het vaak een lange zoektocht om met vallen en opstaan een goede em-

bouchure te ontwikkelen waarmee we uit de voeten kunnen. Nog moeilijker lijkt het me om als hoorndo-

cent leerlingen een goede embouchure aan te leren. Ik heb heel veel over dit onderwerp gelezen maar ik 

ben nooit een aanpak tegen gekomen die systematisch docent en leerling op weg helpt. Docenten: jullie 

kunnen dit ook als uitnodiging zien om hier eens flink op te reageren. Persoonlijk zou ik les willen hebben 

van een wiskundedocent die heeft geworsteld met zijn vak om het te leren... 

Een tijd terug kwam ik op internet de website van trompettist John Smiley tegen. Leuke naam voor een 

trompetdocent, want als we één ding hebben geleerd is het om niet met een “smile” te spelen. Smiley 

heeft een aanpak ontwikkeld om de embouchure systematisch te kunnen ontwikkelen: Balanced Embou-

chure waarvan hij het gedachtegoed heeft vastgelegd in een boek. 

Het boek bestaat uit twee delen waar hij in Deel I ingaat op de mechanica van bij het spelen betrokken 

onderdelen zoals lippen, tong, de “tong lip monitor” en ademhaling waarbij hij hier en daar wat heilige 

huisjes omver trapt. Ook gaat hij in op het docentschap waarbij hij zich afvraagt of het juist is om te blijven 

doceren op basis van methodes uit het verleden, of dat we wellicht een nieuwe aanpak moeten ontwikke-

len. Als ik naar de “strijd” kijk die ik zelf heb moeten voeren om te spelen hoe ik nu speel, dan ben ik het 

met Smiley eens dat een nieuwe aanpak gewenst is om meer leerlingen beter te leren spelen en daarmee 

het rendement te verhogen. Het eerste deel sluit af met een discussie over de te gebruiken hardware, in 

het bijzonder het mondstuk. Daarbij is zijn mening dat heel veel spelers hun lippen aanpassen aan het 

mondstuk in plaats van andersom. Het mondstuk bepaalt hoe de lippen bewegen (of niet)... Naar zijn me-

ning kan 5% van de spelers met alles overweg maar voor 95% is het juiste mondstuk qua vorm en grootte 

(diameter, volume) heel belangrijk om op juist wijze te kiezen. 

 

Deel II (vanaf blz. 54) gaat in op de oefeningen waarmee je embouchure systematisch kunt ontwikkelen. De 

twee principes die hij hanteert zijn "rolled in" voor de hoogte en "roll out" voor de laagte. Het deel tussen 

laag en hoog ligt voor elke leerling weer anders, maar elke leerling ontwikkelt een bereik waarbinnen hij 

redelijk goed overweg kan. Zijn punt is dat veel leerlingen op dat bepaald plateau blijven steken waarmee 

ze binnen dat bereik “goed” kunnen spelen maar niet verder komen. Angst om te veranderen, omdat je 

daarmee het risico loopt om datgene wat je in jaren hebt opgebouwd te verliezen en er slechter uit te ko-

men, is een belangrijk obstakel. Smiley beweert dat zijn aanpak dit risico niet met zich meebrengt omdat de 

verandering heel geleidelijk gaat en daarmee langzaam de oude embouchure integreert met de nieuwe. 
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Steven Park Roll-out(unrolled) en Roll-in embouchure 

Roll-out is gebaseerd op de vaardigheid om pedaaltonen te kunnen spelen. Nu speel ik redelijk makkelijk 

naar de lage C maar ik vind het moeilijk om daarbij een embouchure te gebruiken zoals in zijn boek be-

schreven staat. Daarbij lijkt het mondstuk vooral op de onderlip te steunen Maar voor diegenen die redelijk 

wat moeite hebben, kan het helpen om de laagte te ontwikkelen en langzaam te integreren in een “norma-

le” embouchure. Daarbij is het wel het doel om de pedaaltonen met een goede toon te produceren. Deze 

pedaaltonen vormen het startpunt voor de roll-out oefeningen waarbij systematisch het lage register wordt 

ontwikkeld. 

 

Valerie Wells Roll-out 

Roll-in voor ontwikkeling van het hoge register is meer mijn ding, ook vanuit het oogpunt van efficiency. 

Uitgangspunt hier is de “Lip Clamp”. Een betere vertaling dan de “lipklem” kan ik niet vinden en het klinkt 

ook eigenlijk heel verkeerd, maar het is wat is. Tegelijkertijd met deze lipklem probeer je lucht naar buiten 

te blazen. Door de lipklem gebeurt dit op een vrij hoge frequentie en blaas je opeens een hoge A. Wel nog 

instabiel maar ook buitengewoon gemakkelijk. 

Oefeningen worden in het boek geïntegreerd met bindingsoefeningen zoals we die uit veel methodes ken-

nen. Als je met dit boek aan de gang gaat vraag je je wel voortdurend af of je goed bezig bent. Dat heb ik 

anders wat hoornspelen betreft zelden. (Dat kun je ook eigenwijs of zelfvertrouwen noemen.) Hier zou ik 

wel iets meer begeleiding willen. Daarom heeft de redactie bedacht om bij voldoende interesse een keer 

een workshop te organiseren met een ervaren BE docent, waarbij we ons een dagdeel richten op docenten 

en een dagdeel op niet-lesgevende hoornisten. 


