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In voorgaande jaren verschenen er zo af en toe wel eens samenvattingen en ‘recensies’ van nieuw verschenen boeken of van boeken 
die docenten voor hun opleiding tot Suzukidocent moeten lezen. Deze traditie willen we graag in stand houden en met regelmaat 
voortzetten. Vaak is het handig om sowieso voor jezelf een samenvatting te schrijven. Waarom zouden we dan niet de kennis delen 
en deze bespreking in het Suzukinieuws opnemen? 

Het SVN bestuur heeft besloten de deadlines 
voor het inleveren van kopij voor het Suzuki-
nieuws 2 weken eerder te zetten zodat er  
genoeg speling is om de nummers op tijd  
klaar te hebben.

Voor het komende nummer zal de deadline 
15 MEI zijn. Stukken die later dan15 mei  
bij Liesbeth Bloemsaat binnen komen, zullen  
dan pas in het herfstnummer verschijnen!  
Dus stuur op tijd op, mocht je een bijdrage  
willen leveren of een aankondiging willen doen!

 
Deadline voor het volgende nummer 

15 mei 2013. 

Nieuwe deadlines:

Herstnummer: 15 augustus
Winternummer: 15 november
Voorjaarsnummer: 15 februari
Zomernummer: 15 mei

Kopij: liesbeth@violeren.nl

Hartelijk dank voor de medewerking!

Nieuw: boekbesprekingen met gratis boek!

Deadlines Suzuki Nieuws

Aan alle suzukidocenten en docenten in opleiding

Wie van de docenten (in opleiding) een boekbespreking van een 
(nieuwe) publicatie uit de Suzukiwinkel voor het Suzukinieuws 
wil schrijven, kan dit bij de bestelling ervan aan Martin Loose 
doorgeven. Hij of zij kan het betreffende boek dan gratiS 
krijgen als de kopij van deze de bespreking naar het Suzukinieuws 
gestuurd wordt (liesbeth@violeren.nl). Het hoeft niet alleen 
boeken te betreffen, die verplicht zijn voor je cursussen maar 
ook andere boeken uit de Suzukiwinkel, waarvan je denkt dat ze 

interessant zouden kunnen zijn en waarvan je denkt dat anderen 
(collega’s of ouders van Suzukileerlingen) er waardevolle 
informatie uit zouden kunnen putten. De actuele boekenlijst 
van beschikbare werken is te vinden op www.suzukiwinkel.nl.

Docenten (in opleiding of niet): bestel, lees en deel je kennis met 
je achterban!

Eerste bijdrage  op pagina 6.

“New idea”!
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Van de voorzitter

Ten tijde van het schrijven van het vorige voorwoord was het nog 
spannendof de Suzuki vioolleerlingen (waaronder mijn jongste 
dochter) mee mochten en konden doen met het besloten concert 
in het Concertgebouw te Amsterdam ter ere van het 125 jarig 
bestaan. En inderdaad, degenen die bijtijds hadden ingeschre-
ven werden ook geselecteerd. Mijn dochter sprong een gatin 
de lucht. Hoe het hen vergaan is kunt u uitgebreid elders in dit 
SuzukiNieuws lezen. Ik heb er alleen maar aan toe te voegen 
dat alle Suzukileerlingen zichzelf nog eens een schouderklopje 
mogen geven. Ik heb namelijk regelmatig Radio 4 aan staan. 
De dag na het concert werd er inhet ochtendprogramma na-
gepraat over het concert. Niet in de laatste plaatsvanwege het 
onverwacht sprookjesachtige karakter. De dames en heren ge-
nodigden waren namelijk in kledij/kostuums gestoken van rond 
het jaar 1800! Sommigen kwamen geheel in stijl met de koets 
voorgereden. Het geheel werd compleet gemaakt door de zacht 
dwarrelende sneeuw. Bovendien zou Janine Jansen acte de pré-
sènce geven, samen met rising star Noa Wildschut.

Schetst mijn verbazing toen ik de recensent hoorde zeggen:  
“… de 125 kinderen waren helemaal in het wit met een rode 
sjerp, maar het allermooiste was dat ze zo mooi en loepzuiver 
speelden! Ongelooflijk mooi. Verbazend dat zulke jonge kin-
deren helemaal uit het hoofd zoiets moois ten gehore kunnen 
brengen. Het publiek was er stil van en onder de indruk!”. U zult 
misschien denken, “… ja, logisch in de Grote Zaal in het 
Concertgebouw te Amsterdam is men stil als er wordt gespeeld.” 
In dit geval niet. Men zat namelijk aan lange rijen prachtig  
gedekte tafels. U kunt zich vast wel voorstellen hoe dat is met 
bestek e.d. Dus violisten, complimenten aan jullie! Maar ook 
aan de ouders en niet in de laatste plaats aan de docenten, voor 
de toewijding en de liefdevolle hulp. 

Dat zo’n activiteit extra motiverend werkt laat zich raden. Mijn 
dochter heeft in ieder geval de “tijd van toen” voor een klein 

stukje in “tijd van nu veranderd” Ze is tegenwoordig de trotse 
bezitster van een mobiel. Vanuit mijn ooghoeken zie ik haar 
prutsen met het apparaat. Zoekend naar geschikte beltonen of-
tewel ringtones. Per slot van zake moet je je medeklasgenoten 
kunnen overtroeven.

Later die dag schrik ik op van de eerste klanken van de 5e sym-
fonie van Beethoven! Even abrupt als het begonnen is, stopt het 
ook. Dubbel van het lachen, houdt mijn dochter haar mobiel 
omhoog en glundert “eindelijk een fatsoenlijke beltoon gevon-
den… “ Een schier oneindige lijst van “klassieke beltonen” volgt, 
waaronder bijvoorbeeld “Für Elise” en stukken van Mozart, 
Bach, in viooluitvoering, piano maar ook harp.

Voorlopig zal het hier nog wel even “Beethoven tijd” zijn. De 
DVD “Immortal beloved” heeft grote indruk op haar gemaakt. 
De wat onooglijke verzamelbox die ik bij het Kruidvat in de een 
van de schappen vond met het volledige werk van Beethoven, 
staat gebroederlijk naast de TV en is dus nu door haar ontdekt. 
De CD met de 7e symfonie klinkt ’s avonds voordat ze gaat sla-
pen door het huis.

Luistert ze dan nog weleens naar de Suzuki CD’s zult u zich 
misschien afvragen? Mede dankzij dingen zoals IPod, MP3 spe-
lertjes etc., kent ze die uit haar hoofd, zodanig dat ze ze ook 
herkent in de orkest/concertuitvoeringen die ze hoort op radio, 
TV en CD. Ze loopt me dan ook uit te dagen wie er het eerst 
weet uit welk stuk het afkomstig is.

Daarover gesproken realiseer ik mij dat mijn eigen “vioolhuis-
werk” nog wacht. En als ik naar buiten kijk zie ik de besneeuwde 
krokussen in hun vrolijke kleuren. De lente komt eraan! Dus 
wens ik u allen een mooie lente en veel muziek- en leesplezier 
met dit Suzuki Nieuws!

Namens het bestuur,
Esther van Eijk

Het zal u opgevallen zijn, dat dit Suzuki Nieuws voor het eerst 
in kleur is afgedrukt. Is het bestuur nu helemaal gek geworden 
om zulke hoge kosten te maken? Nee, we hebben een Internet-
drukker gevonden die de kleurendruk verzorgt voor een lager 
bedrag dan we tot nu toe bij een copy shop betaalden voor de 
zwart-wit uitgave. Dat komt ook een beetje door de oplage van 
het Suzuki Nieuws, die door de stijging van het ledental de af-

gelopen jaren gestaag gegroeid is. Daarom zijn we nu eigenlijk te 
groot voor kopiëren bij de copy shop en net groot genoeg voor het 
echte drukwerk.

Voortaan zult u dus het Suzuki Nieuws in kleur ontvangen - en 
de vereniging bespaart er per keer enkele tientjes mee!

Martin Loose, penningmeester

Suzuki Nieuws in kleur - en nog goedkoper ook
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Sinfonietta Strijkersdag
Amsterdam, 17 februari 2013

De Sinfonietta Strijkersdag is een samenspeeldag die door Amsterdam Sinfonietta en het Muziekgebouw aan ’t IJ werd georganiseerd 
op zondag 17 februari 2013 voor violisten, altviolisten, cellisten of contrabassisten tussen 7 en 14 jaar. Strijkers met nog niet zo veel 
ervaring deden mee aan de workshop ‘Strijken zonder noten’ (7 t/m 11 jaar). Wie langer dan twee jaar een strijkinstrument bespeelt, 
kon meedoen aan het ‘Groot Strijkorkest aan ’t IJ’ (9 t/m 14 jaar). Meer info en verslagen van vorige workshops zijn te vinden op 
internet: www.sinfonietta.nl (Kijk bij Educatie en vervolgens onder de rubriek ‘Sinfonietta Strijkersdag’)

‘Strijken zonder Noten’ o.l.v. Ned Mc Gowan  
gevolgd door Madelieve en Wolfje Rossenaar, Amsterdam

Ik vond de strijkersdag heel erg leuk. Het was in het 
Muziekgebouw aan ‘t IJ (in Amsterdam), we gingen helemaal 
naar boven in het gebouw in de Bam Zaal. Om te improviseren. 
Er waren veel kinderen de ik al kende van de groepslessen 
van Monique. Er waren violen, altviolen en cello’s. Met Petra 
Griffioen gingen we muziekspelletjes doen: noten klappen en 
melodietjes verzinnen en doorgeven. Dat was heel leuk. We 
hebben ook een eigen melodie gemaakt, die we ook hebben 
gespeeld. D, E, Cis, Hoge B, C op de G-snaar en dan glijden 
op de snaar en dan D op de A-snaar, losse D snaar. Ned is een 
componist en hij ging improviseren met onze stukjes en solo’s. 
Hij deed het steeds anders, dus hoefde je alleen maar je eigen 
noot en ons stukje te onthouden voor het concert. Er was een 
lieve mevrouw die mijn een banaan gaf toen ik de broodjes niet 
kon eten. Daarna gingen we naar beneden naar het concert van 
Amsterdam Sinfonietta bij Open je Oren. Dat was heel mooi, de 
muziek, maar er werd wel heel veel gepraat door een mevrouw 
met een microfoon en in de zaal werd steeds meegeklapt dat 
was wel jammer van de mooie muziek: een koraal van Bach, 

Trauermusik van Hindemith en Simple Symphony van 
Benjamin Britten. Hierna gingen we nog een keer oefenen met 
Ned in de Bam Zaal.  Met Petra (Griffioen) gingen we met onze 
violen in de lift naar de grote zaal. Het was heel leuk om naast 
mijn vriendinnetje Daisy op het grote podium te staan. Met 
Ned maakten we een mooi stuk waar ook alle ouders aan mee 
mochten sissen en a zeggen. Mijn solo was een hele hoge noot 
vlak bij de rand van het ebbenhout. Het was heel mooi met zijn 
allen en ook het concert van het groot strijkersorkest aan ‘t IJ 
(Divertimento aan ‘t IJ speciaal voor deze dag en groep kinderen 
geschreven door Hans Schepers) was erg mooi. Het was ook heel 
leuk dat mijn oom en nichtje stiekem waren komen kijken en het 
ook echt heel mooi vonden.

Wolfje Rossenaar (6), vioolleerling van Monique Dowgwillo, 
Amsterdam.
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De groepen waren eerste, tweede en derde viool en dan ook 
nog de cello’s. Bij de derde viool zaten ook de altviolen (die 
waren maar met zijn tweetjes). We moesten 4 liedjes oefenen. 
Dat waren “Divertimento aan ’t IJ”, “Intermezzo”, “Pizzicato 
scherzando” en “Melangolico chorale”. Het waren alle 4 leuke en 
mooie stukken. Ze zijn alle 4 geschreven door Hans Scheepers. 
Hij is aardige man, hij is componist en ook dirigent. Deze liedjes 
zijn speciaal voor deze Sinfonietta strijkersdag geschreven. 

De dag begon met oefenen voor het optreden. Daarna hadden 
we pauze. Toen gingen we zelf nog even oefenen. En toen 
het optreden van het Amsterdam Sinfonietta zelf, het enige 
professionele strijkorkest in Nederland.

Het Amsterdam Sinfonietta heeft geen dirigent maar wel een 
artistiek leider: Candida Thompson. 

Ik vond zelf “Simple Symphony” van Benjamin Britten het 
leukst. Dat waren vier kleine stukjes die heel verschillend waren. 
Een stukje was alleen maar pizzicato; en een ander stukje was 
een beetje ruw etc. etc. 

Daarna gingen we nog even oefenen voor ons eigen concert en 
toen was het zo ver!

Ik zat zelf bijna helemaal helemaal achteraan bij de derde violen. 

Het optreden verliep zonder problemen en het was superleuk 
om hieraan mee te mogen doen. 

Er deden nog een heleboel andere kinderen mee die ik ook kende 
van o.a. de Suzuki groepsles in Amsterdam en van mijn school.  
Superleuk dus! 

Simone Ernens is vioolleerling van Coutier Rademaker, Amsterdam.

Sinfonietta aan ‘t IJ was erg leuk! 
door Simone Ernens (9) te Amsterdam

Jarig zijn in Retie is natuurlijk al het grootste cadeau, met de 
hele dag mooie muziek om je heen en kinderen die het samen 
heel gezellig hebben. Wat kan een moeder zich nog meer wen-
sen? Van Milka kreeg ik een beker waar je met schoolbordkrijt-
jes op kan schrijven. Misschien wist ze toen nog niet wat een 
geweldig cadeau ze had gegeven. 

Zo nu en dan moeten er bij het oefenen flinker interne hobbels 
genomen worden, oefenen gaat lang niet altijd vanzelf en soepel. 
Zeker niet als er iets nieuws geoefend moet worden waarvan ze 
denkt dat ze het nog niet kan. Maar ze is een enorm inventief en 
creatief meisje en samen komen we tot leuke oefenspelletjes die 
voor haar werken. Niet altijd even effectief overigens, soms is de 
voorbereiding langer dan de oefentijd. En dat is dan weer een 
goede oefening voor mijn eigen geduld. Vooral als er daarna nog 
twee kinderen moeten oefenen en ze toch op tijd naar bed moe-
ten. Maar het werkt en ze oefent elke dag. Oefenen met briefjes 
trekken, zelfgemaakte bordspellen, dobbelstenen, lijstjes, na elk 
liedje een hapje appel, en nu dus de enige echte Suzuki-oefen-
beker. 

Er moest nog wat geoefend worden ergens tussen alle individu-
ele en groepslessen in een best vol programma. Tien keer de twee 
‘opjes in de Gavotte van Mignons en de twee ‘afjes ‘ in de hek-
sendans die weer weggezakt waren. Mila wilde na elke oefening 
een slokje thee, dus ik pakte de nieuwe mok. Daar schreven we 

toen de opdrachtjes op. Elke keer als een opdrachtje afgerond is 
mag  ze het uitvegen en een slokje thee nemen . Het werkt su-
per!  Weinig voorbereidingstijd, dus lekker effectief. We kunnen 
weer een tijdje voort. De broers oefenen er nu ook mee.

Louise

De Suzuki-oefenbeker
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Ik open deze serie graag met de bespreking van een boektitel, 
die niet verplicht is voor mijn level 5 examen viool, maar die 
Jan Matthiesen, mijn Teacher Trainer in Denemarken, ons 
trainees aanbevolen heeft. Ik kan deze aanbeveling alleen maar 
bevestigen en doorgeven!

Het gaat om de titel: “Expanding Horizons. The Suzuki Trained 
Violinist Grows Up” van Mark Bjork. 

1. When will they be ready for real lessons
2. The Weaning Process: Preparing for the Teen Years
3. Motiviating the older Student
4. The Suzuki Student in the School Orchestra
5. Competotion and Competitions
6. A Concerto with Orchestra
7. Lesson Structure
8. Establishing a daily practice routine
9. Where does listening fit in?
10. What is ‘tonalization’?
11. “Do you Sight-read the morning paper”
12. The right hand
13. The left hand
14. Scales
15. Etudes and Such
16. What about the Mozart Concerti
17. Where do we go after book eight?
18. Repertoire
19. Are we setting our Students up for pain?
20. The Suzuki Student goes to college
21. Preparing the college audition
22. Wishing the best for a lifetime of Music

Zoals de titel al doet vermoeden richt Bjork zich in dit boek 
NIET, zoals zoveel schrijvers op “de kleintjes” maar op de meer 
gevorderde leerling, de pubers en de leerlingen die langzamer-
hand ‘uit de Suzukiboeken’ groeien.

Enkele hoofdlijnen:
Nee, de Suzukimethode is NIET alleen voor kleine kinderen, die 
op een gegeven moment naar een ‘traditionele’ docent gestuurd 
zullen moeten worden. Een Suzukidocent (of trainee) die zijn 
opleiding volledig doorlopen heeft, kent en leeft niet enkel de 
aan de methode ten grondslag liggende filosofie. Hij weet hoe hij 
in goed doordachte haalbare stappen de muzikale en menselijk 
ontwikkeling van zijn leerlingen kan begeleiden en stimuleren. 
Bovendien brengt hij ook nog eens zijn eigen achtergrond en 
muzikale opleiding mee in. Hierdoor kan hij zijn leerlingen tot 
ieder gewenst punt begeleiden. Hij vult de Suzukiboeken indien 
nodig op individuele punten zelf aan tot een zinvolle bagage 
voor iedere aparte leerling met oog voor persoonlijke wensen en 
behoeften al naar gelang het doel van de leerlingen. (Uit hfst 1)

Loslaten kan soms moeilijk zijn, zowel in de ouder-puber 
relatie als binnen de Suzuki-driehoek van jarenlange intensieve 
samenwerking tussen kind-ouder-docent. De treffendste zin uit 
dit hoofdstuk die me uit het hart gegrepen is: “Als docent 
is mijn uiteindelijke doel, mijzelf overbodig te maken”. Met 
andere woorden: een leerling moet op een gegeven moment 
de vaardigheden ontwikkeld hebben, zelf aan de slag te gaan, 
zichzelf te onderwijzen, zonder dat hij stap voor stap begeleid 
moet worden door docent of ouder. Hij moet zijn weg kunnen 
vinden, goede studiegewoontes aangeleerd en aangewend 
hebben en een nieuwsgierigheid ontwikkeld hebben, die hem in 
staat stelt, nieuwe dingen op muzikaal gebied te ontdekken. (Uit 
hfst. 2)

Het kan een enorme verrijking zijn, als leerlingen ook in hun 
schoolorkest of in een strijkensemble mee kunnen spelen. 
Voorwaarde is wel, dat ze goed hebben leren noten lezen, voordat 
ze eraan beginnen. Leren ze pas tijdens de orkestrepetities noten 
lezen, dan kan dat een zeer frustrerende ervaring zijn. Bjork 
geeft de nodige tips. Ook beaamt hij dat uitwisselingen, tussen 

Expanding Horizons van Mark Bjork 
Wie van de docenten (in opleiding) een boekbespreking van een (nieuwe) publicatie 
uit de Suzukiwinkel voor het Suzukinieuws wil schrijven, kan dit bij de bestelling 
ervan aan Martin Loose doorgeven. Hij of zij kan het betreffende boek dan gratiS 
krijgen als de kopij van deze de bespreking naar het Suzukinieuws gestuurd wordt 
(liesbeth@violeren.nl). Het hoeft niet alleen boeken te betreffen, die verplicht zijn 
voor je cursussen maar ook andere boeken uit de Suzukiwinkel, waarvan je denkt 
dat ze interessant zouden kunnen zijn en waarvan je denkt dat anderen (collega’s of 
ouders van Suzukileerlingen) er waardevolle informatie uit zouden kunnen putten. 
De actuele boekenlijst van beschikbare werken is te vinden op www.suzukiwinkel.nl.

Docenten (in opleiding of niet): bestel, lees en deel je kennis met je achterban!

Boekbespreking 
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docenten, steden, eventueel internationaal zeer motiverend zijn 
voor de leerlingen. (Hfst 3 en 4)

Dat muziekconcoursen en wedstrijden in principe minder goed 
in het leven van een Suzukileerling passen, moge een open  
deur zijn. Wij doen immers ons uiterste best, docenten, leerlingen 
en ouders tot samenwerking, coöperatie en wederzijdse hulp 
en ondersteuning aan te zetten en niet tot concurrenten op  
te leiden. Uiteraard kan deelname aan een concours voor 
bepaalde leerlingen een grote stimulans tot zeer exact studeren 
zijn. (Hfst 5)

In Hfst 6 en 7 benadrukt Bjork nog eens dat in iedere les 
aan ‘tonalization’, klankvorming gewerkt moet worden, 
middels Suzuki’s tonalization en bijvoorbeeld toonladders en 
drieklanken. En weer: dat het voor gevorderde leerlingen van 
grootst belang is, dat ze goed noten kunnen lezen! Hij gebruikt 
vaak etudes hiervoor. Uiteraard moeten ook de gevorderde 
leerlingen de repertoire stukken zo snel mogelijk uit het hoofd 
kennen, zodat alle aandacht naar houding, toonvorming en 
muzikaliteit uit kan gaan!

Noten lezen: Dit hoofdstuk is heel belangrijk! Bjork vat samen: 
“Just as reading words enables true liberation of mind, reading 
music opens innumerable pathways for the musician.” Lees dit 
hoofdstuk! (Hfst 11)

In hoofdstukken 12 en 13 gaat Bjork uitgebreid in op allerlei 
technieken voor de rechter hand (o.a. ‘magic triangle’ van contact 
punt, streeksnelheid en gewicht) en alle streeksoorten die we 
leren kennen in het Suzukirepertoire. Linkerhand techniek dekt 
uiteraard de vingerpatronen, positiespel en positiewisselingen 
en vibrato. Zeer de moeite waard exact door te nemen. Hij geeft 
kort en krachtig de belangrijke punten weer! 

Hoofdstuk 14 is zijn stokpaardje: toonladders. Je moet er even 
induiken en vooral de viool bij de hand hebben, om na te gaan 

wat hij bedoeld, maar dan zijn er zeer waardevolle dingen in te 
ontdekken.

Zeer dankbaar ben ik voor de uitgebreide bespreking van 
allerhande etude materiaal. Te veel om hier op te noemen. Bjork 
geeft veel tips en titels, van de welbekende Wohlfahrt, Kayser en 
Dont tot Gavinies en Paganini. 

Suzuki heeft zelf natuurlijk zijn keuze van stukken zo 
gerangschikt, dat hij daarmee de ontwikkeling van allerhande 
technische vaardigheden (zowel voor de rechter als de linker 
hand) door de boeken heen garandeert en alles middels muzikale 
‘speelstukken’ aandient. Bjork volgde aanvankelijk ook alleen de 
Suzukiboeken, maar heeft vastgesteld dat leerlingen vaak zeer 
dankbaar zijn voor ander materiaal dan solostukken, waar ze 
hun tanden in kunnen zetten en waarmee ze bovendien hun 
leesvaardigheid kunnen trainen. Etudeboeken lopen vaak door 
vele toonsoorten en zijn niet zo eenvoudig te onthouden als de 
barokke en klassieke solostukken met voorspelbaar verloop die 
Suzukileerlingen maar al te snel uit het hoofd spelen. Etudes 
geven daardoor een uitermate rijk surplus en training voor alle 
vingers in allerlei posities in allerlei toonsoorten!  (Uit hfst.15)

Mozart uitstellen als je boek acht uit hebt daar gaat het om 
in hoofdstuk 16 en 17. De voors en tegens worden uitgebreid 
besproken en duizend handreikingen voor repertoire worden 
gedaan. Bereid je student met ander repertoire op deze 
meesterwerken voor, zodat het een genot wordt deze stukken te 
gaan spelen. Een schat aan informatie die Bjork hier geeft. Put 
eruit zoveel je kunt!

Hfst 18 is een uitgebreide lijst van prachtige stukken die op 
allerlei niveaus aan het Suzukirepertoire toegevoegd kunnen 
worden.

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Suzuki viooldocente in Den Haag

Vanaf januari 2013 zijn Nienke van den Dool (cello), Ans van 
Valkenburg (viool) en Marion Loos-Geskus (fluit) begonnen om 
samen leerlingen te werven voor het Suzuki muziekonderwijs.
Ze zijn gestart  met een open dag, waar fluit-cello- en vioolleer-
lingen een gezamenlijk optreden hebben verzorgd. In een Power 
Point presentatie werd heel duidelijk wat de Suzuki methode 
inhoudt. Belangstellenden konden een proeflesje krijgen en zich 
inschrijven. Tot nu toe heeft dit geresulteerd in aardig wat viool-
inschrijvingen, ook enkele leerlingen voor cello, en een inschrij-
ving voor fluit.
Nienke, Marion en Ans vinden het fijn om zo als Suzuki-collega’s  
met elkaar samen te werken. Ze gaan dus door met reclame  
maken voor de Suzuki methode.

Nieuwe aanmeldingen voor fluit, cello en viool in Almere zijn 
van harte welkom!
Zie ook de flyer op pag. 2

Suzuki Muziekschool Almere
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Op 14 januari 2013 vond in het Concertgebouw in Amsterdam 
een bijzonder concert plaats. 125 vioolspelende kinderen, 
waaronder een aantal Suzukileerlingen, deelden het podium 
met topvioliste Janine Jansen. Janine kreeg die avond de 
Concertgebouw Prijs uitgereikt. Voor dat aantal van 125 was 
gekozen omdat het Concertgebouw dit jaar 125 jaar bestaat. 
Even was er de zorg dat het niet door zou gaan… Maar alles 
kwam goed!

Het verzoek om aan dit concert mee te doen kwam via omwegen. 
Een mail van het Concertgebouw werd doorgestuurd en weer 
verder gemaild en kwam op dezelfde dag vanaf drie verschillende 
mensen naar me toe. En vervolgens ben ikzelf ook gaan mailen 
en zo gebeurde het dat drie van mijn leerlingen en nog vijf 
leerlingen van Monique Dowgwillo dit avontuur aangingen.

Alles opzij
Een aantal weken lang ging het leren van nieuwe Suzukistukken 
voor deze leerlingen op een laag pitje en lag de focus op de drie 
stukken die met Janine gespeeld zouden worden. Er was Drowsy 
Maggie, een Iers fiddle liedje met o zo Ierse tweede stem. En twee 
delen uit 5 pieces for two violins & piano van Shostakovich; één 
een gedragen Prelude, het andere een vrolijke Gavotte. Goede 
muziek die alleen maar mooier werd naarmate we er langer 
mee bezig waren: niet alleen omdat het technisch steeds beter 
gespeeld werd, maar ook omdat het almaar nieuwe geheimen en 
geheimpjes leek prijs te geven naarmate we het vaker hoorden. 
Dán ben je met goede muziek bezig!

De groepsles van gevorderde leerlingen kwam in het teken te 
staan van het Concertgebouw en langzaam maar zeker kreeg 
het vorm en kwam alles muzikaal samen. Het geeft een “buzz”, 
zoiets: iets groots staat te gebeuren. Het Concertgebouw had 
de bladmuziek op de site gezet en via Sound Cloud konden 
alle partijen en combinaties ook gehoord worden, inclusief een 
uitstekende pianobegeleiding waarmee geoefend kon worden. Er 
was alle tijd om alles rustig in te studeren.

En toen kwamen de repetities, intensief en lang: hard werken, 
opnieuw en opnieuw, tot alles Concertgebouwwaardig was. 
Dat viel niet altijd mee, er zijn verschillende visies op wat “uit 
het hoofd kennen” precies betekent (lang leve Suzuki!), dus het 
duurde even. Bij één van de repetities mochten de ouders enige 
tijd aanwezig zijn en natuurlijk is er gefilmd. Twee YouTube 

fragmenten, Prelude en Drowsy Maggie (met de grote trom) 
vind ik echt geweldig!
Shostakovich Prelude: http://youtu.be/mB_dly2iQFk
Drowsy Maggie: http://youtu.be/3Ae3kXGdS1A

Van het concert zelf weet ik dat het geweldig was, maar meer 
weet ik niet. Daarover schrijven Nienke…

Ook een kanttekening
Jammer was, dat het om een besloten concert ging en dat 
ouders niet bij de uitvoering konden zijn, en helaas werd dat 
ook pas later bekend gemaakt. Wonderlijk dat de toegang tot 
de repetities zo beperkt was, zeker voor ons omdat de ouders 
bij de Suzukimethode juist zo’n belangrijke positie hebben. De 
organisatie heeft hierover feedback gekregen en volgende keer 
zal dat vast en zeker beter gaan.

Opluchting
Even was er bezorgdheid. In de pers verschenen berichten dat 
Janine Jansen besloten had het wat rustiger aan te doen en 
dat daarom een aantal concerten afgelast was. Dat was eerder 
gebeurd, in 2010, toen ook  het podium vol stond met jonge 
violisten en Aleksey Igudesman Janine noodgedwongen verving. 
De opluchting was groot toen bleek dat 14 januari gewoon 
door ging. Over die tijd in 2010 en wat eraan vooraf ging is 
de indrukwekkende documentaire “Janine” gemaakt (op dvd 
beschikbaar; Zie afbeelding hiernaast).

Tevreden en dankbaar
Ik ben als docent enorm dankbaar voor dit soort ervaringen 
voor mijn leerlingen en grijp ze dan ook met beide handen aan. 
Vrijwel iedereen die eraan mee doet en even proeft aan het 
professionele en grote muziekleven, komt anders terug: nieuw, 
geïnspireerd, met meer zelfvertrouwen. Ze worden er allemaal 
betere violisten van en ik ook!

Zes dagen na 14 januari vond in Amsterdam een leerlingenconcert 
plaats en daar hebben zes van onze leerlingen de Prelude en 
Drowsy Maggie gespeeld met Kana Yamaguchi achter de piano. 
Ongetwijfeld is dat bij meerdere leerlingenconcerten op vele 
plekken in Nederland ook gebeurd. Het was adembenemend. 
En zo groeit de cirkel.

Coutier Rademaker, Suzuki viooldocent in Amsterdam

Spelen met Janine Jansen
Suzuki leerlingen in het Concertgebouw. Impressies van verschillende deelnemers.

Alles opzij voor Janine 
Coutier Rademaker
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Mijn concert met Janine Jansen
Nienke Schillemans (12 jaar)

Ik mocht mee doen met het concert in het concertgebouw van 
het 125 jarig bestaan. Dit was een concert met Janine Jansen en 
Noa Wildschut en 124 andere violisten in de leeftijd van 6 tot 
14 jaar. Voor het concert had ik eerst 3 maal een repetitie van 
een middag gehad in het concertgebouw. Ik was hier nog nooit 
geweest en het was  indrukwekkend om hier te mogen spelen.
Tijdens de repetities gingen we heel hard oefenen op de 3 
muziekstukken die we zouden gaan spelen dit waren: Drowsie 
Maggie en Prelude en Gavotte van Shostakovich. Dit moesten 
we de eerste repetitie al uit ons hoofd kennen en gelukkig ging 
dit goed.

Op 14 januari was het zover eerst hadden we de generale repetitie 
en toen de uitvoering. We moesten allemaal witte kleren aan en 
we kregen daar een rode sjerp om met daarop de tekst “125 jaar 
concertgebouw”.

Tijdens de generale repetitie kwamen Janine en Noa ook eindelijk 
erbij. Toen hebben we nog een keer alle stukken doorgespeeld en 
de puntjes op de i gezet. Janine speelde 2e stem en Noa 1e , ik 
mocht de 1e stem spelen. Janine en ook Noa speelden echt heel 
erg mooi.

Voor het concert begon moesten we nog heel lang wachten toen 
hebben we nog een film gekeken en gegeten. Het concert begon 

en er waren allemaal mensen in de zaal die speciaal hier voor 
waren uitgenodigd. Wij kwamen lopend binnen, de muziek van 
Drowsie Maggie spelend. Na Prelude en Gavotte waren wij klaar 
en kregen nog een bloem en een cd van Janine Jansen. Janine en 
Noa kregen een prijs hier mochten wij helaas niet bij zijn.

Ik vond het heel erg leuk en leerzaam dat ik hieraan mocht mee 
doen. Wat ik heel bijzonder vond was dat alle kinderen elkaar 
niet kenden maar dat de muziek toch heel snel zo mooi klonk 
samen.

Nienke Schillemans, 12 jaar, leerling van Coutier Rademaker, 
Amsterdam

125 violisten
Sophie Lekkerkerker

En eindelijk kreeg ik dan het mailtje, ik mocht meedoen met 
het 125-violisten concert met Jeanine Jansen.

De stukken die we gingen spelen, Drowsy Maggie, en de Prelude 
en Gavotte van Shostakovich, kon ik allang uit mijn hoofd. En ik 
was al zo bang dat ik me te laat had opgegeven, kreeg ik ook nog 
eens geen mailtje, eigenlijk de hoop al opgegeven. Maar toch heb 
ik uiteindelijk dat ene mailtje gekregen waar ik al weken naar uit 
zag. Ik mocht meedoen!

In de kerstvakantie, met de trein naar Amsterdam, de weg 
naar het Concertgebouw was niet moeilijk te vinden door alle 
vioolkoffers die dezelfde richting op gingen. Het ging allemaal 
goed, en de tweede keer mochten we een miniconcertje geven 
aan alle ouders, (en mijn viooldocent Monique) die natuurlijk 
razend enthousiast waren.

Na drie keer oefenen was dan eindelijk die dag aangebroken, 
14 Januari. ‘Middags nog  oefenen met Jeanine Jansen en Noa 
Wildschut en dat was zo leuk !

Daarna eten, aankleden, sjerp om en dan hoor, iedereen 
zenuwachtig op de gang, stil zijn tot ze op de trommels begonnen 
te slaan, en toen mochten we naar binnen, spelend, mensen die 
verrast opkijken, de mooie Grote Zaal, flitsende camera’s, we 
voelde ons allemaal een ster. Het was voorbij voordat we het 
wisten. Het klonk zo mooi! Leuke mensen ontmoet, die allemaal 
van viool spelen houden. Ik kijk nog steeds met plezier terug op 
deze geweldige ervaring!

Sophie Lekkerkerker, leerling van Monique Dowgwillo, 
Amsterdam 

DVD over de carrière van violiste Janine Jansen
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Ik was zondag met mijn grote zus Madelieve en een paar van 
haar vrienden van de groepsles uit Amsterdam naar Retie. Wij 
mochten met Louise en Mila mee rijden. We gingen heel vroeg 
weg en we reden door de sneeuw toen de zon opkwam. Het was 
een hele mooie reis. Toen we in Retie aankwamen konden we 
meteen gaan stemmen. Toen begon het grote begin concert ce-
remonie of zo: waar iedereen de stukken meespeelt die je al kan. 
Ik vond het best spannend, maar bij “Bootje Klein” (“Lightly 
Row”) en “Kortjakje” (“Twinkle”) ging ik wel mee doen. Dat 
was best wel fijn, met zoveel mensen muziek maken. Mijn zus 
ging met de pianist haar solo oefenen.

Mamma en ik hadden een groepsles van Peter (Nys). In België 
spreken ze Vlaams en ook alle noten heten anders: de A-snaar 
is de LA-snaar en de E is de MI. Als je dat weet, dan is het heel 
makkelijk om op zijn Vlaams muziek te maken. Meester Peter 
had lieveheersbeestjes voor aan je stok, de mijne was heel lief; 
die vloog niet weg als ik streek. We hebben heel veel spelletjes 
gespeeld om een mooie stokhand te maken. Maar dat had Mo-
nique me al goed geleerd hoor! Het was toch best wel leuk om 
deurtjes en slotspelletjes te doen en de vieze meester of juffen 
vinger (wijsvinger) was heel grappig. Ik vond het wel moeilijk om 
de krul goed hoog te houden en mijn pols mooi recht. Dat kon-
den de Vlaamse kindjes wel heel goed. Ook moet je neus naar 
je krul ruiken. Met Peter gingen we de hele week veel spelletjes 
doen waar je mooi van gaat spelen. We hebben heel veel “Kort-
jakjes” gedaan, maar ook elke dag wel 2 andere liedjes “Reintje 

vos”(Song of the Wind), “Bootje klein” (“Lightly Row”), “Rood-
borstje” (“Long, long ago”) en Allegro “Tante Rhody” (“Aunt 
Rhody”). Mijn zus had nog een individuele les van een Franse 
juffrouw alleen voor de zondag en een leesles waar ze stukken 
muziek gingen lezen en spelen die ze nog niet kende. Ook van 
een Franse juffrouw. Volgens mij zijn Franse juffen die Vlaams 
proberen te praten best wel lief en mamma’s die vertalen ook. 
Toen was er een concert van allemaal kinderen, Silke speelde 
een heel mooi “Roodborstje”, ik vond het fijn dat zij er ook was. 
Daarna gingen we naar onze eigen kamer, wat eten en daarna 
naar het volksdansen. Ik vond het best eng en had een boekje 
meegenomen om te lezen. Maar het was best wel heel leuk. Er 
dansten ook veel moeders: dat was zo grappig dat ik toch mee 
ging doen. 

Maandag gingen we met alle mensen ontbijten, dat was met 
heel veel mensen samen! Gelukkig zaten wij in een hoekje. Nu 
was er elke dag een les van Peter en een les van juffrouw Griet. 
Er waren kindjes uit België, Polen en Frankrijk in de groep-
jes. Juffrouw Griet deed alles steeds sneller en kende “Bootje 
Klein” heel anders, ze had ook een hele moeilijke dans bedacht 
bij “Kortjakje”: op de E-snaar een rondje draaien, op de D op 
onze knietjes en ook nog ergens op onze tenen staan. Maar aan 
het eind van de week konden we hem allemaal heel goed. Het is 
leuk om te dansen met je viool. Juffrouw Griet had ook een hele 
grote handschoen spin waar kleine broertjes en zusjes mee op je 
schouder gingen kriebelen als je je viool niet goed had. En ze had 

een grappig spel met je vingers die tegen el-
kaar of juist los moesten. Dat deed ze daarna 
op de snaren en opeens snapte ik waarom 
mijn 2e vinger altijd zo stout was. Als we 
vrij hadden, gingen we buiten spelen en elke 
dag waren er twee concerten met best mooie 
muziek. En ook wel eens hele krasserige mu-
ziek. Eerst zat ik alleen maar bij mamma op 
schoot, maar het is ook heel leuk om met een 
vioolvriendinnetje een eigen plekje te kiezen 
en daar te gaan luisteren. Madelieve had wel 
vier lessen elke dag. En soms ging ik daar 
ook bij zitten. Soms was het best interessant: 
Je krul hoort naast je mond, kinderen van 6 
kunnen best vibrato als ze al een stuk van 
Seitz spelen (ik hoop dat Monique me dat 
heel snel leert, maar volgens mamma moet 
ik dan minstens boek 1 uit hebben), en dat je 
pols van elastiek moet worden.

Workshop viool en altviool Retie (België), 10 - 14 Februari 2013
Door Wolfje Rossenaar (6) met interview hulp van zus Tajanne en moeder Jitske
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Toen mijn zus met Meester Koen (Rens) haar soloconcert oe-
fende, werd ik helemaal stil en blij. Hun muziek was echt heel 
mooi samen. Ik dacht: hoe moet dat nu op het concert, mooier 
kan toch niet! Maar met de piano was het ook mooi. Heel an-
ders, maar ik werd wel weer stil en blij en trots op mijn zus. Er 
waren ook stukken van hele grote kinderen die al heel lang zijn, 
die heel mooi waren. Iets met Thai (red. “Méditation” uit “Tha-
is” van Jules Massenet) en Boom (“Perpetual Motion” van Carl 
Bohm). Het was ook heel mooi om te luisteren naar het oefenen 
van Madelieve en Statio voor een concert straks in Amsterdam 
en de repetitie van Mila en Sara die een duet van Sjostakovitsch 
gingen spelen. Eigenlijk was ik op alle Amsterdammers wel 
trots, dat ze al zo mooi kunnen spelen. Ik mocht niet mee naar 
de vioolbouwer. Maar mijn zus wel en ze vond het heel interes-
sant. Het ging ook over geschiedenis.

Woensdag was een bijzondere dag, want ‘s avonds speelde ieder-
een muziek van Belgische componisten. Het was heel verschil-
lend: soms vrolijk en soms droevig, maar toch ging het allemaal 
over een droom die heel stil begon en heel stil eindigde met heel 
veel tokkelen en hoge tonen. Ik had daar wel een CD van willen 
hebben. Donderdag ochtend lieten we allemaal horen wat we in 
de groepsles hadden geleerd of geoefend. Het ging heel goed en 
het was fijn om te horen. Er waren ook 4 altviolen: twee kindjes 
van mijn leeftijd en een groot meisje en hun juf. Ik wist niet dat 
er zulke kleine altviolen waren. Dat klinkt ook mooi! ‘s Middags 
was het afscheidsconcert. Hetzelfde als aan het begin, maar  
iedereen was wel veel voller en mooier. Daarna gingen we klap-
pen voor alle meesters en juffen en alle oude meesters en juffen 
die waren komen luisteren. Het ging ook weer sneeuwen. We 
gingen iedereen nog dag zeggen. En toen we thuis kwamen was 
er ook sneeuw in Amsterdam.

Wolfje en Madelieve Rossenaar (leerlingen van Monique Dowg-
willo, Amsterdam)

Deze workshop vindt jaarlijks in de voorjaarsvakantie van 
Vlaanderen plaats.  
Organisatie: Jeanne Janssens,  e-mail: vsvbelgium@hotmail.
com, www.vsv-vzw.be
Deadline Aanmelding: begin december.

Stasio, Sara en Madelieve kregen groepslessen van Koen Rens 
en Anna Podhajska, en reading van Muriël Ruben.
Mila had groepslessen van Griet Wytynck en Marja Olamaa
Wolfje had groepslessen van Peter Nys en Griet Wytynck
Sylke had groepslessen van Barbara Parham en Muriel Ruben

Daarnaast hadden alle kinderen ook individuele les:
Statio en Sarah van Muriel Ruben
Madelieve van Françoise Engels en Koen Rens
Mila van Peter Nys
Silke van Griet Wytynck

NB Wolfje maakt onderscheid naar taal: Een Frans sprekende 
Belg is voor haar Frans. Vlaams is ook al een heel andere taal 
voor haar.

Extra info Retie

Wie had les van wie?

Retie
Voor kinderen die viool spelen is Retie fijn
Om met al die andere kinderen samen te zijn
Hutten bouwen in het bos 
Iedereen gaat er op los
En ook toen ik die mooie concerten zag
Verscheen er op mijn gezicht een lach
We waren bij de lessen heel geconcentreerd 
En hebben er weer wat bij geleerd
Het is altijd een feest
Als je in Retie bent geweest
Want 
Oh, oh, wat is het fijn 
Om in Retie te zijn

Mila en Sarah

Mila Swinkels (11 jaar) en Sarah de Lange (10 jaar)
allebei leerlingen van Monique Dowgwillo, Amsterdam
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Het is alweer langer dan een jaar geleden dat Kerstin Wartberg, 
auteur van de Step by Step-serie het boek Recital Training, deel 
1 op de markt bracht. Een wonderlijke naam en rangnummer als 
je bedenkt dat dit boek in feite Step by Step, deel 4 zou moeten 
heten. De Step by Step serie is geschreven ter ondersteuning 
van de Suzuki vioolboeken. Bij de boeken horen oefen cd’s van 
superieure kwaliteit met voorbereidingen en pianobegeleidingen 
in twee of meer zeer goed bij te houden tempi.

Het is even onhandig, die nieuwe naam, maar zo gaat dat als 
je van uitgever verandert. Ik denk dat die verhuizing naar het 
statige Edition Peters een verstandige keuze is geweest. De 
boeken zien er werkelijk prachtig uit.

Kerstin Wartberg heeft wat mij betreft ten onrechte de naam dat 
ze te uitgebreid zou zijn met haar oefeningen. De critici hebben 
een punt voor wat betreft de Kortjakje variaties in Step by Step 
1A, maar voor de rest ben ik het oneens met die kritiek. Ik werk 
er al zeven jaar mee en voel me volledig vrij om oefeningen te 
gebruiken of te vervangen en ben onverminderd gelukkig met de 
boeken en de cd’s. 

Fiddle stukken voor Seitz

Recital Training 1 gaat over Suzuki boek 4: de drie delen uit de 
Seitz concerten, het Vivaldi concert in a-mineur, Carl Bohms 
Perpetual Motion en natuurlijk het dubbelconcert van Bach, 
daarvan de 2e viool. Boek 4 is een mijlpaal, een enorme stap 
voorwaarts.

Per concertstuk is het aantal oefeningen beperkt maar zeer to 
the point. Voor “Seitz 1” maakt Wartberg ondermeer gebruik 
van een bekend Iers volksliedje (een versie voor viool en piano 
of drie violen mét cd begeleiding) om de triolen wat strakker te 
krijgen.

Bij “Seitz 2” heeft ze zelf een oefening geschreven, prachtig op 
de piano begeleid door David Andruss, die het begin van de 
“brilliante” vergemakkelijkt. De lastige dubbelgrepenpassage 
uit “Seitz 3” wordt getackeld met een fel American fiddler 
stuk: het swingt de pan uit. Dit stuk is trouwens ook in een 
moeilijkere versie (als compositie van H. Clebanoff) onder de 
titel Millionaire’s Hoedown opgenomen in de eveneens zeer 
bruikbare serie Solo’s for Young Violinists (Volume 2) van 
Barbara Barber.

Klavier: David Andruss

De Amerikaan David Andruss is een begenadigd pianist die ook 
op de cd’s van de eerdere Step by Step boeken al geweldige dingen 
laat horen. Alleen al hoe hij Song of the Wind aanpakt, nodigt 

uit om met hem mee te spelen. Hetzelfde met een toonladder 
van A in drie ritmes. Ik raad mijn leerlingen altijd aan die thuis 
vooral staand op de tafel te spelen. En daar wordt ruimschoots 
gehoor aan gegeven, iedereen moet het horen. Andruss maakt 
van toonladders ware concerten. Speel twee door hem begeleide 
tonalisaties (G-Majeur en g-mineur, boek 2) een paar keer achter 
elkaar in de ochtend en je kunt er weer helemaal tegen.

Zo vertoont hij ook zijn kunsten in Recital Training 1. Op één 
plek is het moeilijk met hem: op het eind van “Seitz 2” (snel 
tempo) neemt hij zo’n spurt met z’n accelerando dat hij eigenlijk 
niet bij te houden is. Dus voor die plek adviseer ik je te beperken 
tot medium practice tempo. Wellicht wordt dat in een nieuwe 
editie aangepast.

Inmiddels is ook Recital Training deel 2 uitgebracht (stukken 
van Suzuki boek 5). Natuurlijk weer met die prachtige 
begeleidingen van David Andruss.

Een knipoog naar Bach

Wat is er nog meer? Een kleine selectie nog. Het Vivaldi-
concert in a-mineur, deel 3, die gruwelijk lastige passage op 
de tweede bladzijde die met name door de meeste volwassen 
leerlingen onmogelijk op tempo gespeeld kan worden. Daarvoor 
heeft Wartberg als alternatief naast de officiële versie, ook een 
eenvoudiger te spelen variant opgenomen. Ik noem het de “ouwe 
mannen variant” met een knipoog naar mijn eerbiedwaardige 
zelf. Erg fijn dat ze dat gedaan heeft. Werkelijk schitterende 
vooroefeningen met een dikke knipoog naar Bach voor de lastige 
passages in Bachs dubbelconcert. 

Help, ze geeft Suzuki’s geheimen weg! 

Voor sommigen zijn Wartbergs boeken ‘omstreden’ omdat ze 

Recital Training 1. Kerstin Wartbergs Step by Step 4 in nieuwe gedaante.
Een recensie van Coutier Rademaker, Amsterdam
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Suzuki’s ‘geheimen’ zouden weggeven: moeilijk vol te houden, 
omdat het onmogelijk is de lange en zware opleiding die wij 
Suzukidocenten doorlopen in een paar dunne boeken samen 
te vatten. Veel niet-Suzuki docenten maken gebruik van de 
Suzukiboeken omdat ze de stukken zo leuk vinden. Meestal 
ontbreekt bij hun de kennis van de onderliggende technische 
opbouw van de methode, zo heb ik vaak met pijn in het hart 
gezien bij concerten. Dat deze boeken ook aan hen een paar 

handreikingen geven, vind ik alleen maar prettig. Er is nog 
genoeg over voor ons!

Maar, hoe je het wendt of keert, Kerstin Wartberg geeft wel één 
essentieel geheim weg: de enorme fantasie en zorgvuldigheid en 
liefde waarmee ze deze boeken heeft gemaakt. En die kwaliteiten 
wens je iedereen toe! 

Coutier Rademaker is Suzuki viooldocent in Amsterdam

Ik heb in uw stoel gezeten, want ik ben twee keer een ouder van 
een beginnende leerling geweest. Nu ik wat meer tijd in de les-
sen en het oefenen heb gestoken is mijn perspectief veranderd. 
Niet alleen ben ik meer ervaren geworden in het begeleiden van 
wat mijn kind doet, het heeft ook andere veranderingen teweeg 
gebracht in mijn verwachtingen en hoe ik reageer.

Als uw kind als elk ander kind is dat ik ken, zal hij of zij zonder 
twijfel het gekozen instrument leren bespelen, en onderweg zal 
hij zeker een van de volgende gedragingen hebben:

  L Op de grond gaan liggen, terwijl iedereen opstaat.
       L Juist op staan als iedereen gaat liggen.
       L Verklaren dat hij vioolspelen “haat”(evenals hij u haat) 
       L De viool laten vallen op de kam of een ander kwets- 
 baar onderdeel.
       L Een concentratieboog hebben van 5 tot 10 seconden.
       L Expres de dingen achterstevoren doen.
       L De les storen met een geluid (beslist niet een passend  
 bij de muziek).
       L Meer geïnteresseerd lijken in de technische onderde- 
 len van het instrument dan in het bespelen ervan.
       L Zich slaperig, hongerig, boos  of lui voelen in plaats  
 van muziek te willen maken.
       L In verzet komen en uw ideeën over gewoontevorming  
 op de proef stellen, vooral wat het oefenen betreft.
       L Op de les komen en absoluut niets laten  zien van wat  
 hij thuis heeft gedaan.
       L Opmerkingen maken naar de docent toe over het  
 oefenen of gebrek aan oefenen, het luisteren naar de  
 cd of juist niet luisteren, de gezinsproblemen, 
 de geheimen enz.

Het is grappig, maar ik kan meestal deze reacties en acties van 
andere kinderen in de groep wel waarderen. Eigenlijk vindt ik 
ze schattig en grappig, en ik zie ook dat de kinderen een gewel-
dige vooruitgang boeken. Met mijn eigen kinderen, zou ik mijn 

tong af willen bijten, mijn gezicht verbergen, misschien wel wil-
len gillen. Echter door de jaren heen leer ik dat mijn kinderen 
het bespeuren wanneer ik mij zo voel, zij worden ietwat nerveus 
en minder vol zelfvertrouwen. Wat zij het meest van mij nodig 
hebben is:

       L Mijn belangstelling, ik ben er, ik zorg voor je.
       L Mijn vertrouwen, ik geloof dat hij viool, cello, fluit,  
 piano kan leren spelen.
       L Mijn enthousiasme. Dit is cool om te doen.
       L Mijn respect. Voor hem (zijn echte pogingen, zijn con- 
 centratie, zijn persoonlijkheid) en voor de docent( zijn  
 ideeën, advies, belangstelling, training)
       L Mijn vreugde in iedere stap op de weg.
       L Mijn acceptatie, te zien op mijn gezicht wanneer ik  
 aan wezig ben bij de les, in de klas en bij het oefenen  
 thuis.
         L Mijn bevestiging van elk klein succesje.

Dit is werken aan houding, aan gedrag en ik ben er elke dag nog 
steeds mee bezig. Mijn verwachtingen naar mijn kinderen toe 
zijn hoog, want ik wil zo veel voor hen, maar mijn beeld over 
mijzelf speelt ook een rol. Ik wil graag dat de docent en de ande-
re ouders mij zien als een goede en bekwame ouder. Ik probeer 
mezelf steeds voor de geest te halen dat de docent ons kind erg 
hard ziet werken en zijn pogingen apprecieert, niet bezig is met 
kritiek te geven op hem of op mij. Onze docent heeft met veel 
andere kinderen gewerkt en hij is niet zo snel gestoord door ge-
drag wat hij al ontelbare malen eerder heeft gezien. Dus probeer 
ik mijn moederlijke zuchten en rollen met de ogen bij mijzelf te 
houden.

Mijn doel voor dit komende jaar is om te ontspannen, en probe-
ren net zoveel te genieten van mijn eigen kind als dat ik geniet 
van uw kind. Ik hoop dat dit ook uw doel wordt. Welkom!

Brief aan alle ouders van beginnende leerlingen
Het volgende artikel gevonden in ”First Class Tips for Suzuki Parents”. Vertaald door Olga Hamer, Nijmegen

Beste ouder van een beginner
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Elke vakantie geef ik de jonge leer-
lingen een schema mee om ook in de 
vakantie aan het oefenen te blijven. 

Daarop staan natuurlijk de huiswerk-
opdrachten:
 • Inspeeloefening 
 • Nieuwste liedje  
 • Sololiedje 
 • Herhaalliedje 
 • Noten lezen 

Voor de prille beginners: 
 • Inspeeloefening  
 • Nieuwste liedje strijken 
 • Nieuwste liedje met de vingers

Naast de huiswerkopdrachten vol-
doende vakjes om in te kleuren als de 
taak volbracht is.

Na de vakantie komen de blaadjes 
terug en hang ik ze in de gang als een 
tentoonstelling, de mooiste gaat naar 
de krant beloof ik.

Nijmegen, Olga Hamer

Oefenplannen

En ook de Carnavalsprent van Fincent Willighagen (10) krijgt een plaatsje 
in deze krant, voor zijn harde werken en mooie inkleuring

Hier is dan het plan voor de kerstvakantie van Eva Schiet (8). Zij heeft niet 
alleen alle dagen geoefend maar er ook nog een waar kunstwerk van gemaakt.
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Weer zijn we te gast in de mooie zaal van gemeenschapshuis “de Klif “ in Oosterhout bij Nijmegen.
Met vakkundige pianobegeleiding van Mies ter Horst is dit concert voor veel solisten een vast baken in het jaar om even te schitteren 
met echt  publiek. Voor beginners een inspirerende plaats om snode plannen voor de toekomst te smeden. “Dat stuk vond ik zooo 
mooi, dat wil ik ook snel gaan spelen”. Hierbij een foto impressie van het concert.

Het Nieuwjaarsconcert  2013 

Beginners spelen om de beurt een van de pauzeliedjes                  Magdalena en Micaela spelen om de beurt “Oh, come little children”

Bjarne en Evelyn spelen samen de Gavotte van Mignon  
en dagen elkaar afwisselend uit om verder te spelen.

Olga en Irene spelen samen het dubbelconcert van Bach.

Carel speelt 2 A- en Esnarenliedjes              Talitha speelt het Menuet van Boccherini       Lieven speelt de gavotte in g van Bach
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Inschrijfformulier op de website 
van Suzuki Vereniging Neder-
land (www.suzukimuziek.nl)
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Plakboek
Lobke (9) maakt de illustratie voor het 
boekje van het nieuwjaarsconcert 2013

Marit (6) tekent een viool Viool, Wolfje Rossenaar (6)



=================SuzukiNieuws

Suzuki Nieuws is het blad voor leden en donateurs  
van de Suzuki Vereniging Nederland (SVN). De doelstelling   
van de SVN is: het bevorderen van het muziekonder-
wijs volgens de Suzuki-methode. De SVN is de Neder-
landse tak van de European Suzuki Association (ESA).  
Het Suzuki Nieuws verschijnt 1x per kwartaal (maart, 
juni, september en december).

Copy insturen als Word-document naar  
liesbeth@violeren.nl  
of naar adres:  
  L.M. Bloemsaat-Voerknecht
  Herenstraat 12 
  2511 EA Den Haag.

Foto’s als originele bestanden of gescand: foto’s 100% groot 
en 300 dpi en tekeningen 100% groot en 150 dpi.

Redactie: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Grafische vormgeving: Zbigniew Dowgwillo

Lidmaatschap

De SVN kent verschillende categorieën leden:
A volledig gediplomeerde Suzuki-docenten   
 (ESA level 5)
B1  Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4
B2  Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2
B3  docenten in opleiding voor ESA level 1, en  
  andere muziekdocenten.
C Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere  
  belangstellenden
Zij die de vereniging financieel willen ondersteunen kun-
nen donateur worden (minimumdonatie € 12,00 per jaar)

Ledenkortingen

Leden ontvangen korting op :
• deelname aan SVN-workshops en andere evenementen
• aankopen in de SVN-winkel (Suzuki-CD’s, boeken etc.)

Contributie, aanmelding en opzegging

De contributie bedraagt voor A- en B- leden  € 40,00 
per jaar, voor C-leden  € 12,00. Het verenigings-
jaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Nieuwe le-
den en donateurs kunnen zich aanmelden bij:  
  Secretariaat SVN 
  Mezquitalaan 47
  1064 NS Amsterdam

Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boek-
jaar (1 augustus tot 31 juli); een eventuele opzegging dient 
tenminste 1 maand voor het einde van een boekjaar te ge-
schieden.

Bestuur

Voorzitter / ESA Country Director (vertegenwoordigt  
de SVN in de ESA board of directors) 
  Esther van Eijk 
  tel. 0297-533445 of  06 13 70 59 98
  esthervaneijk@suzukimuziek.nl 

Secretaris Ineke Ruhe
  tel. 020-6692667
  secretaris@suzukimuziek.nl

Penningmeester Martin Loose
  tel. 070-4400159 / fax 070-4400160
  martinloose@suzukimuziek.nl
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