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Afgelopen lesjaar hebben velen van jullie bijdragen 
opgestuurd voor het Suzuki Nieuws. 

Reuze bedankt hiervoor!

Wie ideeën heeft, verslagen of foto’s van bijzondere 
lessituaties, workshops, concerten of wat ook maar met je 
muziekbeoefening te maken heeft: stuur het alsjeblieft op 
naar de redactie van het Suzukinieuws: liesbeth@violeren.
nl.

Ook Teacher Trainers zijn zeer welkom met bijdragen!

Het Suzuki Nieuws is een blad vóór en dóór Suzuki-
leerlingen, -ouders, -docenten en -teacher trainers. Door 
ervaringen te delen, kan iedereen er iets van opsteken!

Komende deadline is 15 november 2014.

Hartelijk dank alvast!

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (redactie Suzuki Nieuws)

Beste lezers van het Suzuki Nieuws

14th Suzuki Days 
Tychy / Poland

12th  – 15th February 2014

If you have any question, do not hesitate to contact us:  
szkolasuzuki@gmail.com

We are very proud  that Veerle van Gorp (Belgium), 
Jan Matthiesen (Denmark), Roberto Sarno (Den-
mark/Italy) and Leif Elving (Sweden) have accep-
ted our invitation as a violin teacher and will teach 
during the workshop. We are waiting for acceptation 
from another invited cello and piano teachers!

All information and application forms on the website 
http://www.szkolasuzuki.pl/szkola/english-version/

Mededelingen

Hier een foto van de recente SECE (Suzuki Early Childhood Education ) cursus in Luzern,Zwitserland.
De Canadese Dorothy Jones gaf deze teacher training cursus voor 35 Suzuki docenten die hiervoor uit heel Europa naar 
Zwitserland waren gekomen.
Als voorzitter van het SECE comité ben ik zeer trots dat we nu in zoveel verschillende landen cursussen voor ouders met 
babies kunnen aanbieden. Zelf heb ik hier mijn derde level SECE behaald en hoop binnenkort een Nederlands curricu-
lum te ontwikkelen. 
Veel dank aan Patricia Rüttimann, gastvrouwe en organisatrice van deze cursus.

Anke van der Bijl (Suzuki docent en Teacher Trainer dwarsfluit, Gouda)
[op de eerste rij, vierde van rechts in blauw]

Muziek voor babies: SECE
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Van de voorzitter

Op de voorpagina: collage met prachtige kaart van goudstof op hars gemaakt door Roosmarijn Pontus, moeder van Ni-
colas en Olivier.

SUZUKI VERENIGING NEDERLAND

 ORGANISEERT 

Het 3e jaarlijkse  

“PLAY-IN” CONCERT  

OP ZONDAG 5 OKTOBER 2014
 

Op een prachtige, centraal gelegen locatie in Zeist!
 

Voorlopig programma: 2 groepslessen, concert, 
 algemene ledenvergadering 

(voor de leerlingen is er dan een percussieworkshop)
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Andy J. Felt en George Kung zijn wiskundigen. Zij 
zijn verbonden (geweest, in hun werkzame leven) aan 
de universiteiten van Wisconsin, Kentucky en the 
Washington State University. Hun vijf zoons volgden of 
volgen nog steeds muziekles aan het Aber Suzuki Centre 
in Stevens Point, Wisconsin. De Suzukigedachte dat 
ieder kind met de juiste aanpak een muziekinstrument 
kan leren bespelen is naar hun idee ook toepasbaar op 
de wiskunde. Ouders die beweren niets van wiskunde te 
snappen, hebben heus wel de mogelijkheden maar ook 
een gebrek aan zelfvertrouwen op dit gebied, opgebouwd 
door geen of te weinig positieve ervaringen in het verleden. 
Dit kan gaan veranderen dankzij hun boek; het negatieve 
wiskundezelfbeeld waar velen in onze maatschappij mee 
kampen kan verdwijnen! Meer dan 50 spelletjes voor 
ouders en kinderen om het muziek oefenen thuis mee 
te larderen of te besluiten, om plezier te houden in de 
oefensessies met als (neven)doel wiskundevaardigheden 
te ontwikkelen. 

In het eerste deel van het boek staan spelletjes voor 
drie- t/m vijfjarigen, de doelgroep van het tweede deel is 
kinderen van vijf t/m zeven jaar. Er zit een groot bord bij 
dat loopt van – 9 t/m 102. Je kunt op iedere plek beginnen, 
afhankelijk van de tijd die je hebt en de concentratie van 
je kind. Aangezien plezier bij het oefenen het hoofddoel 
is en niet sportiviteit, zorg je ervoor dat je kind de meeste 
spelletjes wint. Dat lukt vaak door afspraakjes: als de 
ouder 6 gooit moet die 6 achteruit en als het kind 1 gooit 
moet het 1 achteruit. De eerste opdracht is het bord te 
kleuren en te plastificeren. Zelf nog toevoegen: kleine 
speelgoedjes (dieren, auto’s), muntjes, dobbelstenen, 
papier, schaar, lijm, verschillende vormen pasta, een 
kaartspel, een meetlint en meelwormen of andere kleine 
dieren. Achterin het boek vind je attributen voor de 
spelletjes. Belangrijk is niet zomaar ergens te beginnen, 
maar gewoon in het begin van het boek. Dit is net zo nodig 
als het aanhouden van de juiste volgorde bij het opbouwen 
van vioolvaardigheden. Er wordt ontzettend veel geleerd 
via leuke, inspirerende en duidelijk beschreven spelletjes. 
Een aantal krijgt hieronder een toelichting, maar met het 
boek erbij wordt het veel sneller duidelijk. 

Spelletjes voor peuters en kleuters
Tellen tot 6 met de dobbelsteen
Niet voorzeggen of stippen meetellen! Heb geduld, geniet 
ervan hoe je kind zelf tot ontdekkingen komt. 

Grotere of kleinere objecten onderscheiden

De begrippen meer en minder
Zet een van de wiskundige symbolen > en < tussen twee 
groepjes dieren.

Objecten en getallen sorteren op aantal of grootte met de 
wiskundige symbolen > en <

Tot 12 optellen met twee dobbelstenen
Als een kind 5 en 6 gaat optellen zal het altijd bij 1  
beginnen en niet bij 6. Geef het goede voorbeeld door als 
je zelf aan de beurt bent wel bij het hoogste getal starten: 
6,7,8,9,10,11, maar ga niet verbeteren of uitleggen. Wacht 
rustig af tot je kind zelf tot het inzicht komt.

Is gelijk aan’ en het = -teken

Verzamelingen in een Venn-diagram
Teken twee cirkels die elkaar deels overlappen, zodat je drie 
ruimtes A, B en C krijgt. Maak een voorselectie van bv. vogels 
en katten. De opdracht is de dieren in hun eigen ruimte te 
zetten. Er zit ‘niemand’ in de overlap want poezen zijn geen 

4

Boekbespreking

Math Vitamins for Suzuki Students
Math Vitamins for Suzuki Students
door Andy J. Felt en George Kung
uitg. Suzuki Association of the Americas, Inc. 2009, € 22 
en SVN-leden € 17.95 www.suzukiwinkel.nl
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vogeltjes en andersom. Nu kun je een derde cirkel D maken 
die de andere cirkels niet overlapt. Geef nu de opdracht alle 
rode dieren in A, alle poezen in B en de overige dieren in 
D te plaatsen. Nu zullen er rode poezen in de overlap C 
terechtkomen.  

Getallen herkennen

Terug tellen

Lineair kijken en meten

Wedstrijdjes

Bonenstokjes maken
Laat je kind eerst 1, 2, 4 of 8 bonen rijgen aan vier satéstokjes. 
Probeer nu of je hiermee ieder getal van 1 t/m 15 kunt leggen 
(optellen).

Getallen schrijven

Volume
Het niveau (de hoogte) van het badwater zien met je kind/
jou/jullie samen en zonder.

Voorbereidende spelletjes om af te trekken

Getallen overslaan  

Splitsen t/m 5 en splitsen t/m 10

Patronen herkennen
Koop een zak gemengde pastavormpjes, maak een korte 
reeks: ┌  ∕∂  ┌   ∕∂  ┌   ∕∂  en laat je kind het aanvullen, 
bv. in een cirkel.  Of: ┌  ┌   ∕∂ ┌    ┌  ∕∂  ┌  ┌   ∕∂  ┌  …  

Getallen optellen met 5 en 10 tot 100

Tafel van twee
Neem een aantal lieveheersbeestjes met twee stippen. Hoeveel 
stippen heb je ingekleurd?

Spelletjes voor kinderen van 5 tot 7 jaar 
Voor de tweede helft van het boek heb je ook andere 
attributen nodig: een schaakbord, een vaas, potloden, een 
eierdoos of meerdere, zakjes bonen, opgerolde sokken, 
een computer, een printer en zeven knuffels. Nu leert je 
kind spelenderwijs:

Ruimtelijke visualisatie
Door te schaken met de pionnen kat en muis leer je hun 
specifieke bewegingen.

10-frame
Tien rozijnen verdelen over één eierdoosje is al leuk, tien 
dozen stapelen is nog leuker.

a+b = b+a 

Relaties in de ruimte
Ontdek de bewegingen van zwarte koningin en witte pionnen 
door alleen hiermee te schaken.

Logica: master mind met drie figuurtjes of cijfers

Over het getal 9 

Dubbelen

Strategiën, bv. ‘dubbelen + 1’ 
Van 7+8 maak je 7+7+1. De keuze van een strategie is iets 
dat je moet leren en herhalen.

Tabellen maken
De Suzukifamilie heeft vijf violen. Iedere viool heeft twee 
f-gaten…

Geheime codes zoeken en ontdekken 

Redactiesommen
Met koekjesbakkende vader. Hoeveel scheppen meel enz. 
heeft hij nodig voor het feestje? 

Pizza’s verdelen voor de knuffels
Teken een pizza, pak een schaar en verdeel de pizza.

Problemen oplossen 
Je leert dat je een probleem kan begrijpen en bespreken, dat je 
een oplossing kan proberen en checken.

Niet-wiskundig: sokbolletjes mikken

Als dít het oefenen niet leuk maakt… Ik heb de eerste 
spelletje al gedaan met een leerling van drie jaar en het was 
weer opvallend hoe goed kinderen kunnen onthouden. Je 
moet wel gedecideerd bij 80 (‘daar’) beginnen als je niet 
wilt dat het spelletje langer dan vijf minuten duurt. Hoe 
het afliep met de meelwormen die deelnamen aan een 
wedstrijdje kruipen, laat ik aan de fantasie over. Of liever: 
zoek het op in Math Vitamins. Het boek is ongetwijfeld 
te koop tijdens de nationale Suzukidag in Zeist. 

Marieke de Vos
mariekepimdevos@gmail.com 

Aanbevolen door de auteurs: Susan O’Connell - 
Introduction to Problem Solving: Strategies for the 
Elementary Math Classroom, uitg. Heinemann, 2000. 
Ook raden zij willekeurig welk boek aan over hoe je leert 
schaken.
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Coutier Rademaker en Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht 
waren afgelopen mei bij een concert van het Viola Viola 
Festival van Esther Apituley, dat zoals beloofd een waar 
spektakel was.

Coutier wil graag wijzen op het zinnetje ‘In elke aap schuilt 
wel een altviolist’ en de mooie taalvondst van de “Eviolalu-
tion of man according to Apituley”!!! Humor heeft ze, die 
Esther.

Liesbeth wil graag wijzen op het festival op zich:  
www.violaviola.nl. 

We moeten wel nog even geduld hebben. Het volgende fes-
tival zal in 2016 plaatsvinden. Maar houd het in de gaten. 
Het loont om van dit festival een graantje mee te pikken!

Er is in Nederland nog een andere organisatie die niet al-
leen concerten, maar zeer geregeld ook workshops, bijeen-
komsten en congressen voor altviolisten organiseert, de 
Dutch Viola Society. Zowel voor docenten, conservatori-
umstudenten als ook amateur-altviolisten valt er heel vaak 
interessants te doen. Dus houd hun website vooral regel-
matig in de gaten. Een greep uit hun agenda: De eerstvol-
gende activiteit is een Workshop Podiumvrijheid.

Altviolisten opgelet

NIET GETREURD!

Workshop 2014

Podiumvr i jhe id
Daar sta je dan, op het podium en ineens is je stok te kort, je snaren liggen te ver uit elkaar, het 
publiek kijkt je vijandig aan. Hoe ga je daarmee om? Michiel Holtrop geeft al jarenlang training aan 
musici, maar ook in het bedrijfsleven. Deze workshop is voor iedereen die met meer plezier op het 
podium wil staan. Je neemt een stukje altvioolmuziek mee dat je al redelijk tot goed beheerst en dat 
je -ooit- wilt gaan uitvoeren.
Datum en tijd  zaterdag 19 oktober 2014
Locatie: wordt nog gezocht
Kosten €20,- (DVS vrienden gratis)
Voor de lunch wordt op de dag zelf €5,00 p.p. gevraagd 
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Kikker wil viool spelen, maar hij heeft geen viool. Dan vraagt hij het aan onze moeder, dan mag het. Hij is heel blij. Dan 
speelt hij de hele dag en het klinkt heel mooi. En kikker leefde nog lang en gelukkig. 

Fiene (tweede naam Lucia) Buitinga

Toelichting van docente Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht

Fiene (7) komt samen met haar oudere zus Mira en Mira’s 
klasgenoot en vriendinnetje Senne naar vioolles. Terwijl 
Mira en Senne les hebben, zit Fiene fijn te tekenen op het 
grote whiteboard (aan ons oog onttrokken, zodat niemand 
afgeleid raakt). Iemand heeft vandaag de kikkersprong 
geoefend uit ‘Reintje Vos’ (of Fiene zelf of de beide iets 
oudere dames als herhaalrepertoire, laten we zeggen het 
woord ‘kikker’ hing in de lucht). Tranen kwamen op de een 
of andere manier ook ter sprake, Boukje (Senne’s moeder) 
‘huilde’ omdat ze niet met de meiden mee mocht spelen 
(ze heeft immers ’s avonds zelf les) en de regen buiten deed 
ook het zijne. Toen Fiene de huilende, violerende kikker 
getekend had, keken we allen verbaasd en vroegen om 
een toelichting bij zoveel leed. Die gaf Fiene en uiteraard 
vroeg ik haar het verhaal op te schrijven… voor het Suzuki 
Nieuws! Dat deed ze graag. (Voor de zekerheid toch even 
een transcriptie erbij.)

FIENE: Reuze bedankt voor dit mooie verhaaltje!

Kikker speelt viool

Viool-vormige zwem-
bad ontvorpen door Jay 
Dweck’s, waarinonge-
veer 5.600 glasvezelka-
bels  zijn  verwerkt.
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Sommige Suzuki-kinderen in Nederland kennen dit 
bekende volksliedje onder de naam Lightly Row, anderen 
onder de naam Hansje Klein. Weer anderen hebben 
geleerd van Ga je mee naar de zee en eigenlijk ben ik 
benieuwd naar al die andere mogelijke teksten die docenten 
vaak zelf geschreven of vertaald hebben. Vele uren werk en 
enthousiasme zitten hier ongetwijfeld in. 
Zo gaat het ook bij de gitaargroep. Het is voor mij een 
uitdaging om bij een melodie een tekst te vinden die op 
meerdere manieren past. Niet gewoon alleen maar om een 
leuk liedje te krijgen, maar vooral als een kans om bepaalde 
technische vaardigheden tot uitdrukking te brengen in 
tekst en/of bijpassende bewegingen. Dat heeft Marco 
Messina me destijds wel bijgebracht in de CML cursus. En 
ook de lessen bij Elio Galvagno drukken mij steeds weer 
met de neus op de feiten. We worden steeds uitgedaagd 
te blijven nadenken over verbeteringen van je lessen, hoe 
klein die soms ook zijn. Dat is enorm belangrijk.
Gitaristen hebben te maken met de wisselslag: wandelende 
(tokkelende) vingers van de rechterhand. Voor mij roept 
dat het ‘beeld’ op van een vogel op hoge poten, bv een reiger, 
een ooievaar of de wat zeldzamere lepelaar. Die vogels 
kunnen tijden achter elkaar op één poot blijven wachten 
op hun prooi. Ik kom ze soms tegen in het drassige nieuwe 
natuurgebied niet ver achter ons huis. Er zwemmen 
trouwens ook zwanen. Heel gracieus en statig. Zie daar de 
inspiratie voor de nieuwe tekst op Lightly Row.
Wie bovendien het oer-Hollandse het lied kent van Witte 
Zwanen, Zwarte Zwanen, wie gaat er mee naar Engeland 
varen, enz, zal begrijpen dat het handig is om Engels te 
kunnen spreken als je naar Engeland gaat. Dat vind je dan 
ook terug in het lied; de meeste kinderen vinden dat extra 
leuk. 
Hoe wij keurig stilstaan op één poot (eh… been), statig 
zwemmen als een zwaan en tellend naar de overkant 
zwemmen is lastig uit te leggen op papier. Maar het is 
een goede oefening en het geeft een hoop plezier. Na dit 
spellied is het spelen op de gitaar een stuk makkelijker 
geworden. 
Vervolgens kunnen we het lied dooroefenen in de 
groepsles. Om de bewustwording van de verschillende 
delen te trainen zijn kaarten met afbeeldingen ideaal. Het 
geeft een legio aan spelmogelijkheden. Paul Liklikuwata 
heeft onlangs bij dit lied een serie prachtige schilderachtige 
tekeningen gemaakt. Daar ga ik dankbaar gebruik van 
maken!  

Drieëtte Reesinck, gitaardocente in Amersfoort.

Gitaristen en het lied Ooievaar, Lepelaar

Ooievaar, lepelaar, lopen in het natte land,
Witte zwanen, zwarte zwanen, zwemmen naar de overkant,

1, 2, 3, 4, 5, ze gaan, one, two, three, four, five, they go,
Witte zwanen, zwarte zwanen, zwemmen naar de overkant. 
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Scott’s corner

In de eerste 2 columns heb ik aandacht gegeven aan mijn er-
varingen die een positieve bijdrage leveren aan de leuke oefen-
momenten. Alhoewel we meestal goede oefenomenten hebben, 
het gaat meestal goed, komt het helaas ook wel eens voor dat er 
mindere momenten zijn. Ik kan wel zeggen heel slecht. Hoe we 
hiermee omgaan? Dit soort ervaringen deel ik graag met u deze 
keer.

Twee weken geleden hadden we een moment dat achteraf gezien 
eigenlijk een heel slecht moment was om te oefenen, maar ik 
had besloten om toch een half uurtje aan de slag te gaan. Geen 
nieuwe stukjes oefenen, maar ‘slechts’ herhaling van wat we had-
den geoefend. De positieve aanpak zoals gewoonlijk is het op 
een speelse manier brengen en het kader te schetsen, waaronder 
het tijdsbestek en het aantal liedjes hoeveel keer. Ergens kon je 
aan haar gezicht aflezen dat de timing geen juiste was, maar ik 
had het als t ware genegeerd. Wat er dan gebeurd is, dat we in 
een andere ‘emotionele’ setting terecht komen, met een andere 
beleving. Er ontstond een beetje gezeur over waarom we de lied-
jes moesten herhalen, die we al konden en allemaal van dat soort 
opmerkingen. ‘niks moet en ik doe iets alleen als ik het wil’. Het 
kan soms slechts een nuance verschil zijn tussen het gevoel heb-
ben iets te “moeten” en iets “willen”. Als je te vaak iets moet, 
kan dat in mijn ogen op de lange termijn een averechts effect 
hebben. Aan de andere kant, natuurlijk is het zo dat er wel eens 
iets moet, zoals het herhalen van moeilijke stukken. En niet alle 
liedjes uit het boek zijn even leuk. Echter ter voorbereiding van 
een concert, zullen bepaalde stukken gewoon vaak geoefend 
worden is mijn mening. En na afloop van een concert, kunnen 
we gelukkig haar voldoening van het gezicht aflezen.
Terug naar het verkeerde moment.

Een ander ‘verkeerd’ moment is dat als we zo goed bezig zijn, we 
soms ongemerkt wel een uurtje bezig zijn en er dan nog een ex-
tra metertje willen bij plakken. Althans papa denkt dat dan. De 
signalen die het kind afgeeft, om de paar minuten vragen wan-
neer we gaan stoppen, is er een van, horen we eigenlijk niet te 
negeren. Soms pakt t goed uit, maar niet altijd. De concentratie 
en focus nemen af en dan ben je eigenlijk alleen maar uren aan t 
maken in plaats van effectief bezig zijn. De lol kan ook afnemen. 
Wellicht is verstandiger om gewoon te stoppen.

Het afgelopen weekend was ook weer een verkeerd moment. 
Misschien ben ik er zelf weer debet aan geweest door te accep-

Op zaterdag 22 juni 2014 heb ik meegedaan 
met de viool- groepsles voor volwassenen, een 
geweldig nieuw initiatief van viooldocente 
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht. Wij waren met 
6 vrouwen en het was een hele leuke avond, we 
speelden o.a. Minuet 1 van Bach en bij Liesbeth 
leren de studenten ook de 2e en 3e stem van een 
stuk waardoor je goed naar elkaar leert luisteren 
en spelen!

Van de groepslessen in Amsterdam met de 
kinderen ben ik gewend om snel te spelen, 
met volwassenen is dat iets anders en speel je 
langzamer, maar ook hier zal ik wel aan wennen 
natuurlijk en het is goed om beide te kunnen!

Behalve minuet hebben we ook o.a. de Canon in 
D van Pachelbel gespeeld, een deel van de groep 
de baslijn (8 noten die steeds weer herhalen) en 
de anderen de melodie, prachtig! Daarnaast nog 
onder meer ‘De twee grenadiers’ en mijn solo 
‘Siciliano Larghetto/Allegro Assai’. Liesbeth 
speelde twee keer met mij mee op de viool wat 
ook heel mooi is, want de begeleiding is eigenlijk 
met piano!

En tussendoor hebben wij ook lekker gesnoept 
en gedronken, dat hoort er gewoon bij!

Ik vind dit een heel goed idee van Liesbeth 
en hoop dat er nog meer volwassen Suzuki 
studenten uit Amsterdam en andere plaatsen 
mee komen doen in future!!!!

Kimsy van Heyningen, 56 jaar, 
Viool en piano student uit Amsterdam

Info: liesbeth@violeren.nl of 06-15 83 32 82
violisten, altviolisten en celli WELKOM!

Groepsles viool  
voor volwassenen  
in Den Haag
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teren dat mijn dochter mocht kiezen om of in de ochtend te oe-
fenen, dan wel s’ avonds wanneer we thuis komen. We zijn de 
hele dag op stap geweest, hebben veel gewandeld en gezien. En 
als je ’s avonds laat pas thuis komt, ben je achteraf gezien niet 
alleen fysiek vermoeid, maar in je hoofd wellicht ook. Als je dan 
probeert het positieve perspectief in te nemen om eventjes nog 
een half uurtje een scherpe focus neer te zetten, kan dat resul-
teren in frustratie, slechte concentratie, niet willen luisteren en 
een afraffelhouding. Zelfs de aanpak van geduld hebben, werkt 
dan niet zo goed. Wederom achteraf kun je vragen waarom het 
dan nog nodig is om te oefenen. Mijn eigen analyse is dat we 
ons kind zo veel mogelijk willen meegeven in alle opzichten voor 
haar toekomst. Welke ouder wilt dat nou niet? Dat geldt dus 
ook voor het bespelen van het muziekinstrument. Alles waarin 
we haar nu in assisteren, zal haar in de toekomst alleen maar 
helpen. En waarom resulteert dat (nog) niet in het gewenste ge-
drag? We leggen het haar regelmatig uit en ze vertelt dat ze dat 
goed begrijpt en is het ook altijd eens met deze redenering. Ze 
is zelfs in staat om het in haar eigen woorden uit te leggen. Wat 
gaat er mis?
Precies, ons kind is nog maar een kind. In, letterlijk gezien, fy-
siek opzicht observeren kinderen zaken al anders dan volwasse-
nen. Ze zijn gewoon kleiner en dezelfde eettafel of spekkast bij-
voorbeeld, wordt gezien als ‘ hoog’ en ze moeten erop klimmen. 
Laat staan minder tastbare zaken zoals redeneringen. Alyssa is 
vorige maand 7 jaar geworden. Voor ons als ouders, valt het nog 
niet mee om in de huid te kruipen van kinderen. Soms lijkt het 
alsof we in de belevingswereld van het kind duiken, en soms lijkt 
het dat we onze kinderen goed begrijpen. Soms is dat ook zo, 
maar regelmatig slaan we de plank mis. Al met al is en blijft het 
een uitdaging om te snappen hoe je kind je uitleg waarneemt.

Het resultaat van al deze drie oefenmomenten is dat er een 
slechte ervaring blijft hangen. De manier om hier vanaf te ko-
men is de zogenaamde ‘prullenbak-methode’ die ik zelf bedacht 
heb. Zodra ik realiseer (dat kan soms na een uur oefenen zijn, of 
soms na 5 minuten) dat er een negatieve ervaring gaat ontstaan, 
probeer ik er iets positiefs en een vrolijke ervaring van te ma-
ken. Papa en dochter kijken elkaar dan even aan en de ‘tovenaar’ 
(papa) tikt met de hand (soms met een stokje) zachtjes tegen 
haar en zegt dat dit verkeerde moment er nut wordt uitgezogen. 
We maken daar een bal van, zij schopt het de lucht in. Dan stui-
tert het door de woonkamer. We pakken het weer op, gooien dit 
de prullenbak in en doen de klep dicht! Weg, en we beginnen 
met lachen.

Ervaringen helpen ons om wijzer te worden. Ouders leren door 
theoretische concepten te vertalen naar de praktijk. Hoe we be-
zig zijn met de educatie van ons kind gaat met vallen en op staan. 
Als we achterover leunen in een stoel, is het een goed evaluatie-
moment: Ik ga meer luisteren naar mijn kind en naar mijn hart 

Vele goede muziekervaringen toegewenst!
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HINTS

Zoekrichtingen:
van links naar rechts (leesrichting)
van boven naar beneden (recht omlaag)
van boven naar beneden (naar rechts)
van boven naar beneden (naar links)

We zoeken de woorden:
Accelerando, Adagio, Allegro, Allegretto 
(2x), Andante, Fermate, Grave, Largo, Lento, 
Moderato, Presto, Ritardando, Vivace
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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 
muziekonderwijs volgens de Suzuki-methode. De SVN is de Nederlandse 
tak van de European Suzuki Association (ESA). Het Suzuki Nieuws ver-
schijnt 1x per kwartaal (maart, juni, september en december). Copy instu-
ren als Word-document naar liesbeth@violeren.nl of naar adres:  
 L.M. Bloemsaat-Voerknecht
 Herenstraat 12 
 2511 EA Den Haag.
Foto’s en tekeningen als originele bestanden of gescand: 100% en 300 dpi.
Deadlines Suzuki Nieuws:  
Herfstnummer:   15 augustus
Winternummer:   15 november
Voorjaarsnummer:  15 februari
Zomernummer:   15 mei
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 kunnen 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 verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. 
Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden bij: 
  Secretariaat SVN 
  Mezquitalaan 47
  1064 NS Amsterdam
Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boekjaar (1 augustus 
tot 31 juli); een eventuele opzegging dient tenminste 1 maand voor het 
einde van een boekjaar te geschieden.
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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