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GESLAAGD VOOR SUZUKI EXAMENS
Blokfluit examen 3 augustus 2016
Jaap Delver level 5 (lesplaatsen: Maarssen, Vleuten, De Meern, Uithoorn, Mijdrecht en Breukelen)
Examencommissie: Sarah Hanley (dwarsfluit), Marja-Leena Mäkilä (dwarsfluit), Nancy Daly (blokfluit).
Cello examens 16 oktober 2016 te Madrid
Esther García Calvo (Utrecht) level 1
Inés Suárez López (Antwerpen) level 1
Brendan Conroy (Amsterdam) level 2 & 3
Gerda Marijs (Utrecht) level 2 & 3
Examencommissie: Arantza López (Spanje), Chantal Latil (Frankrijk), Marianne Vrijland (Nederland).
Piano examen 22 oktober 2016 te Brussel
Jana Neplechovitsj (Amsterdam) level 4
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Examencommissie: Véronique Perrin-Quillacq, Nuria Cullell i Ramis, Huub de Leeuw.

ALGEMENE LEDENVERGADERING SUZUKI VERENIGING NEDERLAND

Op zaterdag 11 februari 2017 zal de jaarvergadering (ALV) van de SVN worden gehouden. De vergadering (aan het einde van de middag) wordt gevolgd door een "potluck" dinner en een lezing door
fluit teacher trainer Anke van der Bijl. Alle ouders en docenten zijn van harte welkom!
Programma
16.30 Inloop
17.00 ALV
18.00 Potluck dinner
19.00 Lezing door Anke van der Bijl: Thuis studeren, ja gezellig?
Locatie
Het Wilde Westen (in de Cereolfabriek)
Everard Meijsterlaan 1
3533 CK Utrecht
http://www.cereolfabriek.nl
Als u de vergadering wilt bezoeken, vragen wij u vriendelijk zich vooraf aan te melden. Dat kan heel
simpel door een mail te sturen naar secretaris@suzukimuziek.nl
Met vriendelijke groet,
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
secretaris SVN
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VAN DE VOORZITTER
Eén van de belangrijkste pijlers van het succes van Suzuki’s filosofie is de nauwe samenwerking tussen docenten,
kinderen en ouders, de zogenaamde ‘Suzuki triangle’. Deze driehoek is symbool voor de gelijkwaardigheid
van alle drie de partners in het les- en oefenproces, waar iedereen respect heeft voor de beide anderen. Het
woord ‘respect’ komt volgens het etymologisch woordenboek van het Latijnse respectus, wat betekent: ‘het
omkijken, ergens acht op slaan’, ‘voor iets of iemand aandacht hebben’.
Voor iemand aandacht hebben is een uiting van liefde, iets wat we onze kinderen meer dan wat dan ook
willen geven. Maar het leven is veeleisend, druk, gecompliceerd en zo is er vaak te weinig ruimte voor
momenten van open, rustige, liefdevolle aandacht. Een westerse-wereldwijde epidemie van steeds korter
wordende concentratiebogen is het gevolg van dit ‘attention deficit’. Dit is een complex probleem dat deze
context natuurlijk ver te buiten gaat, maar het goede nieuws is dat Suzuki-ouders een belangrijk voordeel
hebben, want in het samen oefenen ligt de kans tot onverdeelde aandacht voor je kind; als een soort stilpunt
in het centrum van een wervelstorm. Niet natuurlijk dat er bij het oefenen nooit een onvertogen woord valt,
maar ook dat kan een manier zijn om nader tot elkaar te komen en gaandeweg, naarmate het hoofd van
beiden rustiger wordt en de concentratie zich verdiept, komen er creatieve oplossingen…
Op 7 oktober organiseerde een groep Suzukidocenten in Amsterdam een gemeenschappelijke ouderavond
voor de ouders van al hun leerlingen. Er was een grote opkomst van viool, cello, fluit en piano-ouders. Méér
stoelen moesten er worden aangesleept terwijl binnenkomende ouders en docenten elkaar begroetten, en
méér koffiekopjes gehaald en gevuld. De meegebrachte lekkere hapjes en drankjes voor na afloop stapelden
zich intussen veelbelovend op…
Er was aan drie ouders gevraagd om over hun Suzuki-ervaringen te vertellen. De hun toegekende 7 minuten
per persoon bleken volstrekt ontoereikend toen ze eenmaal de kans kregen het boordevolle Suzuki-ouder
hart te luchten en een breed spectrum van oefenmanieren en ideeën passeerde dan ook de revue. Sommige
van dezen werden begroet met een aan ongeloof grenzende, ontzagvolle stilte, andere deden de zaal in lachen
uitbarsten, vaak in herkenning. Persoonlijk vond ik het ontroerend en veelzeggend dat uit de verhalen bleek
dat veel (ook grotere) kinderen hun ouders expliciet te kennen geven hoe fijn ze het vinden als zij samen met
hen oefenen en tijd hebben om dingen samen even door te nemen. Gerda Thorn, fluitdocente in Amsterdam,
schreef er een beeldend, gedetailleerd verslag over. Heel hartelijk dank aan Roosmarijn, Edith en Betty, die
bereid waren diep in het eigen Suzuki-hart te kijken. Laat je erdoor inspireren!
Felicitaties aan blokfluitdocent Jaap Delver, die in de zomer zijn ‘level 5’ docentendiploma behaalde. Jaap
vertelt over de lange weg die tot deze mijlpaal leidde. Voor training reisde hij in het begin naar Amerika,
later naar London. Hij vertelt over zijn toekomstplannen en deelt ook een belangrijke levensles met ons: dat
het beter is je hart te volgen dan de financiële administratie van de muziekschool. Viooldocente Monique
Dowgwillo sprak met Medea en Klaas, vioolbouwers in Amsterdam over hun werk met instrumenten voor
grote en kleine strijkers. We lezen dat Medea opgroeide in een familie van instrumentenbouwers die generaties
en continenten omspant – ‘a daughter of her environment’. Er zijn smaakmakende verslagen van workshops
in België en Engeland door Liduin Wachter, haar leerling Eva en Scott Cheung, een aankondiging van een
fluitworkshop in januari in Gouda van fluittrainer Anke van der Bijl en een enthousiast bericht over Music
Mind Games van Martine Littel, viooldocente in Tilburg.
Ik wens jullie veel leesplezier en een fijne kerstvakantie met veel extra aandacht voor elkaar.
Karen Lavie, fluitdocente en teacher trainer in Haarlem en Amsterdam
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INTERVIEW MET MEDEA WEERTMAN EN KLAAS KEEMAN
Monique Dowgwillo
Ik ken Medea uit de tijd dat ik dubbel zoveel
leerlingen wilde omdat het orkest waar ik in speelde
failliet was gegaan.
Ik had besloten een informatie avond te houden over
vioollessen volgens de Suzuki methode, en daarvoor
mocht ik een prachtige ruimte gebruiken. Ik had
mooie aankondigingen opgehangen, de hele ruimte
beplakt met foto’s van een kleuterprojekt wat ik
kort daarvoor gedaan had, en zat klaar met koffie,
thee, boeken, video’s en een heleboel enthousiaste
verhalen.
Die avond, waar ik zo naar toe geleefd had, kwam
er slechts één persoon: Medea. En het bleek dat ze
violen verhuurde, en daar natuurlijk klantjes hoopte
te vinden!
Het werd een leuk gesprek, ze had een mooi viooltje
meegenomen, en uiteindelijk ben ik mijn leerlingen
naar haar gaan sturen, én is haar dochter Chiara
begonnen met lessen.
Dit alles is zo’n 12 jaar geleden.
Haar service en instrumenten zijn zo goed dat vele
strijkdocenten de weg naar de Vrolikstraat weten
te vinden. Zo ook mijn collega Suzuki docenten in
Amsterdam, Coutier, Brendan en Eduard.
Tijd voor een interview!
Monique: Hallo Medea, weet jij eigenlijk wel wat voor
een belangrijke plaats jij inneemt bij de leerlingen in
Amsterdam? Een bezoekje aan jou is niet bepaald
wat ik vroeger gewend was; de juiste maat viool en
een rekening krijgen, en vaak binnen 5 minuten weer
buiten staan!
Nee, het lijkt wel een hele happening; steevast komen
leerlingen die vóór de les hun viool gaan ruilen, te
laat op les. Maar wel met een tevreden glimlach,
foto’s van henzelf, en ook van broertjes en zusjes
de je rustig achter een cello of zelfs een contrabas
zet. Je hebt zo wel meer dan één kind op muziekles
gekregen, dat er daarvoor nog nooit over gedacht
had. Hoe is dat voor jou?
Medea: Ik vind het gewoon héél leuk met kinderen.
Toen mijn dochter Chiara op 7-jarige leeftijd met vioolles
begon ging er een wereld voor me open. Ik mocht bij de
les zijn en ben toen ook viool gaan spelen. Daarvóór had
ze wel pianoles gehad, maar dit was echt iets heel anders;
nu moest ikzelf intensief meedoen. Dat vond ik heel leuk
en ik heb enorm veel geleerd.
Omdat ik zo precies weet wat jullie als docent willen
en doen, kan ik ook veel meer met kinderen die een
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instrument komen huren; ik ken de liedjes dus spelen we
vaak een stukje samen, en, ja, er staan hier ook cello’s en
bassen, dus als ik iemand daar naar zie kijken mogen
ze dat altijd proberen, en natuurlijk komt er dan een
foto bij! Het is gewoon fijn als iedereen weer blij naar
buiten gaat.
Monique: Je bent van oorsprong vioolbouwster. Hoe
kwam je er zo bij, dat bepaald niet alledaagse vak, te
willen leren?
Medea: Ik speelde cello en wilde graag mijn eigen cello
bouwen en daar dan een concert op geven. Liefst in het
Concertgebouw. Dan begin je dus met het leren bouwen
van een viool, die is klein en dat gaat makkelijker.
Monique: Wat leuk! Dat moet een proces van jaren
zijn geweest! Is het ook echt gebeurd: dat concert op
je eigen gebouwde cello?
Medea: Ja allerlei huisconcertjes en in de kerk enzo. Met
het orkest Con Brio speelde ik al in het Concertgebouw.
Het soloconcert in het concertgebouw moet echter nog
komen.
Tegenwoordig worden er concerten gegeven door Chiara,
die inmiddels cello speelt. Gisteren nog, heeft ze de 2e
suite van Bach op een huisconcert gespeeld. Ze speelt op
een van de cello’s die ik gebouwd heb, die heeft ze echt
zelf uitgezocht.
[Ik kreeg hier een erg mooie opname van te horen die
helaas niet vanaf dit papier te beluisteren is!]
Dan vertelt Medea opeens dat haar vader zijn
eigen contrabas bouwde, haar opa gamba’s (een
strijkinstrument uit de 16e eeuw), violen en celloos
, en dat opa’s broer in Amerika een bekende bouwer
is; Roelof Weertman.
Valt de appel dan toch niet ver van de boom?
Monique: Waar leer je zoiets als violen en cello’s
bouwen?
Medea: Eerst heb ik de de vioolbouwopleiding in
Antwerpen gedaan. Boom, om precies te zijn. Ik heb
daar drie jaar gewoond. Daarna ben ik een jaar in
Duitsland geweest om het vak in praktijk te brengen.
Toen een half jaartje in Engeland en nog twee jaar in
Madrid, bij José Maria Lozano. Daarna was het tijd
om weer terug te komen naar Nederland.
Monique: Klaas, nu even een woordje tot jou; jij bent
toch net zo bekend en vertrouwd bij de leerlingen
als Medea. Jullie zijn inmiddels vele jaren samen en
hebben een dochter, Chiara.
Waar en hoe schuif jij eigenlijk aan in dit hele plaatje?
Klaas: Nou, ik deed een opleiding gitaarbouw, jawel, in

Antwerpen, Boom om precies te zijn! Ik zat daar al een
jaar toen Medea kwam. We leerden elkaar kennen, en
na een tijdje ben ik naar Amsterdam gegaan om gitaren
te bouwen. In de Vrolikstraat. (Een ons inmiddels zeer
bekend adres)
Toen Medea uit Madrid kwam is ze hier naar toe
gekomen! We hadden elkaar wel opgezocht al die tijd,
en het was gewoon goed. We bouwden eerst een atelier
in de tuin, en daar maakte zij violen en ik gitaren, dat
moet in 1992 geweest zijn. Heel gezellig!
Toen kwamen er al snel mensen van het Concertgebouworkest met een grote 5-snarige contrabas voor reparatie.
Er volgden er meer en ook cellisten en violisten wisten
hun weg naar de Vrolikstraat al gauw te vinden.
Al die jaren ervaring bij vioolbouwers in heel Europa
waren dus niet voor niets geweest!
Monique: En hoe zijn jullie gekomen tot het verhuren
van zo’n hele kleine viooltjes?
Medea en Klaas, als uit één mond: Oh, de mensen
vroegen er gewoon naar.
Er kwam een keer een vertegenwoordiger die een 1/4
en 1/2 viooltje bij zich had. Die vond ik zo mooi, en
goed klinken. Dus ik heb ze gekocht. Al spoedig werden
ze bespeeld en was er vraag naar meer.. en meer.. Nu
verhuren wij van 1/32 viool tot aan 3/4 contrabas.
Monique: Jullie hebben het inmiddels wel erg druk

he? Deze afspraak was al niet zo makkelijk te maken!
Medea: Ja, dat komt ook omdat we echt de tijd voor
iedereen nemen. En violen en cello’s repareren kost altijd
weer veel meer tijd dan je denkt.
Klaas: We vinden het heel belangrijk dat de kinderen
goede violen en cello’s krijgen.We passen waar mogelijk
de schouder en kinsteun aan. Ze moeten zo gemakkelijk
mogelijk kunnen spelen.
Medea: Ik zou graag mijn onafgemaakte celli en violen
willen afbouwen.
Monique: Klaas, jij bent inmiddels onmisbaar hier,
ik geloof niet dat je nog gitaren bouwt?
Klaas: Nee inderdaad. Tegen de gitaren die in China
worden gemaakt kon ik niet concureren. Er zijn maar
weinig mensen die voor een gitaar € 2000,00 of
meer willen betalen. En reparatie van gitaren is ook
gecompliceerd (en dus duur).
Eerst had ik een halve baan en deed ik hier de administratie. Ik hielp wel altijd mee met repareren. Samen
bedenk je gemakkelijker hoe je een reparatie het best
kan uitvoeren. En bijv lijmen wordt meestal gedaan met
warme lijm. Die geleert heel snel, dus voor die tijd moeten
alle klemmen heel snel worden gezet. Al een tijd is het
zo druk geworden dat ik mijn baantje heb opgezegd en
fulltime tussen de instrumenten bezig ben. Zelfs Chiara
helpt nu wel eens mee. Monique: Jullie doen echt veel
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samen, en het is hier altijd zo gezellig! Hebben jullie nog
iets speciaals te melden?
Klaas: Doordat onze dochter viool is gaan spelen en we
met de Suzuki methode in aanraking kwamen is ons
leven en het (Medea’s) bedrijf toch wel anders gelopen
als we gedacht hadden. Door Chiara wilde de halve klas
ook viool gaan spelen. En dat rolde als een sneeuwbal
effect door.
Nog ieder jaar willen meer kinderen cello en viool spelen.

Wij zijn blij dat we daaraan ons steentje kunnen
bijdragen.
Een bezoek aan het Atelier van Medea is zeer de
moeite waard. Het bevindt zich in de Vrolikstraat
62H in Amsterdam. Maar wel eerst bellen voor een
afspraak! Tel.nr. 020-6630528.
Monique Dowgwillo, viooldocente in Amsterdam

MUSIC MIND GAMES: DE 2E RONDE!
Toen ik in mei 2014 deelnam aan de vijfdaagse Unit
1 workshop met Michiko Yurko, was ik na afloop
helemaal verkocht. Tijdens deze workshop leerden
wij, muziekdocenten, zeker 110 muziektheorie
spelletjes die we met onze leerlingen konden spelen
en de workshop was erg leuk. In de maanden daarna
ging ik met de spelletjes aan de slag en heb ik met
stukjes en beetjes alle materialen aangeschaft om in
mijn vioolstudio te kunnen gebruiken.
Een groot voordeel van deze 300 (!) spelletjes is dat
je ze al met jonge leerlingen kunt spelen en daarom
past het heel goed binnen de Suzuki-filosofie. Net
als de Suzuki Methode richt Music Mind Games
zich er op ‘the love of learning’ bij je leerlingen te
ontwikkelen en daar voel ik me als docent erg bij
thuis. Er zijn spelletjes om op toonhoogte te leren
zingen, noten te leren lezen, de ritmische puls
leren voelen, ritmisch & melodisch dictee maken,

Foto : Unit 2, oktober
2016 Den Haag.
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intervallen en drieklanken leren begrijpen & horen.
Tijdens de Unit 2 workshop in oktober, leerden we
o.a. spelletjes waarmee je de intervallen, toonladders,
de kwintencirkel en de 4 verschillende drieklanken
leert horen en van blad lezen. Thuis gekomen ben
ik met mijn leerlingen gelijk aan deze spelletjes
begonnen en ze vinden het erg leuk om te doen en
het gaat goed vooruit.
Er zijn alweer plannen om een nieuwe serie
workshops te gaan organiseren. Maar eerst beginnen
we met een One-Day workshop voor wie dat wil. Je
krijgt op deze kennismakingsdag een overzicht van
alle Music Mind Games onderwerpen & spelletjes
en natuurlijk doen we ook een aantal spelletjes zelf.
Aanmelden bij martinelittel@hotmail.com.
De materialen kun je bij de suzukiwinkel van de
SVN bestellen.
Martine Littel (Suzukidocente viool in Tilburg)

OUDERAVOND AMSTERDAM, VRIJDAG 7 OKTOBER 2016
Gerda Thorn
Inmiddels zijn we met maar liefst 11 Suzukidocenten in Amsterdam en het leek ons nuttig om
weer een Ouderavond te organiseren. Vorig jaar was
er al een goede opkomst maar nu moesten we zelfs
naar een grotere zaal in de “Boomspijker” , vlakbij de
Nieuwmarkt voor een énorme opkomst van viool-,
piano-, cello- en dwarsfluitouders.
Absoluut sfeer verhogend waren natuurlijk ook
alle lekkere meegebrachte hapjes en drankjes na
afloop: wereldwijd is dit echt een trend bij Suzukibijeenkomsten.
Het plan om ouders te laten spreken bleek een
gouden idee en zo deden drie totaal verschillende
moeders met verve hun verhaal voor hun “collegaSuzuki-ouders”:
“Het AH-plantje van Roosmarijn”
Roosmarijn, moeder van vioolleerlingen Nicolas (6 jr) ,
Olivier (10 jr) en pianoleerling Sebastian (14 jr)
Alle kinderen zijn met 3 jaar zijn begonnen. Het
boekje “Opgevoed met liefde” sprak haar erg aan: dat
wil toch elke ouder? Opvoeden doe je niet af en toe
hooguit 30 minuten, je hebt er je handen vol aan! Als
je kinderen iets wilt bijbrengen in het leven ben je
daar als ouder continue mee bezig, zijzelf in elk geval
wel. Zij zijn dagelijks met muziek bezig waardoor
het een deel van hun leven wordt en dat is precies
wat Roosmarijn belangrijk vindt.
Roosmarijn maakte voor ons de vergelijking met de
zaadjes van AH, zoals Shinichi Suzuki dat ook in
“Nurtured by Love” deed. Je moet best lang wachten

tot het sprietje komt en je houdt dat soms amper vol
maar het sprietje komt echt en dat is een geweldige
sensatie. Je hebt hier veel geduld, volharding en liefde
voor nodig en Roosmarijn vindt dat juist prachtig
om aan te werken.
Ze kan niet precies zeggen hoe lang ze oefenen maar
ze oefenen in elk geval dagelijks want, om nog maar
even bij de AH-plantjes te blijven, van één grote plas
verzuipt zo’n plantje.
Ze geeft ze ook tips waar de kids op moeten letten en
weet ook goed: één ding is genoeg want bij teveel tips
tegelijk haken kinderen af.
De docent zei een keer tegen haar: “Vier elke stap
met je kind mee, want wat je aandacht geeft, groeit”
en daar hebben we het AH-plantje weer!
Neem je kinderen regelmatig mee naar concerten of
evenementen of kijk naar filmpjes op youtube dat is
namelijk als Pokon voor het plantje.
Neem de tijd voor een oefen-sessie. Roosmarijn kijkt
nooit op de klok, ze heeft de tijd.
De vraag is bij hun thuis nooit óf er geoefend wordt
maar wel wie het eerst mag.
*Wat vinden de kinderen zo fijn? De actieve aanwezigheid van hun moeder. En ze zijn erg trots als ze hun
moeder mogen vertellen hoe het moet.
Bij de wisseling naar de volgende moeder hoorde je
een geroezemoes in de zaal: veel ouders zagen het
even niet meer zitten: dit verhaal klonk zó perfect
allemaal… hier konden ze nooit aan tippen…

Foto : v.l.n.r. moeders Betty, Edith en Roosmarijn.
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“Zoek de Suzuki-moeder in jezelf ”
Edith, met vioolleerlingen Marthe (9 jr) en Betty (7 jr)
Met ontzettend veel humor en zelfspot vertelde
Edith hoe muziek in hun gezin kwam en dat ze er
niets van begreep toen haar oudste dochter opeens
viool wilde leren spelen: “Hoe was dat nou mogelijk?”
Die dochter had op een vakantie in Engeland een
Engels vriendinnetje viool horen spelen en toen
meteen gedacht: “Dat wil ik ook”. Amper een idee
van hoe dit aan te gaan pakken begonnen ze aan het
viool-avontuur, het zou vast niet lang duren, dacht
ze.
Bij hun in het gezin is weinig structuur en er wordt
weinig geoefend en Edith vindt dat prima maar er is
natuurlijk wel liefde, zegt ze grappend!
Ze is braaf elke les aanwezig maar leest dan wel
gewoon lekker de krant of mailtjes natuurlijk (de
zaal reageert lachend …)
Er zijn heel wat keren geweest dat ze op les kwamen
zonder een noot thuis gestudeerd te hebben want ja:
“buitenspelen is natuurlijk belangrijker, als het mooi
weer is, dan vioolspelen”, vond Edith.
Nu de kinderen ouder zijn kan ze met ze overleggen
en inmiddels wordt er tóch dagelijks geoefend met
behulp van een afstreep-schema.
Ze vindt dat de kinderen er plezier in moeten hebben
en ze hoeven dus niet zo lang te oefenen en doen dat
snel even in de ochtend voor ze naar school gaan.
De kinderen vinden de groepslessen, workshops en
concerten heel erg leuk en ook het contact met de
andere kinderen. En datzelfde vindt Edith ook met
de andere ouders.
Edith: “Als een kind zelf ontdekt dat het van oefenen
vooruit gaat komt het wel goed”.
De manier waarop ze dit allemaal vertelde was werkelijk ontzettend komisch, dat kan ik hier niet in
woorden vatten.
“De observerende beschrijving van het groei-proces
bij haar kinderen”
Betty, moeder van Sophie dwarsfluit (10 jr) en Koen (12
jr) sinds kort cello
Toen Sophie net 7 jaar was begon ze met fluitles en
was ze erg onrustig. Hierdoor zat ze zichzelf tijdens
de les erg in de weg en kwam er vaak niet uit wat ze
thuis zo goed had geoefend. Ze had grote moeite met
de frustratie, ook omdat ze dat op school veel tegen
kwam. Dat haar moeder ook op fluitles zit en moeite
heeft met dingen doet Sophie goed en is herkenbaar
voor haar.
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Het toewerken naar bijzondere gebeurtenissen
heeft haar enorm geholpen: de workshops in de
weekenden en dan gezellig een extra nachtje in een
hotelletje of huisje, het kerstoptreden in een mooie
jurk en een paar keer naar een mooi fluitconcert. Nu
is ze inmiddels 10 jaar en gaat het ook veel beter met
haar en het oefenen gaat ook veel gemakkelijker. Ze
kan meer frustratie hebben en kijkt zelf naar haar
huiswerkblad en vult het in. Ook is het mooi dat ze
wat meer toe komt aan de sfeer van een stuk en ze
zich daar een beetje in kan uiten.
*Wat vinden de kinderen van de Suzuki lessen?
Allebei reageren ze heel enthousiast en vertellen ze
dat ze er veel plezier hebben.
Koen kan het vergelijken met zijn pianolessen die
niet Suzuki zijn: hij vindt het bij Suzuki leuk dat je je
gehoor traint en niet alleen saai van blad speelt, maar
hierdoor gaat het wel wat langzamer. En hij vindt het
belangrijk dat hij met andere leerlingen speelt.
Sophie zei: “Hoe moet ik het zeggen: dat je ook je
andere gedachten beter leert onthouden en je ademhaling
controleert”.
Beiden vinden het gezellig om met hun moeder te
oefenen.
Het valt Betty op dat zowel Koen als Sophie de
dingen noemen waar ze wat steun bij kunnen
gebruiken op andere plekken in het leven:
Sophie die dyslectisch is en moeite heeft daardoor
met denken volgens reeksen en structuren. Music
Mind Games, toonladders of structuur van de
muziek. Ze is stress-gevoelig en heeft daardoor ook
vaak moeite met rustig ademhalen. Juist zij zegt dat
muziek haar daarbij helpt.
Koen is een lezer en verkrijgt daardoor gemakkelijk
informatie en kan goed in structuren denken. Het
valt hem op dat luisteren, ervaren iets nieuws geeft.
Hij vindt het moeilijk om in een groep van zich te
laten horen, worstelt met verlegenheid en juist hij wil
graag samen muziek maken.
“Pubertijd”
Fluit Teacher-trainer Karen Lavie heeft het tot slot
kort over de “Pubertijd”. Ze vertelt over hoe je een
puber tóch nog kunt helpen met studeren namelijk:
Zorg dat thuis alles in orde is: instrument, Suzuki
cd, boeken, huiswerkschrift, tafel, potlood,
studeersteentjes o.i.d., stemapparaat en natuurlijk
de telefoon weg.
Een zandloper is een handig studeermiddel: in de
les een moeilijk stukje 3 minuten oefenen duurde erg

lang maar in die 3 minuten kun je wel héél erg veel
doen. Als het goed is wordt in de les ook besproken
hoe je het studeren kunt structureren;
-een moeilijk stukje 5 x achter elkaar goed spelen,
niet te snel en stoppen vóór je je vergist
-de drie C’s van Kreitman: Comprehension: begrijpen
wat je doet, Cooperation: je lichaam leren wat het
eigenlijk moet doen en Constructive repetition:
studeren begint wanner je iets kunt, studeer tot je
het écht kunt.

Het was een supergezellige avond en alle ouders en
docenten gingen vol inspiratie weer naar huis!
Gerda Thorn, Suzuki dwarsfluitdocente in Amsterdam

JAAP DELVER: SUZUKI BLOKFLUIT
EEN RELATIEF NIEUW 'SUZUKI-KIND'

In augustus 2016 is Jaap Delver geslaagd voor het level 5-examen van de blokfluitTeacher Training. Het was voor het eerst in Europa dat dit examen afgenomen
werd. Hieronder schrijft hij over zijn opleiding en docentschap.
Sinds 1999 mag ik me Suzuki-blokfluitdocent
noemen en ik weet nog dat me dat destijds een heel
bijzonder gevoel gaf. Ik had in de zomer van dat jaar
mijn eerste Suzuki-training gedaan, na zeventien
jaar traditioneel les gegeven te hebben en vanaf het
nieuwe schooljaar ging ik aan vijf leerlingen Suzukiblokfluitles geven. Ik vond het echt heel spannend.
Zou het allemaal gaan lukken? Ik was er helemaal
voor naar Kathy White in Amerika geweest – de
enige blokfluit Teacher Trainer op dat moment –
had daar geroken aan een hele nieuwe benadering,
maar nu moest ik het zelf gaan toepassen!
Het ging, zoals alles wat nieuw is, met vallen en
opstaan, met veel nadenken, uitproberen en creatieve
oplossingen verzinnen zodat langzamerhand mijn
verzameling ‘Suzuki-les-vaardigheden’ steeds groter
werd. Net als mijn enthousiasme trouwens. Wat was
het leuk om kinderen op de Suzuki-manier te zien
groeien en bloeien!
De jaren daarna ging ik elke zomervakantie opnieuw
naar Amerika en zo haalde ik Unit 4. Boek-4bevoegd zullen we maar zeggen. In Amerika is de
training niet verdeeld in 5 levels, maar in Units die
samenvallen met de boeken. Verder kon ik op dat
moment niet komen, want er waren nog maar vier
boeken uit. Boek 5 tot en met 8 waren nog in de

maak en het was leuk dat we daar als trainees nauw
bij betrokken werden.
Maar het werd ook tijd dat er docenten in Europa
opgeleid konden worden. Ik had op die trainingen
een Engelse collega, Nancy Daly, leren kennen en
we besloten samen de Europese Teacher Training
vorm te gaan geven. In Europa is de opleiding voor
alle Suzuki-instrumenten verdeeld in 5 levels en doe
je een heel jaar over een level, waarbij je 6 à 7 keer
een weekend of midweek ‘op cursus’ gaat en daar
tussendoor de stukken van dat level uit je hoofd
leert spelen, leest, lessen van anderen observeert,
verslagen maakt, lezingen volgt, kortom, er best
druk mee bezig bent.
Nadat wij de vereisten van de 5 levels van de
Europese opleiding beschreven hadden, moesten wij
er vervolgens zelf aan voldoen – dus zelf de levels
halen – voordat we zouden kunnen beginnen aan het
opleiden van collega’s.
Het level 1-examen had ik gauw gehaald. Daarna viel
er een lange Suzuki-stilte in, omdat het me verstandig
leek om een extra baan als financieel administrateur
op de muziekschool aan te nemen. De crisis was net
begonnen en mijn aantal leerlingen, wat tot dan toe
altijd genoeg was geweest voor een volle baan, begon
te slinken.

SuzukiNieuws
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Achteraf was het geen beste beslissing die ik toen
genomen heb. Financiële administratie was nieuw
voor mij en bovendien maakte de muziekschool zeer
turbulente tijden door, waardoor het al mijn tijd en
aandacht opeiste. De Suzuki-studie verdween uit
mijn blikveld voor een aantal jaren. Jaren waarin
Nancy Daly ondertussen doorging en uiteindelijk de
eerste en tot nu toe enige blokfluit Teacher Trainer
in Europa werd.
Een paar jaar geleden besloot ik dat het roer
om moest en dat ik mijn hart moest volgen. Ik gaf
mijn administratiebaan op, had gelukkig die
financiën ook niet meer nodig, en ging verder met
level 2, 3, 4 en ten slotte 5. Ik hoefde nu niet meer
naar de Verenigde Staten, maar kon studeren bij
Nancy in Londen, een stuk dichterbij :). Afgelopen
jaar dus voor level 5. Best pittig, als ik er op terugkijk.
Heel veel blokfluit gestudeerd om de 15 stukken uit
het hoofd te leren en een keer of zeven voor training
naar Londen.

Gelukkig kreeg mijn muziekschool begin juli
vakantie, zodat ik een maand de tijd had om te
lezen, een scriptie te schrijven, Teaching Points
te formuleren (dat zijn de punten voor elk stuk
waar je met de leerling aandacht aan besteedt),
samenvattingen te maken en videolessen van anderen
te observeren en becommentariëren. Gedurende het
schooljaar bleek het lastig om al dat papierwerk voor
elkaar te krijgen; daar is het op een of andere manier
toch te hectisch voor.
Tja, level 5 en wat nu? Ik zou dolgraag meer Suzukiblokfluitcollega’s willen hebben in Nederland, zodat
meer kinderen op deze bijzondere manier blokfluit
kunnen leren spelen. Daarom ga ik nog maar even
door en hoop ik Teacher Trainer te worden. Voor je
dat bent, doorloop je twee jaar het stadium van
‘instructor’. Een mooie uitdaging voor 2017 en
daarna!
Jaap Delver, blokfluidocent in Maarssen, Vleuten,
De Meern, Uithoorn, Mijdrecht en Breukelen

Het examen vond begin augustus plaats, voorafgaand
aan de jaarlijkse ‘Summer Course’ voor blokfluit en
dwarsfluit in Great-Malvern.

SUZUKI HOLIDAY FLUTES 2016
Liduin Wachter
Toen Machteld van Geenhoven mij in het voorjaar
vroeg of ik de Music Mind Games lessen bij haar
workshop Suzuki Holiday Flutes wilde geven, zei
ik direct ja, want ik ben er zeer enthousiast over en
vind het belangrijk dat de Music Mind Games lessen
een vanzelfsprekend onderdeel van een workshop
worden. Dit keer ging het om een meerdaagse
workshop aan het eind van de vakantie; de perfecte
manier om met een boost het nieuwe seizoen te
beginnen.
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Omdat het nog vakantie was, wilde ik graag met mijn
hele gezin gaan, dus eind augustus gingen wij met
de caravan op stap naar Herentals in België: behalve
twee fluiten zaten er ook nog een cello en een viool
in de bagage. Op de camping werden we verwelkomd
door het andere Nederlandse fluitgezin dat meedeed
aan de workshop en dat was meteen heel gezellig.
De workshop werd gegeven op een hele mooie
locatie, een Freinetschool, met rondom de ruime
lichte schoolgebouwen veel groen en ruimte om
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buiten te spelen, tussen de dartelende konijntjes. Dat
zorgde naast het internationale team van docenten –
Machteld van Geenhoven, Sarah Hanley en Caroline
Tuijtel en mijzelf – voor een fijne ontspannen sfeer.
Elke dag waren er een soloconcert door de leerlingen,
groepslessen, masterclasses en repetities met
ensemblestukken, waar Timen en Wendel op cello
en viool meespeelden en Music Mind Games lessen.
Ook speelde Machteld een mooi concert met haar
oud-leerlinge Eva Vennekes, zodat alle leerlingen
geïnspireerd raakten om ook zo mooi te leren fluiten.
Ontzettend leuk was het spel met levende pokemons,
die met behulp van muzikale opdrachten gevangen
werden, veel stralende gezichten en mooi om te zien
hoe de oudere kinderen de jongere kinderen hielpen.

Hallo, ik ben Eva.

Na een flitsend slotconcert en natuurlijk een borrel
ging iedereen blij en gemotiveerd naar huis toe. De
Nederlandse kinderen moesten de dag erna alweer
naar school toe. Dat was voor veel mensen een
reden om zich niet in te schrijven. Wij hebben het
juist ervaren als een mooie manier om vanuit de
vakantiemodus weer naar het nieuwe seizoen toe te
leven en kunnen het iedereen aanraden om volgend
jaar ook mee te doen. Machteld heeft de datum al
vastgelegd en heeft het zo slim gepland dat de laatste
dag op zaterdag valt, zodat iedereen toch nog een dag
kan chillen voordat de school begint! De data voor
Suzuki Holiday Flutes 2017 zijn: 16-19 augustus
2017 in de Freinetschool Ibis (Herentals).

Ook stonden we met de tent naast Liduin, mijn
fluitdocente en haar 3 kinderen, de middelste daarvan
heet Madicken, zij speelde ook dwarsfluit. Madicken en

Ik ben naar het Suzuki fluitweekend geweest in België.
We stonden met mijn zusjes en ouders op een camping met
nog andere gezinnen die ook bij het fluitweekend hoorden.

ik hebben samen heel veel gefloten.Tijdens het weekend
waren er lessen van verschillende fluitdocenten. We
hebben natuurlijk heel veel Suzuki liedjes gespeeld, maar
ook andere liedjes zoals Cheeky Czardas, die vond ik
echt heel leuk. Ook waren er concerten met iedereen en
ieder had ook een eigen solo concert. Ik heb het Menuet
van Gluck gespeeld. De meeste kinderen kwamen uit
België maar ook wel wat uit Nederland. We hebben ook
een bosspel gespeeld dat “Pokeflutes” heet, dat was super
leuk. Ik heb veel vriendinnen gezien en ook nieuwe leren
kennen. Ik kan niet wachten tot de volgende keer.

Liduin Wachter (Studio Fluitekruid)

Compositie van Eline van der Valk, vioolleerling van Liesbeth Bloemsaat
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BRYANSTON SUMMERSCHOOL
EEN JAAR LATER

De zomervakantie is allang weer voorbij en nu staat
kerst al bijna voor de deur. Wat gaat de tijd toch
weer snel. En dan wil ik het deze keer hebben over
onze ervaring van Bryanston Summerschool, die
plaatsvond in de week van 28 augustus, de laatste
week van onze zomervakantie. Het was voor ons
de tweede keer om deze bijzondere muzikale
gebeurtenis mee te mogen maken. Na de eerste keer,
weet je wat er te wachten staat. Een Suzukiweek met
honderden kinderen die allemaal één ding gemeen
met elkaar hebben en dat is muziek maken. Een
week lang, elke dag. En voor de ouders (en docenten)
die meegaan is het een week lang genieten. Of toch
niet?
Nieuwe ervaringen
Deze 2e keer had vele overeenkomsten met de
eerste, maar ook nieuwe ervaringen die ik graag
met u deel. Zo waren de voorbereidingen anders
verlopen. Tijdens de Bryanston week zijn er elke dag
lunchconcerten waar de deelnemers voor kunnen
inschrijven. Vorig jaar keken we hier erg tegenop,
en dat kwam door de procedure. Er was namelijk
een selectie commissie die bepaalde of je mee mocht
doen. Ruim van te voren moest er een uitgebreid
inschrijfformulier ingevuld worden, met onder
andere het exact aantal minuten van het stuk dat
je ging spelen. Ook was er de eis dat je een youtube
filmpje moest insturen. En het muziekstuk moest
eveneens tijdens een concert gespeeld zijn. Al met al
best strenge eisen om te mogen optreden tijdens de
Summerweek. Ah fijn, toch gedaan en met succes de
Gavotte van Bach ingestuurd. Vervolgens een extra
mooi jurkje in de koffer gedaan, en enorm genoten
van de muzikale klanken in de zeer akoestische
concertzaal.
Verder dachten we in eerste instantie dat we het
gebouw inmiddels wel kenden, maar doordat we
dit jaar verbleven in het hoofdgebouw (in plaats
van de dormitory verderop), kwamen ik en mijn
dochter erachter dat het Harry Potter gehalte van
dit bijna 100 jarige gebouw met vele gangen, trappen
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en historische schilderijen, vazen en zwaarden nog
hoger was dan we al dachten. Sommige gangpaden
waren afgesloten met deuren, waarna je er via een
andere gang er uiteindelijk toch weer kwam. Dan
kwam je bij de trap een ouderwetse piano tegen. Niet
alleen het hoofdgebouw, maar het enorme landgoed
van meer dan 400 hectare is een avontuur op zich. Er
bleek achter de grote fontein een heus amfitheater te
zijn en aan de achterkant van het landgoed werd de
grens gemarkeerd door een oude muur. Er was veel
te beleven.
Op muzikaal gebied hebben we ook meerdere nieuwe
ervaringen opgedaan. Het programma bestond uit 4
lessen van een klein uurtje per dag, vijf dagen lang.
Voor de eerste keer was er een orkestklas. Voor de
pianisten betekende dit dat je percussie speelde.
Ogenschijnlijk simpel, maar enorm leuk en leerzaam.
Leuk omdat je verschillende percussie-instrumenten
leert te bespelen en leerzaam, omdat je de maat
goed moet aanhouden en heel erg rekening dient te
houden met 35 andere muzikanten in het orkest.
Wat ons verder opviel was er dit jaar veel meer
aandacht werd geschonken aan het bredere aspect
van de muziek. Of je net 8 of 9 jaar bent geworden,
maakt een groot verschil denk ik dan. Waar vorig
jaar tijdens de lessen nog aandacht besteed werd aan
de notenbalk van de G-sleutel, had ik het idee dat
ook mijn persoonlijke muzikale kennis op de proef
werd gesteld. De kinderen werden gevraagd naar
wat in hun ogen de grootste componisten waren
en wie hun favoriet was. Was het Bach, Mozart of
Beethoven? En waarom Tchaikovsky wel of niet?
Als huiswerk kregen de kinderen mee om beroemde
componisten op een tijdlijn te plaatsen, zodat tijdens
de les de verschillende muzikale periodes kon
worden besproken. Nu ben ik (als Suzuki vader) op
de hoogte van de klassieke periode, de barok en de
renaissance, maar het zal nog wel even duren voordat
ik een stuk daadwerkelijk in de juiste periode kan
plaatsen.

Herinneringen
Net als vorig jaar hadden we goede ervaringen
met het eten. Drie keer per dag, te beginnen
met het enorm uitgebreide ontbijtbuffet. Elke
keer was het nadenken of je een gekookt eitje,
een omelet of een spiegelei wilde. Werd het een
typisch ‘English breakfast’ met bacon en beans of
een broodje pindakaas? Cornflakes, havermout of
weetabix. Van alles was mogelijk. Voor de lunch
en het avondeten kon je elke keer weer kiezen uit
verschillende warme gerechten. Samengevat: erg
genieten!
Uiteraard ademde het landgoed van Bryanston
muziek, maar ik wil niet verzuimen de vele
faciliteiten te noemen, waar je gebruik van kon
maken als er geen muziek was. Tennisbanen in
overvloed, een zwembad en sporthal, waar letterlijk
allerlei sporten kon worden beoefend. Ook was er
gelegenheid voor knutselactiviteiten. Kortom, je
hoefde je absoluut niet te vervelen.
Er zijn nog veel meer herinneringen die ik met
jullie kan delen. Maar het beste zou zijn om het
zelf een keertje mee te maken. Ik moedig jullie dan
ook aan om volgend jaar deel te nemen aan deze
internationale muziek week van hoog niveau.
Wij zelf kijken alweer uit naar de Bryanston
Summerschool volgend jaar. Kerst is in aantocht
en we gaan ons voorbereiden op de kadootjes bij
de kachel.
Een muzikale groet,
Scott Cheung (vader van Alyssa, pianoleerling van
Heleen Verleur)
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