
Nieuws
nr. 32-3 / maart 2017uitgave van de suzuki vereniging nederland

SuzukiNieuws



2  

Voorpagina: kleurimpressie op "Prentenserie Instruments de musique" uit 1896 van Félix Vallotton (1865 - 1925). 
Oorspronkelijk zes houtsneden in zwart op velijnpapier. Uit de prentecollectie van het Van Gogh Museum, Amster-
dam (Vincent van Gogh Stichting).

DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS: 15 MEI 2017

Afgelopen weekend (op 11 en 12 maart) was ik als Suzuki ‘country director’ voor Nederland in het 
Leonardo Hotel bij het vliegveld van Keulen-Bonn voor een ESA ‘board meeting’. ESA staat voor European 
Suzuki Association, de overkoepelende organisatie van alle nationale Suzuki verenigingen in Europa. Dit 
ESA bestuur komt één maal per jaar bij elkaar met als doel dat de verschillende lidstaten geïnformeerd 
worden en van mening wisselen over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar die van invloed 
zijn op de kwaliteit van het Suzuki onderwijs Europa-wijd. Op die manier wordt het mogelijk dat landen 
elkaar steunen, wat uiteindelijk het niveau in alle landen ten goede komt.

Het was ook een mooie gelegenheid om diversiteit te vieren: ervaringen uitwisselen, van elkaar leren 
en door elkaar geïnspireerd worden. Aan lange tafels met vertegenwoordigers van 23 landen zaten links en 
rechts van mij IJsland en Noorwegen, net om de hoek Italië en Zweden en een stukje verder Rusland, Turkije 
en Litouwen. Na anderhalve dag vergaderen kreeg ik geleidelijk meer inzicht in wat er zoal bij komt kijken 
om de essentie van een methode die 70 jaar geleden in Japan ontstond levend te houden maar ook verder te 
ontwikkelen op ons multiculturele continent. Dat dit überhaupt mogelijk is hebben we te danken aan het 
feit dat Suzuki’s filosofie gebaseerd is op de belangrijkste, universele waarden die de mensheid kent: liefde en 
respect voor de medemens en speciaal voor onze kinderen. 

Dit weekend was voor Nederland het moment van hertoetreding na een jaar afwezigheid waarin ons 
was gevraagd orde op onze administratieve zaken te stellen. Het is met trots en vooral veel vreugde dat 
ik kan meedelen dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd voor deze toelatingsprocedure en dat de SVN 
weer een volwaardig lid is van deze bijzondere organisatie. Het was een jaar hard werken voor het bestuur 
met vergaderingen, mails en telefoongesprekken en eindeloos veel formele Engelse brieven schrijven, maar 
alles gebeurde in een sfeer van wederzijdse ondersteuning en waardering en het was daarom uiteindelijk een 
positieve ervaring voor ons alle vijf. We hebben veel geleerd en er zijn allerlei plannen om SVN geleidelijk nog 
mooier en beter te maken. De eerste stap is het ontwikkelen van een nieuwe website die in de loop van het 
jaar ‘live’ gaat. Het is de bedoeling dat je op deze nieuwe site snel en makkelijk een overzicht krijgt van allerlei 
activiteiten in het hele land. Voor docenten komt er een speciale pagina om zich te profileren. Hierdoor wordt 
het voor docenten makkelijker met elkaar in contact te komen en krijgen ouders een beter overzicht van de 
docenten in hun regio – en dat is alleen maar het begin. En voor wie er (nog) niet zo digitaal is ingesteld 
is er dit papieren Suzuki Nieuws, waarvoor iedereen – docenten, ouders en kinderen – van harte wordt 
uitgenodigd in de pen te klimmen. 

En tot slot: de volgende ESA vergadering vindt plaats op 5&6 april 2018 in IJsland en wordt gevolgd door 
een Teachers’ Convention van 6 t/m 8 april. Docenten van alle instrumenten en alle ‘levels’ zijn van harte 
welkom. Het thema  is ‘The Suzuki Triangle’. Dit soort conventies zijn onbeschrijflijk mooie gelegenheden 
voor een holistische Suzuki ervaring  met gelijkgezinde collega’s -  dit keer op een bijzondere plek. Reserveer 
de data. Een grote Nederlandse vertegenwoordiging zou fantastisch zijn!

Karen Lavie, fluitdocent en teacher trainer, voorzitter SVN

LAATSTE NIEUWS

SVN TERUG IN ESA
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VOORWOORD VAN DE REDACTIE

Onze voorzitter Karen Lavie heeft deze keer even geen gelegenheid om een voorwoord te schrijven. Zij geeft 
op dit moment een Teacher Training fluit in Duitsland, in de mooie stad Bamberg. Ze zal daar zelf de nodige 
inspiratie opdoen, want les geven is eveneens zelf leren en aanstaande Suzuki docenten een mooi vak te leren met 
een prachtige methode en bijbehorende filosofie is helemaal een mooie bezigheid! Wie weet lezen we in een van de 
volgende nummers eens iets over haar ervaringen? Of zijn er misschien nog andere teacher trainers, die iets over hun 
mooie taak willen schrijven? Jullie ervaringen zijn zeer welkom!

In dit Suzuki Nieuws komen weer verschillende aspecten van het Suzuki onderwijs aan bod. 
Een prachtige bijdrage (in het Engels) van een jonge vrouw, die zelf als kind vele jaren van Shinichi Suzuki les 

gehad heeft, zich de goede atmosfeer en het vriendelijke karakter van Shinichi Suzuki herinnert... en zijn kleine 
geschenken. Een verslag dus van een echte Suzuki leerling in dit geval! Hartelijk dank Chiharu Shimano voor je 
mooie bijdrage!

Werk aan de winkel voor de Suzuki fluitleerlingen van Nederland en omstreken: Er staat in het 
Hemelvaartweekend een veelbelovende internationale workshop fluit met een keur aan Suzuki fluitdocenten uit 
Nederland, België, Duitsland en IJsland op stapel. En als klap op de vuurpijl tijdens deze workshop lessen met 
Dorothee Wortelboer. Zij is expert op het gebied van barokdans. Ik ken haar nog van een project lang geleden 
in Groningen, waarbij ik in het barokorkest speelde en zij de dansperformance deed: op muziek van Jean Philip 
Rameau, een barokopera genaamd Pigmalion. Oh, de dansworkshop gaat mooi worden, en elegant: want elegant 
dat is zij! Ik ga zelf nog even kijken of ik wat afspraken kan verzetten, want dit wil ik wel zien. Een keer een 
workshop van een ander instrument is sowieso heel leuk maar ook barokdans met de kinderen. Kijkers zijn er zeer 
welkom las ik in de aankondiging!

Uiteraard zijn er weer bijdragen die vertellen over de ervaringen tijdens workshops. In Amsterdam bruist het 
Suzuki leven en werkt men intensief samen: er zijn veel Suzuki docenten daar en ook nog eens van verschillende 
instrumenten: fluit, viool, piano en cello. Zij hebben hun krachten weer gebundeld en prachtige trio’s van de 
Suzukidocente en componist Heleen Verleur samen geoefend en uitgevoerd! Paul Bataille, een vader schrijft erover 
en heeft ontzettend mooie foto’s gemaakt.

En in Watford waren bijzondere warme klanken te horen van circa 180 altviolen, die daar een nieuw record 
hebben gevestigd, want zo veel altviolen heb je zelden bij elkaar. Een ‘nieuw’ instrument... nee nieuw is het zeker 
niet, maar voor menigeen zal het nieuw zijn! Viva Viola!

      In het vorige Suzuki nieuws heeft Jaap Delver over de blokfluit, zijn trainingen en zijn toekomstwensen 
verteld, deze keer draag ik zelf een steentje bij met mijn verhaal over de training altviool in Watford. Wie is de 
volgende? Is er iemand die de Suzuki opleiding  in binnen- of buitenland doet, die voor een volgend nummer iets 
wil schrijven? Laat het me weten!

Wie wil leren hoe je Suzuki lessen ook zonder instrument met pre-twinkle kinderen kunt organiseren en hoe 
je een geweldig traject van leesvaardigheid en muziektheorie in je reguliere Suzuki lessen kunt integreren, die kan 
zich aanmelden voor de Children’s Music Laboratory training met de Italiaanse CML-docent Marco Messina. Het 
programma is bruikbaar voor alle instrumenten en zelfs in schoolklassen inzetbaar. Wie interesse heeft om mee te 
doen, meldde zich!

Uiteraard is Scott Cheung ook weer in de pen geklommen. Hij bericht dit keer van een interessant rollenspel, 
dat zijn dochter Alyssa en haar pianovriendinnetje gedaan hebben. Ik zeg alleen: mooi!

Tijdens de vorige docenten voor docenten bijeenkomst die deze keer gekoppeld was aan de Algemene 
Ledenvergadering van de SVN presenteerde Anke van der Bijl aan het eind een interessante leeslijst! Goed ‘leesvoer’ 
voor zowel docenten als ouders over studeren!

Het delen van ervaringen kan anderen op de meest onverwachte manieren helpen en motiveren. Zoals Monique 
Dowgwillo laatst zij: “Als ik in het Suzuki Nieuws lees dat er in Groningen een mooie piano workshop is geweest, 
maakt me dat blij en ga ik extra gemotiveerd weer aan de slag. We werken allemaal aan een mooie zaak!” Dat willen 
we zo houden!

Een speciaal woord van dank wil ik uitspreken, nu ik het voorwoord in elkaar mocht zetten: aan Zbigniew 
Dowgwillo, die het blad altijd zo mooi vormgeeft! Deze keer is het weer wat strakker van design dan de vorige 
edities, waar hij hele mooie landschappen als achtergrond in monteerde. Die komen (helaas) niet weer, nadat 
mij door twee lezers verteld werd, dat ze moeite hebben, teksten te lezen waar een plaatje als achtergrond achter 
staat. Dus gooit Zbigniew het roer om: Ook deze keer is het weer mooi kleurig geworden en weer voor iedereen 
ontcijferbaar! Dank Zbigniew!

Muzikale groet van de redactie,
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht



With my mom studying at the Talent Education Research 
Institute in Matsumoto (Japan), Dr. Suzuki was actually a part 
of my life before I was even born. Then, soon after I was born, my 
mother took me along to his lessons. She told me Dr. Suzuki used 
to say that if I cried, that meant the student playing had bad tone. 
Always having a beautiful tone was very important to Dr. Suzuki. 

As soon as I was 2 years old, I joined group lessons. I remember 
playing violin and violin games with Dr. Suzuki on stage. I was very 
little, so I was usually in the front of the groups, and remember 
thinking what a funny man this was that played violin with us. I 
especially liked when he would pretend to slip on the floor and fall.

I suppose because I was one of the youngest in the class, he loved 
showing me how to do things. He would show very exaggerated 
circles and then I’d copy. Maybe because I was so short, I somehow 
remember his voice more than how he looked. Even now, when I 
hear recordings of his voice, I can remember the different colours I 
could always see from the stage.

Dr. Suzuki would always give me chocolate. He thought 
everyone should have daily music and chocolate. Several times a 
day, even. But I remember only thinking how pretty the wrapping 
was. My mom forbid me to have sweets, so I didn’t realise what Dr. 
Suzuki had given me was edible. I just collected the pretty squares. 
Apparently, Dr. Suzuki often joked that my mom was a bad parent 
for depriving me of sweets. He was definitely very fond of sweets. 
And cigarettes. He even had a pretty awful joke: He was a  Sumo 
(wrestling) King . Because it sounded like   Smoking.  Hahaha...

When I was about 3 years old, I played in a large group concert 
with Dr. Suzuki leading. My mom had told me that the concert 
finished after Twinkle. So, naturally, after we finished playing 
Twinkle, I decided to go find my mom backstage. All the other kids 
followed directions and stayed quietly on stage. Dr. Suzuki was 
going to speak after Twinkle. Seeing me walking off the stage, he 
took my hand and walked with me back to the middle of the stage. 
I thought he must be crazy for   not following what  my Mommy 
said. Looking back now, even in this small action one can see his 
philosophy applied. He didn’t yell at me for being “wrong” for 
walking off stage. He simply led by example in a very warm way. A 
few years later he became ill and stopped coming to the school to 
teach. But we would go visit him and Mrs. Suzuki at his home. And 
sometimes I would play violin for him along with my mom. Probably 
one of the last times I played for him in his house was before a big 
solo performance in the   Shimin-kaikan for Summer School. I was 

BEAUTIFUL TONE, BEAUTIFUL HEART - SHINICHI SUZUKI 
- A child’s perspective of a man with the most beautiful heart of all - 
Chiharu Shimano

Onderstaand artikel is geschreven door Chiharu Shimano, die als kind les had van Suzuki zelf en nu in 
Amsterdam woont en studeert voor haar master. Ze woont bij de ouders van Isabel, die vioolles heeft van 
Monique Dowgwillo. Chiharu oefent nu met Isabel, dat zat ‘bij de deal’.
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supposed to only be playing for Mrs. Suzuki that day, because Dr. Suzuki wasn’t well. But he heard me from 
the other room, and even though he was supposed to stay in a wheelchair by that time, he stood up and tried 
to walk out because he wanted to see me play. (Or so I am told. Honestly, I was probably too busy playing to 
notice...) He truly loved hearing children play. So, Mrs. Suzuki helped him come out to listen. We played a 
few pieces for him, but I played Dvořák’s Humoresque several times for him that day. I think neither of us 
got tired of it because we both loved the piece so much. When we finished, he held my hand and said “You 
play good. You play beautiful(-ly). Beautiful tone, (you should) always play with beautiful tone.” A few years 
ago I played a recital back in my hometown, Matsumoto. As an encore, I played the August Wilhelmj version 
of Humoresque - something Dr. Suzuki would have had a recording of by Mischa Elman. Later, a man in 
the audience who had been very close to Dr. Suzuki came up to me with tears in his eyes and told me how 
important this piece was to Dr. Suzuki. It somehow felt like I had come full circle. 

Soon after I turned 7, Dr. Suzuki passed away. I played Twinkle with everyone, following as they carried 
his ashes out. I didn’t quite understand what was happening. I just saw that all these people were very sad. 
Teachers that I was even quite scared of because they were very strict were sad. My mom was crying. I wanted 
to comfort her. I knew all this had something to do with Dr. Suzuki’s funeral, but what did that mean? Then 
I was told that Dr. Suzuki wasn’t going to listen to me play anymore. I didn’t understand why he wouldn’t, 
but I felt a deep disappointment. 

Over the following years we would visit Mrs. Suzuki and play for her sometimes. But sadly, I don’t think 
their house or the school or group lessons or summer school was ever quite the same. Having felt what he 
brought to children though, I feel it’s crucial that Suzuki teachers try to carry-on this magic for children 
learning today. Probably like most musicians, I have a love-hate relationship with my instrument. Some days 
I just want to throw my violin against the wall, because I can’t play in tune. And sometimes I want to scream 
at my students because they just don’t listen. 

But I think the most important thing I learned from those early years with Dr. Suzuki was the joy of 
sharing music. When I perform, it’s about making the audience happy by playing the music. And it’s been 
engraved in my being that if I play with a beautiful tone, they will smile. Just like Dr. Suzuki always did. And 
when I teach, I try to remember that I need to help my students find this same joy in sharing. Every student 
who plays with a beautiful tone deserves a warm smile first. Then we can start fixing the notes ;-). Children 
learning with the Suzuki method now have never met Dr. Suzuki and most don’t even understand who he 
was. But I don’t think it is necessarily our responsibility to explain 
who Dr. Suzuki was. If they’re ever interested, they can read about 
him (or Google him?) when they’re older. I think what Dr. Suzuki 
would have wanted is for us to spread his message of how believing 
in the potential of children lets them grow into adults with big 
hearts. And, playing music can bring people together, no matter 
where they are from. I’ve had the privilege of experiencing this first 
hand, many times in my life. And I’m happy and grateful to say 
I have already felt a lot of love and welcome, yet again, from the 
Suzuki family here in the Netherlands. 

Besides, with all the darkness happening in the world now, 
maybe we could all use a little Twinkle to guide us to peace.

Chiharu Shimano, Amsterdam

Kort geleden bezocht Chiharu's moeder haar in Amsterdam en kijk 
eens wat ze meebracht voor Isabelle, de dochter des huizes waar 
Chiharu nu woont; een echte Japanse Kimono!
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Kamermuziek maken, een vak apart. Misschien  
wel de moeilijkste vorm van samen muziek maken, 
maar zeker ook één van de leukste, zo niet de leuk-
ste. Een aantal Suzuki-docenten stak dit jaar voor de 
tweede keer de koppen bij elkaar om kinderen hier-
mee vertrouwd te maken. 33 Kinderen deden mee 
aan de trio-dag in de Muziekschool Amsterdam op 
12 februari van dit jaar. Dat zijn elf trio’s met piano, 
in combinatie met viool en fluit, viool en cello of fluit 
en cello.

Voor kinderen is het soms nog wat onwennig: 
kamermuziek spelen. Want er komt nogal wat bij kij-
ken. Allereerst moet je natuurlijk je eigen partij goed 
ingestudeerd hebben. Maar als je dan ineens met 
zijn drieën gaat spelen, ontstaan allerlei toestanden: 
de een heeft het in een ander tempo ingestudeerd 
dan de ander. Dus dat gaat schuren. En wat doe je 
dan? Doordouwen of aanpassen? Als je tenminste al 
merkt dat het niet gelijk gaat, geconcentreerd als je 
bent op je eigen noten. Dan vergeet je algauw naar de 
twee anderen te luisteren.

Hoe hard is hard?
En hoe zorg je ervoor dat je allemaal tegelijk be-

gint en eindigt? Wie geeft dat dan aan? En hoe? En 
wat doe je met fermates en met wisselingen in tempo 
en ritme? De piano leidt vaak het ritme met de bas of 

de akkoorden, maar een fluitist moet ademhalen en 
kan in de problemen raken als een ander de inzetten 
aangeeft. En hoe scherp is staccato of marcato? Waar 
vallen de kleine pauzes die het stuk doen ademen? 
Waar moet je juist dóórpakken, de vaart erin hou-
den?

En dan de dynamiek. Hoe hard is forte? Hoe 
zacht is piano? Hoe hard mag de piano gaan als er 
forte staat zonder de anderen te overstemmen? Waar 
heb je de hoofdmelodie en mag je op de voorgrond 
treden en waar hebben de anderen die en moet je wat 
inhouden? Hoe zacht speel je de begeleidingspartijen 
en hoe hard die hoofdmelodie zodat het geheel in ba-
lans is? En wat kun je het best doen als je even de 
draad kwijt bent?

Er gaat een wereld open als je met anderen mu-
ziek gaat maken. Bij kamermuziek mag iedereen 
zijn zegje doen, en samen kies je hoe je het stuk gaat 
‘brengen’. Dat is wennen, zowel voor de meer timide 
types als voor de flamboyante flapuiten.

Van solo naar samen

Strijkers en fluitisten spelen over het algemeen 
wat vaker samen dan pianisten: in groepslessen, in 
ensembles en orkestjes. Maar zonder dirigent is het 
toch anders. En ze hebben het ‘nadeel’ dat ze op hun 
eigen instrument maar één noot, of hoogstens een 

Tweede triodag door Amsterdamse Suzuki-docenten 

HET PLEZIER VAN SAMEN SPELEN 
door Paul Bataille
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paar noten, tegelijk kunnen spelen. Dus je concen-
treren op de harmonie, op partijen van anderen, op 
hoe het stuk in elkaar zit, dat zijn ze misschien wat 
minder gewend.

Dat is voor pianisten in de regel wat dichter bij 
huis. Op een piano leer je al vroeg een bas, begelei-
dingsakkoorden en een melodie te spelen. Al vrij 
gauw doe je dat zelfs regelmatig alle drie tegelijk. Je 
krijgt dan automatisch meer zicht op hoe een stuk in 
elkaar zit, hoe de lijnen lopen, hoe het harmonisch 
verloop is. Wat dat betreft is samen spelen voor pia-
nisten misschien gemakkelijker. 

Ze hebben meer overzicht, ook letterlijk, want 
ze hebben de partituur voor hun neus en kunnen dus 
ook zien wat de anderen spelen. Anderzijds spelen ze 
bijna altijd alleen, altijd solo. En nu moeten ze ineens 
rekening houden met twee anderen. Dat is vaak ook 
wel ‘even een dingetje’, zoals ze dan tegenwoordig eu-
femistisch zeggen. 

Wereldwijde schatkamer
Het oefenmateriaal was geleverd door Heleen 

Verleur. Zij heeft inmiddels een schatkamer van zo’n 
dertig stukken voor pianotrio in diverse bezettingen 
bij elkaar geschreven voor muzikanten van verschil-
lende niveaus: van absolute beginners tot kinderen 
die al vier of vijf jaar spelen. Ze liet zich daarbij inspi-
reren door verschillende muziekstijlen van over heel 
de wereld; van Joodse klaagzang tot slangenbezweer-
dersmuziek en van draaiorgel tot tango.

De trio’s waren ongeveer een maand van tevoren 
al over de kinderen verdeeld, zodat de docenten hen 

tijdens hun reguliere lessen konden helpen de eigen 
partijen onder de knie te krijgen. Vóór de triodag 
werden de trio’s al één of twee keer bij elkaar gezet 
om te ruiken aan het samenspelen. Op de dag zelf 
waren er voor ieder trio nog drie oefensessies van 
een half uur, steeds onder begeleiding van een an-
dere docent. Daartussen was ruim gelegenheid voor 
sneeuwballengevechten op straat, en voor wie daar 
geen trek in had lagen er stapels Donald Ducks.

Gewapend met die oefenervaring en de opgedane 
inzichten, werd de triodag afgesloten met het spelen 
van de trio’s in de concertzaal van de Muziekschool, 
voor een volle zaal met ouders, grootouders, broer-
tjes en zusjes en andere belangstellenden. Uitsmijter 
was een bewerking voor pianotrio van ‘Aan de Am-
sterdamse grachten’,  gespeeld door Brendan Conroy, 
Coutier Rademaker en arrangeur Heleen Verleur in 
eigen persoon. Mijn kinderen willen volgend jaar weer! 

Deelnemende docenten:
Karen Lavie, Gerda Thorn: dwarsfluit
Eduard Marcet,  Monique Dowgwillo, Coutier 
Rademaker: viool
Jana Neplechovitsj, Heleen Verleur, Brook Cuden: 
piano
Brendan Conroy: cello

Foto’s
De foto’s zijn gemaakt door de schrijver van dit stuk, 
Paul Bataille. Meer foto’s van de triodag zijn te zien en 
eventueel na te bestellen op www.oypo.nl/paulbataille
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De voorgeschiedenis: het begon allemaal in Davos

Toen we in juli 2015 tijdens de European Suzuki 
Conference in Davos op een avond met een hele groep 
altviooldocenten zaten te dineren, kwam ter sprake 
dat we allen eigenlijk dringend behoefte hadden aan 
een workshop voor enkel en alleen ALTviolen. 

Op veel Suzuki workshops worden de altviolen 
vaak als een lastig aanhangsel van de violen gezien 
onder het argument: “ondoenlijk, iedereen alleen 
vanwege die paar altviolen veel van de liedjes een snaar 
lager te moeten laten spelen!”. Ook bij de cellogroep zijn 
ze vaak niet welkom, andere houding, andere grepen, 
alhoewel ze daarentegen wel weer dezelfde snaren 
hebben. Vaak worden de altviolen zelfs geweigerd als 
ze zich willen aanmelden en als ze al mee mogen doen, 
dan krijgen ze slechts een paar minuten ‘zelfstandige’ 
speeltijd tijdens het eindconcert en worden ze ergens 
aan de rand van het podium neergezet.

Ook in Davos hield de organisatie de groep 
altviolen als een soort ‘hidden secret’ verborgen, ze 
waren tijdens de grotere optredens niet als zodanig 
apart te horen en dus waren ze eigenlijk voor de ruim 
600 aanwezige jonge violisten niet waarneembaar! 
Sterker nog, de altviolen moesten hun concert zelfs 
ergens anders spelen en slechts voor eigen publiek, 
dus de eigen aanhang in een van de schoolgebouwen 
samen met de andere ‘kleinere instrumentgroepen’. 

Werkelijk een gemiste kans, want menig violist(je) 
is in principe op zoek naar de diepere en warmere 
klank van de altviool, soms zelfs zonder het te weten 
en ziet dan alleen de grote - echt diep klinkende - 
cello, die dan wellicht weer net ook weer niet is, wat 
hij of zij ‘zoekt’. 

Als de altviolisten hoorbaar en zichtbaar gemaakt 
zouden worden, zou waarschijnlijk menigeen verliefd 
worden en misschien zelfs overstappen op dit 
bijzondere instrument. In ieder ensemble, in ieder 
(jeugd)orkest zijn de altviolisten zeer begeerd. Helaas 

is de altviool nog veel te onbekend bij menig kind, 
ouder en zelfs bij menig viooldocent en helaas dus ook 
een veel te weinig bemind instrument!

De organisatoren van ESVG 2017

Twee van de aanwezige echtparen aan onze tafel 
in Davos leken de energie en tijd te kunnen en willen 
investeren om een internationale Suzuki altviolen 
workshop op poten te zetten: de ‘ jonge garde’ Juan 
Drown en Mona Kodama uit Engeland. Ja, zij waren 
Pasen 2016 ook al medeorganisatoren van Helen 
Brunner bij het gigantische Suzuki Gala Concert 
in de Royal Albert Hall! En de volgende generatie, 
de (afwisselend in Frankrijk en Canada wonende) 
Joanne Martin en haar man Peter King wilden hun 
schouders er ook wel onder zetten. Joanne Martins 
naam zal menigeen bekend voorkomen van een van de 
vele lesboeken die ze geschreven heeft, onder andere 
de “I Can Read Music”-boeken voor viool, altviool 
en cello. Peter King is geen Suzuki docent maar een 
universitair docent, een goede analyticus met een zeer 
creatief brein, een zeer begenadigd organisator en rots 
in de branding voor alle organisatorische zaken waar 
docenten zich gewoonlijk niet zo graag mee bezig 
houden. 

Deze vier duizendpoten verdienen groot lof voor 
de organisatie van de eerste Europese Suzuki Altviool 
Workshop waarbij in totaal zo’n 180 jonge en oudere 
altviolisten betrokken waren!

WAT IS ER MOOIER DAN 180 VIOLEN? 180 ALTVIOLEN!
European Suzuki Viola Gathering 2017 (ESVG 2017)
door Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht

ESVG 2017 organisatoren v.l.n.r. Mona Kodama, 
Juan Drown, Peter King en Joanne Martin

Liesbeth en haar altvioolleerlingen Mira, Senne, Marit en Boukje als altviolisten 'vermomd'
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Maar ook de aanwezige docenten hebben allen 
hun steentje bijgedragen: allen hebben ze gratis 
lesgegeven of als ‘vliegende keep’ meegeholpen en ook 
de eigen reis- en verblijfskosten betaald, waardoor 
de aanmeldingskosten voor de deelnemers beperkt 
konden blijven tot de kosten voor de maaltijden. Deze 
werden verzorgd door de mensa van de jongensschool 
die zich op hetzelfde terrein als de muziekschool 
bevindt. En de locatie, de muziekschool van Watford: 
al vrij snel bleek, dat deze geheel kosteloos ter 
beschikking werd gesteld. 

De workshop ESVG 2017: vrijdag 17 tot en met 
zondag 19 februari 2017

Internationale altviooldocenten, enkele 
observerende viooldocenten en deelnemers uit in totaal 
13 landen kwamen in Watford bijeen: o.a. uit Finland, 
Engeland, Ierland, Schotland, Spanje, Hongkong, 
Amerika en twee grote groepen deelnemers uit IJsland 
en België. Voor zover ik heb kunnen nagaan waren 
mijn 4 leerlingen de enige leerlingen uit Nederland: 
Senne en Mira en hun moeders Boukje en Marit. 
Voor deze gelegenheid hebben ik ze allen 2 maanden 
‘omgeschoold’ voor de altviool. De twee moeders 
Boukje en Marit hebben zelf ook les bij mij sinds ze 
na de oudercursus zo enthousiast over het ‘violeren’ 
waren, dat ze zelf ook echt wilden leren musiceren. 
Gelukkig was tijdens deze workshop ook plek voor 
hen, gewoon met de reguliere groep mee. Vaak genoeg 
mogen ouders die zelf ook viool of altviool leren spelen 
namelijk niet meedoen, alleen omdat ze geen kind zijn. 
Ik zie ze eigenlijk niet voor een andere ‘diersoort’ aan 
en gelukkig zag de organisatie van ESVG 2017 dat net 
zo. Maar er was ook een hele leuke extra groep voor 
ouders, die ook eens samen wilden spelen en niet echt 
zelf les hadden. Kortom aan alle soorten deelnemers 
en leerlingen was hier gedacht! Mijn leerlingen waren 
zeer enthousiast over hun lessen die ze van Sarah 
Buckley (IJsland), Ilona Telmányi (Denemarken) en 
Hannah Biss (Engeland) gehad hebben. Ze zijn nog 

net niet in boek 3 maar ze staan te trappelen om de 
g-mineur Gavotte van Bach te spelen, die ze tijdens de 
workshop vele keren hebben gehoord en nu steeds vol 
enthousiasme zingen! We gaan een sprong maken de 
komende tijd, dat staat vast! En wat ik zelf het mooiste 
vind: Mira staat in dubio of ze niet over wil stappen 
op de altviool. Wie weet houden we het de komende 
tijd parallel, maar wie weet heeft hier iemand haar 
instrument gevonden! Het zal blijken... 

Er waren diverse ‘Play-in’-sessies, groeps-
lessen per niveau, ensemblelessen voor ‘readers’ en 
ensemblelessen voor ‘non-readers’, lessen voor het 
leren lezen van de altvioolsleutel en een avondconcert 
van een professioneel altviolenkwartet, waarbij 
zelfs de kleinste deelnemers tot het eind muisstil en 
gefascineerd zaten te luisteren! Uiteraard was er op 
zondag een mooi afsluitend concert in de grote zaal, 
waar circa 180 altviolen tegelijkertijd gonsden. Een 
heel mooie volle klank, die tot je tenen ronkte en de 
aangename sfeer die het hele weekend heerste geheel 
passend weergaf!

Hoe zit het eigenlijk allemaal in elkaar? 
Vioolbouwer en stokkenmaker laten zien en 
voelen

Naast de vele spelers en docenten waren er ook 
nog drie andere vakmannen aanwezig die hiervoor 
hun tafels in de entreehal van de muziekschool 
hadden opgebouwd: Sam Blade en Richard Dean van 
vioolbouwer Thwaites uit Watford, die veel ervaring 
hebben met een ‘speciale truc’ om van een kinderviool 
een kinderaltviool te maken en mijn man Edwin 
Bloemsaat, die sinds een aantal jaren het vak van 
stokkenmaker leert. Sam en Edwin hebben beiden 
ook nog een lezing gegeven.

Edwin had van zijn leermeester Andreas Grütter 
uit Amsterdam een koffertje met 6 prachtige 
altvioolstokken meegekregen. Hieraan kon je kort 
en bondig de ontwikkeling van de strijkstok zien: 
een barokstok van slangenhout met een zogeheten 

Slotconcert ESVG 2017



‘clip in’-slof, een barokstok met het welbekende 
schroefmechanisme, een klassieke strijkstok van 
ijzerhout met een ‘open slof, zonder schuifje en 
slofring’ die een enorm volle en boventoonrijke klank 
had en waar Mozart mee gespeeld zou kunnen hebben 
tot een goudgemonteerde moderne strijkstok die ieder 
budget te boven ging. De stokken mochten allemaal 
gevoeld en geprobeerd worden: ook door de kinderen, 
die allen zeer omzichtig met alle kostbaarheden 
bleken om te gaan!

Bovendien liet Edwin aan zijn tafel ‘work in 
progress’ zien... het bouwen van een barokstok voor 
altviool. De daarbij rondvliegende krullen waren ‘hot 
souvenir’ dat de kinderen graag wilden hebben: ‘net 
papier!’, zeiden ze.

‘Please touch me’ stond op de twee strengen 
paardenhaar, een witte en een zwarte (veel grover 
en ruwer) die aan zijn tafel hingen. Dat lieten de 
mensen zich niet twee keer zeggen. En een niet meer 
te gebruiken strijkstok lag er om uit elkaar gehaald 
te worden, zelfs de slof mochten de kinderen geheel 
demonteren en weer in elkaar zetten. Hoeveel 
onderdelen heeft een strijkstok eigenlijk? Nou, 
zij konden in ieder geval tien dingen tellen en ze 
uiteindelijk ook benoemen.

De mannen van Thwaites hadden een aantal 
kinder-altviolen voor de verkoop bij zich, maar ook 

omgebouwde violen! Het is namelijk moeilijk om 
goede kinderaltviolen te vinden die toch een krachtige 
C-snaar klank hebben en niet te ‘blubberig’ klinken. 

De bouwers van Thwaites hebben hiervoor een 
principe dat al langer vooral in de Scandinavische 
landen ‘rondgaat’, geoptimaliseerd. Hiervoor wordt 
onder het voetje van de kam aan de kant van de stapel 
een gat in het bovenblad van een gewone kinderviool 
geboord (ja, dat is een eenmalige en definitieve keuze!) 
en er wordt een speciale extra lange stapel gemaakt, 
die op vernuftige wijze met het voetje van de kam 
verbonden wordt. De stapel loopt dus door dat gat in 
het bovenblad. Bij Thwaites kunnen ze er meer over 
vertellen: www.thwaites.com. [Foto 7 hier of aan het 
eind]

Uitgebreide experimenten met snaren hebben ze 
ook gedaan: een Corelli Crystal (Savarez) snaar blijkt 
voor de C-snaar het beste resultaat te geven, qua klank 
en resonantie maar ook voor het gevoel van ‘weerstand’ 
onder de vingers, ook voor ‘gewone’ (kinder)altviolen!

Wie zo’n kinder-altviool met gat in het bovenblad 
eens van dichtbij wil zien: ik kon niet weerstaan en heb 
een instrument van 1/2 formaat gekocht. Dus meld je 
als je meer wilt zien en weten: liesbeth@violeren.nl.

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (viool/altviool/CML, 
Den Haag)
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Altviool met 'Hole in the Heart Surgery' "Work in progress aan een strijkstok" 



Vlak voor de kerstvakantie kwam ik er door stom 
toeval achter dat in de week voorafgaand aan ESVG 
2017 een viola conversion course in Watford zou 
plaatsvinden voor level 1 & 2 maar ook voor level 3 
onder leiding van Mysie Ferguson (Schotland) en 
Sarah Buckley (IJsland). 

Fijne herinneringen kwamen terug: De level 
1&2 conversion course had ik alweer wat jaren 
geleden, in de zomer van 2011 gedaan. Aan deze 
cursus in Kopenhagen, die tien dagen duurde, heb ik 
buitengewoon goede herinneringen: toen werkten we 
als groep, ondanks dat ik toen de enige trainee voor level 
1&2 was, nauw samen: met Juan Drown (Engeland), 
Sam Knops (België), Heikki Puuko (Finland), Fulvia 
Corazza (Italië) en Martha Cocon (Denemarken). 
Die cursus stond toen onder de bezielende leiding van 
een zeer vitale oudere dame: Ilona Telmányi. De sfeer 
was uitstekend en de vriendschappen die we daar 
sloten, intens en hecht!

Ilona was trouwens de eerste en enige teacher 
trainer die ik in al die genoten trainingen gehad heb, 
die tijdens een cursus met tranen van ontroering 
in haar ogen tegen ons trainees zei: “You are all so 
wonderful teachers and great persons”. Dat was ons 
allen niet eerder overkomen. Een beetje komt het 
denk ik wel van het instrument: de warme altviool!

Terug naar 2017: Wat een briljant idee, een 
teacher training te koppelen aan de workshop, maar 
waarom was ‘men’ daar niet eerder opgekomen? Doet 
er niet toe: Ik was in ieder geval in een keer wakker 
geschud! Deze kans moest ik grijpen, conversion 
courses zijn schaars en in Nederland is niemand 

bevoegd de trainingen te geven. Maar ik wist dat 
boek 4 en 5 (level 3) niet zomaar als ‘conversion’ te 
doen zou zijn, er staan bijna allemaal nieuwe stukken 
in en niet de eenvoudigste! Het repertoire in die 
boeken voor de altviool is eerlijk gezegd moeilijker 
dan in de betreffende vioolboeken. Ik had slechts het 
tweede deel van het Telemann concert in G vorig jaar 
Pasen voor het event in de Royal Albert Hall in een 
paar dagen van buiten geleerd, toen bleek dat ze nog 
versterking bij het altviolenteam nodig hadden. Nu 
zou ik dus tussen binnen zes weken naast een volle 
lespraktijken, een concert met mijn eigen strijktrio 
en de voorbereidingen van de SVN-vergadering 
twee nieuwe boeken ‘erin moeten rammen’. Een 
ondoenlijke taak, want ik kende de stukken ook nog 
niet van ‘t luisteren. Het Suzuki viola repertoire: een 
nieuwe mooie wereld! Ik kan het aanbevelen. 

En opnames moesten we van te voren ook nog eens 
maken, de stukken van buiten spelend… ik heb van alle 
stukken een opname gemaakt, maar met vermelding 
dat sommige ervan slechts met bladmuziek mogelijk 
waren met de lessenaar pontificaal in beeld: te nieuw 
was alles en bovendien zou ik met geen haar op mijn 
hoofd denken aan het afleggen van een examen in 
Watford. Desalniettemin heb ik alles op alles gezet 
om zo beslagen mogelijk ten ijs te komen, zodat ik zo 
veel mogelijk van de training zou kunnen opsteken. 
En die was goed en buitengewoon vruchtbaar dankzij 
de goede atmosfeer die Mysie Ferguson en Sarah 
Buckley wisten te scheppen. Soms is een extreme 
deadline goed, maar dit was eigenlijk wel wat ‘over the 
top’.

DE WEEK VOORAFGAAND AAN ESVG 2017:  
DE VIOLA CONVERSION COURSE
door Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
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Altviool trainees met Mysie Ferguson Sarah Buckley (IJsland)
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Wat ik het mooie aan al die cursussen (in het 
buitenland) vind: iedereen is buiten zijn gewone 
‘context’, op leren en studeren ingesteld en uitermate 
gericht op het samenwerken tijdens deze dagen. 
Doordat het vijf dagen achter elkaar zijn met een 
duidelijke afsluiting (een examen of een proefexamen) 
zit iedereen in dezelfde ‘bubbel’, de dagelijkse 
beslommeringen en organisatorische dingen zijn er 
even niet, maar voor de rest is duidelijk: ‘ je bent even 
offline’.

Deze keer zat ik met 2 andere docenten in het level 
3 groepje: Hannah Biss (London) en Margaret Parkin 
(Exeter), twee schatten van collega’s, zij hadden de 
stukken al vaak aan altleerlingen onderwezen. Zucht, 
en ik moest de stukken eigenlijk nog leren kennen. 
Mysie was zeer positief en enthousiast over onze 
vorderingen. Onze klank was goed (!) en ze moedigde 
me aan, vrijdag toch wel voor het comité te spelen en 
les te geven: niet geschoten was sowieso mis… stribbel, 
spartel, het hielp niet, ‘Liesbeth, zet je schrap! Je steekt 
er altijd iets van op en je krijgt feedback’.

En daar stond ik vrijdag middag, als laatste in de 
reeks van 10 docenten die er die dag al hadden staan 
zweten. ‘s Ochtends kwam het besef, dat precies in dit 
weekend 8 jaar geleden, vlak na mijn eerste Suzuki 
vioolexamen mijn vader was overleden… dat ik een 
carrièreswitch had gemaakt had hij nog mee mogen 
maken, mijn eerste examen had ik nog aan hem 
kunnen opdragen. Dat ik nu een volle lespraktijk 
en intens gelukkig met mijn roeping en leerlingen 
ben, weet hij niet. Ik heb vele mooie en vooral altige 
noten maar ook hele reeksen van fouten de hemel in 
gespeeld die middag… ik denk dat hij toch wel trots 

was, hoeveel ik in die zes weken van volste concentratie 
heb weten te bereiken. Dat er dan examinatoren 
zitten, die nergens vanaf weten en die heel ‘bleu’ 
vragen wat ik aan memorytraining dacht te kunnen 
doen en of de stokhand van de leerling goed was… 
om het met Suzuki zelf te zeggen “Knowledge needs 
1000 repetitions, ability needs 10.000 repetition”, ik 
had er sinds 1 januari wellicht 60-100 voor elkaar 
gekregen en na zo’n cursusweek zie je in 10 minuten 
lestijd wellicht iets over het hoofd waar zij nou net op 
zaten te wachten… zucht, ik heb mijn stinkende best 
gedaan!

Ik ben Mysie Ferguson toch wel dankbaar dat 
ze me ‘gedwongen’ heeft, me bloot te geven voor de 
commissie en ik ben hen erkentelijk, dat ze nog een 
sessie wilden doen en me zinvolle tips voor het studeren 
thuis konden geven! Dit was een persoonlijke sprint, 
die ik mezelf zo snel niet nog eens na zie doen! Een 
van de examinatoren keek wel raar op toen ik hem 
in het hotel ging bedanken voor de middag… dat zal 
hem in al die jaren van teacher trainer schap nog nooit 
overkomen zijn… maar als je dankbaar bent, mag je 
dat mijns inziens ook laten weten!

Ik ga in alle (relatieve) rust luisteren en studeren 
het komende jaar en kijk uit naar de Teachers 
Conference in IJsland in april 2018! Sarah en Mysie 
vonden het een goed idee om daar een Conversion 
Course aan te koppelen… Dus dan draag ik wellicht 
nog meer noten met nog betere klank en 10.000 
repetitions op aan mijn geliefde vader, de klank zal 
warm zijn en de kleur… VIOLA!

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (viool/altviool/CML, 
Den Haag)

ENGELAND NIEUW,  
ALTVIOOL NIEUW
Ik was nog nooit in Engeland geweest, dus was het 
extra leuk om naar Watford te gaan. Ondanks dat ik 
niet zo goed Engels kon praten, begreep ik de docen-
ten toch doordat ze goed gebaarden wat je moest doen. 
We hebben vooral veel met de groep gespeeld. Alleen 
af en toe kreeg iemand een aanwijzing als het niet hele 
maal goed ging. Ook was het een van de eerste keren 
dat ik altviool speelde. Nu ben ik overgestapt naar de 
altviool want het maakt zo’n mooi zwaar geluid. 

Mira Buitinga (leerling van Liesbeth Bloemsaat)

ZINGEN EN SPELEN
De altviool workshop in Engeland was super leuk. Er 
waren veel docenten die allemaal op een andere ma-
nier les gaven. We speelden niet alleen altviool maar 
gingen ook zingen. Hannah Biss verdeelde ons in 
groepjes die dan allemaal iets anders mochten gaan 
zingen. De ene groep zong bijvoorbeeld heel laag ‘do 
sol dooo, do sol reee’ en de andere zong weer heel hoog 
‘miiii reeee, mi mi mi re re’. Als je dat tegelijk zong 
paste dat precies bij elkaar en we herhaalden dit stukje 
steeds. Sommige ouders moesten alleen klappen en 
met de voeten stampen. In totaal waren het 6 stem-
men. Die zongen dan allemaal tegelijk. Later gingen 
we dat ook op de altviool spelen, daarna weer steeds 
zachten neuriën tot dat het stil was... heeeeeel mooi!
Senne Hoog (Leerling van Liesbeth Bloemsaat)
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Cursus Children’s Music Laboratory (CML) 
door Marco Messina 

voor Suzuki docenten én docenten in het peuter-, kleuter- en basisonderwijs

Children’s Music Laboratory (CML) is een programma ontwikkeld door Elena Enrico uit 
Italië. Marco Messina verzorgt de trainingen voor docenten in het buitenland.

Voor wie?

Het CML programma kan als voorbereidend traject ingezet worden, voordat kinderen les 
krijgen op een van de instrumenten die middels de Suzuki methode worden onderwezen. 
Maar het programma is ook ‘los’ inzetbaar, bijvoorbeeld in peuter- en kleuterspeelzalen 
of op basisscholen. De training is ook voor mensen die geen conservatorium of andere 

muziekvakopleiding gevolgd hebben!

Het CML programma is rijk gevarieerd en bestaat uit: 

1. Repertoire liedjes (uit de boeken van alle Suzuki instrumenten) die allen zijn voorzien van 
een tekst en bijbehorende choreografie

2. Tweede stemmen met eigen teksten en eigen choreografie
3. Motoriekliedjes, die bepaalde bewegingen aanleren en trainen

4. Toonladderliedjes, die stapsgewijs uitgebreid worden met intervallen en cadensen
5. Ritmeliedjes (op hoger niveau gecombineerd met de toonladderoefeningen)

6. Notenlees oefeningen
7. Solfège

3 weekenden + examenweekend

De cursus bestaat uit drie trainingsweekenden van vrijdagmiddag tot zondagmiddag 
(lunchtijd) en een examenweekend. Het is ook mogelijk eerst alleen het eerste weekend als 

‘snuffelcursus’ te volgen en dan te beslissen of je ook de andere weekenden wilt volgen.

Eerst trainingsweekend
Het eerste trainingsweekend vindt plaats van vrijdag 10 - zondag 12 november 2017.

Cursuslocatie

Studio Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Plein 19C

2511 CS Den Haag
06-15 83 32 82

Cursuskosten

Euro 600,- voor de 3 trainingsweekenden en het examen van level 1
Euro 200,- voor het eerste weekend als ‘snuffelcursus’

Ervaringen

Meer informatie over ervaringen met CML geven docenten Anke van der Bijl (flautissimo@
endoria.nl) en Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (liesbeth@violeren.nl)

Aanmeldingen en website
international@musicalgarden.it  /  www.musicalgarden.it



Scott’s corner

Onlangs was er een pianoconcert in de lokale 
bibliotheek georganiseerd. Het was een mooie za-
terdag middag, lekker druk en veel mensen die de 
moderne en stijlvolle bibliotheek, midden in het 
centrum van Almere bezochten. De leerlingen van 
onze pianodocente Heleen Verleur waren hier met 
een ander doel dan boeken lenen. Voor hen was het 
een gelegenheid om op te treden op een informele 
manier. Voor sommige kinderen was het de eerste 
keer, anderen hadden al wat ervaring. Het concert 
vond plaats in de grote hal bij de receptie. In een 
zithoek met zo’n 25-30 stoelen eromheen werd 
een echte concertsfeer gecreëerd. Heleen had een 
heus programmaboekje gemaakt met mooie teke-
ningen. Deze tekeningen waren ontworpen door 
de leerlingen, waardoor het programmaboekje een 
extra dimensie erbij kreeg. Nadat ouders, familie 
en vrienden plaats hadden genomen gaf onze do-
cente een introductie. Vervolgens was het de beurt 
van de kinderen om wat moois te spelen. Al hoe-
wel ik het een aantal jaartjes meemaak, vind ik het 
toch bijzonder dat alle kinderen zo’n mooie buiging 
maken, zowel voor dat ze een muziekstukje gingen 
spelen als erna. En zo’n mooi concert, trekt natuur-
lijk de aandacht van veel voorbijgangers. Die ston-
den regelmatig stil en waren toch wel verbijsterd 
om te zien hoe deze jonge kinderen in de leeftijds-
categorie van 4 tot en met 10 jaar al zo mooi piano 
konden spelen. 

Hoe het allemaal begon 

Enfin, de titel van mijn column doet vermoe-
den dat het niet zo zeer om dit concertje gaat. Nou, 
toch een beetje wel. Het gaat over de voorbereiding 
op het concertje dat bij toeval is ontstaan. Een inte-
ressante ervaring die ik graag met jullie deel. Mijn 
dochter had een speelafspraak staan met een vrien-
dinnetje van de pianoles. Leeftijdsgenoten, verge-
lijkbare interesses, lekker spelen. Natuurlijk laat je 
twee meiden van 9 en 10 jaar hun gang gaan. Maar 

TWEE JUFFEN VAN 9 EN 10 JAAR 
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mogelijkerwijs probeer je als ouder toch enigszins bij te sturen 
na anderhalf uur computeren op de telefoon, ipad en laptop. 
Althans, dat is mijn mening. En na nog eens anderhalf uur 
make-up-sessie, dacht ik wel dat het tijd was voor wat anders. 
Toen ik me realiseerde dat een paar dagen later er een pia-
noconcertje was, vroeg ik of deze twee dames wellicht samen 
wat piano wilden spelen. Natuurlijk weet je dat ze liever nog 
een uur bezig zijn met hun make-up. Om ze toch te prikkelen 
om achter de piano te gaan zitten, stelde ik voor dat het iets 
speciaals zou zijn. Ter plekke verplaatste ik me in de schoenen 
van de kinderen en bedacht ik me wat leuk zou zijn. Eureka! 
Kinderen vinden het leuk om zich als volwassenen te mogen 
gedragen dacht ik. Waarom dan niet om ze de rol van docent 
te geven?

Wie als eerste?

Ik stelde twee vragen, te weten: “Willen jullie iets speci-
aals doen met de piano?” Dan stel ik het volgende voor: “Wie 
van jullie is juf Heleen?” De verbazingwekkende glimlach op 
hun gezichten sprak boekdelen. Nadat ik had uitgelegd wat 
de bedoeling was, namelijk een spelletje. De een is docent en 
de andere is leerling. Ze zouden de liedjes doorspelen van het 
komende concert. Ik zou gaan zitten en koffie drinken. Zo se-
rieus als het moest zijn, moesten er aantekeningen gemaakt 
worden. Natuurlijk! Opeens was er gekissebis over wie als 
eerste docent mocht zijn en de ander leerling. Maar gelukkig 
kwamen we eruit. De oudste mocht als eerste de docente zijn.

‘Wil je even rechtop zitten?’

Er is helaas te weinig ruimte om de hele situatie te be-
schrijven, maar jullie hadden het met eigen ogen moeten zien 
hoe een kind van 9-10 jaar zich zo goed als een docent kan 
gedragen. Ik houd het hier bij een aantal citaten en enkele ge-
schreven notities (zie foto’s). ‘Voordat we beginnen met spelen 
halen we even diep adem’, ‘Let op! Handen goed boven de pi-
ano’, ‘Je speelt niet helemaal gelijkmatig’, ‘Heel goed! Hard en 
zacht mooi afgewisseld’, ‘ Prima, een paar kleine foutjes geeft 
helemaal niet’, ‘Goed gedaan!’

En ook het non-verbale, klappen, streng kijken, motiveren-
de woorden uitspreken, het is net echt. En als we kijken naar 
de aantekeningen, dan verklapt alleen het handschrift dat het 
geen volwassene is geweest!

Of dit een recept is dat altijd zal werken, dat weten we 
natuurlijk niet. Maar een ding is zeker, als afwisseling op een 
normale oefensessie/voorbereiding op een concertje, was het 
absoluut een zeer geslaagd spelletje!

Een muzikale groet,
Scott Cheung (vader van Alissa, pianoleerling van Heleen Verleur)
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Op 11 februari jl. vond er weer een docenten voor docenten bijeenkomst plaats, deze keer in het prachtige 
gebouw van de “Cereoolfabriek” in Utrecht, waar Marianne Vrijland (docent en teacher trainer cello) lesgaf. 
Dank aan Marianne voor het regelen van deze prachtige locatie!

De eerste helft van het programma was dit keer gereserveerd voor de Algemene Ledenvergadering van 
de SVN. Er waren zeer veel docenten, helaas slechts een paar ouders, die waren zowel voor de vergadering 
als de lezing zeer welkom geweest. De vergadering verliep in goede stemming. Vervolgens was er weer een 
heerlijk potluck diner, waarvoor iedereen iets lekkers meegenomen had. 

 De tweede helft van het programma bestond als vanouds uit een lezing. Dat was deze keer een 
bijdrage van Anke van der Bijl (docent en teacher trainer fluit uit Gouda). Haar lezing droeg de titel 
“Studeren - ja gezellig!”. Vol inspiratie vertelde zij over het wel en wee van studeren. Een paar kopjes uit 
haar betoog: zij benadrukte weer eens 
- het belang van goede aantekeningen tijdens de les, zodat ouder en kind thuis alles op de juiste manier 
kunnen herhalen/leren/inprenten
- het belang van luisteren naar de CD
- het belang om naar de groepslessen te gaan
- het belang van goede houding - maakt goede toon - dit gaat vóór het ‘nootjes leren’
- het belang van het juiste tempo:eerst langzaam, dan stapsgewijs sneller! Niet alleen snel!
- het belang om kleine doelen te kiezen, een pijl per keer schieten!. Dus kleine stapjes per keer, zodat succes op 
succes gestapeld kan worden
- het belang van het kiezen van het juiste oefenmoment
- het belang van regelmaat en herhaling ook al ken je een stuk: Ook Olympische prijswinnaars blijven trainen.
- het belang van erkenning van gevoelens en frustratie. Ze zijn echt! 
- het belang van fun and games... kan simpel: een dobbelsteen, een rijtje knuffels voor wie je speelt, op 1 been 
staand, liggend op de grond, met gesloten ogen etc.
- het belang van duidelijke aanwijzingen: vermijd vage bewoordingen, kies specifieke doelen.
- het belang van huisconcertjes
- Last but not least: vergeet niet te genieten en Stop op tijd! 

In feite niets nieuws onder de zon, maar het was wel weer informatief alles in een notendop langs te zien 
komen! Sommige punten anders geformuleerd te horen, brengt ook weer helderheid. Dank je wel Anke! 

Literatuur tips van Anke:

1) Shinichi Suzuki: Ability Development
2) Shinichi Suzuki: Nurtured by love
3) Cynthia Richards: How to get your child to practice...without resorting to violence
4) William and Constance Starr: To learn with love
5) Sheila Warby: With Love in my heart and a Twinkle in my Ear
6) Edmund Sprunger: Helping Parents Practice
7) Susan Kempter: Between parent and teacher
8) Winning Ways, Strategies for Suzuki parents

Veel hiervan is op voorraad in de Suzukiwinkel, te bestellen onder: bestellen@suzukimuziek.nl

DOCENTEN VOOR DOCENTEN BIJEENKOMST  
OVER “STUDEREN” 
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht



MUZIKALE WOORDZOEKER
Woorden kunnen horizontaal, verticaal, diagonaal en gekruisd zijn geplaatst.

19  

SUZUKI FLUITDAGEN 6-8 JANUARI 2017 
Docenten: Sarah Hanley, Marja-Leena Mäkilä en Anke van der Bijl.

Ondanks de barre weersomstandigheden was er een grote opkomst van Suzuki Fluitleerlingen uit  
Nederland en België. 
De link naar het door Rosa genoemde filmpje op Youtube vind je ook onder de titel "Onze leeuw":  
https://www.youtube.com/watch?v=jSMK5v8GHAg&feature=youtu.be
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