Haal het maximale uit je stem

Kort overzicht

GROET
Beste Lezer,
graag laat ik je zien waar de Universal Voice Guide overgaat. Ik heb in de vele jaren van lesgeven
gemerkt dat de taal die we gebruiken simpeler en effectiever moest worden, zodat de klank die
we willen verbeteren sneller en efficiënter bereikt kan worden. In deze overzichtsversie neem ik
je in vogelvlucht mee door onderdelen van het boek.
In de Startgids leg ik je wat trainingsmethoden uit om effectiever het boek te kunnen
gebruiken. Hoofdstuk 1 gaat over het Universal Voice System, in Hoofdstuk 2 ga je leren welke
klankkenmerken er zijn en hoe je die kunt ontwikkelen. In Hoofdstuk 3 wordt aan de hand van
de vier pijlers uitgelegd, wat je allemaal met je instrument kunt doen. Daarna volgen de
hoofdstukken over de vier stemkarakters: Speech (Hoofdstuk 4), Belting (Hoofdstuk 5),
Whisper (Hoofdstuk 6) en Classical (Hoofdstuk 7).
Elk stemkarakter-hoofdstuk start met het trainen van een basisklank van het karakter, waarop
je vervolgens leert variëren. In Hoofdstuk 8 leer je effecten maken met behulp van de
klankkenmerken, zowel in de klassieke muziek als in de pop- en rockmuziek.
Hierna volgen twee verdiepende hoofdstukken voor onder andere professionals, logopedisten,
dirigenten en zangpedagogen. In Hoofdstuk 9 wordt de akoestiek van de klankkenmerken (uit
Hoofdstuk 2) uiteengezet, zodat je leert wat geluid is en hoe je het kunt analyseren.
In Hoofdstuk 10 wordt de anatomie van de vier pijlers (uit Hoofdstuk 3) uitgebreid toegelicht.
Tot slot leer je in Hoofdstuk 11 de fysieke gezondheid van je stem en je mentale gezondheid als
zanger of spreker te verbeteren.
Veel plezier met deze introductie op de Universal Voice Guide,
Alberto ter Doest
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STARTGIDS
TRAININGSINSTRUCTIE
Het zelf ervaren van je mogelijkheden staat in dit
boek altijd centraal. In de hoofdstukken vind je prak
tische oefeningen in opbouwende moeilijkheidsgraad, veel hiervan met een muzikale begeleiding.
KLINKERS
Het is van belang dat je tijdens het oefenen steeds
de juiste klinker gebruikt. Daarom staat hiernaast
een lijst met de juiste uitspraak van klinkers, die
zowel in Nederland als Vlaanderen gebruikt wordt.
OEFENPATRONEN
Alle oefeningen hebben een nummer en een
dikgedrukte beschrijving. Het nummer komt
overeen met het nummer van de downloadbestanden. Alle gezongen of gesproken oefeningen
hebben een audiovoorbeeld. Alle gezongen
oefeningen hebben daarnaast een muzikale
begeleiding om zelf mee te oefenen. Oefen altijd
in een comfortabele omvang: ga door tot het te
hoog of te laag voor je wordt. Onder de beschrijving staan dikwijls nog een aantal extra aanwijzingen of variaties op de beschreven oefening.
OEFENMETHODEN
Naast het zingen of spreken op klinkers en woorden, wordt er ook gebruik gemaakt van specifieke
half gesloten oefenmethoden om de stem te
trainen. Half gesloten oefenmethoden verlagen de
ademdruk waardoor de stemplooien makkelijk en
vrij kunnen vibreren.
• Liptril: een oefening waarbij je de lippen losjes
op elkaar houdt en je lippen van elkaar afblaast
en laat trillen. Denk daarbij aan een briesend
paard. Hierbij kun je je wijsvingers zachtjes op je
wangen zetten om het trillen makkelijker te
maken. Zing daarbij de klinker OE.
• Lax Vox: neem een Lax Vox buis (35 cm lang en 1
cm doorsnede) en hang deze ongeveer 2 à 3 cm
diep in het water van een flesje. Neem de Lax
Vox slang ongeveer 1 cm in je mond, het liefst
voor de tanden of er net tussen. Tuit je lippen en
sluit deze om de slang. Bij deze oefening moet
alle ademstroom en klank door de slang gaan.
• Trompet: een oefening waarbij je de lippen op
elkaar houdt en je wangen zachtjes bol blaast.
Je laat een beetje adem door je lippen ontsnap-

pen en je zingt daarbij de klinker OE. Hierbij kun
je een vinger zachtjes in het midden van je lippen
zetten om de trompet makkelijker te maken.

WARMING-UP
Je kiest voor een warming-up voor Speech/Belting
(modus 1) of Whisper/Classical (modus 2). In beide
gevallen begin je met een basis-rekoefening voor
de stemplooien, een omvangsoefening op liptril,
Lax Vox of trompet, zodat je verschillende toonhoogten straks makkelijker kunt zingen.
MODUS 1: Popzangers/popkoren, Shantykoren,
Levens-liederen, Zeemanskoren
Als je popmateriaal zingt, warm je op voor modus 1.
Je zorgt er dan voor dat de stemspier, waarmee je
voornamelijk spreekt, wordt opgewarmd. Hiervoor
doe je de volgende oefeningen:
007 Zing de klinker A, secunde-oefening,
kraakaanzet, luidheid 4.
Zorg voor een heldere klank zonder vibrato.
Herhaal op Ò en È.
MODUS 2: Klassieke koren, klassieke zangers,
jazz-zangers, musical-zangers en kerkkoren
Als je meer klassiek materiaal zingt, warm je op voor
modus 2. Je zorgt er dan voor dat de zangspier
wordt opgerekt. Doe dan de volgende oefeningen:
014 Zing de klinker OE, herhaal dit 6 keer per
seconde, met een geaspireerde aanzet voor elke
OE, prime-oefening dalend, luidheid 3.
Tel in je hoofd een snelle wals, 123456, 123456, 123456.
015 Zing de klinkers I-U-I-OE-I-U-I, sext-oefening,
geleidelijke aanzet, luidheid 3-4.
Zing met een heldere klank en vibrato.
Herhaal op I-E-I-A-I-E-I.

I = iemand
Ì = tip
E = eend
È = bed
A = paard
À = bad

Ò = bot
O = boot
OE = hoed
Ü = uur
Ù = hut
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UNIVERSAL VOICE
SYSTEM
1 DE KLANKKENMERKEN

2 DE VIER PIJLERS

Er bestaan in totaal 8 klankkenmerken waarmee je
alle mogelijke klanken met de stem kan
produceren:

Elke vocale klank wordt gevormd door je instrument: je houding, adem, stemplooien en klankruimte. Deze vier elementen worden de vier
pijlers van het Universal Voice System genoemd.

TRILLINGEN
De klank kan onregelmatig (ruis), regelmatig (een
toon), of onregelmatig en regelmatig tegelijk
zijn.
TOONHOOGTE
De hoogte van de klank, die kan laag of hoog zijn.
GEASPIREERDHEID
De mate van lucht die hoorbaar is in de klank, deze
kan helder of geaspireerd zijn.
LUIDHEID
De mate van luidheid van de klank, deze kan zacht
of luid zijn.
GEDRUKTHEID
De mate waarin de klank gedrukt klinkt, deze kan
vrij of gedrukt zijn.
VIBRATO
De mate van schommelingen in luidheid en
toonhoogte van de klank, deze kan strak zijn of
met vibrato.
KLANKKLEUR
De mate van donkerte en scherpte in de klank,
deze kan neutraal of donker en/of scherp zijn.
NASALITEIT
De mate waarin de klank nasaal is, deze kan oraal,
genasaleerd of nasaal zijn.
Je spreekt of zingt altijd met een combinatie van
deze acht klankkenmerken. Ze zijn gemakkelijk te
herkennen en naar eigen smaak aan te passen aan
de muziekstijl waarin jij zingt. De intensiteit van de
klankkenmerken, de mate waarin deze opvallen,
bepaalt een stemkarakter. Over de klankkenmerken lees je in hoofdstuk 2.
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HOUDING
Er zijn drie verschillende houdingen die de stemkarakters en de klankkenmerken
vergemakkelijken.
• De neutrale houding: sta gewoon, zoals je
normaal staat.
• De roephouding: sta alsof je over een menigte
mensen heen wilt roepen.
• De klassieke houding: sta voornaam, alsof je
een turner bent en kijk ietwat naar beneden.
ADEM
Adem is noodzakelijk om je stemplooien, ook
stembanden genoemd, te laten trillen. Adem
bestaat uit ademstroom en ademdruk.
• Ademstroom: de hoeveelheid lucht die door je
stemplooien naar buiten stroomt.
• Ademdruk: de hoeveelheid druk die onder de
stemplooien wordt opgebouwd voordat deze
openen en de lucht erdoor laten.
STEMPLOOIEN
De stemplooien zijn de bron van je geluid: zij bepalen o.a. de toonhoogte en luidheid van de klank.
De belangrijkste onderdelen zijn stemplooilengte
en stemplooidikte, die samen de modus bepalen.
• Stemplooilengte: de mate waarop de stemplooien opgerekt zijn.
• Stemplooidikte: de breedte, dikte, van het
raakvlak van de stemplooien.
• Modus: modus 1 staat voor korte, dikke stemplooien (borststem) en modus 2 voor gerekte,
dunne stemplooien (kopstem).
KLANKRUIMTE
De klankruimte bepaalt de klankkleur van de
stem. Het is de ruimte vanaf je stemplooien tot aan
je lippen.
• Je kunt je klankruimte groter maken voor een
donkere klank, en kleiner voor een scherpere
klank.
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Wanneer je spreekt of zingt, werken de vier pijlers
altijd samen voor het maken van de klankkenmerken. Over de vier pijlers leer je in hoofdstuk 3.

gebruiken mensen deze vier stemkarakters. De
stemkarakters onderscheiden zich qua klank van
elkaar doordat de stemplooien op verschillende
manieren vibreren.

3 DE STEMKARAKTERS

Het Universal Voice System hanteert dus vier
Engelse benamingen om de stemkarakters aan te
duiden:
• Speech is spreken
• Belting is roepen
• Whisper is fluisteren
• Classical is zingen

Wanneer er een aantal klankkenmerken gelijktijdig klinken,
ontstaat er iets ‘karakteristieks’: een stemkarakter.
In het Universal Voice System zijn er vier stemkarakters: Speech, Belting, Whisper en Classical.
Deze zijn gebaseerd op spreken, fluisteren, roepen
en zingen. Dit is universeel: overal ter wereld

Deze stemkarakters worden nu geïntroduceerd.
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SPEECH
SPEECH KARAKTER
De belangrijkste klankkenmerken van Speech zijn
dus:
• laag
• helder
• luidheid 4-6
• strak

SPEECH KLANKKENMERK
VARIATIES
• Toonhoogte: Speech is laag en kan als variatie
lager en hoger.
• Luidheid: Speech heeft luidheid 4-6 en kan
luider én zachter.
• Gedruktheid: Speech is vrij en kan ook gedrukt
klinken.
• Vibrato: Speech is strak en kan ook met vibrato.
• Klankkleur: Speech is neutraal en kan zowel
donkerder als scherper

TOONHOOGTE

VIBRATO

415 Zing de klinker A, secunde-oefening,
kraakaanzet, luidheid 5.
Voel met je handen hoe ontspannen je buik en je
flanken naar binnen gaan.

431 Zing de klinker A, terts-oefening, om en om
abrupte aanzet, luidheid 4, strak.
Let er op dat wanneer je hoger gaat zingen je niet
luider wordt dan level 6.
Herhaal op Ò en È.
.

GEASPIREERDHEID
419 Zing de klinkers A-È-A-È-A, kleine terts-oefening, zet elke toon opnieuw abrupt aan, helder,
luidheid 5, neutrale klankkleur.
Herhaal op A-Ò-A-Ò-A, A-E-A-E-A en A-O-A-O-A.

LUIDHEID
425 Zing de klinker Ò, terts-oefening, om en om
abrupte aanzet, helder, luidheid 5.
Herhaal op A en È.

SPEECH MENGVORMEN

Je gaat Speech leren mengen met Belting,
Whisper en Classical. Bij het zingen met de diverse
mengvormen, bijvoorbeeld Speech-Belting, is er
ruimte voor discussie wanneer een klank meer
naar Speech of juist meer naar Belting neigt. Het
gaat er bij het Universal Voice System om dat je
mengt tussen twee stemkarakters en daarmee je
wereld aan mogelijkheden vergroot.

429 Zing ‘Vader Jacob, vader Jacob, slaapt gij
nog, slaapt gij nog?’, luidheid 4.
Let op dat er geen vibrato in je klank komt.
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• Het stemkarakter Speech is spreken en zingen in
een welluidende vorm van je eigen normale
geluid. Speech is de meest neutrale klankkleur die
door jou gemaakt kan worden en waar je het
grootste deel van de dag mee werkt. Het is uniek,
persoonlijk en communiceert het meest direct
met de luisteraar. Het Speechkarakter is een
goede basis van waaruit je kan vertrekken naar de
andere stemkarakters.

TRILLINGEN





onregelmatig



regelmatig

TOONHOOGTE


laag

hoog

GEASPIREERDHEID


helder

geaspireerd

LUIDHEID


zacht

luid

GEDRUKTHEID


vrij

gedrukt

VIBRATO


strak

vibrato

KLANKKLEUR


neutraal

donker


neutraal

scherp

NASALITEIT


oraal

nasaal

BELTING

TRILLINGEN





onregelmatig



regelmatig

TOONHOOGTE


laag
Heerlijk luid zingen met alle passie die je hebt,
dat is Belting. Belting is het meest overwel
digende stemkarakter. Het heeft enorme
zeggingskracht en expressie, en is fascinerend
om naar te luisteren. In zijn meest pure vorm
komt Belting op hetzelfde neer als roepen.
Belting is niet bedoeld voor klankschoonheid,
maar wordt gebruikt om heftige gevoelens om
te zetten in melodie.
De belangrijkste klankkenmerken voor Belting
zijn:
• midden-hoog
• helder
• luidheid 7-9
• scherpte 4-6

BELTING PIJLERS

hoog

GEASPIREERDHEID


helder

geaspireerd

LUIDHEID


zacht

luid

GEDRUKTHEID


vrij

gedrukt

VIBRATO


strak

vibrato

KLANKKLEUR


neutraal

donker

De klankkenmerken van Belting worden gemaakt
door de vier pijlers. De houding voor Belting is de
roephouding. De luide klank heeft een hoge
ademdruk level 8 en ademstroom level 2. Voor
luidheid moeten de stemplooien kort, dik zijn en
volledig sluiten, waarbij de klankruimte kleiner
moet worden voor de scherpte in de klank.



BELTING KLANKKENMERKEN

LUIDHEID

510 Kraak de klinker A, ga over naar roepstem en
maak daarbij een glijtoon omhoog en terug,
helder, luidheid 5-7.
Varieer de toonhoogte en herhaal op È en Ò.

Luidheid is een combinatie van een luide grondtoon en luide boventonen (scherpte). Let daarom
in de volgende oefeningen naast luidheid ook op
scherpte, de draagkracht van de klank.

514 Zing op de klinkers A-È-A, secunde-oefening, abrupte aanzet, luidheid 5-7.
Herhaal op A-Ò-A, A-O-A, en A-OE-A.
Herhaal op È-A-È, È-Ò-È, È-O-È en È-OE-È.

523 Roep A-È-A, abrupte aanzet, helder, luidheid
8. Herhaal dit vijf keer.
Luister welke klinker het makkelijkst luid klinkt.
Herhaal op È-A-È.

GEASPIREERDHEID

525 Zing de klinker A, secunde-oefening,
abrupte aanzet, luidheid 7-9, scherpte 5.
Voel met je handen of je flanken wijd blijven en je
buik langzaam in gaat.
Herhaal op È en Ò.

518 Zing de klinkers A-È-A-È-A, prime-oefening,
abrupte aanzet, helder, luidheid 7.
Herhaal op A-E-A-E-A, A-Ò-A-Ò-A en A-O-A-O-A.
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neutraal

scherp

NASALITEIT


oraal

nasaal
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KLANKKLEUR

BELTING MENGVORMEN

528 Glij omhoog en omlaag op HÈ, als een
brommergeluid, luidheid 5, scherpte 7.
Herhaal dit drie keer en word steeds luider tot
level 7.
Herhaal ook drie keer met een kraakaanzet.

Nu je steeds één klankkenmerk hebt leren variëren, ga je vanaf nu meerdere klankkenmerken
tegelijk aanpassen: je zingt in een mengvorm.

BELTING KLANKKENMERK
VARIATIES

575 Zing de klinker È, kwart-oefening, geaspireerd abrupte aanzet, luidheid 7, vibrato 6,
donkerte 5, scherpte 5.
Als het hoger wordt, voeg je een beetje druk toe
om niet naar modus 2 door te schieten.
Herhaal op Ò en A.

De klankkenmerken die je leert variëren op het
basiskarakter Belting zijn:
• Toonhoogte: Belting is hoog in modus 1 en je
gaat leren het bereik uit te breiden tot zeer
hoog in modus 2.
• Geaspireerdheid: Belting klinkt helder en je
leert geaspireerdheid toe te voegen. Je ontwikkelt op die manier een flamenco-belt.
• Vibrato: Belting is strak en je moet leren de
klank te laten vibreren.
• Klankkleur: Belting is scherp en kan als variatie
ook donkerder worden.

CLASSICAL-BELTING

Belting is een zeer energieke, emotioneel bevrijdende manier van zingen. Goed belten geeft niet
alleen energie aan jezelf maar ook aan de toehoorder. Het is dus zowel spannend om te doen
als om naar te luisteren.
•	Je kunt leren belten in een hogere omvang door
in modus 2 het Belting karakter te behouden.
•	Je kunt Belting ook geaspireerd en donkerder
maken en er vibrato aan toevoegen.
•	De mengvorm Classical-Belting hoor je veel in
de musical.
•	Het is belangrijk om Belting zonder gedruktheid
en met voldoende scherpte te zingen.
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WHISPER

TRILLINGEN





onregelmatig



regelmatig

TOONHOOGTE


laag

WHISPER KARAKTER
Whisper is hetzelfde als fluisteren op toonhoogte
en een manier van zingen die goed bruikbaar is.
Het stemkarakter heeft wel zijn beperking, simpelweg omdat het niet luid kán worden. Er
stroomt veel adem door de stemplooien die niet
in klank wordt omgezet, en zo is er een lage
ademdruk onder de stemplooien. Als er weinig
ademdruk onder de stemplooien is, dan rekken ze
makkelijk op. In Whisper schakel je dan ook snel
naar modus 2. Whisper wordt in andere methodieken ook wel genoemd: falsetto, falsetstem,
flageolet, neutral met lucht, whistlevoice of
fluitstem, stijve stemplooien of de whoopvoice.
De belangrijkste kenmerken van Whisper zijn dus:
• van laag tot hoog
• geaspireerdheid 4-6
• luidheid 1-3

hoog

GEASPIREERDHEID


helder

geaspireerd

LUIDHEID


zacht

GEDRUKTHEID


vrij

Whisper heeft als belangrijkste klankkenmerken
dat het zacht en geaspireerd is. Dat betekent dat
een neutrale houding prima is. Door de geaspireerde klank heb je veel ademstroom nodig, level
8, en is er weinig ademdruk, level 2.
De stemplooien staan een beetje open en vibreren zonder druk met weinig dikte, zo schakel je
sneller naar modus 2. De klankruimte is neutraal.
Je gaat nu verder in op de vier pijlers om dit
stemkarakter optimaal op te bouwen.
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gedrukt

VIBRATO


strak

vibrato

KLANKKLEUR


neutraal

donker


neutraal

WHISPER PIJLERS

luid

scherp

NASALITEIT


oraal

nasaal

TOONHOOGTE

Zoals je weet, kun je in Whisper zowel in een lage
als hoge toonomvang zingen. Je stem gaat door
de zachte geaspireerde klank snel over naar
modus 2. Een comfortabele omvang van pure
Whisper is voor mannen van ongeveer G2 tot A4
en voor vrouwen vanaf ongeveer F3 tot D5.

Universal Voice Guide

613 Zing op ‘Hey’, van laag tot hoog als een
sirene, geaspireerd geleidelijke aanzet, geaspireerdheid 5, luidheid 3.
Word niet helder of luider.

GEASPIREERDHEID

Whisper heeft als belangrijkste klankkenmerk
geaspireerdheid. In de klank is dus altijd ademstroom hoorbaar.
619 Zing de klinker A, secunde-oefening, elke
toon met geaspireerd geleidelijke aanzet,
geaspireerdheid 5, luidheid 2.
Durf veel geaspireerdheid in je klank te laten
horen.
Herhaal op de klinkers I, E, O en OE.

LUIDHEID

Whisper is de zachtste klank die je kunt maken:
luidheid 1 tot en met 3.
624 Zing de klinker A, kleine terts-oefening,
geaspireerd geleidelijke aanzet, geaspireerdheid 4, luidheid 2.
Herhaal op O, E, I en OE.
627 Zing ‘Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mister President,
happy birthday to you’, geaspireerdheid 4,
luidheid 2.
Zing met je meest zachte sexy klank.
Denk aan hoe Marilyn Monroe dit lied zong in
1962.

WHISPER KLANKKENMERK
VARIATIES
Je zingt vrijwel nooit een heel liedje in basis
Whisper. Je varieert de basisklank om meer
zeggingskracht te hebben of zangeriger te klinken. Je past in dit onderdeel steeds één klankkenmerk aan, zodanig dat het basiskarakter nog
steeds herkenbaar blijft.
De klankkenmerken die je leert variëren op het
basiskarakter Whisper zijn:
• Gedruktheid: Whisper is vrij en kan ook gedrukt zijn.
• Vibrato: Whisper is strak en je kunt als variatie
vibrato toevoegen.
• Klankkleur: Whisper is neutraal en kan zowel
donkerder als scherper worden.

WHISPER MENGVORMEN
Wanneer je niet één, maar meer klankkenmerken
aanpast, dan zal Whisper in de richting van een
ander stemkarakter gaan, Whisper Speech en
Whisper Classical
•W
 hisper is het stemkarakter dat je gebruikt
wanneer je onschuldig, intiem, sexy of verlegen
wil klinken. Het stemkarakter creëert een actieve
luisterhouding van de toehoorder. Ook kan het
spanning opwekken. Het komt als variatie op
andere stemkarakters in veel muziekstijlen voor.
•	In zijn meest pure vorm is Whisper geaspireerd,
zacht en strak van klank.
11

CLASSICAL
Het stemkarakter Classical staat niet per se voor
de muziekstijl klassiek. Het gaat om de meest
‘gezongen’ klank, of je nu lichte of klassieke
muziek zingt. In de lichte muziek, waaronder
musical, hoor je een neutrale Classical klank, die
men ook wel Legit noemt. In de klassieke muziek
hoor je vaak een donkere Classical klank. Het
enige verschil is dus de mate van donkerte in de
klankkleur. Het stemkarakter Classical omvat dus
zowel de neutrale Legit klank als de donkere
klassieke klank.

TOONHOOGTE

De belangrijkste klankkenmerken voor Classical
zijn:
• van laag tot hoog
• helder
• luidheid 2-8
• vrij
• vibrato 6
• donkerte 4-7, scherpte 3-4

713 Zing op de klinkers OE-O, gebroken drieklank dom 7-oefening, luidheid 3-4.
Start op OE en ga langzaam naar O in de hoogte
en naar OE terug.
Houd de klank helder, donker en vrij.
Herhaal op O-À.

CLASSICAL PIJLERS
Je gebruikt bij Classical de klassieke houding,
ademstroom level 6 en ademdruk level 4, verlengde stemplooien die goed sluiten en een
klankruimte waarbij de mondruimte vaak kleiner
is en de keelruimte vaak groter. Je zult merken dat
je in de vier pijlers de nodige moeite moet doen
om dit stemkarakter zo optimaal mogelijk te leren
beheersen.
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Zingen heeft altijd meer toonomvang en gaat
hoger dan spreken. Modus 1 en modus 2 moeten
samenwerken om soepel en makkelijk van laag
tot hoog te zingen.
Een comfortabele basisomvang voor mannen is
ongeveer van F2 tot A4, een basisomvang voor
vrouwen is van ongeveer G3 tot B5. Uiteraard
varieert dat voor elk stemtype: bas, tenor, alt of
sopraan.

GEASPIREERDHEID

Je klank is altijd helder in Classical, waarbij alle
ademstroom in klank wordt omgezet.
722 Zing de klinker I, kleine terts-oefening,
geleidelijke aanzet, helder, luidheid 3-4.
Herhaal op I-U-I, I-E-I, I-O-I, I-OE-I en I-A-I.

LUIDHEID

Je luidheid in Classical is altijd iets zachter dan
wanneer je in Speech zou starten.
727 Zing de klinker OE, secunde-oefening,
geleidelijke aanzet, luidheid 3.
De klank moet vrij zijn en mag vibrato hebben.
Herhaal op O, U en I.
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TRILLINGEN







onregelmatig

regelmatig

TOONHOOGTE


laag

hoog

GEASPIREERDHEID


helder

geaspireerd

LUIDHEID
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gedrukt

VIBRATO


strak

vibrato

KLANKKLEUR


neutraal

donker


neutraal

scherp

NASALITEIT


oraal

nasaal

VIBRATO

Het klankkenmerk dat bepalend is voor zangerigheid is vibrato.
738 Zeg de klinker O, herhaal dit 6 keer per
seconde met een geaspireerde aanzet voor 
elke O.
Tel in je hoofd een snelle wals, 123456, 123456,
123456.
Laat de H minder goed horen en behoud wel de 6
pulsaties.

KLANKKLEUR

749 Zing de klinkers I-E-I, kleine terts-oefening,
geleidelijke aanzet, luidheid 3, donkerte 3,
scherpte 4.
Behoud iets van de scherpte van de I in de 
klinker E.
Het strottenhoofd staat iets lager en de tong
blijft hoog.
Herhaal op I-O-I, I-OE-I en I-A-I.

luid

GEDRUKTHEID
vrij

745 Zing de klinkers OE-O-OE, secunde-oefening,
geleidelijke aanzet, luidheid 3, donkerte 3-4.
De klank is donker en met vibrato, het strottenhoofd staat lager. Voel de support in flanken en nek.
Herhaal op OE-E-OE, OE-I-OE en OE-A-OE.

De klankkleur van Classical is van iets donker tot
zeer donker (level 3-6), met een beetje scherpte
(level 3-4).

CLASSICAL KLANKKENMERK
VARIATIES
De klankkenmerken die je leert variëren op het
basiskarakter Classical zijn:
• Toonhoogte: Classical wil je in een maximale
omvang leren beheersen.
• Luidheid: Classical moet je leren zingen van
uiterst zacht tot uiterst luid zonder het karakter
te veranderen.
• Klankkleur: Classical is donker en scherp en
kun je nóg donkerder, nóg scherper en nóg
donkerder en scherper tegelijkertijd laten
klinken.

CLASSICAL MENGVORMEN
Er bestaat in de klassieke muziek een ontzettend
grote diversiteit aan klanken. Naast de variaties
zijn er ook mengvormen met de andere stemkarakters mogelijk. Eén van de meest voorkomende
is het recitativo, waarbij gezongen materiaal meer
‘gesproken’ klinkt: Classical-Speech. Dit klinkt
meer klassiek dan de Speech-Classical mengvorm uit hoofdstuk 4 Speech. Een ander voorbeeld is het sospirando, zuchtend zingen, waarin
Whisper-Classical te herkennen is. Deze mengvorm is in hoofdstuk 6 Whisper behandeld.
Classical-Belting hoor je vooral bij mannenstemmen in de musicalwereld en is behandeld in
hoofdstuk 5 Belting.
•	Classical is het stemkarakter dat jou het mooiste
laat klinken: de ultieme, schoonste gezongen
klank. Deze klankschoonheid moet van hoog tot
laag, van luid tot zacht en in alle klinkers een
aantal constante klankkenmerken behouden. In
Classical geeft die klankschoonheid uiting aan
de melodie.
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EFFECTEN
		
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
		

EEN GEZONDE AANPAK
POP-ROCK EFFECTEN
CREAK DISTORTION
GRUNT-GROWL
DEATH SCREAMS
RATTLE
DISTORTION
HIGH SCREAM
WHISTLE
JODEL
KLASSIEKE EFFECTEN
VIBRATO
COLORATUREN / AD LIBS
STACCATO
TRILLER
FLUITREGISTER
SAMENVATTING

Een effect kan de klank versterken, verstoren of
juist mooier maken. In zowel pop- en rockmuziek
als de klassieke muziek worden effecten ingezet
voor extra uitdrukkingskracht. Effecten zijn van
alle tijden. In de klassieke muziek werden effecten
gebruikt als ornamentatie om de melodieën te
versieren of te versterken. Waar klassieke effecten
de klank vooral versieren, zijn de rockeffecten er
meer om de klank te verstoren. Distortion, een
rockeffect, betekent zelfs letterlijk ‘verstoring’. Je
leert in dit hoofdstuk om de meest voorkomende
effecten te beheersen.
Je leert eerst de effecten uit het pop-/rockrepertoire die je kunt gebruiken in combinatie met
Speech, Belting en Whisper. Daarna volgen de
effecten uit het klassieke repertoire die je gebruikt
in combinatie met het stemkarakter Classical.
Veel klassieke effecten zijn daarbij ook toepasbaar
in de pop- en rockmuziek, zoals coloraturen en
verschillende types vibrato.

14

Universal Voice Guide

AKOESTIEK

van de klankkenmerken
9.1
TRILLINGEN
9.2
TOONHOOGTE
9.3
GEASPIREERDHEID
9.4
LUIDHEID
9.5
GEDRUKTHEID
9.6
VIBRATO
9.7
KLANKKLEUR
9.8
NASALITEIT
9.9 	AKOESTIEK VAN DE
STEMKARAKTERS
		
SAMENVATTING

Je leert in dit hoofdstuk de klankkenmerken beter
begrijpen. Je bent straks in staat om de klank van
de stem objectiever, haast als een computer, te
horen en te beschrijven. Wanneer je de klank
preciezer kunt analyseren, kun je sneller verbeterpunten voor jezelf en voor anderen aandragen. Je
begint nu bij het begin van hoe geluid tot stand
komt, het eerste klankkenmerk: trillingen.
• Geluid bestaat uit trillingen, luchtdrukvariaties.
De menselijke stem maakt onregelmatige en
regelmatige trillingen.
• Door geaspireerd te zingen worden de boventonen minder luid.
• Trillingen variëren in luchtdruk, wat we horen
als meer of minder luid.
• Door gedrukt te zingen wordt de grondtoon
zachter.
• Regelmatige variaties in trillingen en schommelingen in luchtdruk horen we als vibrato in
de stem.
• De stemplooien maken naast de grondtoon
ook boventonen. De optelsom van grondtoon
en boventonen samen bepalen de luidheid.
Boventonen worden door onze klankruimte
versterkt of verzwakt en bepalen de klankkleur.
Groepjes van boventonen vormen formanten.
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ANATOMIE

van de vier pijlers
10.1
10.1.1
10.1.3
10.2
10.2.1
10.2.2
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.4.6
		

HOUDING
TORSO
DE DRIE HOUDINGEN
ADEMSTROOM/ADEMDRUK
LAGE ADEMHALING
HOGE ADEMHALING
STEMPLOOIEN
STEMPLOOITRILLINGEN
STEMPLOOILENGTE
STEMPLOOISLUITING
STEMPLOOIDIKTE
VALSE STEMPLOOIEN
STEMPLOOISCHOMMELINGEN
KLANKRUIMTE
STROTTENHOOFD
STROTKLEPRUIMTE
TONG
KAAK
LIPPEN
GEHEMELTE
SAMENVATTING

Je hebt in voorgaande hoofdstukken geleerd dat
je met gebruik van de vier pijlers alle klanken kunt
maken die je wilt. In dit hoofdstuk wordt dieper
ingegaan op de werking van je lichaam bij het
spreken en zingen. Als aanvulling op een klankgeoriënteerde en beeldende aanpak, ontwikkel je nu
ook een spiergerichte aanpak. Je stem ontwikkelen vraagt om goede, verfijnde beheersing van de
spierfuncties. Om dit te kunnen, moet je de stem
regelmatig trainen.
Dit hoofdstuk volgt de structuur van de vier pijlers
van het instrument, zoals behandeld in hoofdstuk
3: houding, adem, stemplooien en klankruimte.
De anatomie van deze pijlers, en de verschillende
mogelijkheden ervan, worden in detail behandeld
en vaak gekoppeld aan de klankkenmerken uit
hoofdstuk 2. Hierdoor leer je begrijpen, ervaren en
horen wat er gebeurt. Omwille van de leesbaarheid wordt de beschrijving van de anatomie zo
eenvoudig mogelijk gehouden. Alleen de anatomie die praktische relevantie heeft voor jou als
zanger, spreker of pedagoog wordt behandeld.
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Hier volgt een herhaling van de aanstuurbare
elementen van de vier pijlers:
HOUDING
• Neutraal, roep en klassiek
ADEM
• Buik
• Flanken
STEMPLOOIEN
• Stemplooitrilling
• Stemplooilengte
• Stemplooisluiting
• Stemplooidikte
• Valse stemplooien
• Stemplooischommelingen
KLANKRUIMTE
• Strottenhoofd
• Strotklepruimte
• Tong
• Kaak
• Lippen
• Gehemelte
Universal Voice Guide

GEZONDHEID
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
		

STEMPROBLEMEN
HERSTELOEFENINGEN
HERSTELMIDDELEN
GEZOND BLIJVEN
MENTALE GEZONDHEID
SAMENVATTING

Je stemplooien kunnen door de belasting die ze
moeten verduren ook vermoeid raken. Normaal
gesproken herstelt je stem na belasting vanzelf.
Na rust en een nacht slapen, klink je de volgende
dag meestal weer beter en helderder. Soms moet
je echter iets extra’s doen om je stem weer in
betere conditie te krijgen. Hierover ga je leren in
de volgende vier paragrafen. In de vijfde, en
laatste, paragraaf leer je vervolgens de manieren
waarop je ook je mentale gezondheid kunt
verbeteren.
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PERSONAL VOICE PLAN

Nu
TRILLINGEN



HOUDING



onregelmatig



regelmatig

Neutraal
Roep
Klassiek

TOONHOOGTE


laag

hoog

ADEM
Ademstroom: 2/ 4/ 6/ 8

GEASPIREERDHEID

Ademdruk: 2/ 4/ 6/ 8



Buik: neutraal/ uitwaarts/ inwaarts

helder

geaspireerd

LUIDHEID



zacht

luid

Ribben: neutraal/ uitwaarts/ inwaarts

STEMPLOOIEN
Trilling: onregelmatig/ regelmatig
Lengte: kort/ lang

GEDRUKTHEID

Sluiting: open/ gesloten



Dikte: dik/ dun

vrij

gedrukt

Valse stemplooien: open/ vernauwd
Schommelingen: strak/ vibrato

VIBRATO


strak

vibrato

KLANKRUIMTE
Strottenhoofd: hoog/ neutraal/ laag

KLANKKLEUR

Strotklepruimte: neutraal/ vernauwd



Tong: hoog/ neutraal/ laag/

neutraal

donker


neutraal

scherp

NASALITEIT


oraal

nasaal

ingetrokken
Kaak: bijna gesloten/ neutraal/ open
Lip: getuit/ neutraal/ gespreid
Velum: hoog/ midden/ laag
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GEDRUKTHEID
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gedrukt

VIBRATO


strak

vibrato

KLANKKLEUR


neutraal

donker
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scherp

NASALITEIT


oraal

nasaal

Of je een pop-rock zanger, klassiek zanger bent of alleen maar onder de
douche zingt, nog nooit is het zo eenvoudig geweest om je stem te
verbeteren. Met de Universal Voice Guide leer je hoe je je stem beter kunt
gebruiken. Deze tweede druk staat niet alleen boordevol foto’s en handige
doelgerichte audio oefeningen, het is ook in heldere woorden geschreven.
In een universele taal die iedereen begrijpt. Zo haal je het maximale uit je
stem! Dus wat je maar wilt kunnen met je stem, hoger zingen, belten,
grunten, met de Universal Voice Guide kan je dat nu eenvoudig zelf leren!
Naast zijn rollen in diverse internationale musicals, zingt Alberto ter Doest
ook al jarenlang als klassiek zanger, zowel solistisch als met het Nederlands
Kamerkoor. Hij was als hoofdvakdocent zang en artistiek leider werkzaam
aan het conservatorium Codarts Rotterdam. Daarbij heeft hij talloze boeken
en methodes bestudeerd en met diverse artsen jarenlang onderzoek
gedaan naar de werking van de stem. Met deze wetenschappelijke kennis
geeft hij cursussen en workshops en begeleidt hij talloze zangers in binnenen buitenland. Aan de hand van dit wetenschappenlijk onderzoek en
jarenlange praktijkervaring heeft hij het Universal Voice System ontwikkeld. Dit heldere en
begrijpelijke systeem deelt hij graag met iedereen in zijn boek de Universal Voice Guide.
Zelf een keer les hebben van Alberto? Kom dan naar het Universal Voice Institute in
Amsterdam. Samen met zijn team docenten geeft hij diverse cursussen en workshops
volgens het Universal Voice System voor iedereen die snel beter wil leren zingen of spreken.
Wil je professioneel gaan zingen of zelf docent worden, dan is de driejarige opleiding iets
voor jou! Je wordt dan opgeleid tot allround performer of teacher.

KIJK VOOR ZANGLES, STEMTRAINING
EN OPLEIDING OP UNIVERSALVOICE.NL

