De volgende tips zullen u helpen om lange tijd het
beste uit uw harmonica's te halen.
Gebruikstemperatuur

Zorg ervoor dat de harmonica op kamertemperatuur is als je erop gaat spelen. Je kunt het
instrument opwarmen door er zachtjes in te blazen om de tongen te verwarmen of bewaar het
voor herspelen in je broekzak, let wel op los stof e.d.
Als de temperatuur van de stemtongen lager is dan 10°C kunnen ze reageren alsof ze kleven.
Bespeel een nieuwe harmonica's in het begin zachtjes en met minimale kracht.
Raak vertrouwd met het gevoel hoe het riet reageert op je ademhaling.
Noot: De Seydel instrumenten zijn extreem luchtdicht en hebben misschien minder lucht nodig
dan andere harmonica's die je mogelijk gewend bent te bespelen.

Waarom kan een stemtong breken.

In principe is een stemtong een veer-massa systeem; elke veer heeft een bovengrens voor de
belasting. De bovengrens is hoger voor roestvrijstalen stemtongen dan voor messing stemtongen,
maar alle stemtongen kunnen die grens bereiken en breken.

Stemtongen slijten altijd tijdens het spelen.

Hoewel het waar is dat stemtongen slijten wanneer ze worden aangespeeld, is het vaak zo dat
vroegtijdige rietbreuk of ontstemming het gevolg is van een te hoge luchtdruk tijdens het spelen,
gecombineerd met een slechte speeltechniek.

Op de juiste manier spelen

Vermijd spelen met hoge luchtdruk. De juiste manier om te spelen is te niet blazen of zuigen maar
ademhalen door de harmonica (dit noemen we juiste Embouchure hebben).
Leer te voelen hoe de stemtong in beweging komt, aangestuurd door je ademhaling. Speel diep
vanuit je middenrif, het zal je toon verbeteren, je kunt langer spelen en de levensduur van het hele
instrument zal worden verlengd door zachter maar met een diepere ademhaling te spelen.

Juiste embouchure

Het produceren van hoge volumes en goed klinkende noten is geen kwestie van hoge speldruk,
maar een resultaat van spelen met de juiste embouchure.
Een goede toon en heldere, zuivere noten krijg je niet door krachtig te spelen, maar door met de
juiste embouchure te spelen.
Tip: Als je een Seydel instrument hebt met een gebroken stemtong, neem dan contact op met
Ben Bouman (harmonica customizer/reparateur) https://www.benboumanharmonicas.nl/page/
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