
 

 

 

 

 

Klarinet 
 

De klarinet behoort tot de houten blaasinstrumenten en bestaat uit 5 onderdelen.  
De beker, het onderstuk, het bovenstuk, het tonnetje en het mondstuk. Op het mondstuk 
zit een riet dat vastgehouden wordt met een rietenbinder. Dit alles kun je beschermen 
met een dop.  
Er komt een toon uit de klarinet wanneer je lucht blaast tussen het mondstuk en het riet.  
Het rietje gaat dan trillen en zo ontstaat er een toon. Een klarinet heeft heel veel gaten 
en kleppen. Hiermee kun je meer dan drie en een half octaaf spelen. Dit zijn ongeveer 40 
tonen. Gelukkig leer je al die noten niet in één jaar want dan haal je ze allemaal door 
elkaar. Wanneer je ongeveer 4 jaar op les zit dan kun je de noten bijna allemaal spelen. 
 
Wanneer beginnen? 
Voordat je klarinet kunt spelen moeten je voortanden gewisseld zijn en het liefst ook 
even lang zijn. Hier moet je namelijk het mondstuk goed mee vast kunnen houden. Ook 
is het belangrijk dat je vingers groot genoeg zijn om bij alle gaten en kleppen te kunnen 
komen. De beste leeftijd om te beginnen is dan ook ongeveer 8 à 9 jaar. 
 
Orkesten en muziekstijlen 

Met de klarinet kun je in een harmonieorkest spelen maar je kunt er ook mee terecht in 
een symfonie orkest. Daarnaast is het natuurlijk leuk om met twee, drie of vier kinderen 
samen te spelen. Voor kleine ensembles is veel muziek geschreven. Met een klarinet kun 
je verschillende muziekstijlen spelen zoals klassiek, modern klassiek, jazz, pop, klezmer, 
volksmuziek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat: 

• De klarinet verschillende familieleden heeft zoals de as-, es-, bes-, a-, alt,  
bas-, contra-alt-, en de contrabas- klarinet. 

• Hiervan de es-, bes-, en bas klarinet de meest bespeelde klarinetten zijn. 
• Je hele lage tonen en hele hoge tonen kunt krijgen uit een klarinet. 
• Een klarinet gemaakt is van hout maar dat er ook kunststof klarinetten 

bestaan. 
• De klarinet heel handig mee te nemen is in een koffer die in een rugzak past. 
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