
 

 
 

 
 

Saxofoon             
 

De saxofoon is een erg populair instrument. Het is niet erg moeilijk om te leren en je kunt 

er veel stijlen mee spelen, zoals pop, jazz, klassiek. De saxofoon tref je in diverse ensembles 

aan maar ook in bigbands en harmonie- en fanfare orkesten. De saxofoon kun je leren 

bespelen als je een jaar  of 8 bent. 

 

 

Soorten saxofoons 

De meest gangbare saxofoons zijn de sopraan, alt, tenor en de bariton. 

Van deze vier is de altsaxofoon de meest bekende en is het meest 

voorkomende beginners instrument. 

Voor jonge kinderen is de sopraan en de altsaxofoon geschikt, tenor en 

bariton zijn grote, zwaardere instrumenten. 

 

Instrument lenen, huren of kopen 

Als je lid wordt van een muziekvereniging, kun je van die vereniging 

een instrument lenen. Niet elke vereniging heeft plek voor nieuwe 

saxofonisten, dus vraag goed na of er een saxofoon vrij is.  
Bij sommige saxofoonwinkels is een huur/koop regeling. 

Het is aan te raden bij het aanschaffen van een saxofoon een deskundige te raadplegen, want 

niet alle saxofoons die aangeboden worden zijn goed! 

Een nieuwe saxofoon voor beginners kost ongeveer € 1000,- een tweedehands circa € 800,- 
Bij aanschaf of huur van een instrument worden meestal alle benodigdheden bijgeleverd: een 

halskoord, schoonmaaksetje, rietbinder, mondstuk, beschermdop en koffer. 

Rieten moet je zelf aanschaffen (bij sommige verenigingen krijg je er een  

paar per jaar). Ook de boeken moet je zelf kopen.  
 

Regelmatig studeren 

Als je saxofoon wilt leren spelen, gaat dat niet vanzelf, je moet 

wel thuis oefenen. 

Hoe meer tijd en energie je er in steekt, hoe beter het gaat! 

Reken op minimaal 3x per week thuis oefenen, maar elke dag 

een half uurtje is nog beter. 
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