
Stap voor stap werken aan
een betere stemtechniek 

DATE MET JE STEM



Waarom ga jij op date met
je eigen stem?

Jouw stem is jouw identiteit.
Be your own voice ..
Ben je coach, zanger, performer, trainer of spreker?
Dan gebruik je je stem op een professionele manier.
Maar misschien ben jij niet zeker van je eigen geluid en droom je
van een heldere stem?
Jouw stem vol met impactJouw stem vol met impact , warmte, volume en helderheid?

Volledig in jouw kracht met wat jij wil vertellen of zingen?

Je stem is enorm krachtig en zegt heel veel over jou.
Je kan veel meer uit je stem halen dan je nu doet.
Ieder mens kan dat.

Wist je dat je stem het meest onderschat wordt in verband met de impact die jij kan
hebben op je klanten, je publiek en je team.

Zorg ervoor dat je enorm veel impact gaat krijgenZorg ervoor dat je enorm veel impact gaat krijgen. Dat mensen je direct begrijpen.
Dat je klanten je meteen vertrouwen.

Dat ze bij het horen van je stem al roepen: Hell Yes, ik wil met jou in zee (want je
klinkt betrouwbaar)

Of WOW, jouw verhaal inspireerde me echt. (Want je hebt je volume en toonhoogtes
gebruikt bij het vertellen)

Wat kan jij mooi zingen zeg! Je raakte me echt met je stem.
Het is heel belangrijk om te leren hoe jij je stem kan gebruiken vol vertrouwen enHet is heel belangrijk om te leren hoe jij je stem kan gebruiken vol vertrouwen en
impact.

Je stem is de meest krachtvolle bron waar jouw expressie uit stroomt.
Dat heeft effect op hoe mensen jou aanvoelen en hoe ze zich met jou willen
verbinden of contact met je maken.

Je stem heeft invloed op allerlei situaties waarin jij je stem laat horen. In webinars, in
gesprekken, in vergaderingen, publieke optredens als je zingt, een mooi filmpje op
social mediasocial media, privé, eigenlijk overal.

Maar gebruik jij je stem met vertrouwen en vanuit jouw volle potentie?
Heb jij met jouw unieke sound de volledige impact waar je van droomt?
Stap in je eigen geluid en breek met oude stem gewoontes!
Ga op date met je eigen stem.



Mijn stemtechnieken hebben zich al meerdere 
keren bewezen. 
Leer je stem te gebruiken in jouw meest natuurlijke kracht, 
kleur en volume.
In dit E-book ga ik dieper in op alles wat belangrijk is om het 
beste uit jouw stem te halen, zonder je stem te beschadigen, 
omdat je niet precies weet wat je moet doenomdat je niet precies weet wat je moet doen.

Enkele onderwerpen zijn:
    Hoe moeilijk het kan zijn om een eerste coaching te gaan doen
   Tips om je eigen stem en geluid te ontdekken
   Hoe je je kan voorbereiden als je voor het eerst met een coach online 
gaat werken
   Wat je kan verwachten van een professionele stemcoach(ing)
      Waarom het erg belangrijk is dat je stemcoaching gebruikt om je stem te
ontwikkelen.
   En nog veel meer…

Met de juiste impact in elke situatie.
Date your own voice
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Functie:
De stembanden zorgen ervoor dat je geluiden kunt maken. Daardoor kun je praten
en zingen.

Ook proberen de stembanden ervoor te zorgen dat je je niet verslikt.
De stembanden kunnen het strottenhoofd namelijk afsluiten, waardoor er
bijvoorbeeld geen voedsel in je luchtpijp kan komen.

WWerking:
De stemspleet kan worden verbreed en vernauwd door de stembanden.
De spiertjes waarmee de stembanden vastzitten in het strottenhoofd zorgen ervoor
dat de stembanden naar elkaar toe bewegen.
Daardoor regelen ze hoe wijd de stemspleet is. Door de kleine opening in de
stemspleet stroomt lucht, die ervoor zorgt dat de stembanden gaan trillen. Hierdoor
ontstaat er een geluid. Met je keel, tong en lippen kun je dit geluid omzetten in taal.
VVrouwen hebben een hogere stem dan mannen, doordat zij een kortere stembanden
hebben.

De tonen die gemaakt worden hebben daardoor een hogere frequentie en krijg je
een hoger geluid. Hoe langer de stembanden, hoe lager het geluid.
Vaak voorkomende stemproblemen:
Je stembanden kunnen ontstoken raken. Een stemband ontsteking kan optreden bij
een keelontsteking of een ernstige verkoudheid. Onder andere door een stemband
ontsteking kun je last krijgen van heesheid of schorheidontsteking kun je last krijgen van heesheid of schorheid. Daarnaast kun je poliepen
krijgen op je stembanden. Stembandpoliepen zijn bijna altijd onschuldig, maar
kunnen wel klachten geven.

Uitleg over de stembanden:



Get your balance, 
take your breath, use your voice!

Date met je eigen stem, 
je eerste stem coaching.

Er is niets spannender dan je eerste stem coaching. Het is eigenlijk een date met je
stem. Er gaan zoveel vragen door je hoofd waar je onzeker over bent dus is het heel
logisch dat je nerveus bent. Ik geef je daarom een paar tips om je zelfvertrouwen een
boost te geven. Wees gerust, elke zangcoach weet dat je het spannend vind. Voor
de coach is het ook spannend want als je je proefles goed gaat gaan jullie samen
werken aan je stem en je toekomst.
VVoordat je wilt gaan lessen is het belangrijk dat je meerdere zangcoaches gaat
proberen. Vraag een proefles aan. Het is erg belangrijk dat jij je helemaal op je
gemak gaat voelen.

Het zou kunnen dat je al iets moet voorzingen of presenteren. Zorg dat je bent
voorbereid. Neem bladmuziek en/of de juiste instrumentals mee. Of je presentatie
zodat je coach kan meelezen.
Het kan ook zijn dat je nog niet zo ver bent. Niet erg!
Schrijf van te voren je vragen en verwachtingen opSchrijf van te voren je vragen en verwachtingen op. Wees niet bescheiden om je
wensen te vertellen. Dat geeft de coach ook een idee van de richting waarin jij wil
gaan en voorkom je teleurstellingen.

Wanneer je tijdens je proefles iets niet begrijpt laat dat je coach weten. Jullie gaan
immers samen aan de slag.
Neem je proefles op. Op je mobiel is een dictafoon app. Dan kun je het rustig terug
luisteren. Dat geeft andere inzichten.
KKom ruim op tijd. Dat voorkomt stress en je kunt wennen aan de nieuwe omgeving.
 Vraag bedenktijd om de volgende lessen te plannen maar laat er ook niet te veel tijd
overheen gaan.

Zorg voor makkelijke kleding, dus ook schoenen.
Zorg voor eigen drinken, water of thee, niet elke coach geeft je drinken.
Vraag duidelijk naar de kosten en de voorwaarden ivm annuleren. Het is voor de
coach heel vervelend om zich voor te bereiden op een coaching traject en je komt er
achteraf achter dat je je het financieel niet kan veroorloven of dat je het niet kuntachteraf achter dat je je het financieel niet kan veroorloven of dat je het niet kunt
inplannen.

Het allerbelangrijkste is dat je plezier en vertrouwen hebt in je lessen.
Je gaat dit samen doen!! Veel plezier met je date en hopelijk kun je verliefd worden
op je eigen stem

xx Muriel van Dinteren



Wanneer je ervoor kiest om te gaan zingen of je stem te gebruiken als spreker voor
je filmpjes, wordt je vaak geconfronteerd met het maken van keuzes. Het begint al bij
het vinden van de juiste stemtechniek/en. En daarbij de juiste stemcoach.
Er zijn erg veel verschillende zang/stemtechnieken. En door het internet kun je
helemaal niet meer kiezen. Iedere stemtechniek beweert het beste te zijn. Persoonlijk
heb ik er geen vertrouwen in dat 1 zang/stemtechniek de beste is. Ik geloof in een
goede klik met en uitleg van je coachgoede klik met en uitleg van je coach, zodat je samen je probleem oplost of
zang/stemtechniek leert en in commitment in je stem en jezelf als zanger/es of
spreker.

Zelf ben ik altijd zoekende naar hoe zangers zingen en sprekers spreken en waarom
het wel of niet overkomt. Ik ben erachter gekomen dat meerdere technieken gebruikt
kunnen worden, afhankelijk van de stem. Iedere stem is anders en ook het repertoire
dat je zingt of de teksten die je inspreekt, Denk aan promo of meditatie of podcast.
VVandaar dat ik me altijd ben blijven verdiepen in hoe je het meest natuurlijk je stem
kan gebruiken.

De ontwikkeling van een zanger gaat altijd door. Leeftijd, fases in je leven en
ontwikkeling van je muzikaliteit spelen daarbij een grote rol.
Ook de keuze om even te stoppen met zangcoaching kan een goede keuze zijn.
De ontwikkeling van een spreker gaat ook altijd door want je gaat steeds meer
ondernemen, online of grotere groepen toespreken en daardoor andere
stemtechnieken gebruikenstemtechnieken gebruiken.

Dan komt de focus neer op zelfstandige stemontwikkeling.Mijn ervaring heeft me
geleerd dat er 3 tot 5 jaar nodig is om je stem/instrument te kennen en te beheersen
Een advies wil ik graag geven: Als je merkt dat je totaal niet vooruit gaat dan ben je
klaar voor een volgende stap! Probeer een proefles bij een andere stemcoach. Veel
zangers en sprekers blijven hangen bij een coach omdat ze het moeilijk vinden toe te
geven dat het niet werkt, omdat er een persoonlijke band is ontstaan. Maar je bent er
niet voor de coach maar voor jezelf!!!niet voor de coach maar voor jezelf!!!

Doe wat je zangers hart je vertelt. Of wat je voelt en terug hoort bij het inspreken van
je meditatie of online promo filmpje.
Ook de keuze voor repertoire is erg belangrijk.Laat je adviseren door je coach en
vraag altijd waarom je dat wel of niet mag/kan zingen. Als spreker kan het zijn dat je
beter bent om voor groepen te spreken of alleen meditatie of hypnose sessies. Het is
echt belangrijk om te weten waar je kracht ligt.
Je bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzesJe bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Ga zelf ook op zoek
naar eigen repertoire als zanger. Zodat je je eigen kennis en muzikaliteit vergroot.
Veel meezingen en luisteren helpt daarbij.
Er is geen repertoire dat je niet kan zingen, maar het is de kunst om het juiste
repertoire te vinden zodat jij als zanger goed kan presteren.
Het ontdekken van je eigen stem is een hele mooie weg en het kan je helpen om
blokkades op onbewust niveau op te lossen.

Keuzes maken voor je stem. 
Wat ga ik nu wel en niet doen.



Zeven dingen waarvan je niet 
wist dat ze invloed hebben op 
             je (zang)stem.



Your voice is your instrument.
Use it!
Its a gift.

 xx Muriel van Dinteren



Ik geef je 7 tips om uit te proberen.

1 De Lax Vox methode/ Bubbelen is een perfecte manier om je strottenhoofd en je
stem warm te maken zonder dat je het forceert. Het is wel aan te raden om de juiste
techniek te leren. Stem Coach Online heeft een online cursus incl de buisjes.

2 Maak heel rustig je schouders los door ze in rondjes naar achteren en naar voren
te bewegen. Dan je hoofd naar links, rechts, naar voren en achteren. Je mond in rare
bewegingen en je tong naar buiten stekenbewegingen en je tong naar buiten steken. Daarna je heupen rond bewegen. alles
even lekker los schudden. Nu kun je overgaan tot een stem warm up.

3 Neem een willekeurige toon in je borstregister en ga langzaam en in mezza-voce
omhoog van je borststem je middenstem en kopstem en omlaag. Eindig dan in een
vocal fry. (“Kwaaaaa-a-a-ak”. Wanneer je als kind een kikker nadeed, gebruikte
je vocal fry. ie, ee, aa, oo, oe uu ie klanken zijn prettig. Je kan er ook een Z
voorzetten. Dan stroomt de lucht beter door. ZZooo, ZZoe, ZZeu, ZZoe

4 Ga op een Krrrrr of Bbbbbbb met goede adem support ook door je stem heen4 Ga op een Krrrrr of Bbbbbbb met goede adem support ook door je stem heen.
Neem een drieklank naar een kwint (1-3-5) omhoog en weer terug. Elke keer een
halve noot omhoog, als je helemaal in je kopstem bent weer terug naar je borststem.

5 Het is niet altijd nodig om alleen je stembanden op te warmen. Wanneer je gaat
sporten of een rondje gaat rennen /fietsen ben je eigenlijk ook al opgewarmd en kun
je zingen. Is een goede training om je adem laag te houden.

6 Wanneer je voelt dat je redelijk warm bent kun je octaaf oefeningen gaan doen en
daarna 1 1/2 octaafdaarna 1 1/2 octaaf. Dit werkt erg goed met een ritme eronder. Die kun je zelf
bedenken. Snelheid en langzaam overgaan in volume maken. Deze oefening kan
ook op alle klinkers. Let hier goed op je adem support

7 Wanneer je voor een auditie geen tijd hebt om een warming up te doen kun je ook
op een HANG van KIN -NG... zingen. Bijvoorbeeld het nummer wat je moet
voorzingen. Let er wel op dat je je volledige adem gebruikt en je adem support vanuit
je middenrif. Zo gebruik je wel je hele stem en je lichaam maar houd je het geluid
voor je omgeving beperktvoor je omgeving beperkt. Dit kan ook met de Lax Vox methode.

Wat is voor je stem de 
beste warming up?

Er zijn veel verschillende manieren om je stem op te warmen.
Het verschilt ook of het voor een concert is, dan ben je nerveus, of voor studie of
inspreken van een filmpje of nieuw repertoire instuderen.Elke stem vraagt om een
andere benadering en dat voel jij als beste aan



Fist your breath than 
your breath support.

Om zonder problemen te kunnen spreken is het 
belangrijk dat je een goede ademtechniek 
ontwikkeld. 
Men noemt de techniek: ademsteun.
Ik noem het adem support. 
Ik merkte zelf dat "steun" mij in verwarring bracht. 
Ik ging te veel kracht gebruikenIk ging te veel kracht gebruiken.

Door adem support te gebruiken krijg je controle 
over de uitstromende lucht. 
Dat is je klank. 

Spreken met adem support helpt je om:
  makkelijk het einde van de zin te halen,
  een volle spreekstem te krijgen,
  hogere noten te halen  hogere noten te halen,
  een vollere en heldere klank/timbre te maken, 
  meer volume te maken tijdens het
spreken.

Met een goede adem support leer je met je 
lichaam te spreken en het is ook nog gezonder 
voor je stembanden.
Maar adem support staat niet op zichzelfMaar adem support staat niet op zichzelf.
Adem Support is een onderdeel van een reeks van 
4 stappen. En elke stap heeft
invloed op de volgende stap. 

Dus de manier waarop je inademt, heeft invloed 
op de manier waarop je de lucht weer laat 
uitstromen en zo verder. Ook heeft het einde van
de ademcyclus weer invloed op het beginde ademcyclus weer invloed op het begin.
Het is dus een gesloten cirkel.

De beheersing van je ademcyclus is de basis 
voor een overtuigende en helder
klinkende spreker.

xx Muriel van Dinteren

Ademtechniek



Get your balance, take your breath, 
use your voice!

XX Muriel van Dinteren

Dat doe je door je neus of mond. In het ‘normale leven’ is het beter om door je neus
adem te halen, omdat je neus als een filter werkt. Daarnaast beschermt ademen
door de neus je ook tegen droge en koude lucht.
Ga je sporten of presenteren, dan ontkom je er niet aan om ook door je mond te
ademen.

De weg van je mond naar je longen is sneller.
Je kan wel door je neus adem nemen tijdens het presenteren maar daar is nog eenJe kan wel door je neus adem nemen tijdens het presenteren maar daar is nog een
andere techniek voor nodig.

Dan neem je lucht alsof je geen voorkant van de neus hebt. Dan visualiseer je de
neusgaten zoals je dat ziet van een schedel. Daar is wel oefening voor nodig.
Er is een groot en technisch voordeel als je door je mond inademt.
Dan kan je mond al in de juiste stand gaan staan voor het spreken.
Zet overigens bij het inademen wel je keel op open, anders geeft het geluid en dat is
zeer storend voor sprekerszeer storend voor sprekers, zeker als je een microfoon gebruikt.

De eerste stap in de 
adem reeks is het inademen.



In de eerste stap van de ademcyclus heb je (abdominaal) ingeademd, door je buik
naar voren te laten vallen en je flanken breed te maken. Bij de tweede stap span je je
flanken aan om ze breed te houden, zodat je middenrif afgeplat blijft.
De eerste en tweede stap van de ademcyclus duren samen meestal maar een fractie
van een seconde. Het eind van de tweede stap is de uitgangspositie voor de derde
stap: het inzetten van de adem support tijdens het uitademen(het zingen dus).
Dat doe je door tijdens het uitademen je flanken breed te houdenDat doe je door tijdens het uitademen je flanken breed te houden, waardoor je
middenrif afgeplat blijft. Daarmee heb je de beste controle over het uitstromen van je
klank.
Die adem support is niet altijd gelijk. De minste adem support is nodig als je op een
(voor jou) gemiddeld volume en op gemiddelde toonhoogte spreekt. Je moet extra
adem support geven als je heel hoog, heel laag,heel hard of heel zacht spreekt.
Deze manieren van spreken vragen meer controle, dus meer adem support. Als je
meer adem support hebtmeer adem support hebt, dan moeten je flanken harder werken om het middenrif plat
te houden.
Doordat je tijdens het presentern varieert in toonhoogte en volume, zal je ook gaan
variëren in adem support tijdens een lange gesproken tekst. Maar wat er ook
gebeurt, laat nooit je adem support los als je nog niet uitgesproken bent. Je houdt
dus je adem support net zo lang actief totdat je weer adem neemt voor de volgende
zin.

Stap 2 en 3 in de ademcyclus 
is het verankeren van je 
adem support.



Have you ever been attracted 
to somebody’s voice? 
Cause it’s a real thing! 
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Het loslaten van de adem support als je helemaal uitgesproken bent. Je laat de
adem support pas los, als je geen klank meer voortbrengt.
Dat lijkt gemakkelijk, maar is heel lastig!
Veel zangers / sprekers hebben de neiging om net vóór het einde van de klank /zin
de adem support al los te laten. Het maakt niet uit hoe lang de zin is. Het is een
mentale kwestie. Je bent pas klaar aan het einde van je zin. Dus pas loslaten als je
écht uitgesproken bentécht uitgesproken bent.
Als je de adem support op de juiste manier en op het juiste moment loslaat, valt je
buik naar voren en stroomt er automatisch lucht naar binnen. Daarmee zijn we weer
aangekomen bij de eerste stap van de ademcyclus.
De eerste stap kan alleen maar goed plaatsvinden, als je de vierde (dus laatste) stap
goed hebt afgesloten. Laat je te vroeg je support los, dan krijg je aan het einde van
de vierde stap een gevoel van ademtekort. Dit kan ertoe leiden, dat je daardoor als
reflex bij de eerste stap zoveel mogelijk lucht inademtreflex bij de eerste stap zoveel mogelijk lucht inademt. Daardoor raak je je lucht weer
te snel kwijt, met als gevolg dat je bij de vierde stap nog meer adem wilt nemen.
Zo kan je ademcyclus veranderen in een vicieuze cirkel van te veel adem pakken.
De vierde stap gaat meteen weer over naar stap èèn. Probeer dit vaak te oefenen tot
het één beweging wordt. De lengte van de derde fase (het spreken zelf) hangt
natuurlijk af van de lengte van de zin die je spreekt.

Stap 4



Je stem is je spiegel.
Hoe beter jij "in" je stem zit hoe meer mensen je kan inspireren met jouw stem.
Na 30 jaar individueel te hebben gecoacht wil ik graag meer sprekers en zangers
bereiken via online cursussen. Zelf ben ik enorm gegroeid door online coaching en
nog steeds. Het is een wereld erbij. Ik heb meerdere inspirators en dat motiveert mij
om de eerste stem coaching online academie op te zetten.
Mission statement :Mission statement :
Met geduld, passie en kennis van de stem bereik ik de ziel van de spreker/zanger.
Hierdoor stimuleer ik hun talent en het zelfvertrouwen in hun spreken/zingen.
Ik wordt elke keer weer verliefd op de stem.
Zodra jij helder en puur klinkt kom je altijd eerlijk en zelfbewust over.

Muriel van Dinteren
www.stemcoachonline.nl
wwwww..vocalnote.nl

Mijn missie

Your voice is your 
super power!

xx Muriel van Dinteren


