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 Ga naar www.schooltv.ntr.nl  
 Ga naar de clip  :  Hobo 
 

Bekijk de clip en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop als je gaat 

schrijven. 

1.  Algemene vragen over de hobo 

 

A) Van welk materiaal is de buis van de hobo gemaakt? Geef een zo volledig 

mogelijk antwoord. 

 

  ________________________________________________________________ 

 

B) Waarom is dit materiaal geschikt is voor het maken van een 

muziekinstrument? 

 

  ________________________________________________________________ 

 

C) Welk onderdeel in/aan het mondstuk zorgt voor de klank?  

   

________________________________________________________________ 
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D) De hobo lijkt van de buitenkant veel op de klarinet. Toch zijn er ook 

verschillen. Zoek een plaatje van zowel een klarinet als een hobo. Wat zijn 

twee opvallende verschillen? 

  

 1. _______________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________ 

 

 

2.  De onderdelen van de hobo 

 

Schrijf bij de onderdelen van de hobo op de foto hierboven de nummers van 

onderstaande onderdelen: 

 

1. Beker 

2. Standaard 

3. Kleppen 

4. Mondstuk 

5. Knoppen 

6. Stangen en assen 

 

 

 



 

 
 

3.  Het bespelen, en het geluid van de hobo 

 

A) In de clip wordt uitgelegd dat de buis langer wordt, als er meer kleppen dicht 

zijn. Wat heeft de ‘lengte’ van de buis met de toonhoogte te maken? 

 

 ________________________________________________________________ 

 

B) De gaten en kleppen van de hobo zijn verspreid over het hele instrument. Het 

instrument is bijna 70 centimeter lang. Zo ver kun je natuurlijk nooit al je 

vingers spreiden. Wat voor ‘oplossing’ is er bedacht om toch alle kleppen te 

kunnen bespelen? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

C) De hobo is een instrument met een hoge en heldere klank. Je hoort hem 

overal bovenuit. Daarom heeft dit instrument een extra belangrijke functie in 

het orkest. Welke? 

 

 ________________________________________________________________ 

 

D) Leg het verschil uit tussen legato en staccato gespeelde tonen. 

 

 Legato tonen klinken: ___________ en staccato tonen klinken : ____________ 

 

 



 

 
 

4.  Het concert 

 

A) Luister goed naar de begintonen van het concert. Is dit legato of staccato? 

 

 ___________________ 

 

B) De hobo-speler staat niet stil met het instrument. Zijn de bewegingen puur 

voor de show, of hebben die ook iets met de muziek te maken? Leg je 

antwoord uit. 

 

 _______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

5.  Maak je eigen hobo-rietje (extra opdracht) 

 

Neem een rietje en knip het buigdeel eraf. Duw nu één uiteinde 

plat (zie plaatje 2) en knip vanaf deze platgemaakte kant 1cm 

schuin af: zowel naar links, als naar rechts. Je rietje is nu klaar 

(zie plaatje 3) 

  

Steek de 2 flapjes helemaal in je mond, en pers met je lippen het 

rietje net boven de flapjes goed samen (niet helemaal dicht!). 

Pers nu lucht door het rietje. Als het lukt, gaan de flapjes in je 

mond trillen, en hoor je een echte toon. (Als je alleen de wind 

door je rietje hoort gaan, moet je waarschijnlijk iets harder met 

je lippen op het rietje persen). 


