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GROEP / KLAS …………….. 

 

 
 

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

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

schrijven. 

1. Het geluid van de trompet  

A) De trompettist in het clipje beschrijft de toon van de trompet als: penetrant 

en helder. Wat betekent dit? Streep het foute woord door. 

 

Dit betekent dat de toon van de trompet opvallend / onopvallend is. 

 

B) Als je alleen maar lucht in de trompet zou blazen, hoor je geen trompet-toon. 

 Hoe maak je wel een goede toon op de trompet?  

 

 Je maakt een toon door je __________ te laten ___________ tegen het 

mondstuk.  

 

Wat gebeurt er in de trompet met het geluid? 

In de trompet zelf wordt dit geluid  _________________________________ 
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C) Door de knoppen (ventielen) te gebruiken, kun je verschillende tonen maken.  

 Streep in de onderstaande zinnen de onjuiste woorden door: 

 

 Als je een ventiel indrukt, wordt de buis van de trompet langer / korter. 

 

 Daardoor wordt de toon dus lager / hoger. 

 

2. De onderdelen van de trompet 

 

Schrijf bij de foto het nummer van de volgende onderdelen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Mondstuk  

2. Ventielen 

3. Beker 

4. Water- / condenskraantje 

 

  



 

 
 

3.  De demper 

 

A) De trompettist in het clipje legt uit wat je met de demper kunt doen: 

 Door een demper te gebruiken, kun je met een andere klankkleur spelen, en 

het geluid zachter maken. 

 

 Zoek op wat het woord ‘klankkleur’ betekent en schrijf de betekenis 

hieronder op: 

 

 Klankkleur: _____________________________________________________ 

 

B) Je hoort tijdens de uitleg ook de trompet spelen met de demper. 

 Zet een cirkeltje om de woorden die volgens jou het best bij de klankkleur 

van de trompet passen. 

 

 Trompet zonder demper: ronde toon / scherpe toon / hard / zacht 

 

 Trompet met demper:  ronde toon / scherpe toon / hard / zacht 

 

4. Waar of niet waar? 

Zet een kruisje achter elke zin die volgens jou niet waar is. 

 Je moet je lippen laten trillen om een toon te maken.    

 Je kan op een trompet zowel hoge als lage tonen spelen. 

 Op een trompet kun je alleen maar hard spelen. 

 Ook zonder de ventielen te gebruiken kun je de toonhoogte veranderen. 

 De demper is uitsluitend bedoeld om zachte tonen te spelen. 

 Trompet spelen doe je vooral met bolle wangen. 
 



 

 
 

5. Het concert 

In het concert is heel wat te horen. Vijf opvallende ‘stukjes’ staan hieronder 

opgeschreven. Zet nu zelf de stukjes in de goede volgorde. Schrijf er 1 t/m 5 

voor. 

  

….. Een zachter gedeelte, zonder demper.    

….. Korte lage tonen, met demper. 

….. Een lange, lage toon, zonder demper. 

….. Een harder gedeelte, zonder demper. 

….. Een lange, hoge toon, met demper. 

 

6. Vergelijkbare instrumenten (Extra Opdracht) 

 

Er bestaan nog heel wat andere instrumenten, die ook van koper zijn gemaakt, 

die maar 3 ventielen hebben en die met een los metalen mondstuk bespeeld 

worden. 

Zoek op internet minstens vier van deze koperen blaasinstrumenten op, en print 

daarna van elk instrument een plaatje of foto uit.  

Hou daarna in de klas een korte spreekbeurt. Vertel in je spreekbeurt in ieder 

geval waarom deze instrumenten ‘familie’ van elkaar zijn, hoe de instrumenten 

heten. Laat ook zoveel mogelijk van deze instrumenten horen.  

 

Ken je iemand die een of meer van deze instrumenten speelt (uit bijvoorbeeld je 

klas, familie of een muziekvereniging)? Nodig die dan uit om wat voor te spelen! 

 


