
 

Microfoongebruik  
Hoe ga je met een microfoon om? 

Een zanger of zangeres die met een band speelt, kan natuurlijk niet zonder microfoon. Waar letten zij op als 
ze een microfoon bij een optreden gebruiken? 
Als ik aan het zingen ben, haal ik de mic er heel vaak af. Moet je niet doen tijdens het zingen, want anders 
hoor je dit natuurlijk, dat is niet zo handig. Ik houd ervan om mijn microfoon altijd hier vast te houden; altijd 
met twee vingers los, niet zo, omdat het niet lekker is. Stel je voor dat ik ineens naar de andere kant van het 
toneel moet rennen, dan hoor je dit… wat niet goed is.  
Rappers willen altijd een beetje stoer overkomen. Dus wat doen ze dan altijd? Ze houden hun handen zo 
dicht mogelijk om de mic heen. Dat ziet er een beetje stoerder uit dan als je het zó staat te rappen, zeg 
maar… 
Dus het idee erachter is: een beetje stoer laten zien wie ik ben, alleen is het probleem dan dat je geluid dan 
wordt gedempt. Dan kun je de stemintonatie niet echt goed horen; het is een beetje doffig allemaal.  
Zoals je hoort nu gaat het piepen en als je dit doet is dat heel schadelijk voor je gehoor. 
Dit is ook erg schadelijk voor alles wat hier in zit. Hiermee kun je iets forceren. Stel je voor dat je in je 
enthousiasme iets té blij wordt, van ‘yes yes yes!!’ voor je het weet heb je een deuk in je microfoon en is ie 
kapot en gaat het je heel veel geld kosten. Dus houd ‘m gewoon standaard waar het vastgehouden moet 
worden. 
Ik heb één keer een plok meegemaakt toen ik aan het zingen was en te enthousiast werd ‘ja ja ja ja!!’ in m’n 
mond! En dat is heel pijnlijk, want het gebeurt meestal niet op je lip, maar op je tand; dan ben je niet blij. Ik 
heb genoeg vrienden en vriendinnen gehad die niet goed opletten, die hadden een stuk van hun tand zijn 
verloren. 
Wij hebben er gelukkig een trucje voor en dat ga ik je laten zien: Als het voorkomt dat je met je mic tegen je 
mond aankomt, dan houd je ‘m hier vast, steek je je wijsvinger uit en dan krijg je dit: tegen je neus aan. Zo 
krijg ik precies de afstand. En zo voel je, als ik nou hier tegen mijn neus aankom, dan moet ik niet verder 
gaan, want anders krijg ik ‘m in mijn mond. 
Dit geluidje kun je krijgen als je bezig bent met klappen; nooit dit: superslecht! Dan klap je altijd hier. Zo 
maak je de microfoon kapot.  
Kijk, je hebt een mic en daar gaat een kabel in. Af en toe dan heb je van die mics waarvan de plug een beetje 
los zit. Dan hoor je dit soort geluid. Wat wij dan altijd doen is – ik weet niet hoe dat bij zangeressen zit – wij 
houden ‘m een beetje strak, zodat je ‘m niet meer hoort. 
Dan: ‘promise me, promise me…’  dat is niet mooi. Men hoort ook niet wat je zegt. Het is gewoon beter als je 
‘promise me, promise me’ zingt. 
Als ik aan het schreeuwen ben van ‘genieten jullie jongens?!’ en niet ‘Genieten jullie jongens?!!’ . Dan denk je 
‘wow, dat komt ineens op me af.  
Bij ploppen, harde woordjes gewoon dit doen. Als je een uithaal hebt als zangeres ga je ook niet zo doen: 
‘DOoooo’  Dooon’t…’ is gewoon veel mooier. Dan bouw je het af om het rustig en gelijk te laten horen aan 
het publiek.


