
 



Dit is mijn cadeau voor jou! 

 

6 TIPS voor vrouwen in de leeftijd van 

35 en 65 jaar die ook willen zingen. 

 

Ik ben gediplomeerd zangpedagoog en help je alles uit 

jouw stem te halen met 6 gratis TIPS voor Voicereset 

waarmee je direct kunt starten 

 

1. Drink water of thee. Geen koffie. Als je een droge keel  

   hebt, duw je zachtjes met beide wijsvingers vanaf het 

   kaakgewricht via je mondbodem naar je kin en 

   activeer je daarmee de speekselklieren onder je tong. 

   Dan loopt het water je in de mond 

2. Spaar je stem. Zwijg. Schrijf op wat je iemand wilt 

   zeggen en laat het de ander lezen.  

3. Adem regelmatig: 4 hartslagen in 1 ademhaling en 

zo concentreer je je op de oefeningen uit dit ebook.  

4. Sta rechtop en rek jezelf uit. Maak je rug lang. 

    Denk aan iets leuks en zing met gesloten mond 

    Neurie tonen die vanzelf in je opkomen of een liedje. 

5. Open neus en mond. Houd de kringspier rond de  

    ogen open, span de wangen aan en spreek of zing! 



6. Maak de keuze: Bel op om een afspraak te maken       

    voor ene zangles in mijn studio in Diemen, ga naar  

    de online training Voicereset in de menubalk, of naar  

    zangles met internet via Zoom of Skype als je denkt  

    dat Amsterdam en Diemen te lang reizen is. 

 

Maar hoe weet je nu dat deze tips werken? 

Zo weet je dat je de tips goed uitvoert bij het laten 

horen van je stem:  

Met de rust die je krijgt als je mijn tips opvolgt klinkt 

jouw persoonlijkheid in je stem.  

Je voelt dat je op jezelf kunt vertrouwen. 

Nu kun je rustig spreken of zingen. 

Door je in inzet te tonen en je best te doen kom je tot 

resultaat. Dan is het rendement 100% 

Je hebt gezongen of gesproken! Doel bereikt:) 

  


