
Onderhoud 
          Istrumenten 

Beleef meer plezier aan je instrument door onderstaande instructies op te volgen...!!  
 
Inwendige schoonmaak
•  Minstens één keer in de twee maanden moet je het instrument inwendig schoonmaken. Het beste 
kun je dit 
   doen door lauw-warm water met daarin een beetje vloeibaar reinigingsmiddel te gebruiken, zoals 
bijvoorbeeld Dreft of Badedas. 
   Gebruik nooit kokend water of Soda !! 
   Leg het instrument ±30 minuten in het water (bijvoorbeeld in een plastic bak of in bad..) en spoel 
daarna het instrument goed 
   uit met schoon stromend water. 
 
Ventielen
•  Voor het schoonhouden van de ventielen draai je eerst de ventieldoppen aan de onderkant eraf. 
   Draai daarna de ventielen zelf los en leg ze op volgorde neer. De meeste ventielen zijn genummerd, 
1 - 2 - 3 
   Spoel de ventielen met schoon lauw water goed af en veeg ze daarna goed schoon met een doek 
die niet pluist of vezeltjes 
   achterlaat. Ook ga je met het doekje door de gaatjes van de ventielen heen, om ook de binnenkant 
goed schoon te krijgen. 
 
Ventielhuizen    
•  Voor het schoonmaken en poetsen van de ventielhuizen (de ruimtes op je instrument waar de 
ventielen inzitten), bestaan er 
   speciale borsteltjes. Maar je kunt dit ook doen door een doek om een rond stukje hout, ter grootte 
van een potlood te draaien 
   en daarmee door het ventielhuis heen en weer te wrijven. 
 
Bij het in elkaar zetten van de ventielen gebruik je een paar druppels ventielolie. GEBRUIK ALLEEN 
VENTIELOLIE!!  
Als je geen ventielolie hebt vraag er dan naar bij de voorzitter. 
 
Buizen en pompen 
•  Een van de meest voorkomende reparaties is, dat de pompen niet meer schuiven. Dit probleem kan 
verholpen worden 
   door iedere keer voor dat u begint met blazen, de pompen enkele keren op en neer te bewegen. 
   Als u merkt dat de pompen niet meer soepel lopen, kunt u ze met speciaal pompvet insmeren. 
Gebruik geen vaseline, 
   want bij hoge temperaturen drijft dat weg en bij lage temperaturen stolt het! 
   Gebruik voor 'trigger'pompen dun vet met key oil (geen ventielolie). 
 
Na het spelen
Na het spelen moet je het instrument afvegen. Vooral de plaatsen waar het instrument in aanraking 
komt met de handen  
en het speeksel. Transparatie en speeksel tasten het materiaal erg aan.  
Er zijn speciale poetsdoeken voor het afvegen verkrijgbaar. Voor verzilverde instrumenten is dat een 
poetsdoek die 
met een poetsmiddel geïmpregneerd is. 
 
Tot slot: 
Laat ook een van tijd tot tijd je koffer open staan, zodat het instrument 
van binnen kan drogen... 
 


