
Trombone onderhoud

Je trombone bestaat ui1 drie delen:
De schui{ de beker en het mondstuk.Het onderhoud ervan is voor elk onderdeel
verschillend.

De Schuif

-Je moet ervoor zorgen dat hij lekker glijdt bij het schuiven en dat hij van binnen
schoon blijft.

Het sm€ren van je schuifdoeje als hij niet meer lekker schuift en gaat
als volgt;
Veeg de buizen van de binnenschuifschoon en droog
Doe een flinke druppel uit het kleine flesje op het dikkere deel onderaan
Doe de buitenschuif eroverheen en verdeel hiermee de olie
Doe dit ook met de andere buis
Doe een streepje van l0 cm uit het grote flesje bovenaan de binnenschuif
Verdeel de olie weer met de buitenschuif
Tot slot sprayje een beede water op de binnenschuif

Het schoonmaken van je schuif doe je eens in de maand
Zet de schuifrechtop in een emmer ofbadkuip
Laat hem vollopen met lauwwarm water
Doe er van boven wat zachte zeep(groene zeep ofshampoo) in
Borstel met de flexibele borstel de schuifvan binnèn schoon
Haal de binnenschuif eruit en borstel vervolgens de buitenschuif van binnen
schoon.
Laat het zeepwat€r uit de buitenschuif lopen en spoel allebei de onderdelen met
schoon water af
Droog ze afen laat de binnenkart een beetje opdrogen
Vervolgens smeer je de schuif en kan je hem weer gebruiken

De schuif is het meest kwetsbare onderdeel van je trombone enje moet er dus
heel voorzichtig mee omgaurn. Als je je trombone vast hebt doe je het slotje van
de schuifaltijd dicht enje doet het pas open als je gaat spelen. Met een deukje in
je schuif loopt deze niet lekker en moet hij gerepareerd worden.

De Beker

De beker hoefje alleen maar met een zachte lap op te poetsen om hem mooi te
laten glimmen. Veeg wel síeeds na het spelen even de plekken af die je hebt
aangeraakt. Het zweet van je handen beschadigt anders de lak.



Het Mondstuk

Het mondstuk maak je na ha spelen altijd even schooq met een zakdoek o.i.d.
Met €en klein borsteltje kunje de steel van het mondstuk goed van binnen
schoonmaken.
Om het echt goêd schoon te maken kunje het afen toe eens uitkoken. Doe het
moodstuk in een steelparnetje met ve€l watêr ên laat het water even koken Zo
zlin alle bacterien dood en heb je weer eea lekker tis mondetuk. Laat wel eerst
eve! wat koud water ovsÍ het hete mondstuk gtÍomen voondát je het uit ha
parnetj€ háalt.

Als je iets niet helemaal b€grijpt kanje het beter eerst aanje leraar vragen
voordat je zelf iets ga6t uitpÍober€n.

Succes!


