
 
 
 
 

 
 

Tips voor het onderhoud van een Hoorn 
 
Met de onderstaande tips kun je er zeker van zijn dat je je Hoorn in een goede conditie houdt. Niets is 

immers zo ergerlijk als een instrument wat niet lekker loopt of waarvan de buizen min of meer vast 

zitten. Met een beetje regelmatig onderhoud, zorg en aandacht voor je Hoorn, kun je veel van deze 

problemen voorkomen.  

 

Benodigde materialen. 

Zorg er allereerst voor dat alle benodigde materialen voor dit onderhoud in je bezit zijn. Het is heel 

verstandig om een soort 1e hulp reparatiekit samen te stellen, en deze dan in je Hoornkoffer te 

stoppen, zodat de kit altijd voor jezelf of collegae onder handbereik is. Bij een vereniging waar 

meestal één persoon de verantwoording heeft over het onderhoud van de instrumenten is het 

verstandig als er bijv. in de kast van het verenigingsgebouw of het lokaal waar men repeteert een 

assortiment van onderstaande produkten aanwezig is.  

 

De inhoud van deze doos of etui zou naar onze mening moeten zijn; 

- 2 soorten olie (dunne en iets dikkere, Hetman nr. 11, 11.5 of 12 en Hetman nr. 13, 13.5 of 14) 

- vet voor de stem-en coulis pompen (Hetman nr. 7 of 8, Ultra Pure of La Tromba) 

- eventueel olie nr. 15 (Ball Joint) van Hetman (echt dikke olie) 

- een lange flexibele wisser voor het reinigen van mondbuis en pompen 

- een mondstuk borsteltje 

- een doekje voor het verwijderen van oud en overtollig vet (regelmatig vervangen) 

- een poetsdoek 

- voor diegenen met een touwmechaniek reserve touw 

- kurkjes of rubbertjes voor de cilinder aanslag (het hoefijzertje) 

- een aantal kurkjes en veertjes voor de waterklepjes (indien aanwezig) 

- een kleine schroevendraaier, een scherp mesje, een kleine schaar en evt. een zaklampje 

 

Al deze spullen nemen niet erg veel ruimte in beslag, en als je ze bij elkaar in een etui of doosje 

bewaart heb je ze snel gevonden. Uiteraard de inhoud van de doos regelmatig controleren en 

aanvullen. In de kast van de Muziekvereniging kan eventueel een iets uitgebreider assortiment met 

wat grotere aantallen van alles aanwezig zijn. 

 

Hoe deze middelen te gebruiken? 

Wanneer er vaak geoefend wordt zal het niet nodig zijn om de cilinders veel te oliën, omdat ze door 

het spelen wel vochtig blijven en daardoor ook soepel blijven lopen. Toch adviseren wij om zo eens 

per 14 dagen de cilinders rechtstreeks te oliën met de dunnere olie, dit reinigt de cilinder en 

voorkomt aanslag. Trek eerst alle pompen uit de Hoorn en houd hem dan zo dat je de olie zo recht 

mogelijk op de cilinder kan druppelen. (2 á 3 druppels per buis) Beweeg de cilinder dan enige malen 

en schuif de pompen terug, waarbij je het beste de cilinder ingedrukt kunt houden. 

De bovenkant van de cilinder (onder de beschermdop) en de onderkant, waar meestal enige ruimte 

zit tussen de cilinder as en het cilinderhuis, kun je met de iets dikkere olie ook 1 x per 14 dagen oliën. 

Ook alle overige bewegende en scharnierende delen met regelmaat smeren met een dikke olie, want 

geoliede onderdelen blijven langer schoon, lopen beter en roesten daardoor ook minder snel! Heel 

geschikte olie hiervoor is de nr. 15 (Ball Joint) olie van de firma Hetman.  

Let wel; het eens per 14 dagen oliën is indicatief, voor de een kan maandelijks voldoende  

zijn, voor een ander is wekelijks oliën misschien noodzakelijk, feit is wel dat geoliede mechanieken 

schoner zijn en beter en vooral stiller lopen! 

Ook het invetten van de pompen is zeer belangrijk, vaak gebeurt dit te weinig, waardoor pompen 

niet soepel schuiven maar meestal na enige kracht met een ‘plop’ eruit schieten met als gevolg van  



die vervelende kleine deukjes in vooral de beker. Haal regelmatig als je oefent alle pompen er uit en 

controleer of ze nog vettig zijn en soepel schuiven. Bij opnieuw invetten eerst het oude vet 

verwijderen met een doekje (of een stukje keukenpapier met hierop evt. wat wasbenzine) en vet de 

pompen dan opnieuw in. Gebruik niet te veel vet en verdeel het goed. 

Er zijn tegenwoordig uitstekende soorten vet, speciaal hiervoor verkrijgbaar en deze voldoen echt 

beter dan vaseline. Voortreffelijk spul is bijv. Slide-Gel nr. 7 van de firma Hetman. 

 

Na iedere keer spelen is het maar een kleine moeite om het mondstuk even schoon te maken met 

een mondstuk borsteltje. Bij hardnekkige aanslag wil het ook nog wel eens helpen om het mondstuk 

een keer mee te laten draaien in de vaatwasmachine of een poosje laten weken in een kopje warm 

water met wat afwasmiddel. Bij hardnekkige kalkaanslag even in wat azijn laten staan, daarna wel 

oppoetsen want de kans is groot dat door de zure azijn het mondstuk iets roze is gekleurd. De roze 

aanslag weer wegpoetsen met zilverpoets of iets dergelijks. 

 

De mondbuis en de pompen kunnen het beste met de flexibele wisser zo eens per maand worden 

schoongemaakt en dan even naspoelen met warm water. Het afdrogen kan prima met een theedoek. 

 

Als de Hoorn een touw mechaniek heeft is het verstandig om sowieso deze touwtjes 1 á 2 x per jaar 

te vervangen, je hebt dan minder kans dat ze juist op cruciale momenten knappen. Vandaar dat het 

ook belangrijk is dat je altijd wat reserve touw bij je hebt en hier zullen dan een klein schaartje en 

evt. een zaklampje hun dienst goed bewijzen. 

 

Voor het vervangen van kurkjes of rubbertjes is wat meer tijd nodig, maar ook dit is niet echt 

moeilijk. Aan de onderkant van de cilinder zit een plaatje met twee schroefjes en aan weerskanten 

een houder voor de kurkjes/rubbertjes, dit wordt meestal het hoefijzer genoemd omdat het qua 

vorm hierop lijkt. Wanneer de beide schroefjes losgeschroefd worden dan lukt het meestal wel om 

dit hoefijzertje zo weg te schuiven, zonder dat je het hele mechaniek hoeft te demonteren. Vervang 

dan de kurk of rubber door een nieuw exemplaar, welke je met je hand in de houder drukt. (Dit kost 

soms enige moeite omdat je het kurk of rubber iets bij elkaar moet knijpen). Met een scherp mesje 

kun je dan de kurk of rubber precies op maat snijden. Je plaatst dan het hoefijzertje terug en schroeft 

hem weer vast. Je hoeft dit niet heel vaak te doen, en meestal is het zo dat wanneer je je Hoorn voor 

een grote onderhoudsbeurt bij een reparateur brengt, zij dit voor je doen, zodat je deze onderdelen 

zelf niet vaak hoeft te vervangen.  

 

Houd je aan bovenstaande tips en breng je Hoorn zo om de twee á drie jaar voor een grote 

onderhoudsbeurt bij een erkend bedrijf voor service, dan houd je een goed werkende Hoorn, waar je 

met veel plezier jaren op kunt spelen. 

 

Welke produkten kan ik het beste kopen? 

Er zijn momenteel een groot aantal verschillende en eigenlijk allemaal wel goede olie en smeer 

middelen verkrijgbaar. Persoonlijke voorkeur speelt een rol bij de keuze, of als je altijd al een bepaald 

merk hebt gebruikt en het voldoet goed, dan heb je geen reden om te veranderen. 

Voor wat betreft olie en vet voor de Hoorn gaat onze voorkeur uit naar de produkten van de firma 

Hetman. Hetman is van Amerikaanse makelij, zij hebben een groot assortiment oliën en vetten, en 

naar ons oordeel zijn ze prima! 

Wij hebben in onze winkel alle genoemde onderhoudsartikelen ruim voorradig en voor vragen of 

advies mag u ons altijd bellen of mailen, wij zijn u graag van dienst. 

 

Wij hopen dat we met dit artikel enkele goede en bruikbare tips geven en wensen iedereen veel en 

lang speelplezier toe op zijn of haar Hoorn. 

 

Pasma Muziek, 

Tjipke Pasma 
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