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Enige tips voor het onderhoud van uw koperblaasinstrument. 

 
� Na het spelen het instrument altijd met een (zilver) poetsdoek afnemen en opwrijven. 

Dit om inwerking van zweet en vuil op lak of verzilvering te voorkomen. 
 

� Ventielen regelmatig (± 1x per week) oliën. Draaicilinders idem, bij voorkeur met rotorolie, 

deze is iets dikker dan ventielolie en blijft daardoor ook iets langer werkzaam. Goede olieproducten  

zijn o.a. Hetman, Ultra Pure, Monster Oil, Yamaha, La Tromba, Al Cass Fast en de natuurlijke oliën van  

de firma Kreul. 
 

� Eens per maand de ventielen reinigen met warm water, de toongaten voorzichtig met een 

borstel reinigen en het ventielhuis met een katoenen doek met hierop evt. wat wasbenzine 

doorpoetsen. Hierna het ventielhuis wel even flink doorblazen om de eventueel achtergebleven 

pluisjes van de doek te verwijderen. 
 

� Draaicilinders liever niet uit elkaar halen, aangezien deze mechanieken ingewikkeld zijn is het 

verstandig om dit te laten doen door een erkend reparatiebedrijf. Het mechaniek wel regelmatig 

oliën met wat dikkere olie, zoals Hetman nr. 13, 13.5, 14 & 15, indien gewenst kunnen wij hier 

enige uitleg en voorlichting bij geven, zie onder voor onze contactgegevens .  
 

� De stempomp en coulispompen met enige regelmaat (± eens per maand) even weken in lauwwarm 

water met wat afwasmiddel en daarna met een borstel reinigen. Hierna opnieuw invetten.  Hetman, 

Ultra Pure, La Tromba, Yamaha en diverse andere merken hebben hier prima vet of gel voor. Oud vet 

eerst verwijderen met een doekje of stukje keukenpapier, met hierop evt. weer wat wasbenzine.  
 

� Ook zo ongeveer eens per maand met een spiraalreiniger de mondbuis schoonmaken (de 

stempomp er dan uitnemen), naspoelen met warm water en drogen met een theedoek. Bij een 

Trombone deze behandeling toepassen op de schuif, en deze dan weer opnieuw invetten. Een 

topproduct hiervoor is: Yamaha Trombone Slide Lubricant. Daarnaast is er Slide-o-mix, Hetman 

Slide spray of de klassieke Slide-cream. 
 

� Het mondstuk ook ± 1x per maand even een poosje in een kopje warm water met afwasmiddel 

laten staan, daarna schoonmaken met een mondstukborsteltje. 

(Het mondstuk kan evt. ook zo nu en dan in het bestekbakje van de vaatwasser meedraaien). 
 

� Beschikt uw instrument over één of meer triggers, smeer deze(n) dan regelmatig opnieuw in met 

triggerolie. Uitermate geschikt hiervoor zijn o.a. Hetman Slide olie nr. 4, 5 & 6. 
 

� Mochten er toch nog problemen zijn, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij 

lossen de problemen graag voor u op. Bovendien is het verstandig om de instrumenten sowieso 

eens per 2 á 3 jaar na te laten kijken voor een grote beurt. In onze winkel vindt u uiteraard altijd 

een ruime voorraad van alle genoemde onderhoudsmiddelen. 
 

� Tot slot hopen wij dat u iets aan deze tips heeft, en daardoor nog langer en wellicht nog meer 

speelplezier heeft van uw instrument! 


