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Een Chromatische Mondharmonica 
 

 
 
Een “Chromatische Mondharmonica” is een prachtig instrument dat vele mogelijkheden biedt en 
zeker ook inzake samenspel met andere instrumenten. De oefeningen die ik uitgeschreven heb 
zijn er het beste bewijs van. 
Mijn methodeboek is vooral gericht op diegene die met zelfstudie een mondharmonica wil leren 
bespelen. 
Ik wil dan ook zeer veel informatie meegeven en die is van allerlei aard, kijk maar naar de 
inhoudstafel en je bent meteen overtuigd van de veelzijdigheid van het document.  
Vooral ook wil ik u een beetje begeleiden in het maken van een keuze want het aanbod aan 
mondharmonica’s is gewoon groot! Allerlei merken en allerlei systemen worden op de markt 
aangeboden. En ik heb dan ook moeite gedaan om mij te vergewissen van de enorme 
verscheidenheid die de muziekindustrie te bieden heeft. 
In dit document heb ik verschillende versies besproken opdat je toch een beetje zou 
geïnformeerd zijn over de veelzijdige aanbieding van de Chromatische mondharmonica’s en ik 
vond dat ik u dat ook niet mocht onthouden. 
Voor mij was de keuze vlug gemaakt…! Ik heb geopteerd voor een instrument waar je toch wat 
mogelijkheden mee hebt en dat voor een beginner haalbaar is om er mee te leren werken. 
Bovendien is het ook belangrijk dat je er ook later nog aardig wat kan mee doen. 
Het is de “Chrometta 12 versie C” geworden, het valt binnen een schappelijke prijsklasse. Al mijn 
oefeningen heb ik voor dat instrument aangemaakt. 
De oefeningen beginnen vrij eenvoudig en met een rijke bagage aan informatie gaan je dan 
“step by step” naar een hogere moeilijkheidsgraad. 
De veelzijdigheid van onderwerpen die ik voor deze methode heb aangesneden moeten u in 
staat stellen om op redelijke termijn reeds een aardig stukje “mondharmonica” te kunnen spelen. 
Dagelijks een half uurtje oefenen moet je leuze zijn en dan ga je spoedig ervaren hoeveel 
vorderingen je maakt! 
Dit boek is een aanrader voor de beginner en voor wie zelf dit boeiend instrument wil leren 
bespelen. 
 
Hierna lees je de inhoudsopgave van de behandelde items. 
 

http://www.julienkeymolen.be/nl/links


Inhoudstafel 
 
1 Woord vooraf 

 

2 Gebruik van de CD 

 

a CD symbool & trackinformatie 

b Info over de oefeningen vertolkt op CD 

c Samenspel met andere instrumenten 

 

3 Aanbod Chromatische Mondharmonica’s  

 

a Algemeen 

b Chromettareeks van Hohner 

c Andere merken en ander systemen 

 

4 Even kennis maken 

 

5 Van Nabij bekeken 

 

a Algemeen 

b Beschrijving van de delen van een Chromatische Mondharmonica 

 

6 Vakjes (kanalen) waarin je de noten kan vinden 

 

a Werking van de schuif 

b Verschillen per instrument 

c Welke noten zitten in welke vakjes(kanalen) 

d Blazen en inhaleren 

 

7 Een stukje notenleer 

 

a Betekenis van de term “Diatonisch” 

b Tetrachorden 

c Betekenis van de term “Chromatisch” 

d Betekenis van de term “Enharmonie” 

e Betekenis van de meerduidigheid 

f Notenwaarden en dito rusten 

g Wijzigingstekens 

h De Grote Tertstoonladders met “kruisen” 

i De Grote Tertstoonladders met “bémollen” 

j De kleine tertstoonladders met “kruisen” 

k De kleine tertstoonladders met “bémollen” 

l De Chromatische toonladders 

m Maatcijfers en allerlei tekens 

n Triolen en kwartolen 

 

8 Speelhouding 

 

a Het instrument vasthouden 

b Het instrument aan de mond zetten 



c Bediening van de schuif 

d Belangrijke adviezen 

 

9 Uw toon verzorgen 

 

a Algemeen 

b Middenrifademhaling 

c Gouden regel 

d Houding van de lippen 

e Trucjes 

 

10 Vibrato 

 

a Algemeen 

b Mondvibrato 

c Handvibrato 

 

11 Praktische tips 

 

a Een goede raad 

b Trucjes 

c Kanalen (notenvakjes) en notennamen met uitgetrokken schuif 

d Kanalen (notenvakjes) en notennamen met ingedrukte schuif 

 

12 Speciale technieken 

 

a Algemeen 

b Tongwerk 

 

• Tongslagtechniek 

• Tweevoudige tongslag 

• Gebonden noten spelen 

 

13 Bijzonderheden 

 

a Opmerking die geldt voor alle oefeningen die gaan komen 

b Alle oefeningen werden uitgeschreven voor een “Chrometta 12 – versie C” 

 

14 Aan de slag 

 

a Allerlei tips 

b Oefeningen “step by step” 

c Bijkomende info bij de oefeningen 

 

15 Slotbeschouwing 

De volgende composities voor Chromatische Mondharmonica zijn eveneens beschikbaar bij DMP 
 
118.099 Air in C   Chrom. MH. en Piano 
118.100 Duet in Dialogue  Twee Chrom. MH. 
118.102 I Love My Harmonica Chrom. MH. en Piano 
118.105 2 Duets   Chrom. MH. 



 
Alles werd uitgegeven bij DMP Antwerpen.  
Bezoek ook regelmatig mijn website om geïnformeerd te zijn inzake mijn nieuwe composities 
voor mondharmonica enerzijds, en anderzijds om te vernemen welke diverse andere partituren 
van velerlei aard tot mijn repertoire behoren. 
Alles werd uitgegeven bij DMP, je hoeft alleen maar de titel en het nummer van uitgifte te 
vermelden om te bestellen in elke muziekhandel. 
Bij de uitgever hans@dmp.be  kan je ook altijd voor meer info terecht. 
Mijn website: 
www.julienkeymolen.be  
 
Met dank voor uw bezoek! 
 

Methodeboek voor Chromatische mondharmonica 
“Step by step” – uitgiftenummer - 118106 
 
Composities voor Twee Chromatische Harmonica ‘s 
 
118.100 (2) Duet in Dialogue  
Voorbeeld: zie Chromatische Mondharmonica voorbeeldblad 1 
 
118.105 2  Duets (2 voorbeelden) 
Voorbeeld: zie Chromatische Mondharmonica voorbeeldblad 2 – 3  
 

Composities voor Chromatische Mondharmonica & Piano 
 
118.099 Air in C 
Voorbeeld: zie Chromatische Mondharmonica voorbeeldblad 4 
 
118.102 I Love My Harmonica 
Voorbeeld: zie Chromatische Mondharmonica voorbeeldblad 5 
 
 

 

 
 
Voorbeeldbladen composities voor Chromatische Mondharmonica 

mailto:hans@dmp.be
http://www.julienkeymolen.be/


Muziekvoorbeelden Chromatische Mondharmonica     Voorbeeldblad 1 
 

 
 
 
              nr. uitgifte 118.100 
 



 
Muziekvoorbeelden Chromatische Mondharmonica     Voorbeeldblad 2 
 

 
 
        nr. uitgifte 118.105 – 1  
 
 
 



 
Muziekvoorbeelden Chromatische Mondharmonica     Voorbeeldblad 3 
 

 
 
 
 
          nr. uitgifte 118.105 – 2  
 
 



 
Muziekvoorbeelden Chromatische Mondharmonica     Voorbeeldblad 4 
 

 
 
 
 
 
            nr. uitgifte 118.099 
 



Muziekvoorbeelden Chromatische Mondharmonica     Voorbeeldblad 5 
 
 

 
              
 
  nr. uitgifte 118.102 
 


