
101 leuke oefenspel letjes 
(Gebundelde ideetjes van verschillende Suzuki-leerkrachten.) 

 
 

• Je hoeft een stuk nooit 2 keer in dezelfde houding of op dezelfde plaats te 
spelen, breng wat variatie aan, je kan op een stoel staan, op 1 been, op de tafel, 
al liggend in bed, buiten… 

• Speel voor iedereen concerten, ochtend- middag- of avondconcerten voor 
mama, papa, broer, pop, playmobil… speel muziek bij een poppenkast  

• Tel al jouw oefenminuten op om te zien hoeveel je kan spelen op een dag, een 
week, een maand… 

• Maak een diploma voor het leren van nieuwe noten, het einde van het boek, 10 
herhalingen van een moeilijk stukje… 

• Roep een liedje uit tot lievelingsliedje van mama, papa, goudvis… 
• Maak een concerttournee door het huis met al jouw liedjes, verstop snoepjes en 

overal waar er een snoepje ligt wordt een liedje gespeeld. 
• Maak een verhaal bij een liedje om het geheugen te helpen of de sfeer beter te 

begrijpen. 
• Stapel blokken op elkaar voor elke herhaling, zo wordt het oefenen zichtbaar en 

tastbaar. 
• Laat merken dat je graag viool speelt en ervan geniet, het is als leren praten, 

fietsen of zwemmen, heel schattig en lief maar ook ernstig werk. 
• Speel eens viool alsof je kwaad bent, of verliefd, vrolijk, depressief… Speel eens 

alsof je een pingpongballletje bent, of een racewagen, behangpapier of 
chocoladepudding… Wat hoor je graag? Speel ook eens met een hoedje op, een 
pet of zonnebril. 

• Geef jouw kind keuzes die de kwaliteit van het oefenen niet beïnvloeden (bvb 
plaats vh oefenen, volgorde van liedjes..)  

• Maak gebruik van de tijd van het jaar, (sinterklaas= spelen voor de schouw, 
nieuwjaar= brief+concert…) 

• Draai de rollen om, laat je kind lesgeven aan jou. Doe de problemen op een 
vriendelijke manier na, zo leert hij alles langs een andere kant zien. Zoek ook 
naar positieve zaken, je kan een lijstje maken van de goede dingen, hoe langer 
ze spelen, hoe langer de lijst. 

• Speel met verschillende schakeringen, pianissimo, fortissimo, crescendo, grote 
en kleine bogen. Speel eens achter het hoekje, kan mama of papa de juiste 
boogstreek of schakering herkennen? 

• Maak een affiche voor een concert, nodig wat vriendjes uit, en kondig zelf je 
programma aan, wat is de titel van het liedje? De componist? 

• Maak elk jaar een foto van jouw allermooiste houding. 
• Kijken en luisteren naar grote violisten werkt stimulerend, ga eens naar een 

geweldig concert of kijk naar de Elisabethwedstrijd, maak een pronostiek.. 



• Spreek eens af met vriendjes om samen voor een concert te oefenen met een 
speeldate achteraf. 

• Werk met beloningen: stickers, stempels… 
• Doe een tv-concert, maak jezelf mooi, make-up, mooie jurk, e.d., en maak een 

filmpje 
• Organiseer een feestje omdat het boek uit is en laat de genodigden een liedje 

kiezen, of nummertje trekken… 
• Spelletje op de trap. Je begint op de onderste trede, speelt een moeilijke 

passage, als het goed is mag je een trapje omhoog, hoe hoger je komt, hoe 
meer zelfvertrouwen je krijgt. 

• Spelletje door de kamer. Je begint aan 1 kant van de kamer, per goede oefening 
kom je een stapje naar voor tot je aan het andere eind van de kamer bent. 

• Maak een aantal kaartjes van moeilijke passages, laat je kind telkens een 
kaartje trekken, laat een dobbelsteen bepalen hoeveel keer dit kaartje 
geoefend moet worden. 

• Variatie: de kaartjes gaan van het ene doosje in het andere, bepaal vooraf een 
termijn hoe snel de kaartjes van doosje moeten veranderen. 

• Dominospel: voor elke goede oefening mag je een blokje rechtzetten, als je 
klaar bent mag je een duwtje geven zodat ze 1 voor 1 naar beneden vallen. 

• Hetzelfde principe met legoblokjes, een karavaan met auto’s, kaartenhuisje, 
kralenketting… 

• De eerste vereiste van een oefensessie zou het speelplezier moeten zijn. 
• Oefen niet langer dan nodig. 

 Suzuki: “move slowly and never stop” 
 
 
 
 

Succes! ! !  
 
 
 
 
 


