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VOORSTELLEN 

Emiel HoefnagelEmiel Hoefnagel

LogopedistLogopedist

ZangpedagoogZangpedagoog

DirigentDirigent

‘NEDERLAND HEEFT BIJNA DE GROOTSTE 
KOORDICHTHEID’

In Europa zingen in 
totaal 37 miljoen 

mensen. 
1 miljoen koren. 

Nederland: ruim 1,7 
miljoen mensen 

zingt in een koor.

15.000 koren in 
Nederland. Drie 
keer zoveel als 
voetbalclubs.

Zingen populairder 
dan voetbal. (Bron: NRC 2015)

ZINGEN, WAAROM?

Zingen maakt gelukkig.
Zingen is gezond.
Zingen bevordert de 

creativiteit.
Neurotransmitters komen vrij.
Plezier, stemming. 
Zingen heeft een sociaal 

element.
Zingen verminderd stress, leidt 

af.

DOPAMINE
BELONING

ENDORFINE

Genot
Blijdschap

pijnstillend
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DE WETENSCHAP OVER MUZIEK

Science meets music

A1

Taal en muziek 
links verwerkt

Harmonie, ritme 
en melodie
rechts verwerkt

GEZONDHEID (GRENVILLE HANCOX) 

Van alles gaat beter in ons 
lijf als we zingen 

Reguleren van emoties

Hersengebieden beloning 

bacterievorming in de 
luchtwegen tegengaan door 
een betere ‘ventilatie’

Zingen bevordert de 
zuurstofopname

De zingende mens is alerter, 
meer ontspannen en minder 
vaak verkouden

NU.nl (2019)

BJORN VICKHOFF

Harten van koorzangers kloppen 
tegelijk én de hartslag wordt 
vertraagd. (bij de uitademing) en 
omhoog bij inademen)

DUITSLAND

Bloedafname bij koorleden. 

De concentratie immuunglobine
A, proteïnen die als afweerstof 
werken, én de cortisonen, 
hormoon tegen stress, nemen 
toe bij zingen. 

Zingen is stressverlagend en 
goed voor de weerstand.



Dia 5

A1 Auteur; 19-11-2018
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DE GESCHIEDENIS

Heer Halewijn 
zong een 
liedekijn;
Al die dat 

hoorde wou bij 
hem zijn.

En dat vernam 
een 

koningskind,
Die was zoo 

schoon en zoo 
bemind.

Zij ging voor 
haren vader 

staen;
'Och vader, 
mag ik naer 

Halewijn 
gaen?'

'Och neen, gij 
dochter, neen 

gij niet!
Die derwaert 
gaen  keeren 

niet.’

RIDDERS

Hertog Jan van 
Brabant 13de

eeuw - ridder

1

hield van 
vechten, 

2

dol op 
vrouwen,

3

zonder 
moeite een 
lied maken,

4

bedreven zijn 
in vechten met 
zwaard en lans 
én zingen. 

5

LONGBLAASJES ZUURSTOF- OPNAME
LONGEN BESCHADIGD

BRONCHIEN: SPIERTJES TREKKEN 
SAMEN

BRONCHIEN SLIJMVLIES
ONTSTEKING

SLIJMVLIES WORDT DIKKER 
LONGBLAASJES BESCHADIGD

• COPD 

CHRONISCH

• CHRONIC     

OBSTRUCTIVE 

PULMONARY 

DISEASE

COPD

BENAUWDHEID
ZUURSTOF

ROLSTOEL

ANGSTIG GEVOEL

HOESTEN
VEEL MEER SLIJM

BEGINNEND 

ROKERSHOEST

HUFFEN 

KORTADEMIG
BIJ AANVANG BIJ 

STEVIGE ACTIVITEIT

LATER OOK BIJ 

KLEINERE DINGEN –

TRAP OPLOPEN 

DOUCHEN 
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(Durf te)Zingen!
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Ben Cramer 

Ronnie Tober

Jacques Herb

MANUELA
4X

Anita Meijer

Anneke Grönloh

Willeke Alberti

BRANDEND ZAND EN EEN 
VERLOREN LAND

EN EEN LEVEN VOL GEVAAR
BRANDEND ZAND BEROOFT JE 

BIJNA VAN 'T VERSTAND
EN DAT ALLES KOMT DOOR HAAR
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Andre Hazes

Manke Nelis

Rob de Nijs

Oh kleine jodeljongen
Jij hebt voor mij 
gezongen
En jou liedje bracht mij in 
gedachten
naar de bergen met hun 
wond’re prachten

Vader Abraham

Ronnie Tober

Jules de Corte

Daar in dat kleine café aan 
de haven
Daar zijn de mensen gelijk 
en tevree
Daar in dat kleine cafe aan 
de haven
Daar telt je geld of wie je 
bent niet meer mee
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Jenny Arean

Mieke Telkamp

Conny vandenBos

Ik geef je een roosje mijn 
roosje
Ik geef je een roos elke 
dag
En ik hou van jou tot de 
wei zonder dauw
En de echo niet lacht om 
een lach

Hanny

Corry Konings

Annie de Reuver

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen

Als jij me aankijkt lieve schat

Wat moet ik zonder jou beginnen?

Hoor je 't bonzen van mijn hart?

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen

Al raak ik jou maar even aan

Dan wordt 't warm en koud van binnen

Ik kan niet zonder jou bestaan
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Eddy Cristiani

Manke Nelis

Louis Neefs

Ik heb je voor 't eerst 
ontmoet
Daar bij de waterkant
Daar bij de waterkant
Daar bij de waterkant
Ik heb je voor 't eerst 
ontmoet
Daar bij de waterkant
Daar bij de waterkant

Judy Garland

Peggy Lee

Doris Day

Que será, será
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que será, será
What will be, will be
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Leen Jongewaard

Willem Nijholt

Frans Halsema

m'n opa m'n opa m'n opa
In heel Europa was er 
niemand zo als hij.
m'n opa, m'n opa, m'n opa,
En niemand was zo aardig 
voor mij.
In heel Europa m'n oude opa.
Nergens zo iemand als hij, 
niemand zo aardig voor mij

Wim Sonneveld

Manke Nelis

Louis Neefs

Ach Margrietje, de rozen zullen 
bloeien ook al zie je mij niet meer
Door je tranen heen zul jij weer 
lachen net zoals die laatste keer
En al denk je "dat komt nooit meer 
dat komt nooit, nooit meer terug"
Ach Margrietje, de rozen zullen 
bloeien ook al zie je mij niet meer
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Johny Lion

Wim Sonneveld

Wim Kan

Zij dronk ranja met een rietje mijn 
Sophietje
Op een Amsterdams terras
Zij was Hollands als het gras
Als een molen aan een plas
Ik wist niet wat ik moest zeggen
Uit moest leggen
Iets wat Cupido wel weet
Dat zij mij meteen iets deed
Meteen iets deed

West side story

Sound of Music

Mary Poppins

Doos, waarop je ’n deksel doet
Ree, die vind je in het woud

Mier, die steeds maar werken moet
Fa, waar jij veel van houdt

So, dat is toch sowieso
La, die zit in het bureau

Ti, dat drink je met wat brood
En dat brengt ons t’rug bij do, do, do, do


