DIDGERIDOO GEBRUIKSAANWIJZING & ONDERHOUD
Van harte gefeliciteerd met je didgeridoo! Jouw didgeridoo gaat jarenlang mee, mits je er goed mee omgaat en er goed voor
zorgt. Om maximaal van je instrument te kunnen blijven genieten, is het van groot belang om de onderstaande instructies
zorgvuldig door te lezen en op te volgen.
Een didgeridoo moet ten alle tijden voorzichtig worden behandeld. Het is een houten muziekinstrument dat, zoals alle houten
instrumenten, gevoelig is voor temperatuurschommelingen, verschillen in vochtigheidsniveau‘s en op de grond vallen.
Acclimatiseren:
Zodra je nieuwe didgeridoo in jouw huis arriveert, is het van groot belang er voorzichtig mee om te gaan. De didgeridoo moet
allereerst acclimatiseren. Het vochtigheidsniveau in jouw huis is anders dan waar de didgeridoo vandaan kwam. Verder kan het
hout aan de binnenkant droog zijn doordat de didgeridoo volledig nieuw is of omdat er enige tijd niet op gespeeld is.
Het blazen op een didgeridoo zorgt ervoor dat het vocht van je adem de binnenkant van het instrument nat maakt. Daarom is
het erg BELANGRIJK om op de eerste dag NIET MEER DAN EEN PAAR MINUTEN op je nieuwe didgeridoo te spelen. Het
instrument absorbeert het vocht van jouw adem in deze paar minuten en het hout van de didgeridoo zal daardoor enigszins
uitzetten. Geef de didgeridoo de tijd om een evenwicht te vinden met zijn nieuwe omgeving door het instrument tot de
volgende dag te laten rusten. De volgende dag kan je dan weer een paar minuten spelen. Dit patroon herhaal je gedurende 1,5
week vanaf het moment dat de didgeridoo jouw huis in kwam. Hiermee heeft de didgeridoo voldoende tijd om te
acclimatiseren en voorkom je scheurvorming in het hout.
Let op: het bovenstaande geldt ook voor gerepareerde didgeridoos.
Temperatuurschommelingen:

Zet de didgeridoo niet naast een kachel, radiator of in de zon, bijv. voor een raam.

Laat de didgeridoo niet achter in een koude auto of in een auto waar de zon vol op brandt.

Zet de didgeridoo niet rechtop tegen de muur vanwege valgevaar.

Warm de didgeridoo ca. 10 minuten op met rustig inspelen / blazen.

Laat de didgeridoo na het spelen tenminste 1,5 uur goed opdrogen door hem op de grond te leggen.

Onderhoud:
Omdat je door de didgeridoo heen blaast en de binnenkant van het instrument nat wordt, kunnen bacteriën zorgen voor een
onaangename geur. Dit kan je tot een minimum beperken door altijd goed je mond met water te spoelen voordat je gaat
spelen. Wat druppeltjes eucalyptusolie in de didgeridoo zorgen verder voor een fris instrument.
Scheurvorming:
Het vocht van je adem maakt de binnenkant van de didgeridoo nat terwijl je speelt. Als er aan de binnenkant van de nek druk
in het hout aanwezig is, kan het extra ademvocht een scheur veroorzaken. Dit kan in alle didgeridoos van alle houtsoorten en
alle prijsklassen gebeuren. Soms ontstaan er 1 of 2 haarscheurtjes die na enkele dagen vanzelf weer dichtgaan. In geval van
een permanente scheur of barst waar lucht doorheen lekt, zijn er een tweetal opties waarmee je zelf het hout kan verzegelen:
1.
Bijenwas:
Een snelle en efficiënte Aboriginal manier om een lek in een didgeridoo te verhelpen. Dicht de scheur of barst door er
verwarmde bijenwas overheen te smeren. De bijenwas kan je met behulp van een föhn verwarmen.
2.
Houtlijm:
Zeer geschikt om kleine scheuren of barsten te repareren. Giet de lijm in de scheur of barst. Laat het hout wat lijm absorberen,
wacht 30 seconden en haal er vervolgens een papieren doek overheen. Schuur daarna het betreffende gebied met
schuurpapier waardoor de scheur of barst met het houtschaafsel gevuld wordt. Daarna weer schoonvegen.
Beoordeel of er nog meer houtlijm in de scheur of barst gegoten kan worden. Indien dit het geval is, herhaal het bovenstaande
proces. Tenslotte breng je een nieuwe beschermlaag over het gerepareerde deel (of op de hele didgeridoo) aan. Hiervoor kan
je elke kwaliteit bootlak of vernis gebruiken.
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