
 
 
 
 
Checklist aandachtspunten piano’s en vleugels 
 
 
Uiterlijk en afwerking 
 

- Is het houtwerk intact? Missen er delen? 
- Moet de piano opnieuw worden gespoten? 
- Is de piano op een ongebruikelijke manier gerestyled? 
- Zie je los fineer (teken van waterschade)? 
- Zie je lijmresten? 

 
Stemblok en stemming 
 

- Op hoeveel Hz is de stemtoon (A4) gestemd?  1

- Zien de stempennen er allemaal hetzelfde uit? 
- Staan de stempennen overal op dezelfde afstand van elkaar? 
- Staan de stempennen allemaal onder dezelfde hoek in het gietijzer? 
- Is het gietijzer intact rondom de plek waar de stempen zit? 
- Zie je rare kleuren op plekken waar de stempen in het gietijzer verdwijnt (dat is 

een aanwijzing dat er met lijm of andere chemicaliën is gewerkt om de stempen 
vast te zetten)? 

- Als het stemblok zichtbaar is, zie je scheuren of barsten? 
 

Snaren 
 

- Zie je roest op de snaren? 
- Ontbreken er snaren? 
- Zijn de snaren overal even vaak om de stempen gewikkeld? 
- Zie je verschillende kleuren staalsnaren? 
- Zie je verschillende kleuren bassnaren (koper)? 
- Klinken de lage tonen helder en resonerend? 

 
Kammen 
 

- Zie je scheuren of barsten in de kammen? 
- Zijn de kammen compleet of mist er een stukje hout uit? 

 

1  Er zijn gratis apps te downloaden waarmee je smartphone de toonhoogte kan vaststellen, 
bijvoorbeeld ‘Tuner - Pitched!’ voor Android of ‘Pitched Tuner’ voor IOS 
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Zangbodem en ribben 
 

- Bespeel alle toetsen: is de toon gelijkmatig? 
- Hoor je ratelende, zoemende of krakende geluiden? 
- Is de zangbodem vrij van scheuren? 
- Als oude scheuren gevuld zijn, zie je nieuwe scheuren rond deze vulling? 
- Is de zangbodem rond de omtrek gelijmd of voorzien van een koord? 
- Zitten de ribben vast aan de zangbodem? 
- Bij een eventuele scheur: zit de rib aan beide kanten vast of aan één kant? 

 
Toetsen, hamers en dempers 
 

- Doen alle toetsen het? En als niet, kun je achterhalen waarom niet? 
- Ontbreken er onderdelen? 
- Staan de hamers parallel aan de snaren? En raken de hamers alle snaren die bij 

de toets horen? 
- Zijn er hangende of traag reagerende toetsen? 
- Staan de dempers recht boven de snaren? 
- Hoe is de toestand van het vilt op de hamerkop? Hoe diep zijn de groeven? Zijn 

de groeven duidelijk? En zijn alle snaarafdrukken zichtbaar? 
- Zie je hamerkoppen met pluizig, beschadigd, incompleet wol (mogelijk schade 

veroorzaakt door motten)? 
- Als je alle toetsen op dezelfde manier zacht speelt, hoor je ze allemaal even luid?  

 
 

Pedalen 
 

- Linkerpedaal: bij een piano wordt de afstand tussen de hamers en de snaren 
verkort bij het intrappen van het linkerpedaal, bij een vleugel verschuift het 
toetsenbord. Werkt dit bij deze piano? 

- Rechterpedaal: het rechterpedaal brengt alle dempers omhoog zodat de snaren 
niet meer worden gedempt. Komen alle dempers omhoog? En tot dezelfde 
hoogte? 

- Rechterpedaal: vallen alle dempers tegelijk terug als je het pedaal loslaat? 
 

Instrumentinformatie 
 

- Heeft de piano een serienummer? 
- Is er een recente geschiedenis beschikbaar van het instrument 

(onderhoudsboekje, naam van een pianostemmer)? 
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Ruimte voor aantekeningen 
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