
12 eigenschappen die een succesvolle zanger nodig heeft:
Goed leren zingen is belangrijk als je het podium wilt betreden als zanger. Maar wat 
moet je nog meer kunnen als je echt succesvol wilt worden?
Ik heb 12 eigenschappen voor je opgeschreven die ik belangrijk vind om succes te 
krijgen als zanger. Nog niet alles in huis? Begin vandaag om jezelf te verbeteren!
 1. Liefde voor het vak, liefde voor de muziek die je maakt en de magie van het podium.
Zonder liefde wordt zingen slechts hard werk en zijn de lange uren het al snel niet waard. 
Succesvolle zangers zingen en musiceren veel met anderen en genieten hiervan. Ze 
zoeken zo veel mogelijk momenten op om muziek te maken en te groeien!
2. Goede zangtechniek en ademsteun. Kennis van wat je stem doet en kan heb je nodig 
als je succesvol wil zijn als zanger. Stemproblemen ontwikkelen wil niemand, en dit 
gebeurt de 'beste' zangers. Je techniek aanpassen aan de eisen van het moment kan 
alleen als je de juiste kennis in huis hebt.
3. Weet de juiste mensen en een goede leeromgeving om zich heen te verzamelen. 
Mensen die je dingen kunnen leren. Heeft een goede zangcoach! Wees sociaal en bouw 
een netwerk dat je steunt!
4. Kan omgaan met kritiek. Durft zich kwetsbaar op te stellen en te groeien. Stilstand is 
achteruitgang. Als je afgewezen wordt voor een auditie, optreden of opnamesessie. 
Gewoon de moed er in houden!
5. Heeft drive en discipline. Ik kende een zangeres die twee jaar lang elke ochtend om 7 
uur begon met opnemen in haar thuisstudio. Na die 2 jaar publiceerde ze een succesvol 
album! Ze werkte hard door en gaf NOOIT op.
6. Straalt zekerheid en plezier uit op het podium. Niemand heeft zin om te kijken naar 
iemand die zich niet op z'n gemak voelt.
7. Heeft muzikale oren. Er zijn ook zangers met een goede stem en prima techniek, maar 
ze zijn enkel zangers geen muzikant. Een succesvolle zanger is tevens muzikant. Hij leert 
zichzelf noten lezen en een instrument bespelen. Hij schrijft misschien eigen repertoire of 
op z'n minst arrangementen.
8. Zakelijk inzicht. Succesvolle zangers plannen hun carriere en zoeken de juiste kansen 
uit om te komen waar ze willen. Doelen stellen. Privé en zakelijk scheiden. Nederlagen 
niet persoonlijk nemen. 
9. Heeft een mooie stem. Zeker niet de belangrijkste eigenschap. Maar het helpt wel.
Een mooie stem trekt mensen naar je toe. Succesvolle zangers zijn zich bewust van het 
effect dat hun stem heeft en zetten deze kwaliteit in. Het maakt niet uit wat voor type stem 
je hebt, als je de kwaliteit ervan maar benut.
10. Is positief ingesteld. Geldt op muzikaal, persoonlijk en zakelijk niveau. Als je kansen 
ziet in plaats van bedreigingen, dan ligt succes in het verschiet.
11. Kan onderhandelen. Je kent je waarde als zanger en deinst niet terug voor harde 
onderhandelingen. Wees bereid hier tijd en moeite in te steken. Het is de moeite waard 



om je nek uit te steken! Overtuig de ander van je talent en de waarde die jij toevoegt aan 
een event!
12. Je muziek is een geschenk. Je zet je hele persoonlijkheid in en geeft je helemaal aan 
het publiek. Zie je in dat je op deze manier op het podium moet staan? Dan is het werkelijk 
genieten voor iedereen in de zaal. Jij bent je muziek en gaat er in op. Het publiek wordt 
meegenomen in een andere realiteit. Het gaat je niet om roem, het gaat je er om je muziek 
te delen met anderen. Dat is een grote kwaliteit.


