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DOOR: JAAP HOEK

voorwoord

Redactioneel

Lidmaatschap
Nieuwe leden aanmelden bij Wim Stokwielder, tel: (0416) 34 38 16 of per e-mail: administratie@egta.nl.
Adreswijzigingen idem.
De contributie bedraagt € 30,- per kalenderjaar (€ 20,- voor student-leden)
IBAN: NL16 INGB 0003067745 t.n.v. EGTA-Nederland.

Adverteren / contributies
Inlichtingen over tarieven van advertenties en over de contributie bij Wim Stokwielder, tel: (0416) 34 38 16.

Redactie
Kopij zenden naar het secretariaat of naar: info@egta.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden 
artikelen zonder opgave van redenen te wijzigen en in te korten.
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Jaap Hoek, voorzitter
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Wim Stokwielder, penningmeester
Andy Beijnon
Lotte Brekelmans (voorgedragen)
Marie-Anne Gubbels
Lex van Hulten
Hermine Veltkamp

Secretariaat / redactieadres
Tijdelijk postadres
Jaap Hoek
Kapelstraat 103 
5046 CL  Tilburg
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Kennis en ervaring gebundeld in boek Plankenkoorts

(getiteld ‘Podiumvrees, taboe 
onder musici’ – red.)

een gesprek met rob faltin

DOOR: LOTTE BREKELMANS

Plankenkoorts: ‘Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest’

Trillen, zweten, een onwezenlijk gevoel… Je staat op het podium, je raakt volledig in paniek en verliest de 

controle over je performance. Veel musici zullen deze vervelende verschijnselen herkennen als de symptomen 

van podiumangst. Ligt het aan mij? Ligt het aan mijn omgeving? Hoe kom ik er vanaf? Is er eigenlijk wel iets 

aan te doen? In 2011 verscheen het door Rob Faltin geschreven zelfhulpboek ‘Plankenkoorts’, met daarin 

praktische tips en oefeningen om podiumangst te overwinnen. Met Rob ging ik in gesprek over zijn boek en 

over de behandeling van podiumangst.
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Wat kan nu de oorzaak zijn die ten grondslag ligt aan de po-
diumangst? Heeft het te maken met de competitieve wereld 
waarin musici leven? 

Heeft het dan misschien iets te maken met het type mensen 
dat kiest voor het beroep van musicus? Niet iedereen kiest 
namelijk zomaar voor dit vak. Ligt daar misschien dan toch 
een deel van de oorzaak? 

Exposuretherapie

1 Exposure als een gedragsexperiment

2 Exposure in verschillende contexten

(Rob Faltin speelt sinds 
enkele jaren trompet op amateurniveau – red.)
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3 Exposure aan afwijzing

Zelfwaarderingsoefeningen

Medicatie en zelfkennis

http://www.robfaltin.nl

www.bol.com

http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/reportage-detail/
podiumvrees-taboe-onder-musici


