
Mato onderhoud

Wat is er mooier om een raak schot beloond te krijgen met een mooi geluid? Hoe kan je je mato laten klinken als een 

taiko? 

Een goed onderhouden mato ziet er strak uit, maar nog belangrijker is dat een goed onderhouden mato veel langer 

meegaat.

In deze handleiding gaan we je vertellen hoe je de mato goed onderhoudt, zodat je er langer van kunt blijven genieten.
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Als eerste zullen we je uitleggen hoe je de gaten zo kunt dichten dat het geluid goed blijft (en het vel strak). Daarna 
volgt een uitleg hoe je het vel vervangt. En als laatste een korte uitleg hoe lichte beschadigingen van de ring kunnen 

worden gerepareerd.

Wat heb je nodig?

Voor het plakken:

• Een mato-ring

• Een mato-vel (of net zoveel als je moet vervangen)

• Een pot behangplaksel

• Twee kwasten (een smalle van ca. 5 mm, en een brede van ca. 4 cm)

Voor het repareren:

• Een aantal lijmklemmen

• Houtlijm

• Evt. kleine stukjes papier

Wacht niet te lang met het repareren, hoe sneller gerepareerd, des te beter blijft de conditie van de mato. Het liefst 
repareren na elke training.

Werk ook met schoon materiaal en schone ringen. Vervuilingen verminderen de werking van de lijm, maar geven ook 
een minder resultaat van je werk. Verwijder dus eventuele zandresten van de mato-rand en van het papier met een 

borstel.

Na het plakken dus ook meteen de kwasten en schaar met voldoende water schoonspoelen en daarna goed afdrogen.
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Wegwerken van pijlgaten
Het papier van de mato zal bij de pijlinslagen in de meeste gevallen naar de voorkant uitsteken. Dit komt voornamelijk 

door het uit de mato trekken van de pijlen. 

Voor het goed dichtwerken van het papier is het nodig dat deze 'bloemen' naar de achterkant van het papier worden 

gedrukt.

Dat doe je gewoon met je vinger.
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De volgende stap is om de 'bloemen' weer vlak te krijgen. Dit doe je door met behangplaksel de gaten vanaf de 
achterkant in te drukken. Hierdoor vouw je de 'bloemen' dicht, en zie je niet veel meer van de schade.

Om het geplakte goed te laten hechten, is het nodig om het plaksel in te laten trekken in het papier.

Je begint dus om (bijv. met een kwastje) het behangplaksel rond en op de 'bloem' te deppen. Je mag dit best wel 'vet'  

aantippen. Laat het plaksel een paar minuten intrekken.

Druk na het intrekken met de vinger de ' bloem' dicht en druk het papier stevig aan, zodat de voorkant zo goed als 

mogelijk wordt gedicht. De lijm neemt als het ware de funtie van het papier over.

Als er maar een paar gaten in zitten, is het niet nodig om een nieuw vel op te plakken. Maar als er scheuren in het vel 

zitten, of er zijn gewoonweg teveel gaten (uit het verleden) in het vel aanwezig, dan wordt het tijd om een nieuw vel te 
plakken.
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Plakken van een nieuw vel
We gaan uit van een mato-ring met daarop al een set basisvellen (in de foto's hiervoor: het bruine papier) of een meer 

lagen matopapier.

Ook gaan we ervan uit dat alle 'bloemen' goed zijn gedicht en de lijm daarvan al is opgedroogd. Voor een goed  resultaat

van het plakwerk is het belangrijk dat het papier en de mato-ring droog zijn. Als je op een natte ondergrond een nieuw 
mato-vel plakt, zal het resultaat aanmerkelijk minder goed zijn.

De matovellen hebben, als ze worden geleverd, niet helemaal de juiste vorm. Voordat je ermee aan de gang gaat, zal je 
ze een beetje moeten bijknippen. De hoeken moeten iets ronder worden afgeknipt. Zie de eerste onderstaande foto voor 

de juiste vorm.

De volgende stap is om een nieuw, bijgeknipt, vel matopapier met behangplaksel in te smeren. Dit mag best 'vet' 

gebeuren. Het doel is om het papier zoveel mogelijk te verzadigen met het plaksel. Als het goed is, zal je het papier ook 
zien opbollen als gevolg hiervan.

Terwijl het papier ligt in te trekken, begin je met de rand van de mato-ring in te smeren. De rand moet goed zijn 

ingesmeerd. Begin op een punt waaraan je kunt herkennen dat je een keer bent rondgegaan (bijv. de plaats waar de twee
lagen op elkaar zijn bevestigd).

Herhaal deze stappen tot je het papier 3 keer en de ring 2 keer hebt ingesmeerd. Daarna pak je het papier aan twee 

punten op en leg je het van je af op de mato-ring.

Zorg dat de ringen van het nieuwe vel precies passen over de ringen van het oude vel. Nu het papier nog enigzins nat is,
moet dat niet al te veel moeite kosten. 
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Wrijf vervolgens vanuit het midden de luchtbellen onder het vel naar de zijkant, zodat er geen meer onder het vel te zien
zijn.

Begin daarna met het inknippen van het nieuwe mato-vel. Doe dit op regelmatige afstand, en maak de 'lippen' niet te 

breed, maar ook niet te smal. Ergens tussen de 8 en 10 knippen per kwart matopapier is goed (in totaal kom je dan 
tussen de 33 en de 37 knippen).

Vervolgens ga je de lipjes een voor een over de gelijmde rand van de mato-ring drukken. Zorg hierbij ervoor dat er een 

zo scherp mogelijke rand ontstaat. Dus geen kartelrand of een opstaande rand. De kleine onregelmatigheden kan je nog 
wegwerken zolang de lijm nog niet droog is.

Als je netjes blijft plakken kan je tot 30 a 40 lagen mato-vel over elkaar plakken voordat je al het papier moet 
verwijderen en een nieuwe reeks beginnen.
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Beginnen met een lege mato-ring
Plak bij een nieuwe reeks 2 basisvellen op de lege ring, waarbij je bij de basisvellen op dezelfde manier insmeert als een

mato-vel. Let bij het plakken van de tweede matobasisvel erop dat je de vezels van deze basisvel haaks op de eerste 
basisvel plakt. Zorg er ook voor dat het eerste basisvel droog is voordat je het tweede erop plakt. Laat in dit geval ook 

de tweede basisvel helemaal opdrogen voordat je de eerste mato-vel erop plakt.

Vervolgens ga je verder zoals beschreven bij het plakken van een nieuwe vel.
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Reparatie van de mato-ring
Soms raakt iemand de rand van de ring, en dan moet je gaan besluiten of de beschadiging niet te klein is om te 

repareren. Bij kleine beschadigingen loont het de moeite niet om de lijmen, of valt er niets te lijmen.

Bij grotere beschadigingen kan je het gespleten hout weer repareren door in de spleet wat houtlijm te spuiten (niet 
teveel). 

Laat de lijm een aantal minuten intrekken, en zet daarna de houtklem op deze plek en 

draai deze goed strak aan. 

TIP: Als de spleet, door bijvoorbeeld opstaande splinters, zich niet laat dichtdrukken 

(gewoon met de vingers), kan je deze opstaande splinters voorzichtig proberen te 
verwijderen met een kleine beitel of een schroevendraaier voordat je de houtlijm 

aanbrengt.

TIP: Door de druk van de lijmklem kan het gebeuren dat de lijm naar buiten komt en 

de lijmklem zelf vastplakt aan de ring. Om dit te voorkomen kan je een klein stukje 
papier (bijvoorbeeld een van de hoekjes die je afgeknipt hebt van de matovellen) 

onder de bek van de lijmklem te plaatsen. Dit stukje papier zal dan misschien 
vastplakken aan de ring, maar daarmee voorkom je dat je de ring beschadigt met het 

loshalen van de klem.

Laat de lijm minimaal een avond drogen voordat je de klem weer verwijdert. 
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TIP: De bek van een lijmklem is recht, de mato is rond, dat geeft mogelijk wat onnodige spanning 
op het punt waar deze klemt. Om de druk wat gelijkmatiger te verdelen kan je ervoor kiezen om 

een deel van een in stukken gezaagde oude mato-ring te gebruiken als hulpmiddel bij het verdelen 
van de druk. 

Als de klem bij het verwijderen, ondanks de tips, toch wat vast zit, kan je met een aantal vriendelijke tikjes de lijmklem 

loskrijgen.

Met snel en regelmatig repareren van deze beschadigingen zorg je ervoor dat je mato-ringen langer meegaan.
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