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Inleiding
 

 
 

Dit is het resultaat dat je straks krijgt. Deze geweldige, schattige reacties die je 

uit kan lokken bij de kinderen. Deze reacties krijg je door de muziek die jij voor 

ze gaat maken met de gitaar en het zingen van leuke kinderliedjes. De eerste 

stappen van gitaar leren spelen kunnen lastig zijn. Even doorzetten en trots zijn 

op wat je al meer kan dan eerst. Wanneer je gitaar begint te spelen, zal je al 

gauw gemotiveerd raken door de kinderen die op jouw muziek reageren. 

Iedereen kan het leren. Het hoeft niet perfect te klinken. Je presteert beter als 

je fouten durft te maken en kinderen beoordelen je niet. Zij worden al blij als er 

muziek voor ze wordt gemaakt. Veel succes en plezier en vergeet vooral niet in 

jezelf te geloven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle video’s uit deze handleiding in één afspeellijst, ga naar: 
http://mirjamvanvulpen.nl/gitaarlerenspelen 

http://mirjamvanvulpen.nl/gitaarlerenspelen
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Gitaar stemmen 
 

Zorg dat je weet welke kant je de stemknop op moet draaien om de snaar 

strakker of losser te spannen. (Zie de afbeeldingen hieronder)  

 

  

   AFBEELDING  1: GITAAR STEMMEN STRAKKER        

             AFBEELDING  2: GITAAR STEMMEN LOSSER 

Draai de snaar niet te strak, want het risico dat de snaar dan breekt is groot. 

Wees ook weer niet té bang dat de snaar breekt, want de snaar moet wel goed 

gestemd zijn natuurlijk. 

Elke snaar wordt met een letter aangeduid. De snaren heten van de dikste naar 

de dunste snaar: E-A-D-G-B-E. 

Onthoud deze letters van de snaren met: ‘Een Aap Die Geen Bananen Eet’. 

 

 

Stemapparaatje 

 

Er bestaat een stemapparaatje met een interne microfoon die de trillingen van 

de gitaar registreert. Deze klem je op de kop van de gitaar. Hiermee kan je per 

snaar de gitaar stemmen. 

 

 

AFBEELDING  3: STEMAPPARAATJE 
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Instructies 

 

1. Zet het stemapparaatje aan door 2 seconden lang op het knopje te drukken. 

Op deze manier zet je het stemapparaatje ook weer uit. 

 

  

AFBEELDING  4: STEMAPPARAATJE AANZETTEN 

 

2. Het lijntje afgebeeld op het stemapparaatje beweegt naar links of rechts als 

je aan de stemknoppen draait en de snaar aanslaat. Dat lijntje moet in het 

midden zitten om het juiste geluid van de snaren E, A, D, G, B en E te krijgen. 

Zodra dit is gelukt, wordt het schermpje groen. 

 

                                                                     
                       Dit is goed                                                             Dit is fout 

AFBEELDING  5: STEMAPPARAATJE GOED VOORBEELD               

               AFBEELDING  6: STEMAPPARAATJE FOUT VOORBEELD 
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3. Zorg ervoor dat het stemapparaatje wel juist ingesteld is voor de gitaar. Je 

kan het stemapparaatje namelijk ook zo instellen dat je het voor andere 

muziekinstrumenten kunt gebruiken. Wanneer je onderaan in het schermpje 

een ‘C’ ziet staan, staat het stemapparaatje juist ingesteld. Staat er een andere 

letter, druk je zo vaak op het knopje totdat hij ingesteld is op ‘C’. 

Elke keer wanneer je op het knopje drukt, schuift hij een letter op naar rechts. 

 

                                   
                     Dit is goed                                                              Dit is fout 

AFBEELDING  7: STEMAPPARAATJE GOED INGESTELD                 

                  AFBEELDING  8: STEMAPPARAATJE FOUT INGESTELD 
     

App 

 

Heb je geen stemapparaatje? Download dan gratis de app GuitarTuna op je 

telefoon of tablet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AFBEELDING  9: APP GUITARTUNA 
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Heb je een iPhone of iPad? Dan kun je de app installeren in de App Store. 

 
                                            Klik op de afbeelding 
 

 

Heb je een Samsung of andere Android telefoon of tablet? Dan kun je de app 

installeren in de Google Play Store. 

 
                                            Klik op de afbeelding 
 

 

 

Deze video helpt je om de gitaar te stemmen met een stemapparaat 

 

1. Ga naar www.youtube.com 

2. Zoek op ‘Gitaar stemmen met een stemapparaat’ 

3. Dit is de video:  

 
Of klik op de afbeelding 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/G0aisshCgtw
https://itunes.apple.com/us/app/guitartuna-tuner-for-guitar-bass-and-ukulele/id527588389?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovelin.guitartuna&hl=nl
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Gitaar benaming 
 
Hieronder staan de onderdelen van een akoestische gitaar beschreven in een 

afbeelding. Bij het leren gitaar spelen kom je vaak het begrip ‘frets’ tegen. Dit 

zijn de (stalen) balkjes die dwars op de hals van de gitaar liggen. De ruimte 

tussen deze frets worden hier voor het gemak ‘vakjes’ genoemd. Door het 

indrukken van deze vakjes kun je veel meer klanken per snaar produceren. 

 

 

                                                   AFBEELDING  10: GITAARBENAMING 
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Gitaar vasthouden 
 
1. Probeer rechtop te zitten en je rechterarm te ontspannen 

2. Houd de gitaar dicht tegen je aan en probeer de gitaar recht te houden.  

Veel beginners zullen de gitaar schuin willen houden om zo de snaren te 

kunnen zien, maar wanneer je dat doet, is het bijna niet mogelijk om je vingers 

goed op de snaren te krijgen. Vertrouw dus op jezelf en houd de gitaar en hals 

recht. Je zal zien dat je op deze manier veel sneller gitaar leert spelen. 

3. Houd je elleboog haaks ten opzichte van de hals van de gitaar. 

4. Plaats je duim op de achterkant van de hals. 

5. Leg je duim niet volledig plat neer aan de achterkant van de hals, want dan 

kan je met je vingers minder goed bij alle vakjes. 

 

                                                                                                                                                                        
 

 
AFBEELDING  11:  JUISTE  HOUDING                                                                                  

 

 

Deze video helpt je om de gitaar vast te houden op de juiste manier 

 

1. Ga naar www.youtube.com 

2. Zoek op ‘Gitaarles: houding bij het gitaar leren spelen’ 

3. Dit is de video: 

 Of klik op de afbeelding 

 

  

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4eOSChx1jv0&list=PLanmeWu-g4pmYrAJsce3QqWjdDsGaZVcU&index=2
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5 beginnersfouten 

 

Lukt het je niet om de gitaarakkoorden goed te pakken, trillen de snaren of lukt 

het niet om je vingers genoeg uit elkaar te zetten? 

Van fouten kun je leren, daarom laat ik de 5 meest gemaakte beginnersfouten 

zien, zodat jij ervan kunt leren. 

 

Een rechtshandige gitaar omdraaien, omdat je linkshandig bent 

 

1. Ga naar www.youtube.com 

2. Zoek op ‘1ste veelgemaakte fout met gitaar spelen | Leergitaar.nl’ 

3. Dit is de video: 

 
Of klik op de afbeelding 
 

De vakjes van de gitaar op de verkeerde plaats indrukken 

 

1. Ga naar www.youtube.com 

2. Zoek op ‘2de veelgemaakte fout met gitaar spelen | Leergitaar.nl’ 

3. Dit is de video: 

 
Of klik op de afbeelding 
 

Je elleboog schuin ten opzichte van de hals van de gitaar houden 

 

1. Ga naar www.youtube.com 

2. Zoek op ‘3de veelgemaakte fout met gitaar spelen | Leergitaar.nl’ 

3. Dit is de video: 

 
Of klik op de afbeelding 
 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XXAHb0qWOp4
https://www.youtube.com/watch?v=0Qj3Brb2e74&list=PLanmeWu-g4pmYrAJsce3QqWjdDsGaZVcU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=mtHj5Q6lJwI&index=5&list=PLanmeWu-g4pmYrAJsce3QqWjdDsGaZVcU
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Je vingers tijdens het gitaar spelen te hoog boven de snaren houden 

 

1. Ga naar www.youtube.com 

2. Zoek op ‘4de veelgemaakte fout met gitaar spelen | Leergitaar.nl’ 

3. Dit is de video: 

 
Of klik op de afbeelding 
 

Met één vinger gitaar spelen in plaats van alle vingers 

 

1. Ga naar www.youtube.com 

2. Zoek op ‘5de veelgemaakte fout met gitaar spelen | Leergitaar.nl’ 

3. Dit is de video: 

 
Of klik op de afbeelding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wp7ey98zz58&list=PLanmeWu-g4pmYrAJsce3QqWjdDsGaZVcU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=YmjGEPyp0Sk&list=PLanmeWu-g4pmYrAJsce3QqWjdDsGaZVcU&index=7
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Liedjes spelen met akkoorden 

 

Bijna alle bekende kinderliedjes zijn te spelen met gitaarakkoorden A, D en E. 

Een akkoord vorm je door op meerdere snaren tegelijk vakjes in te drukken en 

speel je door met je andere hand (rechts) de snaren aan te slaan. 

 

In Afbeelding  12 is de bovenste  

horizontale lijn de brug/topkam van de gitaar.  

De verticale lijnen van links naar rechts geven  

de snaren weer. Links de laagst klinkende,  

dikke snaar (E) en rechts de hoogst klinkende,  

dunne snaar (E). De lijnen ertussenin duiden  

de rest van de snaren aan (snaar A, D, G en B).  

De horizontale lijnen geven schematisch de frets  

(balkjes) weer. De ruimte hiertussen wordt  

gebruikt om je vingers te plaatsen. 

             AFBEELDING  12: SNAREN EN FRETS 

 

De rode stippen in Afbeelding  13 duiden aan welk vakje (ruimte tussen de 
frets) je moet indrukken. Het getal dat hier in staat, geeft de vingerzetting aan. 
1=wijsvinger, 2=middelvinger, 3=ringvinger, 4=pink 
 
Dan heb je ook nog de ‘X’ en ‘O’.  
X geeft aan dat een snaar niet wordt meegespeeld en O geeft aan dat de snaar 
open wordt meegespeeld. Bij een O wordt de snaar dus niet ingedrukt, maar 
wel aangeslagen. Een gitaarakkoord diagram kan je dus vertellen: 

• Welke snaren moeten worden ingedrukt in welk vakje 

• De vingerzetting van wijsvinger, middelvinger,   
ringvinger en pink op de snaren. 

• Welke snaren worden meegespeeld en welke niet. 
 

                                                                         
                                                                      
                                                                         AFBEELDING  13: GITAARAKKOORD DIAGRAM  
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Akkoord A 

 

Je wijsvinger (1) zet je op het 2e vakje van snaar D, je middelvinger (2) op het 2e 

vakje van snaar G en je ringvinger (3) op het 2e vakje van snaar B. Sla je nu alle 

snaren van boven naar beneden vrij snel achter elkaar aan, dan heb je een A-

akkoord gespeeld. Nu kun je al één akkoord spelen, leuk hè? 

 

AFBEELDING  14: GITAARAKKOORD A DIAGRAM 

 

 

 

AFBEELDING  15: GITAARAKKOORD A VOORBEELD 



13 
 
 

Akkoord D 

 

Je wijsvinger zet je op het 2e vakje van snaar G, je middelvinger op het 3e vakje 

van snaar B en je ringvinger op het 2e vakje van de dunne snaar E. Nu kun je al 

twee akkoorden spelen. Nog maar één te gaan! 

 

AFBEELDING  16: GITAARAKKOORD D DIAGRAM 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AFBEELDING  17: GITAARAKKOORD D VOORBEELD 
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Akkoord E 

 

Je wijsvinger zet je op het 1e vakje van snaar G, je middelvinger op het 2e vakje  

van snaar A en je ringvinger op het 2e vakje van snaar D. 

 

AFBEELDING  18: GITAARAKKOORD E DIAGRAM 
 

 

 

AFBEELDING  19: GITAARAKKOORD E VOORBEELD 
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De volledige video met geluid 

 

1. Ga naar www.youtube.com 

2. Zoek op ‘Guitar Chords’ 

3. Dit is de video: 

 
Of klik op de afbeelding 

 

Heb je alle drie de akkoorden onder de knie? Dan gaan we nu liedjes spelen! 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qAlyjGrThGo&list=PLanmeWu-g4pmYrAJsce3QqWjdDsGaZVcU&index=8
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Bekende kinderliedjes met akkoorden A, E en D 
 
Happy birthday 
 
Happy birthday to you 
             D                  A 
In de wei staat een koe 
          E                       D 
En de koe zegt 
           D 
‘I love you’ 
   E 
Happy birthday to you 
             D             A  D 
 
 
Papegaaitje leef je nog 
 
Papegaaitje leef je nog 
A 
Ieja Deja 
E 
Ja, meneer ik ben er nog 
A 
Ieja Deja 
E 
‘k Heb m’n eten opgegeten 
A 
En m’n drinken laten staan 
A 
Ieja Deja 
A 
Poef! 
E        A 
 
 
  



17 
 
 

Visje, visje, in het water 
 
Visje, visje, in het water 
A                  E          A 
Visje, visje, in de kom 
A                  E        A 
Visje, visje, kan niet praten 
A                   E             A 
Visje, visje, draai je eens om 
A                   E                     A 
 
Visje heeft zich omgekeerd, 
A                          A 
Omgekeerd, omgekeerd 
E                     A 
Visje heeft zich omgekeerd, 
A                          E 
Dat heeft ie van jou geleerd 
        D                          A 
 
Slaap kindje slaap 
 
Slaap kindje, slaap 
A                     A 
Daar buiten loopt een schaap 
          E                            A 
Een schaap met witte voetjes 
        A                             D 
Dat drinkt zijn melk zo zoetjes 
        A                               E 
Slaap, kindje, slaap 
A                      D 
Daar buiten loopt een schaap 
          E                             A 
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Hanse panse kevertje 
 
Hanse panse kevertje 
A 
Die klom eens op een hek 
       E                               A 
Neer viel de regen 
A 
Die spoelde alles weg 
       E                      A 
Op kwam de zon 
A                     D 
Die maakte alles droog 
       E                      A 
Hanse panse kevertje 
A 
Die klom toen weer omhoog 
       E                                 A 
 
 
Op een grote paddenstoel 
 
Op een grote paddenstoel 
A                      A 
Rood met witte stippen 
E                           A 
Zat kabouter Spillebeen 
A                      A 
Heen en weer te wippen 
E                             A 
Krak, zei toen de paddenstoel 
A                            D 
Met een diepe zucht 
E                         A 
Allebei de beentjes 
A        
Hoepla in de lucht! 
E                     A 
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Zo gaat de molen (de handjes/de voetjes/..) 
 
Zo gaat de molen, de molen, de molen 
A                                    D                 A 
Zo gaat de molen, de mo-ho-len 
A                                     E           A 
Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken 
A                  A                  D                  A 
Zo gaan de wieken, de wie-hie-ken 
A                  A                   E             A 
 
 
De wielen van de bus (lichten aan en uit/toeter toet toet toet/..) 
 
De wielen van de bus die draaien rond 
      D                                     D 
Draaien rond, draaien rond 
A                       A 
De wielen van de bus die draaien rond 
      D                                     D 
Als de bus gaat rijden 
A                         D 
 
De deuren van de bus gaan open en dicht 
      D                                         D             D 
Open en dicht, open en dicht 
A                         A             A 
De deuren van de bus gaan open en dicht 
      D                                          D             D 
Als de bus gaat rijden 
A                          D 
 
De wissers van de bus gaan heen en weer 
      D                         D              D             D 
Heen en weer, heen en weer 
A              A         A            A 
De wissers van de bus gaan heen en weer 
      D                         D              D             D 
Als de bus gaat rijden 
A          A             D 
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Ik zag twee beren (slangen was ophangen/koeien bootje roeien/..) 
 
Ik zag twee beren 
    A 
broodjes smeren 
A 
Oh, het was een wonder 
A                            A 
Het was een wonder, boven wonder 
        D                             A 
Dat die beren smeren konden 
E                       A 
Hi hi hi, ha ha ha 
A            D 
Ik stond er bij en ik keek er naar 
     E                            E            A 
 
 
Klap eens in je handjes 
 
Klap eens in je handjes 
A 
Blij blij blij 
D           A 
Op je lieve bolletje 
E                   
Allebei! 
E     A 
Twee handjes in de hoogte 
           A                    
Twee handjes in je zij 
           D                     A 
Zo varen de scheepjes voorbij 
D                   E                          A 
Zo varen de scheepjes voorbij 
D                    E                         A 
Ei-ei! 
E  A 
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In de maneschijn 
 
In de maneschijn 
           A 
In de maneschijn 
           A 
Klom ik op een trapje naar het raamkozijn 
D                         A                         E            A 

En je raadt het niet 
          A 

En je raadt het niet 
          A 

Zo doet een vogel 
E                     A 

En zo doet een vis 
      E                    A 

Zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is 
D                     A                           E                              A 

En dat is één 
                A 

En dat is twee 
                A 

En dat is dikke, dikke, dikke tante Kee 
                D                     E                   A 
En dat is recht 
                A 

En dat is krom 
                A 

En dan draaien we het wieltje nog eens om 
              E                         D                            A 

Rom bom 
A       A 
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Poesje mauw (hondje waf/kipje tok/..) 
 
Poesje mauw 
A 
Kom eens gauw 
A 
Ik heb lekkere melk voor jou 
A         D            A                E 
En voor mij 
A 
Rijstebrij 
A 
O, wat heerlijk smullen wij 
D          A            E             A 
 
 
Klein rood autootje 
 
Klein rood autootje 
A 
Waar breng je ons naar toe 
           E                              A 
Naar oma en naar opa en 
          A                      
Naar de koetjes boe 
E                           A 
En de handjes gaan van 
           A 
Klap klap klap 
D               A 
En de voetjes gaan van 
           A      
Stap stap stap 
D               A 
Klein rood autootje 
A 
Waar breng je ons naar toe 
           D             E              A 
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Het regent, het regent  
 
Het regent, het regent, de pannetjes worden nat 
       A                                      E                                A 
Er kwamen twee soldaatjes aan 
     E                              A 
Die vielen op een gat 
       E                       A 
 
 
Voetje voetje, wat ga je doen 
 
Voetje, voetje, voetje 
D             
Wat ga je doen? 
         A       D 
Voetje, voetje, voetje 
A 
In je mooie schoen 
         D          A 
Ik ga lopen, lopen, lopen 
          D                     D 
Lopen op mijn voeten 
D                        D 
Stampen, stampen, stampen 
A                                 A 
Stampen op mijn voeten 
A                             A 
Springen, springen, springen 
D               D               D 
Springen op mijn voeten 
D                             D 
En rennen, rennen, rennen 
      A            A            A 
Rennen op mijn voeten 
A            A            D 
Rennen, rennen, rennen 
A             A             A 
Rennen op mijn voeten 
A            A            D 
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Dit zijn mijn wangetjes 
 
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin 
A                                             D                A 
Dit is mijn mondje met tandjes erin 
E                 A                    E                A 
Dit zijn mijn oortjes, mijn ogen, m’n haar 
A                                            D                A 
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar 
E                     A                E                 A 
 
 
Olifantje in het bos (op de stoep/op het strand/..) 
 
Olifantje in het bos 
A              D         A 
Laat je mama toch niet los 
E                       E               A 
Anders raak je de weg nog kwijt 
A                              A              E 
En dan heb je straks nog spijt 
A                       A                 E 
Olifantje in het bos 
A              D         A 
Laat je mama toch niet los 
E                       E               A 
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Een paar liedjes met akkoorden C en G 
 
Onder hele hoge bomen 
 
Onder hele hoge bomen 
             C                C               
In een groot kabouterbos 
            C                          G 
Staat een lief en aardig huisje 
                  G                      C 
Zomaar midden op het mos 
               G                         C 
 
‘k Zou er best in willen wonen 
                 C                      C               
Maar ik ben al veel te groot 
               C                      G 
‘t Is gebouwd voor de kabouters 
        G                                 C 
Met hun jas en mutsje rood 
                 G                      C 
‘s Avonds bij het donker worden 
                   C                        C               
Is het helemaal niet naar 
           C                       G 
Want dan zitten de kabouters 
                   G                  C 
Heel gezellig bij elkaar 
              G                C 
 
Ieder op zijn eigen bankje 
           C                     C               
Met een kaarsje in de hand 
                C                      G 
En dan is het zo gezellig 
             G                  C 
In kabouter sprookjes land 
         G                            C 
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Alle eendjes zwemmen in het water 
 
Alle eendjes zwemmen in het water 
C      G            C                             G 
Falderalderiere 
C                G 
Falderalderare 
C                G 
Alle eendjes zwemmen in het water 
C      G            C                             G 
Fal, fal, falderalderalderaldera 
D    G     C                G               C 
 
 
Sinterklaasliedjes 
 
Sinterklaas kapoentje 
 
Sinterklaas kapoentje 
A                      A 
Gooi wat in mijn schoentje 
A                            A 
Gooi wat in mijn laarsje 
E                              E 
Dank u Sinterklaasje! 
D                      E      A 
 
Sinterklaasje bonne bonne bonne 
 
Sinterklaasje bonne bonne bonne 
A        A           A                      A 
Gooi wat in mijn lege lege tonne 
A               A          A               A 
Gooi wat in mijn laarsje 
E               E           E       E 
Dank u Sinterklaasje! 
D           D        E       A 
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Hop! Hop! Hop! Paardje in galop! 
 
Hop hop hop 
A              A 
We zitten nu rechtop 
       E                        A 
Sinterklaas die komt uit Spanje 
E                         A 
Hij brengt appels van oranje 
E                              A 
Altijd in galop 
A                 A 
Hop hop hop 
E               A 
 
Hop hop hop 
A              A 
Paardje in galop 
E                     A 
En die beste Sinterklaas 
E                     A 
Die brengt ons heel veel speculaas 
       E                                    A 
Altijd in galop 
A                 A 
Hop hop hop 
E               A 
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Hoor wie klopt daar kinderen met akkoord G 
 
Hoor wie klopt daar kind'ren 
                 D  
Hoor wie klopt daar kind'ren 
                 D 
Hoor wie klopt daar zachtjes tegen 't raam  
                 A                                               D 
't Is een vreemd'ling zeker 
               D 
Die verdwaalt is zeker 
            D 
'k Zal eens even vragen naar zijn naam 
                    A                                    D 
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas  
        G                      D 
Brengt ons vanavond een bezoek  
             A                       D 
En strooit dan wat lekkers  
     G                          D 
In één of andere hoek 
    A                        D 
 
 
Kerstliedjes 
 
Twinkel twinkel kleine ster 
 
Twinkel twinkel kleine ster 
A                           D         A 
Ik zie jou al van heel ver 
    E               E              A 
Met jouw stralen zij aan zij 
A                             A          E 
maak jij alle mensen blij 
A                    A             E 
Twinkel twinkel kleine ster 
A                           D         A 
Ik zie jou al van heel ver 
    E               E              A 
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Kling klokje klingelingeling  
 
Kling klokje klingelingeling  
A                   A 
Kling klokje kling  
E                   A 
Kerstmis is gekomen  
E                      E 
Lichtjes in de bomen  
D                      A 
En in alle landen 
E               E  
Gaan wij kaarsjes branden  
D                             A 
Kling klokje klingelingeling  
A                   A 
Kling klokje kling 
E                   A 
 
 
Oh, denneboom 
 
Oh, denneboom 
       D 
Oh, denneboom 
       D 
Wat zijn je takken wonderschoon 
                    A                        D 
Ik heb je laatst in 't bos zien staan 
                E                                 A 
Toen zaten er geen kaarsjes aan 
                     A                            D 
Oh, denneboom 
       D 
Oh, denneboom 
       D 
Wat zijn je takken wonderschoon 
                    A                        D 
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Akkoorden technieken 
 
Gitaarakkoorden aanslaan met slagjes 
 
Hieronder vind je de manieren hoe je akkoorden ritmisch kunt aanslaan.  
De 1, 2, 3 en 4 eronder geven de maat aan. Je zou dus tot vier kunnen tellen 
tijdens het aanslaan van de akkoorden. 
De n en v, oftewel het dakje en de v geven aan of je omhoog moet aanslaan of 
omlaag moet aanslaan. De n (het dakje) is naar beneden aanslaan. De v is naar 
boven aanslaan.  
In het eerste slagje linksboven in de afbeelding, sla je dus elke tel het akkoord 
naar beneden aan. Staat er één tel een n én een v, dan wordt er bedoeld dat je 
in één tel het akkoord een keer naar beneden én een keer naar boven aanslaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFBEELDING  20: GITAARAKKOORDEN AANSLAAN MET SLAGJES 
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Voorbeeld slagritmes 
 
Je kunt vele slagritmes uitproberen om te luisteren welk ritme het beste past 
bij het liedje dat je aan het spelen bent. Zie hieronder voorbeeldvideo’s van 
slagritmes die je voor veel liedjes kunt gebruiken. 
 
1. Ga naar www.youtube.com 
2. Zoek op ‘slaggitaar de strokes aanleren’ 
3. Dit is de video: 

 
Of klik op de afbeelding 
 
1. Ga naar www.youtube.com 
2. Zoek op ‘Mogelijk slagritme gitaar liedje michel van anouk’ 
3. Dit is de video: 

 
Of klik op de afbeelding 
 
1. Ga naar www.youtube.com 
2. Zoek op ‘Slagritme gitaarles jachin’ 
3. Dit is de video: 

 
Of klik op de afbeelding 
 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sMdRup5eP9g&list=PLanmeWu-g4pmYrAJsce3QqWjdDsGaZVcU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=3AiWRMFCko8&list=PLanmeWu-g4pmYrAJsce3QqWjdDsGaZVcU&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=n4T70fBUPB0&list=PLanmeWu-g4pmYrAJsce3QqWjdDsGaZVcU&index=11
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Meer akkoorden 
 

 

AFBEELDING  21: MEER AKKOORDEN 

 

Akkoord ‘G’ en ‘C’ kunnen ook nog vaak van pas komen bij het spelen van 

kinderliedjes. Zie deze akkoorden terug in de video in het hoofdstuk ‘Liedjes 

spelen met akkoorden’. 
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Liedjes spelen met tabs 

Zonder noten te lezen je eerste liedje spelen 
 
Je hoeft helemaal geen lastige noten te kunnen leren lezen om gitaar te 
kunnen spelen. Dit is mogelijk door de tabnotatie. Het woord tab komt van 
tabulatuur. De tabnotatie bestaat uit zes lijnen waarbij elke lijn voor een snaar 
van de gitaar staat. De bovenste lijn is de hoogst klinkende snaar en de 
onderste lijn is de laagst klinkende snaar. 
 
E——————————————-    —> Dunne hoog klinkende snaar 
B——————————————- 
G——————————————-     
D——————————————- 
A——————————————- 
E——————————————-    —> Dikke laag klinkende snaar 

AFBEELDING  22: TABNOTATIE 

 
Wanneer je nu de gitaar met de kopse kant aan de linkerkant van het tablatuur 
hebt liggen, komen de snaren overeen. 
 

 

AFBEELDING  23: TABNOTATIE GITAAR 
 

  

https://www.uwgitaarlesonline.nl/gitaarakkoorden/#Begrippenlijst
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Een cijfer op de lijn staat voor het vakje dat je in moet drukken. Met een vakje 
wordt de ruimte tussen twee fretten bedoeld. 
 

 

AFBEELDING  24: VAKJES TUSSEN FRETTEN 

 
In de Afbeelding  25 zie je dat er op alle lijnen een 0 staat. Je leest een tab 
gewoon van links naar rechts. Een 0 betekent dat je geen vakje in hoeft te 
drukken. De eerste 0 helemaal links staat op de onderste lijn, dat betekent dat 
je de dikke zware snaar los aanslaat.  
Vervolgens kijk je naar het volgende cijfer en dat is ook een 0. Alleen staat deze 
0 een lijn hoger, dus sla je de snaar onder de dikke zware snaar aan zonder een 
vakje in te drukken. Als je deze tab speelt, sla je dus alle snaren van boven naar 
beneden aan zonder dat je één of meerdere vakjes indrukt. 
 
E————————————–0—–    —> Dunne hoog klinkende snaar 
B——————————-0———— 
G————————0——————-     
D—————–0————————– 
A———-0——————————— 
E—0—————————————-    —> Dikke laag klinkende snaar 

AFBEELDING  25: TABNOTATIE LEZEN 

  



35 
 
 

Bij een 1 plaats je je vinger op vakje 1 en sla je de snaar aan. Zo kun je al snel 
een makkelijk melodietje leren spelen op de gitaar. 
Het liedje ‘Happy birthday’ is een makkelijk liedje om te leren spelen. In 
Afbeelding  26 je een beginnetje van dit liedje waarbij je maar 1 snaar gebruikt. 
Hier begin je met de dunne, hoogst klinkende snaar los aan te slaan, daarna 
nog een keer hetzelfde. Daarna sla je de snaar nog een keer aan terwijl je vakje 
2 indrukt. Daarna sla je nog een keer de snaar aan zonder een vakje in te 
drukken. Daarna sla je de snaar aan terwijl je vakje 5 indrukt en dan eindig je 
met nog een keer de snaar aanslaan terwijl je vakje 4 indrukt. 
 

 

AFBEELDING  26: TABNOTATIE MELODIETJE 

 
 
Voor de volledige video van gitaar tabs leren lezen 
 
1. Ga naar www.youtube.com 
2. Zoek op ‘Gitaar tabs leren lezen van Leergitaar.nl’ 
3. Dit is de video:  
 

 
Of klik op de afbeelding 
  

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RqtMVG9N2yU&list=PLanmeWu-g4pmYrAJsce3QqWjdDsGaZVcU&index=12
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Meerdere snaren tegelijkertijd aanslaan 

 

Nadat je de beginnersliedjes hebt gespeeld, kom je ook tabs tegen waarbij er 

getallen boven elkaar staan. Als er getallen boven elkaar staan, druk je 

meerdere vakjes tegelijk in en sla je meerdere snaren (tegelijk) aan. 

In Afbeelding  27 waar er twee getallen boven elkaar staan, druk je het tweede 

vakje op de snaar A in en sla je snaar A en de (dunne) snaar E tegelijk aan. 

 
E——0——————————— 

B—————————————- 

G—————————————-  

D—————————————- 

A——2——————————— 

E—————————————-      

AFBEELDING  27: TABNOTATIE GETALLEN BOVEN ELKAAR 

 

 

Een akkoord in een tab 

 

Het kan ook zijn dat de getallen die boven elkaar staan een akkoord aanduiden. 

Dan druk je de vakjes wél tegelijk in, maar hoef je de snaren niet tegelijk aan te 

slaan. Een akkoord kun je namelijk aanslaan door alle snaren achtereenvolgens 

aan te slaan.  

 
E——0——————————— 
B——0——————————— 
G——0——————————— 
D——2———————————     
A——2——————————— 
E——0———————————      

AFBEELDING  28: AKKOORD IN EEN TAB 
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In Afbeelding  29 zie je een tabnotatie van het hele liedje ‘Happy birthday’ 

 

E——0——0——2——0——5——4— 
B———————————————— 
G———————————————— 
D———————————————— 
A———————————————— 
E———————————————— 
 
E——0——0——2——0——7——5— 
B———————————————— 
G———————————————— 
D———————————————— 
A———————————————— 
E———————————————— 
 
E——0——0——9——5——4——4——2—— 
B———————————————————— 
G———————————————————— 
D———————————————————— 
A———————————————————— 
E———————————————————— 
 
E——10——10——9——5——7——5— 
B————————————————— 
G————————————————— 
D————————————————— 
A————————————————— 
E————————————————— 

AFBEELDING  29: TABNOTATIE 'HAPPY BIRTHDAY' 
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Speciale notaties voor gitaar technieken 
 
Er zijn nog een heleboel soorten notaties. Als je bijvoorbeeld 7/8 ziet staan, 
wordt ermee bedoeld dat je vakje 7 indrukt, de snaar aanslaat en vervolgens je 
vinger van vakje 7 doorschuift naar vakje 8. Dit doe je zonder de snaar nog een 
keer aan te slaan. In het Engels wordt dit slide up genoemd. 
 
Slides 
 
In Afbeelding  30 zie je een tab met 2 slides. Bij de eerste slide, de 6/7 (slide up) 
is het de bedoeling dat je de A-snaar indrukt op vakje 6, deze aanslaat en dan je 
vinger doorschuift naar boven, naar vakje 7. Je slaat de snaar maar één keer 
aan en daarna niet meer. Bij de 8/6 (slide down) doe je ongeveer hetzelfde 
maar dan omlaag. Je drukt de B-snaar in op vakje 8, slaat deze aan en je schuift 
je vinger naar beneden tot je de 6 indrukt. 
 
E----------------------------------------------------------------- 
B------------------------------------------------8/6------------ 
G---------------------------------------------------------------- 
D---------------------------------------------------------------- 
A------------6/7------------------------------------------------ 
E----------------------------------------------------------------- 
AFBEELDING  30: SLIDES 

 
Hammer-on 
 
De '2h3' in Afbeelding  31 is de eerste hammer-on. De bedoeling is dat je de A-
snaar indrukt op vakje 2 en aanslaat. Dan duw je fors je andere vinger op vakje 
3, zonder de snaar opnieuw aan te slaan. Je slaat de snaar dus maar 1 keer aan, 
maar krijgt twee klanken. Bij de '4h6' sla je de A-snaar op vakje 4 aan en dan 
druk je met een andere vinger vakje 6 in, die je niet opnieuw aanslaat. 
 
E---------------------------------------------------------------- 
B---------------------------------------------------------------- 
G---------------------------------------------------------------- 
D---------------------------------------------------------------- 
A---------2h3-----------4h6---------------------------------- 
E---------------------------------------------------------------- 

AFBEELDING  31: HAMMER-ON 
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Pull-off 
 
De '3p0' is de eerste pull-off in Afbeelding  32. Je drukt de A-snaar in op vakje 3, 
laat deze los en zorgt dat je een beetje aan de snaar blijft haken doordat je de 
snaar met een beetje trekkende beweging los laat. Je krijgt nu dus 2 klanken, 
terwijl je de snaar maar 1 keer aanslaat. Bij '9p0' sla je de A-snaar aan op vakje 
9, laat de snaar los met een pull-off. Hierbij maak je dezelfde trekkende 
beweging als bij de eerste pull-off. Ook hier sla je de snaar maar één keer aan 
terwijl je twee klanken krijgt. 
 
E---------------------------------------------------------------- 
B---------------------------------------------------------------- 
G---------------------------------------------------------------- 
D---------------------------------------------------------------- 
A---------3p0-----------9p0---------------------------------- 
E---------------------------------------------------------------- 

AFBEELDING  32: PULL-OFF 

 
Vibrato 
 

Je kan op 2 manieren de gitaartechniek ‘vibrato’ toepassen.  
In Afbeelding  33 zie je dat je in elk geval de D-snaar indrukt op vakje 8. Je kan 
terwijl je vinger deze positie behoudt en de snaar in blijft drukken, de vinger 
van links naar rechts, op en neer trillen om de druk op de snaar en daarmee de 
toonhoogte te veranderen (zonder de vinger echt richting de frets te schuiven).   
Of je kan de snaar herhaaldelijk naar boven en naar beneden bewegen (richting 
de andere snaren). 
 

E------------------------------------------------------------------ 
B------------------------------------------------------------------ 
G------------------------------------------------------------------ 
D------------8~-------------------------------------------------- 
A------------------------------------------------------------------ 
E------------------------------------------------------------------ 

AFBEELDING  33: VIBRATO 
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Palm-mute 
 
Palm-mute, oftewel palmdempen, is een techniek waarbij je de noot als het 
ware dempt met je palm. Onderaan de tab in Afbeelding  34 zie je PM staan dat 
voor palm-mute staat. Waar puntjes of streepjes staan, moet je dempen of 
zoals bij deze alle noten dempen bij een streep onderaan de tab. Een palm-
mute is niet heel moeilijk om te spelen, maar je moet het wel een beetje 
oefenen. Je legt je rechterhand op de snaren helemaal onderaan waar ze aan 
het balkje vastgemaakt zijn. Met je linkerhand druk je de D-snaar in op vakje 8. 
Je slaat nu de snaar aan terwijl je met je rechterpalm een beetje op de snaren 
drukt, waardoor de toon van de snaar als het goed is een beetje dof klinkt. 
 

E------------------------------------------------------------------ 
B------------------------------------------------------------------ 
G----------------6------------------8----------------------------- 
D------------8----------8----------------------------------------- 
A------------------------------------------------------------------ 
E------------------------------------------------------------------ 
PM_______________________________________ 

AFBEELDING  34: PALM-MUTE 
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Bronvermelding 
 

http://leergitaar.nl/ 

https://www.uwgitaarlesonline.nl/gitaarakkoorden/ 

https://muziek-en-film.infonu.nl/instrumenten/19266-hammer-on-pull-off-

slides-en-palm-mutes-op-je-gitaar.html 
 

http://www.gitaarprofessor.nl/gitaar-speeltechnieken/bending-vibrato-

technieken/vibrato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://leergitaar.nl/
https://www.uwgitaarlesonline.nl/gitaarakkoorden/
https://muziek-en-film.infonu.nl/instrumenten/19266-hammer-on-pull-off-slides-en-palm-mutes-op-je-gitaar.html
https://muziek-en-film.infonu.nl/instrumenten/19266-hammer-on-pull-off-slides-en-palm-mutes-op-je-gitaar.html
http://www.gitaarprofessor.nl/gitaar-speeltechnieken/bending-vibrato-technieken/vibrato
http://www.gitaarprofessor.nl/gitaar-speeltechnieken/bending-vibrato-technieken/vibrato
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