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Uitleg van gebruikte icoontjes   

Je kunt een fragment beluisteren op de website.
Ga naar snarenspel.muziekpraktijkvivo.nl. In de
lessen staan QR-codes die verwijzen naar het
fragment.

Je krijgt een tip of extra informatie.   

Achter in deze lesmethode krijg je extra uitleg
over de muziektheorie.
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INLEIDING   
Ik vind het leuk dat je deze methode voor gitaarles voor je hebt genomen. Waar-
schijnlijk wil je beginnen met gitaar spelen of wil je beter leren spelen dan je nu
doet. Je kunt deze methode ook gebruiken om les te geven aan anderen.  

In deze methode vind je de basiskenmerken van de gitaar, alles wat je nodig hebt
om gitaar te kunnen spelen en op welke manier je dit moet doen. 
Al vanaf de eerste les leer je akkoorden te spelen, zodat je liederen kunt begeleiden
om alleen of samen met anderen te zingen.  

Maar om goed te leren spelen moet je wel verschillende ritmes kennen, naast aller-
lei spelmanieren en ingewikkelde akkoorden. In de lessen komt dit allemaal gelei-
delijk aan bod. 
Als je meer wilt weten dan in de lessen genoemd wordt, kun je in deel II achter-
grondinformatie over muziektheorie vinden, bijvoorbeeld hoe akkoorden zijn op-
gebouwd, wat tonen, maten en ritmes zijn, etc. 

Door alle lessen heen vind je liederen die je op dat moment kunt begeleiden. Aan
de hand van deze liederen wordt moeilijke informatie uitgelegd en doe je oefenin-
gen. Daarnaast zijn er ook losse oefeningen opgenomen. 
Langzamerhand zul je steeds meer leren en kun je ook je eigen liedbundels erbij
pakken, zonder dat je gebonden bent aan deze methode. 
Natuurlijk kost het leren gitaar spelen inzet en energie. Als je het jezelf gaat aanle-
ren, heb je geen leraar als ‘stok achter de deur’. Hij kan je geen adviezen geven of
fouten herstellen. Volg daarom de adviezen in deze methode goed op en speel ook
veel samen met anderen. Je kunt altijd van elkaar leren. 
Oefen regelmatig. Je spieren en je gehoor worden dan getraind en het gitaarspelen
gaat steeds gemakkelijker en sneller. 

Ik hoop dat dit alles ervoor zal zorgen dat je met het snarenspel en met het zingen
God kunt loven. De gitaar is daar een prachtig instrument voor! 

Ik wens je veel speelplezier toe.    

à Dieu,    

Laurine Jansen-Ebbers 
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LES 1 LES 1    
1. Soorten gitaren  
2. Onderdelen van de gitaar  
3. Gitaarbenodigdheden  
4. De stemming van de snaren  
5. Stemmen  
6. Stemmethoden
7. Speelhouding  
8. Speelaanwijzingen  
9. Ritme: 4/4-maat – enkele slag  
10. Het Dm-akkoord      

1.1 Soorten gitaren 
Als je in een muziekwinkel om je heen kijkt, zie je dat er verschillende soorten
gitaren zijn, onder andere elektrische en akoestische gitaren. Van de laatste
soort zijn er twee modellen, namelijk de Spaanse en de Western gitaren. 
De Spaanse gitaar heeft zes snaren en klinkt als een harp. Deze snaren zijn
gemaakt van nylon, bij de laagste drie snaren is er een metaaldraadje om-
heen gewonden. 
De Western gitaar heeft zes of twaalf stalen snaren en klinkt iets feller of har-
der dan een Spaanse gitaar, omdat deze snaren gemaakt zijn van staal.  

Sommige akoestische gitaren kun je met een kabel aansluiten op een verster-
ker, maar je kunt ook zonder versterker spelen. 

Een elektrische gitaar moet altijd versterkt worden, omdat deze geen klank-
kast heeft. Hier kunnen heel andere klanken mee gemaakt worden en het
spel kan ruiger zijn dan met een akoestische gitaar. 
In deze lesmethode vind je alleen informatie over akoestische gitaren.       

Oefening 

Wat voor soort gitaar heb jij? Akoestisch of elektrisch? 
Heb je nylon of stalen snaren? 

1
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1.2 Onderdelen van de gitaar   

In de afbeelding op de volgende pagina zie je een Spaanse gitaar, met de
namen van de verschillende onderdelen. 
De meeste onderdelen van de Western gitaar zijn hetzelfde, alleen is de vorm
soms anders. De hals van de Western gitaar is iets langer en op het bovenblad
is een extra slagplaat om de lak te beschermen tegen krassen.    

Oefening 

Bekijk je gitaar aan de hand van het plaatje. Hoeveel fretten heeft jouwu

gitaar?
Welk stemmechaniek hoort bij de snaar die het hoogst klinkt?u

Welk stemmechaniek hoort bij de snaar die het laagst klinkt?u

En welke horen bij de middelste snaren?u

Probeer de stemmechanieken uit door er een klein stukje aan te draaien,u

bijvoorbeeld zoveel als ‘5 minuten’ op een klok. Draai niet in een keer
heel veel, want anders kan de snaar knappen.
De snaren moet je aanslaan tussen de kam en het klankgat, waar zou jiju

hem dus aanslaan?
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Kop

Hals met toets
en fretten

Klankgat
De ingelegde 
versiering rond het
klankgat noemt 
men rozet

Het uitneembare witte
smalle strookje

(meestal van plastic)
waar de snaren over-

heen lopen heet de
kam

Stemmechanieken

Het smalle strookje
met uithollingen waar

de snaren bij de kop
doorheen lopen heet

de brug

Klankkast

1
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1.3 Gitaarbenodigdheden   

Gitaarhoes 

Als je een gitaar ergens naartoe wilt meenemen, moet je er een goede
hoes omheen hebben. Let hierbij op de bescherming tegen regen en kou,
een opbergvak en de mogelijkheid om de gitaar op je rug mee te nemen
(als je dat wilt). 

Snaren 

Snaren slijten door het weer en door het spelen. Als je veel speelt en een
mooi geluid wilt hebben, moet je ze regelmatig vervangen. Sommigen
zeggen dat dit één keer per jaar moet, anderen doen het vaker per jaar of
ze gebruiken de snaren juist langer. Als er een snaar geknapt is en ze zijn
er meer dan een jaar geleden opgezet, kun je ze het beste allemaal ver-
vangen. 
Hoe ouder de snaren zijn, hoe strakker je ze moet draaien om de goede
toon te krijgen, daardoor komt er meer spanning op de hals.  
Snaren kun je kopen bij een gemiddelde muziekhandel. Het soort snaren
dat je nodig hebt, hangt af van de gitaar die je hebt (Spaans/Western) en
welk geluid je wilt krijgen (hard/zacht). De muziekhandel kan je hier het
beste over informeren. 
Je kunt snaren heel goed zelf vervangen. Verwijder alle snaren, behalve
één die je als voorbeeld gebruikt. Die vervang je als laatste. 

Stemapparaat 

Zoals je kunt zien in les 1.5, kun je de gitaar stemmen zonder dat je ge-
bruik maakt van een ander instrument. Als er echter meer instrumenten
samen spelen, moeten deze wel gelijk gestemd zijn. Dit kan door de gitaar
te stemmen bij een ander instrument (orgel, piano of fluit), maar deze zou-
den vals kunnen zijn. Voor een zuivere toon kun je gebruik maken van een
stemvork, stemapp of stemapparaat, de laatste is het meest handig. Vraag
hierbij ook om advies bij de muziekhandel. 

Capo

In les 16 kun je lezen waar je een capo voor kunt gebruiken. De capo die je
nodig hebt, is afhankelijk van het soort gitaar: voor een Spaanse gitaar
heb je een platte capo (flat) nodig, voor een Western een iets gebogen
capo (curved). 
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Draagband 

Met een draagband kun je gemakkelijk staand spelen. Je kunt verschil-
lende soorten draagbanden gebruiken, bijvoorbeeld een waarbij de gi-
taar om je nek hangt, maar ook een band die achter je rug langs gaat. 

Plectrum 

Hier kunnen de snaren mee aangeslagen worden, i.p.v. met de vingers of
nagels van de rechterhand. Het geluid is dan vaak harder. Op een Spaanse
gitaar kun je beter niet met een plectrum spelen, anders beschadigt de
lak. Op een Western gitaar is daarom de extra slagplaat aangebracht.  

Metronoom

Dit apparaat kun je gebruiken als je wilt oefenen om in een constante
snelheid te spelen. In les 6.4 wordt dit verder uitgelegd. Een metronoom
heb je niet per se nodig. Er bestaan ook goede metronoomapps. 

Niet alles wat hierboven genoemd is, heb je nu al nodig. Als je ze nog niet
hebt, kun je ze altijd later nog kopen.     

1
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1.4 De stemming van de snaren 

Voordat je de gitaar kunt gaan stemmen, moet je eerst weten welke toon bij
welke snaar hoort. 
In de volgende afbeelding zie je hoe het eerste deel van de gitaarhals eruit
ziet en hoe de snaren gestemd zijn: 

Je kunt het ook onthouden met één van de volgende zinnen: ‘Eet Alle Dagen
Grote Borden Erwtensoep’ of ‘Een Aap Die Geen Bananen Eet’. 
Deze tonen kun je ook vinden op de toetsen van de piano: 

En hier vind je de tonen op de notenbalk.   
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1.5 Stemmen 

Of je nu een oude of een nieuwe gitaar hebt, ze zullen allemaal ontstemmen.
Dit kan komen door het weer, door de temperatuur, door het vervoer van de
gitaar of doordat hij gevallen is. 
De snaren klinken dan niet meer zuiver, maar net iets te hoog of te laag.
Daarom moet je ze steeds stemmen.  

Stem je gitaar elke keer voordat je gaat spelen, nadat hij op de 
temperatuur van de ruimte waar je speelt, is gekomen. Ook tussen het
spelen door moet je de gitaar stemmen als je hoort dat de gitaar vals ge-
worden is. 

Train jezelf in het stemmen van je gitaar, zodat je het steeds beter en snel-
ler kunt doen. Een gitarist die zijn gitaar slecht kan stemmen, komt niet
erg kundig over. 

Stemmen moet je leren door het te oefenen. Je gehoor raakt getraind en het
gaat dan steeds sneller. Je kunt een snaar hoger of lager krijgen door aan het
stemmechaniek te draaien. Als de snaar strakker wordt, wordt hij hoger en
een lossere snaar heeft een lagere toon. 

Oefening 

Je kunt het beste je gitaar alvast op de juiste manier voor je houden: u

de klankkast recht op je benen en de hals naar links. 
Houd je linkerhand bij het stemmechaniek en je rechterhand bij de sna-u

ren. 
Laat één snaar klinken en zoek het stemmechaniek dat bij die snaaru

hoort. 
Draai voorzichtig aan het stemmechaniek totdat je hoort dat de toonu

hoger of lager is geworden. 

Draai niet te hard of te veel, anders kan de snaar knappen.       

1
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1.6 Stemmethoden  

Er zijn verschillende manieren om je gitaar te stemmen:  
1.  met het stemapparaat  
2.  met de piano of het orgel  
3.  op het gehoor   

Met methode 1 en 2 kun je je gitaar stemmen op concerthoogte. Dit bete-
kent dat je met andere instrumenten kunt meespelen. 
Als je alleen met een gitaar speelt, is het niet per se nodig dat hij op concert-
hoogte is gestemd. Wel moeten de snaren onderling de juiste toonafstand
hebben. 

In deze les gebruik je alleen methode 1 of 2, in de volgende les leer je ook op
het gehoor te stemmen. 

Oefening 

Stem je gitaar met het stemapparaat (gebruik hiervoor de ge-u

bruiksaanwijzing), met de piano of het orgel. Als je deze niet
hebt, gebruik dan een ander instrument.
Laat een van de tonen E, A, D, G, B of E horen. Sla de snaar aanu

die bij deze toon hoort en luister (of kijk op het stemapparaat)
of de toon van de snaar even hoog is.
Draai, als dit niet zo is, aan het stemmechaniek die bij die snaaru

hoort om de toon hoger of lager te krijgen.

Je kunt controleren of je de snaren goed hebt gestemd door een akkoord
te spelen en te luisteren of die niet vals klinkt. Op dit moment kun je dat
alleen nog niet. 
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1.7 Speelhouding 

Er bestaan linkshandige en rechtshandige mensen. Zo kun je ook een links-
handige gitaar hebben: de snaren zijn dan andersom op de gitaar gezet. Toch
is het niet handig om een linkshandige gitaar te hebben, omdat je dan niet
snel even een gitaar van iemand kunt lenen die niet linkshandig is. Bij het gi-
taar spelen moet je met allebei je handen ingewikkelde bewegingen maken,
dus als je nog moet beginnen met het leren gitaar spelen, kun je het beter
rechtshandig leren. 

Een aantal houdingsaspecten zijn belangrijk:  

Lichaam   
Als je zit te spelen: rechtop op een stoel u

Als je staand wilt spelen: met een been op een verhoging of met eenu

draagband 
Houd je rug recht u

De gitaar leunt op je rechter- of linkerdijbeen, met de hals naar links ge-u

richt: bij klassiek gitaarspel leunt de gitaar meestal op je linkerbeen, bij ak-
koordspel op het rechterbeen 
De bovenste snaar is nu de lage E-snaar en de  onderste snaar is de hogeu

E-snaar 

Rechterarm  
De rechterarm leg je over de klankkast u

De rechterhand ligt gebogen als een vuist en bij het aanslaan van de sna-u

ren draait je rechtervuist in de pols 
De vingers van de rechterhand raken de snaren tussen de kam en hetu

klankgat 

Linkerarm  
De linkerarm steek je gebogen onder de hals  u

De pols houd je ontspannen gebogen  u

De linkerduim bevindt zich in het midden van de hals u

De vingers worden in een hoek van 90° op de snaren geplaatst u

Zorg dat de handpalm en vingers geen snaren hinderen       u

1
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Let erop dat je de goede houding voor de pols en vingers hebt, dit kan RSI
en andere klachten voorkomen. 

Het kan zijn dat je een lichamelijke afwijking hebt, waardoor je niet kunt
spelen in de houding zoals die hierboven beschreven staat. Zorg ervoor
dat je dan zo ontspannen mogelijk zit of staat, zodat je geen last krijgt van
je spieren. 

1.8 Speelaanwijzingen 
Om mooie muziek uit de gitaar te krijgen, moet je de snaren aan het trillen
brengen door ze aan te slaan of te tokkelen. 
De meest gebruikte manier om gitaar te spelen is het spelen van akkoorden.
De akkoorden kun je vinden in de lessen en achterin dit lesboek. 
Om de akkoorden gemakkelijk te spelen en te wisselen worden ze weergege-
ven met een bepaalde vingerzetting. Het kan zijn dat je in een ander boek an-
dere vingerzettingen vindt, want er zijn variaties mogelijk. 

De vingers hebben de volgende aanduidingen:  
D = duim  
1 = wijsvinger  
2 = middelvinger  
3 = ringvinger  
4 = pink    

Bij de akkoorden staan ook nog andere aanwijzingen:  
o = open snaar, spelen zonder in te drukken  
x = snaar dempen of niet laten klinken 

= barré-greep, een vinger over meerdere snaren 

Oefening 

Ga in de juiste houding zitten.u

Met je linkerhand houd je de hals vast, zonder de snaren te raken.u

Strijk met je duim een aantal keer over alle snaren naar beneden.u

Probeer ook eens met de nagel van je duim omhoog te slaan.u



21

1.9 Ritme: 4/4-maat – enkele slag 

In een 4/4-maat zitten vier tellen. Bij de enkele slag sla je in één maat vier
keer van boven naar beneden. De eerste tel van de maat krijgt een accent,
deze sla je dus harder aan dan de andere drie tellen. 

Oefening 

Je speelt hier nog geen akkoord. Zet je linkerduim in het midden van de
hals, maar duw met de vingers nog geen snaren in.

Speel de volgende oefening en tel hardop mee.

In deel II-7 vind je meer uitleg over de 4/4-maat.     

Oefening baart kunst. Speel dus veel op je gitaar, zodat je vingers steeds
soepeler worden en je steeds beter kunt spelen. Blijf letten op de goede
houding. 

Als je de akkoorden niet in de gegeven vingerzetting kunt spelen omdat
je vingers te kort zijn, kun je die aanpassen, als je maar wel dezelfde tonen
speelt. Maar geef het niet te snel op, want je kunt vaak meer dan je denkt. 

1
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1.10 Het Dm-akkoord         

Het Dm-akkoord heet voluit D-mineurakkoord. Je maakt
het met de vingers 1, 2 en 3 van je linkerhand.  
De zesde snaar (lage E-snaar) mag je bij dit akkoord niet
laten klinken. 
Controleer nadat je het Dm-akkoord hebt geplaatst, of 
alle snaren goed klinken. Doe dit door rustig met je duim 
neerwaarts over de snaren te strijken. Dit noem je duim-
tokkelen.       

Oefening 

Speel het Dm-akkoord bij de volgende oefening: 

Tel hardop met de maat mee en leg het accent op tel 1.

Tik met je voet mee op de maat. Dit kun je op de eerste tel doen, maar het
makkelijkst is het om op de eerste en derde tel van de maat mee te tikken.
Let erop dat je steeds even snel speelt.

Speel ook eens met één vinger of met de nageltoppen van de vingers 1, 2,
en 3 van je rechterhand samen. 
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Vertaling: Vrede vrienden, tot weerziens!   

Speel het ritme ‘enkele slag’ en zing tegelijk mee met het lied. Je moet dan
een ander ritme spelen dan dat je zingt. Dit kan in het begin erg lastig zijn,
maar als je het oefent, gaat het steeds beter. 

Deel II-7 – Maatsoorten 
Deel II-9 – Aanslag   
Deel II-10 – Ritmes   

Shalom Chaverim 1


