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Inhoud: 
 
 
Vocabulaire;  

• Het kennen van begrippen als; solo, cue, fill, beat, riff, hook, vampen, eindje, breakdown, 
loopen. 

 
Songstructuur 

• Termen kennen en kunnen duiden ; intro, verse, pre-chorus, chorus, bridge, uittro, break, 
middle 8, instrumental solo. 

• Een nummer kunnen indelen; gedeeltes benoemen (of evt A,B, enz..). 
• Andere songstructuren zoals 32 maten of 12 maten herkennen. 

 
Stijlen 

• Stijlen kunnen herkennen en elementen uit andere stijlen kunnen duiden. 
• Rock, Metal, Jazz, Singersong writer, Dance, Funk, Reggae, Blues, Disco. 

 
Instrument kennis 

• De gitaar 
• De basgitaar 
• Toetsen 
• Het drumstel 

 
Ritmiek 

• Ritmische Notatie  
• Notatie van groove cliché's  
• Groove cliché's kunnen uitvoeren 
• Eenvoudige drum ritmes kunnen zingen 
• Ritmes kunnen herkennen (opdracht) 
• Een band kunnen intellen (een nummer kunnen aftellen) 

 
Harmonie 

• Herkennen van  Maj / Min / Dom7 / Sus4 
 
Werkbladen 

• Notatie 8e en 16e noten 
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Vocabulaire 
 

Communicatie is alles, ook in de muziek. Maar hoe benoem je bepaalde gebeurtenissen in de muziek? 
Hieronder een lijst van veelvoorkomende ‘repetitie’ termen. Wel in het engels natuurlijk, want we 
willen ook internationaal meedraaien toch? 
 
 
Beat – Het tempo, maar vaak ook het ritme wat de drummer speelt  
 
Downbeat – Dit is de eerste tel van de maat, oftewel het zware gedeelte van de maat. 
 
Back Beat  –  Tel 2 en 4 in een 4/4 maat. Je hoort daar meestal de snare spelen. 
 
Upbeat – Alle 2e achtsten worden upbeat genoemd. Dus upbeat is ritmisch gezien het 
tegenovergestelde van op de tel spelen. 
 
Changes – Hiermee wordt de akkoord progressie van een nummer bedoeld. Dus de akkoorden en de 
volgorde hier van. 
 
Cross stick – De snare wordt bespeelt met een stok die over de snare heen ligt. Je hoort eigenlijk 
meer de ketel van de trommel, dan echt de snare. Werkt goed bij rustige passages. 
 
Rimshot – Tijdens het bespelen van de snare raak je zowel het vel als de rand, waardoor het extra 
scherp klinkt. 
 
Chart / Charts – Bladmuziek. Ze bestaan in verschillende versies. 

• Score – Alle bladmuziek van alle partijen onder elkaar. Bijv van een blazerssectie heb je een 
score, (tropmpet, trombone, saxxen) en 4 losse partijen. 

• Lead Sheet – De akkoorden, melodie en de tekst. Eigenlijk de basis van een nummer. 
• Part, partij – Bladmuziek van een specifiek instrument.  
 

Aftellen of intellen – Zodanig tellen dat de band weet wanneer je gaat beginnen. Wordt meestal door 
de drummer gedaan of de bandleider..  
 
Breakdown – Een gedeelte van het nummer wordt ineens zachter, of minder vol gespeeld, zodat een 
solo opgebouwd kan worden, of de zanger iets kan gaan vertellen. 
 
Cue /  On Cue – Een cue is een teken waarmee je aangeeft dat er iets anders gaat gebeuren in de 
muziek. Meestal doe je dit wanneer je in een solo of een vamp zit. De bandleider of de solist kan dan 
een teken geven dat je overgaat naar het volgende gedeelte. Dit noem je dan ‘Cue-en’. 
 
The Head – Head is het gedeelte van het nummer waar de zanger begint te zingen. Meestal het 
couplet maar dat hoeft natuurlijk niet. 
 
Groove – Ritmische karakter van een nummer. Bijv een rock groove of een funky groove. Wanneer iets 
grooved loopt het in ieder geval lekker, en hoor je geen problemen. 
 
Hook – Een uniek opvallend gedeelte van het nummer wat je meteen onthoudt. Vaak ook de titel. Een 
goede hook is bijna een voorwaarde voor een hit! 
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Lick – Opvallend ritmisch melodietje, maar niet persé thematies. Een solo zal in de regel een aantal 
licks bevatten. Ze behoren tot het repertoire van de speler, waardoor hij lekker kan soleren. 
 
Loopen –  Het herhalen van een bepaald gedeelte van het nummer. Dit kun je tijdens het spelen 
aangeven door even een cirkeltje te draaien met je hand. 
 
Riff – Een kort thematische stukje muziek uit het nummer, waarna je meteen weet welk nummer 
bedoeld wordt (‘smells like teen spirit’ of ‘smoke on the water’). 
 
Solo – Italiaanse term wat betekent; alleen. In de muziek kan het betekenen dat je in je eentje moet 
spelen. Meestal wordt bedoelt dat dat er gesoleerd moet worden door een instrumentalist. 
 
Stop time – De band stopt met spelen maar de tijd (het tempo) loopt gewoon door. De zanger of 
solist kan het gat opvullen 
 
Tag – Het laatste gedeelte van het nummer. Bijvoorbeeld het herhalen van de laatste zin van het 
refrein, of een eigen gedeelte wat zich ook weer herhaalt.  Dit gedeelte wordt in klassieke termen ook 
wel Coda genoemd. 
 
Take – Wanneer je het nummer gaat opnemen, dan noem je elk rondje wat je opneemt een take. In 
gewoon nederlands ‘Versie’. Dus Take 1, Take 2 (versie 1, versie 2). 
 
Tutti – Italiaans voor ‘alles’. In muziek kan hiermee bedoeld worden; iedereen speelt. Maar ook dat 
iedereen die de melodie kan spelen (bijv een blazersgroep) deze melodie ook speelt. 
 
Vamp – Een kort herhalend figuur, frase of akkoorden reeks die steeds herhaald wordt. Hierover kan 
gesoleerd worden, maar de zanger kan ook een aankondiging doen. De lengte staat niet vast. Solist 
geeft een Cue zodat je door kan naar het volgende gedeelte. 
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Song gedeelten 
 
 
Intro – Het openings gedeelte van een nummer, daar waar meestal nog niet gezongen wordt. 
 
Verse – Couplet, meestal het begin van een nummer en het gedeelte wat het verhalende gedeelte 
bevat. 
 
Pre Chorus – Gedeelte wat toewerkt naar het refrein. Meestal na een couplet, maar hoeft niet! 
 
Chorus – Refrein, het steeds terugkerende gedeelte in een nummer met een conclusie en een 
(meestal) zelfde tekst. 
 
Interlude –  Gedeelte in nummer wat vaak lijkt op het intro. Vaak komt het na een refrein. 
 
Instrumental Break – Lijkt op een interlude, maar er gebeurt iets meer; er wordt gesoleerd, of een 
muzikaal element toegevoegd. 
 
Bridge – Een werkelijk contrasterend gedeelte in de muziek, zowel tekstueel als muzikaal. 
 
Middle Eight – In een songstructuur die van bijvoorbeeld AABA zou je het B’tje Middle eight kunnen 
noemen; een contrasterend stuk muziek ten opzicht van de eerste gedeelten, maar niet heel anders 
dan het voorgaande (Field of gold – Sting ‘i never made prommises..). 
 
Outro – Laatste gedeelte van het nummer.  
 
Opmerking; niet iedere stuk hoeft uit al deze elementen te bestaan. Er zijn ook stukken die alleen 
maar uit; verse 1, verse 2… bestaan. 
Er zijn ook totaal afwijkende vormen waarbij je niet echt een refrein gevoel hebt, zoals bijvoorbeeld 
bij AABA,  of ABC. 
 
 



‘Band Tools’ (theorie lichte muziek B) 	 6	

Stijlen 
 
Muziek is er in vele maten en soorten. En het is natuurlijk leuk als je meerdere stijlen kunt spelen. 
Wanneer je een goede kok wil worden, dan moet je meer kunnen dan alleen een eitje bakken.. 
Wanneer je een goede muzikant wil zijn, is het ook goed wanneer je meerdere stijlen beluisterd hebt. 
Wanneer je de kenmerken van een stijl herkent, en ook kan spelen, dan kun je die toevoegen aan je 
eigen muziek.  
 
Wanneer je lichte muziek speelt (de verzamelnaam voor bijna alle muziek die niet klassiek is..) kom je 
vaak in aanraking met de volgende stijlen;  
 

Blues, Jazz, Rock, Funk, Reggae, Disco, Metal, Dance 
 
Deze lijst is zeker niet compleet!. Het is leuk om even te kijken op deze website 
(http://www.concerthotels.com/100-years-of-rock/). Hier zie je hoe iemand een poging gedaan heeft 
om de stijlen aan elkaar te linken. Er staan er meer dan 70 genoemd, en de lijst zou nog veel langer 
kunnen zijn.. 
 
Wanneer je naar 'lichte muziek' luisterd, heb je altijd met stijlen en stijl elementen te maken. 
Probeer eens om onderdelen hiervan te benoemen. Wanneer je ze kan benoemen heb je grote kans 
dat je ze ook zou kunnen gebruiken... 
 

• welke stijl 
• gebruikte instrumenten, 
• meest opvallend kenmerk 
• ritmiek 
• akkoorden 
• manier van zingen 
• teksten 
• de periode waarin deze stijl populair is / was 
• herken je andere stijlen / stijlelementen 
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Elektrische gitaar (en versterker) 

 
Een elektrische gitaar is een gitaar die doorgaans geen klankkast heeft maar haar geluid uiteindelijk 
produceert door een luidspreker (versterker).  
De trillingen van de stalen snaren worden opgepikt door elektromagnetische opnemers (elementen) 
die bestaan uit magneten en spoelen. De verstoringen van het magneetveld worden omgezet in 
elektrische stroom die via een instrumentkabel van de gitaar naar een versterker wordt geleid. Deze 
versterker zet het elektrische signaal uiteindelijk met een luidspreker om in hoorbaar geluid. De vorm 
van de gitaar is nauwelijks van belang voor de uiteindelijke klank van de gitaar maar des te meer voor 
het speelgemak. Hoe minder geluid er van de trillende snaar wordt overgedragen op de 'body' van de 
gitaar, hoe langer een snaar kan blijven trillen. Dit lange doorklinken (sustain) geeft mogelijkheden 
die een akoestische gitaar niet heeft. Vaak is er op de elektrische gitaar een vibratosysteem (ook 
bekend als tremolo, al is dat iets anders) gemonteerd, waarmee je de klank van de gitaar kan laten 
vibreren door de spanning in de snaren afwisselend te verlagen en te verhogen. 
 
Geschiedenis 
Enkele van de eerste elektrische gitaren gebruikten pickups van wolfraam en werden in de jaren 
dertig gemaakt door Rickenbacker, ontworpen door George Beauchamp. De eerste opname met een 
elektrische gitaar gebeurde door jazzgitarist Eddie Durham in 1937. Durham toonde het instrument 
aan de jonge Charlie Christian, die het instrument bekend maakte. Hij had een grote invloed op 
jazzgitaristen gedurende tientallen jaren. 
Het bedrijf Audiovox bouwde midden jaren dertig een solidbody-gitaar en zou die ook verkocht 
hebben. In het begin van de jaren veertig bouwde musicus en uitvinder Les Paul, die werkte bij de 
Gibson Guitar Corporation, in zijn vrije tijd ook een solidbody-gitaar, en hij nam er patent op. 
In 1950 en 1951 ontwierp Leo Fender, bouwer van elektronische versterkers, de eerste commercieel 
succesrijke solidbody elektrische gitaar met een enkele magnetische pickup, de "Fender Esquire", 
voorloper van de Telecaster. In 1954 introduceerde Fender de Fender Stratocaster of de "Strat". De 
Stratocaster is de meest verkochte gitaar aller tijden. Fender was ook de eerste die met een 
elektrische basgitaar kwam in 1951, de Precision Bass. 
 
Soorten elektrische gitaren 
De meeste elektrische gitaren zijn in drie groepen in te delen: solid-body, semi-solid en hollow-body, 
maar er zijn nog andere indelingen mogelijk. 
 
Solid-body 
De body is massief of uit twee gelamineerde delen opgebouwd en klankkastresonantie is totaal 
afwezig. Van rondzingen (feedback) heeft de solid-body minder last zodat ze beter geschikt is voor 
hoge geluidsniveaus. Deze gitaar levert meer sustain en hoge tonen. De bekendste modellen zijn: 
Fender Telecaster, Fender Stratocaster, en Gibson Les Paul. 
 
Semi-solid/semi-hollow 
Deze soort is een semi-akoestische gitaar, voorzien van een klankkast (meestal met F-gaten), met 
daarin een massief stuk hout, en die qua klank het midden houdt tussen de twee andere varianten. 
Deze gitaar valt binnen de categorie semi-akoestische gitaren. De bekendste voorbeelden zijn: Gibson 
ES335, Epiphone Casino en de Rickenbacker 360. 
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Hollow-body 
Deze soort is voorzien van een volwaardige klankkast. De klank wordt extra versterkt door een 
elektrische opnemer. Ook deze gitaar valt binnen de categorie semi-akoestische gitaren. De 
bekendste modellen zijn de Gretsch 6120, de Gibson L5 en de Gibson Super 400ces. 
 
Twaalfsnarige gitaren 
Twaalfsnarige gitaren hebben zes paar snaren, meestal met elk paar in dezelfde noot gestemd. Bij de 
extra E-, A-, D- en G-snaren is de extra noot een octaaf hoger. De snaarparen worden gezamenlijk 
gespeeld, dus de techniek en stemming zijn dezelfde als bij een gewone gitaar, echter de klank is 
voller. Deze gitaar wordt vooral veel gebruikt in folk en ballades. De Rickenbacker 365 is een bekend 
voorbeeld van een 12-snarige elektrische gitaar. Er bestaan ook negensnarige varianten, waarbij 
alleen de dunne snaren gedubbeld zijn. Dit is een soort compromis tussen de zessnarige en de 
twaalfsnarige. Het voordeel van negen snaren is dat je de bassnaren wat droger en 'normaler' kunt 
bespelen, terwijl de akkoordsnaren toch de zweving hebben die zo kenmerkend is bij twaalf snaren. 
De Vox Mark IX is een bekend voorbeeld van zo'n gitaar. 
 
Versterking  

 
Een gitaarversterker is een noodzakelijk onderdeel van de elektrische gitaar. Zonder zo’n versterker 
zou je immers geen muziek kunnen maken, omdat een elektrische gitaar zonder klankkast het geluid 
nauwelijks weergeeft. 
Als je elektrisch versterkt speelt heeft de hele keten van gitaar tot en met de versterker en luidspreker 
invloed op de klank. Een goedkope gitaar zal beter klinken op een betere versterker, maar een dure 
gitaar klinkt over een slechte versterker óók slecht. Er zijn enkele typen gitaarversterkers: de buizen 
gitaarversterker en de transistor versterker. 
 
Effecten 
Om het geluide te beinvloeden kun je ook nog effect pedalen toevoegen zoals. Deze kunnen 
distortion, flanger, chorus of andere effecten toevoegen aan het gitaar geluid. 
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Onderdelen van de gitaar: 
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De Basgitaar 

 
De basgitaar is een snaarinstrument (doorgaans vier-snarig) dat wordt gebruikt in bijna iedere vorm 
van moderne muziek. De stemming is standaard E-A-D-G, gelijk aan de laagste vier snaren van een 
gitaar, maar dan een octaaf lager. Meestal wordt een basgitaar uitgevoerd met frets, maar fretloze 
basgitaren bestaan ook. De meeste basgitaren zijn elektrisch, maar er worden ook akoestische 
basgitaren gemaakt.  
Akoestische basgitaren kunnen onversterkt gebruikt worden mits de klankkast groot genoeg is. De 
meeste akoestische instrumenten zijn wel uitgerust met een versterkingselement. Voor de elektrische 
basgitaar is versterking altijd noodzakelijk. Het instrument geeft zelf nauwelijks volume.  

 
De ontwikkeling  
Leo Fender ontwikkelde de basgitaar: een kruising tussen de contrabas en de elektrische gitaar. In 
1951 bracht Fender de Fender Precision Bass uit. Dit is de eerste in serie geproduceerde elektrische 
basgitaar. Ontwerper Leo Fender bedoelde het instrument als vervanging van de contrabas, die hij 
spottend “hondenhok” noemde.  
Onder jazzmusici sloeg de Precision Bass aanvankelijk niet aan, maar de popmuziek, die in opkomst 
was, omarmde het instrument en maakte het tot een enorm commercieel succes. De Precision Bass 
wordt nog steeds gebouwd en is in feite de grootvader van de basgitaren.�De basgitaar heeft een 
grote invloed gehad op het ontstaan van rock en popmuziek, en op de ontwikkeling van met name de 
jazz.  
 
Speeltechniek 
Je kan de bas bespelen met plectrum, vingers maar ook slappen door met je duim tegen de snaren aan 
te slaan!  
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Toetsen 
 
De Piano 
De akoestische piano is natuurlijk het meest bekende toetseninstrument, maar het is een lastig 
gevaarte om hem in een bandje te gebruiken en hij is moeilijk te versterken. Met een gemiddeld 
gewicht van 150 kilo ook een te zwaar instrument om op een podium mee te sjouwen. In de 
afgelopen 60 jaren zijn er echter allerlei toetsinstrumenten ontwikkeld waarmee je iets makkelijker 
staande kan houden in de luide omgeving van een popband..  
 
Het Orgel  
In 1935 ontwikkelde Laurens Hammond 
een�orgel, gebaseerd op draaiende 
toonwielen en�elektrische versterking met 
buizen.�Oorspronkelijk was het instrument 
bedoeld�om kerken zonder kerkorgel toch 
een�instrument te geven. Met een 
drawbar�systeem (registers) 
kunnen�boventoonverhoudingen gevarieerd 
worden�voor verschillende klankkleuren. 
De eerste�modellen waren voorzien van 
een volledig�baspedaal, waarmee met de 
voeten de bas�kon worden gespeeld. Later 
kwamen er ook�draagbare modellen. Nu nog spelen de jazz organisten vaak zelf de bas met hun 
voeten. Dit instrument werd ongekend populair in jazz, gospel en pop. Er worden nog steeds 
Hammonds gebouwd, maar met digitale klankopwekking.  
            
Rhodes en Wurlitzer  
Harold Rhodes ontwikkelde in de jaren 40 een “piano” gebouwd met klankstaafjes, die door een pick 
up element versterkt worden, i.p.v. snaren. Fender neemt het instrument in 1965 in productie en het 
heet dan Fender Rhodes. In die tijd wordt het klokkenspelachtige geluid veel gehoord in de pop en 

jazz (The Doors, Stevie 
Wonder, Radiohead) 
Ook de Wurlitzer piano 
(Supertramp) wordt dan 
veel gebruikt. Te 
vergelijken met de 
Fender Rhodes maar 
herkenbaar door een 
ander soort 
klankstaafjes.  
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Electrische piano  
Midden in de jaren zeventig bouwt Yamaha de Electric Grand. (CP70 en CP80) Eigenlijk complete 
vleugels, maar dan kleiner en met piezo elementen om het geluid van de snaren te versterken. Deze 
instrumenten klonken als een electrische versie van de piano, in tegenstelling tot de eigen sound van 
Rhodes en Wurlitzer. Hierna ontstaat de digitale piano op basis van samples van een echte piano.  
 

                     
 
Synthesizers  
Een synthesizer is een toetsenbord waar heel veel verschillende klanken inzitten. De klanken kun je 
allemaal fijn-tunen. Je hebt ze in een analoge en digitale versie. 
 

                        
 
Keyboard 
Een keyboard is de algemene engelse benaming voor een toetseninstrument. Hier in Tiel gebruiken 
wij keyboards met een aantal voorgeprogrameerde sounds (piano, viool, orgel enz…). Vaak zit er ook 
nog een begeleidings automaat in, zodat je in je eentje kan spelen als in een bandje. 
 
Sampler  
Met een sampler kun elk geluid wat je hoort opnemen. Vervolgens verdeeld hij dat onder de toetsen 
van een keyboard in een toonladder. Denk bijvoorbeeld aan liedjes waarin je een hond een melodie 
hoort blaffen! Maar je kan natuurlijk ook een piano samplen, glas wat breekt, een gillende 
keukenmeid of kerkklokken! Scheelt een boel gesjouw.. 



‘Band Tools’ (theorie lichte muziek B) 	 13	

Het Drumstel 
 
De basisopstelling van een drumstel bestaat uit een aantal trommels en een aantal bekkens: 

• bass drum 
• snaredrum 
• high tom, mid tom en low tom 
• floor tom 
• hihat 
• bekkens (ook bekend onder de Engelse naam "cymbals") 

 
Daarnaast kan gebruikgemaakt worden van andere slaginstrumenten zoals koebellen, woodblocks, 
triangels, buisklokken of tamboerijnen. 
Het hart van een drumstel bestaat uit de bass drum, de snaredrum en de hihat. De bass drum wordt 
met een pedaal bediend en geeft de lage klanken. Onder het ondervel van de snaredrum is een matje 
met metalen snaren gespannen. Hierdoor maakt de snaredrum (kortweg 'snare') een fel en scherp 
geluid. De hihat is een door de voet beweegbare bekkenset waar de drummer met zijn stokken een 
ritme op slaat. De hihat kan via de voet worden geopend (de bekkens komen dan los van elkaar). Als 
er op de hihat wordt geslagen op het moment dat deze wordt geopend, en als daarna de hihat wordt 
gesloten, ontstaat er het karakteristieke 'sis-geluid' van de hihat. 
 
De vellen van alle trommels worden 
dusdanig gespannen, dat het geluid van 
iedere trom op elkaar is afgestemd. 
Hierbij is het niet juist om over een 
'toonhoogte' te spreken, omdat trommels 
geen regelmatige geluidstrillingen 
produceren. Ze produceren juist een 'ruis' 
en daarom wordt er bij trommels over een 
'klank' gesproken.  
 
De drummer bespeelt het drumstel met 
drumstokken of brushes. De stokken 
geven een hard geluid, de brushes geven 
een zacht en wat 'waterig' geluid. 
Kenmerk van een drummer is dat hij zijn handen en voeten onafhankelijk van elkaar beweegt in een 
bepaald ritme. Dit natuurlijk zonder de maat te verliezen. 
Wat bekkens (Engels: cymbals) betreft, bestaat er een onderscheid tussen afslagbekkens (Engels: crash 
cymbals) en ritmebekkens (Engels: ride cymbals).  
 
Daarnaast bestaan er ook specifieke bekkens als de 'splash' (klein afslagbekken met een hoge klank) 
en de 'china' (een speciaal gevormd afslagbekken met een korte en robuuste klank). 
Sommige drummers maken gebruik van twee bass drums; meestal zijn deze niet gelijk qua diepte en 
omtrek. Soms gebruikt een drummer een dubbel-bass-drumpedaal. Hiermee wordt het effect van een 
dubbele bass drum bereikt, zonder dat er twee bass drums staan opgesteld. Verder gebruiken 
sommige drummers meerdere hihats, toms en/of snaredrums. Het geluid van een drumstel wordt 
voornamelijk bepaald door de bekkens, snaredrum en bass drum. Omdat bekkens en snaredrum 
makkelijk mee te nemen zijn, neemt de drummer die meestal zelf mee naar de repetitieruimte of het 
podium op als daar geen drumstel staat. 
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Elektronisch drums     
Bij elektronische drumstellen slaat de drummer op zogenaamde 'pads'. Dit slagvlak bestaat uit rubber 
of uit muffle-vellen (gaasvellen). In beide gevallen maakt het slagvlak zelf geen geluid. 
Onder het slagvlak zitten sensoren, zogenaamde 'triggers' (piëzo elementen). Deze triggers registreren 
een stokslag en sturen een elektronische puls naar een drummodule. Dit is een kastje dat de 
elektrische puls van de trigger, de 'triggerpuls', omzet in een daadwerkelijk drumgeluid. 
De trigger of piëzo (in de drum) stuurt een signaal naar het 'kastje'. Dit kastje zet het signaal direct 
om naar een drumgeluid (de module) of stuurt het via een midi of usb aansluiting door naar een 
computer met midi software, en wordt het geluid door de computer of via een externe geluidskaart. 
Bij gebruik van software op een computer is het mogelijk te volstaan met een midi-trigger (kastje) 
anders is een drummodule (kastje) met geïntegreerde drumgeluiden noodzakelijk. 
 

           
  Simmons SDS5 elektronisch drumstel   Roland V-drums 
 
Triggeren 
 
Het is ook mogelijk om van een akoestisch drumstel een elektronische variant te maken. Dit kan op 
drie manieren: 
 

• Op de akoestische trommelvellen plaatst men een losse trigger. Deze trigger sluit men aan op 
een drummodule. Het akoestische trommelgeluid wordt vervolgens gemixt met een 
elektronisch geluid. Deze techniek wordt veel toegepast door (grote) bands. Het 
vergemakkelijkt namelijk het versterken van het drumstel tijdens liveoptredens. Daarbij heeft 
de drummer op deze manier veel soorten geluiden tot zijn beschikking. Daarnaast blijft de 
drummer slaan op 'gewone' drumvellen. Voordeel van deze methode is dat de 'feel' van de 
akoestische vellen, waar veel drummers aan verknocht zijn, behouden blijft. Het komt ook het 
geluid ten goede: doordat de slag op het drumstel eerst elektronisch verwerkt wordt, komt uit 
de versterkers altijd hetzelfde geluid. Dit levert een consistenter drumgeluid op dan wanneer 
geen triggers gebruikt worden. Het geluid van de drums is dus niet meer afhankelijk van hoe 
hard er op de drums geslagen wordt. 

• Op de akoestische trommel wordt een muffle-vel (gaasvel) geplaatst. Dit soort vellen maakt 
zelf geen geluid. Op het muffle-vel plaatst men een losse trigger en deze sluit men aan op 
een drummodule. Op deze wijze kan men van een akoestische drumset een volledig 
elektronisch drumstel maken. 

• Steeds vaker worden zgn DIY drumstellen gebouwd met behulp van piëzo-elementen. Dit is 
een klein (goedkoop) schijfje van een paar centimeter doorsnede en een ongeveer 1 mm dik. 
Deze is eenvoudig aan een midi-trigger of drummodule aan te sluiten en is bovendien, niet 
onbelangrijk, aanslaggevoelig. Het is dus mogelijk om van een paar drinkpakken een drumstel 
te maken die bijvoorbeeld wordt bespeelt met chop-sticks. 
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Groove Cliché's 
 
Wanneer je in een band speelt heb je te maken met 'Groove'. 
Simpel gezegd is groove het engelse woord voor ritmiek spelen. Maar, er zit meer achter.. 
Wanneer iets 'grooved' betekent het dat het goed/lekker gespeeld wordt. Je hoort dat niemand 
problemen heeft met het ritme, en daardoor grijpen alle radertjes van de band in elkaar zodat de 
ritmiek klinkt als een goedlopende machine! De uitdrukking is; 'het grooved' of 'zij heeft een goede 
groove'. 
 
Of je nu gitarist of toetsenist of drummer bent, iedereen kan mee helpen om het ritme sterk te maken. 
Dat doe je door het spelen/trainen van ritmische figuren. 
 
Hieronder staan een aantal figuren die je 'groove cliché's' zou kunnen noemen. Je moet deze ritmes 
kunnen klappen, maar ook op je instrument kunnen spelen! 

 

 
 
	
  

Zestienden Grooves 

Achtsten Grooves 
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Eenvoudige drum beats zingen 
 

Het is heel handig (ongeacht welk instrument je speelt) wanneer je drum beats kunt zingen. Je 
hoeft hier niet voor te kunnen drummen, maar je kan wel duidelijk maken aan je bandleden 
hoe je het ritme wilt hebben.  
Wanneer je hier een beetje handig in bent wordt het ook makkelijker om lijnen van de gitaar, 
blazers of het keyboard te zingen. Het probleem is vaak dat mensen struikelen over de 
medeklinkers. Wanneer je de volgende methode gebruikt zul je merken dat het veel 
makkelijker gaat. 
 
De basis ligt in het zingen van de 
zestienden noten. Dit doe je met de 
klanken 't' en 'k'. 
Een maat zestienden wordt dan… 
 
Hiermee heb je zestienden onderverdeling maar ook meteen een hihat sound. 
Nu kun je de bass drum onder de hihat zingen. Dit doe je door de 'oe' klank aan de letter T of 
K toe te voegen. Je krijgt dan respectievelijk 'Toe of Koe. Voor de snare gebruiken we de 
toevoeging 'Ah', zodat je krijgt 'Tah' of 'Kah'. 
Hieronder een aantal ritmes waarmee je het kan oefenen.  
 
ps. Het is natuurlijk niet echt beatboxen, maar gewoon een oplossing om ritmiek te kunnen 
zingen. Beatboxen mag natuurlijk ook, maar wel oefenen met onderstaande ritmes! 
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Het intellen van de band (het aftellen van een nummer) 
 

Het klinkt makkelijker dan het in de praktijk is. Bij de meeste mensen klinkt het helaas alsof er een 
raket gelanceerd moet worden, of een startschot voor de 100 meter horden.. 
 
Wanneer je een nummer gaat aftellen zijn er 2 dingen die je wil overbrengen; 
Het juiste tempo, en het moment van beginnen. Maar; wat moet je hiervoor doen?  
 
Eerst zorg je ervoor dat je het tempo dat je wilt gaan spelen alvast in je hoofd hebt. Dat kan dmv je 
geheugen of evt een metronoom. π 
 
Dit tempo moet je 'communiceren' naar je bandleden; bijv door alvast het ritme te tikken of te 
klappen.  Als ze opletten hebben ze nu in ieder geval het juiste tempo. Maar.... wanneer beginnen we? 
 
Het moment bepaal je door tegelijkertijd met het tikken hardop af te tellen. 
Dat kan zijn '1, 2, 3, 4' of wanneer je de band iets meer tijd wilt geven; 1...., 2....., 1, 2, 3, 4'. 
En nooit 4, 3, 2, 1 vuur... of zo iets 
 
Belangrijk is dat je duidelijk bent. Murmellen heeft geen zin, zeker niet in een lawaaierige omgeving. 
 



‘Werkbladen’ 
 
 
Met deze werkbladen kun je thuis je notatie vaardigheden trainen. Er horen mp3’s bij. Die kun je downladen van 
de site van de Plantage 
	














