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Vergeet niet regelmatig te  
kijken en luisteren naar de  

videobeelden!!!
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Week 1

“Open accoorden 1”

 (Accoorden: samenklank van meer snaren tegelijk)
 (Open accoorden: accoorden met losse snaren)

Deze week ga je jouw eerste vier accoorden op de 
gitaar  leren,  Met  deze  accoorden  kun  je  al  een 
heleboel liedjes spelen. Op de video afbeeldingen 
“Zomoethetdusklinken!”  kun je zien hoe je deze 
het gemakkelijkst kunt pakken.

Oefentijd
Oefen elke dag minimaal 10 minuten tot maximaal 
20  minuten  om  je  pijnlijke  vingers  een  beetje 
tegemoet te komen. Let op: het voorkomt dus géén 
zere  vingers!  Het  oefenen  heeft  het  meeste 
rendement  wanneer  je  de  oefentijd  opsplitst  in 
bijvoorbeeld 1 x voor het eten en 1 x later op de 
avond;  liefst  zelfs  10  x  2  minuten,  als  je  de 
accoorden en oefeningen al uit je hoofd kent. 

De eerste dag(-en) zul je dan wat kunnen wennen 
aan de gitaar en het pakken van de accoorden. Ga 
ook weer niet te snel van start; begin met de eerste 
twee oefeningen (voor bijv. De eerste twee dagen) 
en pak er daarna de laatste oefening bij. Je kan het 
beter meteen goed aanleren door wat meer tijd te 
nemen voor de videobeelden en het pakken van de 
accoorden. 
Let  op:  De  extra  oefeningen  zijn  voor  de 
gretigen onder ons!
 
Eerst even uitleg over je linkerhand. De vingers zijn 
genummerd zoals je hieronder ziet:

(Ik hoop echt dat jouw linkerhand er beter uitziet!)

Op deze manier weet je dat de juiste vinger op de 
juiste plek staat! 

Het  is  belangrijk  dat  je  na een paar  dagen deze 
accoorden wel  uit  je  hoofd kent.  Je  hoeft  ze niet 
meteen  al  in  drie  seconden  alledrie  te  hebben 
gehad (mag natuurlijk wel!), maar het moet wel elke 
dag wat sneller gaan. Dit zijn ze dan:

   D          G   A

De kruisjes bij het D-accoord betekenen dat je 
de bovenste twee snaren niet mag aanslaan. De 
overig  snaren  mogen  uiteraard  wel  worden 
gehoord! 

Oefening 1:
Pak  elk  accoord  en  sla  deze  4  x  aan  met  je 
rechterhand  (met  of  zonder  plectrum).  Hou  de 
volgorde aan zoals ze afgebeeld staan.

Oefening 2:
Pak elk accoord en sla deze snaar voor snaar aan 
met  je  rechterhand (met  of  zonder plectrum).  Let 
goed op dat elke snaar zuiver klinkt zonder kraken 
of met gedempte tonen. Hou de volgorde aan zoals 
ze afgebeeld staan.
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Volgende week gaan we verder  
met meer nieuwe accoorden!
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Oefening 3:
Doe  oefening  1  en  2  ook  voor  de  volgende 
accoordvolgorde:

   G          C   D

Wanneer oefeningen voor geen meter klinken, kijk 
dan naar de videobeelden “Zomoethetdusniet!”.

EXTRA OEFENINGEN:

Oefening 4:
Pak  elk  accoord  zonder  aan  te  slaan  met  je 
rechterhand en til dan vinger voor vinger even op. 
Sla dan pas weer aan met je rechterhand (met of 
zonder plectrum). Let weer goed op dat elke snaar 
zuiver klinkt zonder kraken of met gedempte tonen. 
Hou  de  volgorde  aan  zoals  ze  afgebeeld  staan. 
Deze oefening zal  jouw vingervlugheid  verbeteren 
en je zal hiermee wat sneller kunnen overpakken.

Oefening 5:
Probeer het liedje “Lang zallie leven” mee te spelen 
met de videobeelden. Neem voldoende tijd om de 
accoorden over te pakken. Zit  er ook niet over in 
wanneer dat even duurt. Dat is normaal. Gun jezelf 
en je vingers de tijd om over te pakken.  

Hier is het liedje met de bijbehorende accoorden:
D         
Lang zal hij leven, lang zal hij leven,
                                        A
lang zal hij leven in de gloria
         D     G     D    G       D     A    D
in de glo - rie - aa, in de glo - rie – aa!

Als je dit al een beetje kan meespelen, dan ben je 
erg  goed  bezig  en  heb  je  een  dikke 
“Hiephiephoera!” verdient!

Tip van de week:
De eerste 3 lesweken zijn bedoeld om je echt  te 
concentreren  op  het  pakken  van  de  accoorden. 
Vanaf  lesweek  4  ga  je  volop  bezig  zijn  met  het 
aanslaan van de gitaar!

Mocht  je  deze  lesweek  als  proefles  hebben 
ontvangen en ben je overtuigd van de kwaliteit van 
de cursus:

Klik dan hier om zonder risico te bestellen
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http://www.leergitaarspelen.com/kk_1700000.html

