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Week 1

“Gelukkige verjaardag!”

Deze lesweek  ga  je  het  aantal  verjaardagsliedjes 
dat je kunt spelen op de gitaar flink uitbreiden. Ook 
zul  je  nog  een  paar  leuke  Nederlandstalige  en 
Engelstalige  kampvuurliedjes gaan leren die samen 
voor  een heel interessante  lesweek gaan zorgen. 
Op de videobeelden “Zomoethetdusklinken!”  kun 
je zien hoe je deze liedjes kunt aanslaan.

Mocht je deze cursus/liedjesboek hebben besteld, 
maar vlot het nog niet zo met het gitaarspelen zelf. 
Dan raad ik je aan om eerst de beginnerscursus te 
gaan  doen  die  je  kunt  vinden  op 
www.leergitaarspelen.com.  In  deze  cursus  leer  je 
supersnel  (in  3  maanden)  op  een  heeeele  leuke 
manier gitaarspelen.

Wanneer je een aantal accoorden niet kunt vinden 
of  spelen,  ga  dan  ook  naar  de  website 
www.leergitaarspelen.com en zorg ervoor dat je het 
gratis naslagwerk van de beginnerscursus uitprint.
Nieuwe  accoorden  in  deze  bundel,  zullen  op 
dezelfde manier als in de beginnerscursus worden 
weergegeven.

Oefening 1 (Hiep, hiep, .....!):
Genoeg gepraat. Aan de slag! Hieronder zie je een 
viertal geweldig leuke verjaardagliedjes die het dan 
ook altijd erg goed doen op de feestjes en partijtjes. 
Echt subliem voor het uitpakken van de cadeautjes, 
voor  het  koekhappen,  voor  het  spijkerpoepen  en 
wat  je  allemaal  nog  meer  zou  kunnen  verzinnen 
voor een leuk feestje.

Het  eerste  liedje  is  voor  diegenen  die  de 
beginnerscursus al hebben gedaan een herhaling. 
Maar  op  de  videobeelden 
“Zomoethetdusklinken!”  zul  je  zien dat  het  toch 
weer even wat anders gaat! Het verschil zit 'm in het 
slagje wat wordt gebruikt!

Aan de slag
Het is tijd om echt aan de slag te gaan. De slagjes 
worden  in  deze  cursus/liedjesbundel  als  volgt 
getekend:

  | = Maatstreep (aan begin+eind van elke maat)

 ۷ = Slagje naar beneden, van bovenste snaar 
   naar onderste snaar

 ۸ = Slagje naar boven, van onderste snaar naar
    bovenste snaar

  ۷ = Slagje dat half zo lang duurt als de slagjes
          hierboven

 - = Rust, hier hoef je niets aan te slaan. Soms 
   moet je hier afdempen!

۷ = Het streepje onder een slagje betekent dat 
   hier een extra accent op moet komen!

De oefeningen bestaan uit een getekende maat en 
de videobeelden “Zomoethetdusklinken!”. 
Een maat bestaat in de meeste liedjes uit  drie of 
vier tellen (slagjes). Om de oefeningen/liedjes echt 
goed aan te leren,  is  het  belangrijk  om de tijd  te 
nemen om de slagjes op hetzelfde tempo te leren 
spelen. Hierna kun je de snelheid/tempo opbouwen.

Hierissiedan:

E       
Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij 
                        B
leven in de gloria
         E      A    E   A       E     B      E
in de glo - rie - aa, in de glo - rie – aa!
E                     E                   E                    E
Hij leve hoog, hij leve hoog, hij leve hoog, hij leve 

hoog

A     E      A      E           B    E     A      E   B  E     A E
Ja hoog, ja hoog, hij le-ve ho-o-og, hij le-ve hoog! 

Hieperdepiep .......!

Het gebruikte slagje:

| ۷ ۷ ۷ ۷ |
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-  De volhouder  wint! -

K. Worm
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Oefening 2 (Internationaal!):

E                          B 
Happy birthday to you
B                          E 

Happy birthday to you 
E                     
Happy birthday 

   A 
Happy birthday 

E                     B   E
Happy birthday to you

Het gebruikte slagje:

| ۷ ۸  ۸ ۷ ۸ ۷ ۸ |
Varianten, in plaats van Happy birthday:
- Wel gefeliciteerd (Nederlands)
- Gelukkige verjaardag voor jou (Vlaams)
- Wladiwostok njet njet (Russisch)
- g f j ; a y b ,  g  g (Wing-dings)
- Bonne annivisere pour toi (Frans)
- Hankie ponkie Tjap-tjoi (Chinees)

Oefening 3 (Een gouwe ouwe):
Dit liedje lijkt een beetje op een walsje, als je er 
goed naar luistert. Ze noemen dit officieel een 
driekwarts maat. Ik heb het weer voor je vertaald in 
een slagje:

| ۷ - |
E                                               
Er is er een jarig, hoera, hoera! 

                B                E 
Dat kun je wel zien dat is zij (hij/wij) 

Dat vinden wij allen zo prettig, ja ja 
Fis                          B 

En daarom zingen wij blij: 
     B                  E 

Zij (hij/wij) leve lang, hoera, hoera, 
             B               E  

Zij (hij/wij) leve lang, hoera! 
E        B                 E      

Zij (hij/wij) leve lang, hoera, hoera, 
             B               E  

Zij (hij/wij) leve lang, hoera!

Oefening 4 (Eentje met wat meer lichamelijk 
contact):
Dit is een leuk kinderliedje, maar je moet er wel een 
beetje mee oppassen wie er aan oren gaat 
trekken!!!

E         B           E                  
Jarige job gaat nooit verloren 

E                              
trek hem aan zijn oren 

                                              E                  
 trek hem aan zijn oren

E         B           E                  
Jarige job gaat nooit verloren 

E         B       E        B        E        B        E
Val, de ral, de ral, de ral, de ral, de ral,de ral!

| ۷ ۷ ۷ ۷ |
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Oefening 5 (kampvuurlied nr. 1!):
Het liedje in deze oefening kun je tot in den treure 
uitbouwen met varianten. Onzettend gezellig bij een 
BBQ, kampvuur, zomeravonden op een camping of 
jeugdkampen. Doet het altijd goed.

C                                                    
‘k Zag twee beren broodjes smeren.
                      G             C   C7           

O, dat was een wonder.
    F                          C                  

‘t Was een wonder, boven wonder,
    G                     C                       

dat die beren smeren konden.
   C          F              
Hi hi hi, ha ha ha.

   C                      G     
‘k Stond er bij en ik keek er na

| ۷ -  ۸ ۷ - ۷ ۸  |
Een losse greep uit de mogelijke varianten:
- 'K zag twee bijen een Ferrari rijen;
- 'K zag twee apen een vliegtuig kapen;
- 'K zag twee spinnen de jack-pot winnen;
- 'K zag twee slangen de A2 behangen;
etz., etz. !

Als je de videobeelden goed bekijkt, zie je dat ik niet 
alle snaren, maar juist meer de bassnaren pak bij 
de schuingedrukte slagjes. Dit maakt dat het slagje 
wat soepeler loopt.

Oefening 3 (Oudhollandsch):
Dit is een heel oud lied, maar doet het nog steeds 
erg goed in den lande!

D                                           
 Kom mee naar buiten allemaal,

                             A         D      A           
Dan zoeken wij de wielewaal

D                                    
En horen wij die muzikant

                       A             D  
Dan is zomer weer in 't land.

D                             
Dudeljo klinkt zijn lied,

Dudeljo klinkt zijn lied,
                       A         D      

Dudeljo en anders niet!

| ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ |

Oefening 7 (Als je voor Dixieband!):

    F                                                
I'm gonna lay down my burden

                                C                          
Down by the riverside, Down by the riverside, 

 F                            
Down by the riverside 

    F                                                
I'm gonna lay down my burden

Down by the riverside
                       C                          F        Bes F       

Down by the riverside

| ۷ -  ۸ ۷ - ۷ ۸  |
Mogelijke varianten:
- I'm goin' to lay down my sword and shield...
- I'm going to put on my traveling shoes...
- I'm going to put on my long white robe...
- I'm going to put on my starry crown...

Oefening 8 (Oooooh! Zielig walsje.):

E                                           
Daar was laatst een meisje loos

                   B                              E 
Die wou gaan varen, die wou gaan varen

Daar was laatst een meisje loos
                       B                          E 

Die wou gaan varen als lichtmatroos 

Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen, maken de zeilen

Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen met touwtjes vast 

Maar door storm en tegenweer
Sloegen de zeilen, sloegen de zeilen

Maar door storm en tegenweer
Sloegen de zeilen van boven neer 

Och kap'teintje, sla me niet
Ik ben uw liefje, ik ben uw liefje

Och kap'teintje, sla me niet
Ik ben uw liefje zoals gij ziet 

Zij moest komen in de kajuit
Kreeg een pak ransel, kreeg een pak ransel

Zij moest komen in de kajuit
Kreeg een pak ransel en toen was het uit! 

| ۷ - |
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Oefening 9 (Were did I found my thrill ...?):
Dit is een echte klassieker uit de oude doos, die stijf 
staat van de eenvoud. Met dank aan Ome Fats!

                  F
I found my thrill
                      C

On Blueberry Hill
                    G7

On Blueberry Hill
                       C

Where I found you
                           F

The moon stood still
                      C

On Blueberry Hill
                    G7
And lingered till

                            C
My dreams came true

    G                 C       
The wind in the willow played

                                     G7         C                B7
Love's sweet melody

                                  Em         B7     Em
But all of those vows we made

                             B7       E   G7(stop)
Were never to be

                   F
Tho' we're apart

                           C
You're part of me still
                           G7

For you were my thrill
                                     C    F    C

On BlueBerry Hill

Dit is weer hetzelfde slagje als uit de oefeningen 5 
en 7. Dit slagje zal in deze cursus meerdere keren 
terugkeren,  maar  let  wel  op  de  verschillende 
tempo's (tempi). Let dus goed op de videobeelden!

| ۷ -  ۸ ۷ - ۷ ۸  |
Als je het slagje nog meer dynamiek wil geven moet 
je op het juiste moment een slagje dempen. Het 
gaat om het rode slagje.

Extra:
Nog eventjes wat akkoorden met een extra 7-nootje 
erbij!

      C7              G7            B7 
(gebruik van je linkerhand)

      3   2  4  1         3  2               1        2  1  3      4

En ook nog even het Fis-akkoord:

Fis                              
(gebruik van je linkerhand)

                            3  4  2                        

                   1
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