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Powerchords

“Spaar ze allemaal!”

Wat is een Powerchord?
Powerchord betekent letterlijk vertaald “Krachtakkoord”. Dat klinkt natuurlijk niet echt geweldig. Gelukkig 
doen de Powerchords dat zelf wel, als ze goed worden gespeeld.

Een  Powerchord is een vereenvoudigd akkoord. Het maakt niet uit of een akkoord nu mineur of majeur 
(gewoon) is. Een Powerchord klinkt bij allebei. Alleen de basistonen worden gebruikt in een Powerchord. 
Dit maakt ze makkelijker en met de nodige vervorming klinken ze op de elektrische gitaar vaak heftiger dan 
open akkoorden, omdat het alleen de basistonen zijn.

Powerchords in alle soorten en maten
In deze cursus heb je de meestgebruikte  Powerchords geleerd en hiermee kun je dus flink aan de slag 
voor wat het raggen en rousen betreft.

Het is alleen wel makkelijk om te weten waar ze nu allemaal precies zitten op de gitaarhals. Daarom heb ik 
een overzicht voor je gemaakt dat je hierbij helpt. Het overzicht staat op de volgende pagina en het geeft aan 
waar precies de  Powerchords gepakt kunnen worden. Even een korte uitleg van de afbeeldingen in het 
overzicht:

De verschillende kleuren van de bolletjes en letters geven aan, welk Powerchord bij welke bolletjes hoort.

Het eerste plaatje geeft het overzicht aan van de Powerchords op de lage E-snaar. Het tweede plaatje op 
de lage A-snaar en het derde plaatje op de D-snaar.

Om het overzicht een beetje duidelijk te houden heb ik de tussenliggende akkoorden even niet aangegeven. 
Bijvoorbeeld het Fis-akkoord (Powerchord) ligt precies tussen het F en het G-akkoord. Het is een halve 
toon lager dan het G-akkoord en een halve toon hoger dan het F-akkoord. Als je één vakje opschuift, dan 
speel je dus een halve toon hoger.

De bovenste 3 Powerchords staan met haakjes, omdat deze niet op de hals liggen. De Powerchords pak 
je dus alleen met de 2 andere bolletjes en de open snaar. Op volgorde van de plaatjes zijn dat de E-snaar, 
de A-snaar en de D-snaar.

Ik raad je aan om hier flink mee te experimenteren. Hiermee leer je de akkoorden ook snel te gebruiken in 
liedjes. Hoe meer hoe liever, want ...
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Soleertechnieken
“Improvisatie”

Nog even alle behandelde soleertechnieken op een rijtje:

Sliding
Dit is het schuiven van losse noten of Powerchords. Altijd leuk om te doen.
Op de videobeelden   “Zomoethetdusklinken”   doe ik het je voor.  

Pull-off en Hammer on
Dit is een van de meest toegepaste solotechnieken in het gitaar spelen.
Op de videobeelden   “Zomoethetdusklinken”   doe ik het je voor.  

Pull off              Hammer on

In de Tablatuurvorm is de  Pull off weergegeven met een  boogje tussen de 2 noten en de letter  P. De 
Hammer on is weergegeven is ook met een boogje aangegeven, maar dan met de letter H.

Bending / Prebending
Deze techniek heet: Bending (the strings) ofwel het buigen van de snaren.
In plaats van een noot hoger te spelen met bijvoorbeeld 2 vakjes op de gitaarhals op te schuiven, duw je de 
snaar net zoveel omhoog totdat het even hoog klinkt. Op de videobeelden   “Zomoethetdusklinken”   doe ik het   
je voor.

Het gaat om de verschillende oefeningen:
het buigen van een halve toonhoogte; dat is gelijk aan 1 vakje opschuiven
het buigen van een hele toonhoogte; dat is gelijk aan 2 vakjes opschuiven
het buigen van anderhalve toonhoogte; dat is gelijk aan 3 vakjes opschuiven
en “Do not try this at home!!!” het buigen van 2 tonen; dat is gelijk aan 4 vakjes opschuiven.

De laatste, maar ook die van anderhalve toonhoogte is best hevig te noemen, maar toch vonden gitaristen in 
het verleden het nodig om deze te gebruiken. Bijvoorbeeld Jimi Hendrix. Ik adviseer je deze niet te veel te 
gebruiken in het begin. Ook ontstemt de gitaar hier sneller van.

Maar, om het allemaal nog leuker te maken zijn er ook gitaristen die de Prebend gebruiken. Je zorgt er als 
het  ware  voor  dat  je  de  snaar  voordat  je  hem  aanslaat  al  gebogen  hebt.  Op  de  videobeelden 
“Zomoethetdusklinken”   doe ik het je voor.  
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Vibrato
Deze techniek wordt ook veel gebruikt. Denk maar eens aan B.B. King!
Op de videobeelden   “Zomoethetdusklinken”   doe ik het je voor.  

Tap-techniek
Deze techniek is uitgevonden door de grotere gitaristen, zoals bijvoorbeeld Eddy van Halen.
Op de videobeelden   “Zomoethetdusklinken”   doe ik het je voor.  

Flageoletten
Deze zijn er in verschillende soorten en maten, maar ik heb er eentje in de metal-oefeningen voorgedaan:
Klik hier
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Scales
“Toonladders”

Blues-toonladder in de toonsoort A op en neer.

Bij deze toonladder is de eerste toon op de laagstklinkende (E-snaar) de toon A. Omdat dit ook het begin 
van de toonladder is, wordt dit ook wel de grondtoon genoemd. Als je de Blues-toonladder een toontje lager 
wil spelen, schuif je alles gewoon 2 vakjes terug (de 5 wordt dan een 3, etc.). Je speelt dan de Blues-
toonladder in G. Wil je een toontje hoger, dan schuif je alles gewoon 2 vakjes omhoog (de 5 wordt dan een 
3, etc.). Gemakkelijk, toch?

Toonladder van C volgens het boekje

Toonladder van C volgens Kris Worm
De redenen waarom ik de toonladder zo speel zijn heel simpel. Het lijkt een beetje op de Bluestoonladder 
van A en de toonladder sluit perfect aan op de mini-akkoordjes die je ook in deze lesweek krijgt geleerd. 
Hiermee kun je dus superleuk combineren en leer je wat makkelijker “je gitaarhals lezen”, zoals de gitaristen 
dat noemen.
Het  is  eigenlijk  mijn  eigen ontwikkelde/ontdekte  speelstijl  en  ik  maak  hier  altijd  dankbaar  gebruik  van. 
Heerlijk! Let trouwens ook op de andere vingerzetting. 
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Toonladder van Am volgens Kris Worm

 
De mini-akkoordjes die je ook kunt gebruiken tijdens de improvisatie in deze toonsoorten:

                C          F             G        Dm      Em     Am        G      C

De laatste 2 akkoordjes zijn variaties. Je kunt bij het G-akkoordje ook je pink er nog bij zetten op de onderste 
snaar. Dit geldt ook voor het C-akkoordje, maar ook voor het F-akkoordje (hier komt dan een 5 bij op de 
hoogste snaar).

Wat voor de Blues-toonladder en Powerchords geldt, geldt ook voor alle andere toonladders en 
akkoorden. Op de gitaar kun je steeds een vakje opschuiven voor een halve toon hoger of lager. Je hoeft het 
dus eigenlijk maar één keer te leren en verder hoef je alleen maar het juiste vakje te kiezen waar je begint 
met spelen. Dat vind ik het mooie van het gitaar spelen.
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Muziekstijlen...
“... voor de elektrische gitaar!”

De meest voor de hand liggende muziekstijlen voor de elektrische gitaar heb ik in de cursus behandeld. 
Rock, Blues, de combinatie Blues-rock, de lichtere luistermuziek (Santana / Dire Straits), Metal en Punk.

Uiteraard zijn er meer stijlen waarin dankbaar gebruik gemaakt wordt door de elektrische gitaar, maar de 
manier van spelen is dan vaak te herleiden naar de bovenstaande stijlen. Alleen hele specifieke stijlen, zoals 
Reggae, Jazz of Funk vereisen wel wat meer studie, omdat hier vaak sprake is van net wat andere timing en 
ritmes.

Tegenwoordig zijn ook veel stijlen met elkaar verweven en dat maakt het voor de elektrische gitarist vaak 
wel wat makkelijker. Ook in de nieuwere stijlen zoals, R&B, Hip-Hop, Trance hoor je regelmatig een vette 
Rock-gitaar of juist een hele heldere klank van een elektrische gitaar met andersoortige vervorming. Hierom 
is het belangrijk  om te weten dat er veel mogelijkheden zijn voor de elektrische gitaar voor wat betreft 
gitaareffecten e.d. In dit naslagwerk is hiervoor een speciaal hoofdstukje opgenomen.

Maar goed, welke stijl je ook speelt .....
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Anatomie...
“ ... van de elektrische gitaar”

Hieronder kun je zien hoe de elektrische gitaar is opgebouwd en hoe het allemaal heet. Altijd handig voor als 
je in de muziekwinkel staat of iets moet hebben.

Er zijn uiteraard vele verschillende soorten elektrische gitaren. Ik raad je aan om je gitaar af te stemmen op 
de muzieksoort die jij het liefste speelt. Bijvoorbeeld een Gibson Les Paul wordt meestal gebruikt voor de 
Rockerige muziek. Een Fender wordt ook wel in de Rock gebruikt maar klinkt wat helderder en lichter. Ook 
het oog wil natuurlijk wat. Ik vond deze Aria Pro II destijds (toen ik begon) een hele mooie.Trouwens nog 
steeds. Nu heb ik ook een ZION-gitaar en die heb ik ook gebruikt bij de video-opnamen. 

Maar goed. Het gaat er natuurlijk om dat jij er blij mee bent. Dus laat je goed informeren bij muziekzaken en 
check altijd even via internet of je niet te veel betaalt. Oudere gitaren worden vaak met Vintage-termen de 
hemel in geprezen. Dat mag natuurlijk als ze super klinken en er nog toonbaar uitzien, maar laat je niet 
foppen.

Als  het  budget  geen probleem is  kun  je  altijd  nog naar  een gitaarbouwer stappen en een gitaar  laten 
aanpassen of er eentje op maat voor je laten maken.
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Versterkers
“Ofwel Amplifiers / Amps”

Een versterker is een apparaat wat het geluid versterkt uit je gitaar. Je slaat de snaren aan. Het geluid gaat 
via je gitaarelementen en via je gitaarsnoer naar de versterker. Meestal zitten er nog gitaareffecten tussen, 
maar  dat  is  het  volgende hoofdstuk.  Dus  het  geluid  komt  in  de versterker  binnen en gaat  via  allerlei 
electronica naar de boxen in je versterker en die laten het eindgeluid horen.

Versterkers heb je in allerlei geuren, kleuren en smaken. Deze bepalen samen met je gitaar en de effecten 
het eindgeluid. Elke versterker heeft zijn eigen klank. Eigenlijk zijn er op het moment 3 hoofdvormen van 
versterkers te noemen:

Een buizenversterker, met buizen / lampen die een mooi “rond” geluid maken

Transistorversterkers, met transistoren (electronica) die meestal een wat minder “rond” geluid   

   maken.

Modelingversterkers,  met  software  die  de eigen  versterkergeluiden  van  andere  versterkers  

   imiteren. Varianten met alleen software zijn gewoon op je PC te gebruiken en dan heb je niet eens
   een versterker nodig.

Ik ga ze niet allemaal benoemen. Dan wordt een te langdradig verhaal. Hoe dan ook. Het is het belangrijkst 
dat jij er helemaal gelukkig mee bent.“Test until you get the best!”. Natuurlijk allemaal afhankelijk van je 
budget.

Buizen- en transistorversterkers hebben meestal geen extra effecten op het apparaat zelf zitten, maar het 
komt  ook  wel  eens  voor  dat  dat  wel  zo  is.  Meestal  heb  je  hier  wel  een  mogelijkheid  om een beetje 
vervorming te maken wanneer er 2 volumeknoppen op zitten. Meestal zit er 1 aan de linkerkant en eentje 
aan de rechterkant. De linker heet vaak “drive” en de rechter vaak “master”. Wanneer je de master harder 
zet en de drive wat zachter, klinkt het geluid meer clean dus zonder vervorming. En andersom klinkt het juist 
met vervorming. Je kunt ze natuurlijk ook allebei vol open zetten. Het is dan alleen de vraag of je op de 
langere termijn nog vrienden/vriendinnen overhoud. Mocht je dit toch willen en je vrienden/vriendinnen te 
vriend houden, raad ik je aan om een versterker met een koptelefoonmogelijkheid aan te schaffen.

Modelingversterkers hebben er vaak wel meer effecten bij zitten. Ook wel stompboxes genoemd in het 
Engels. Deze zal ik in het volgende hoofdstuk verder toelichten. Het bedrijf Line6 is hiermee begonnen en is 
hierin  ook  de  duidelijk  beste  naar  mijn  bescheiden  mening.  Zij  hebben  inmiddels  één  van  hun 
versterkertypes gecombineerd met buizenversterking. Dus het blijft ontwikkeling en dat moet ook. Stilstand 
is achteruitgang!
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Gitaareffecten

“Pedalen, multi-effectors en software”

In dit naslagwerk haal even kort de meestgebruikte effect-pedalen aan, zodat je een beetje weet wat er 
allemaal te koop is. Je kunt hiermee ook eens kijken wat je zelf het leukst lijkt, zodat je in een muziekwinkel 
wat makkelijker kunt kiezen. Ik ben zelf  een enorme fan van de produkten van Line6, dus je krijgt  een 
enigszins  gekleurd  verhaal.  Ik  had bij  de opname ook  geen andere  apparatuur  voor  handen.  Voor de 
algemene uitleg van de effecten maakt dat toch niet uit. Je kunt altijd zelf in een muziekzaak kijken wat past 
binnen je budget en smaak.

Voetpedalen (stompboxes), met dank aan Muziekwinkel Valkenswaard:
Chorus, een veelgebruikt effect zowel clean als met vervorming. Wordt ook wel eens bij zang gebruikt.
Distortion, meestgebruikt voor de rock-gitaren. Allerlei variaties mogelijk van heel zwaar tot licht. 
Flanger, een veelgebruikt effect zowel clean als met vervorming.
Phaser, gebruikt zowel clean als met vervorming.
Wahwah, dit is het heel veel gebruikte voetpedaal met of zonder vervorming wat je meteen herkent als 
je het hoort in de muziek. Vooral Jimi Hendrix is ook hiermee populair geworden.
Delay / Echo, dit wordt gebruikt om de gitaar wat langer te laten uitklinken en ook de aanslag een paar 
keer als echo te laten naklinken. Een veelgebruikt effect zowel clean als met vervorming.
Compressor, dit wordt gebruikt om het gitaargeluid wat meer of minder “agressief” te laten klinken door 
het geluid wat compacter te maken.
Reverb, dit is een galm. Je hebt ze in verschillende vormen (Room = kamer, Hall = grote hal, etc.)

De eerste 5 effecten heb ik met een videobeeld verduidelijkt. Een delay/echo heb ik in het videofilmpje van 
de Vetta. De Compressor en de Reverb hebben geen videobeelden.
Je kunt deze voetpedalen één voor één sparen en in een gezamenlijke electrische voedingsbox doen, zodat 
je niet voor elk pedaal een aparte (stroom-)adaptor nodig hebt. Ook zijn er complete sets te koop die al 
gecombineerd zijn in één vloerpedalenbord.

Druk op de plaatjes voor de videobeelden:

             Chorus            Distortion         Flanger           Phaser          Wahwah

Multi-effector/versterker:
POD,  dit  is  een  multi-effector  die  werkt  met  modeling-techniek  van  Line6.  Met  nagebootste  eigen 
versterkergeluiden en verschillende standaard nagebootste voetpedaal-geluiden. Deze kun je naar eigen 
smaak  aanpassen  en  aansturen  met  een  groot  voetpedalenbord.  Je  hebt  hier  wel  een 
versterker/monitor/koptelefoon bij nodig. 
Vetta,  dit  is  eigenlijk  een uitgebreide versie  van de POD, maar dan in de vorm van een complete 
versterker. Deze stuur je ook aan met een voetpedalenbord, zoals je kunt zien op de video. Dit is een 
fantastisch apparaat met bijna 100 eigen versterkergeluiden die je ook 2 tegelijk in stereo kunt laten 
klinken.  Ook  zitten hierin  allerlei  voetpedalen ofwel  stompboxes  verwerkt  die  we hierboven hebben 
besproken.

Druk op de plaatjes voor de videobeelden:

              POD                Vetta
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Software:
Gearbox bij een Guitar Toneport van Line 6

Om een geluidfragment van een ingespeelde solo met deze software, klik hier.

Dit fragment is opgenomen met Reason software. Hiermee kun je allerlei muziek mee opnemen, maar er 
zitten ook vele samples in die je kunt gebruiken.
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Versterkertype

Stompboxes

Instelling van geselecteerde Stompbox
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Tot Slot
“Grenzeloos speelplezier”

Ik hoop je met deze cursus en dit naslagwerk in een relatief 
korte tijd een heel eind verder te hebben geholpen in de 
wereld  van  de  elektrische  gitaar.  Zoals  ik  al  eerder  heb 
aangegeven blijft er van alles ontwikkeld worden en zal het 
ook  voor  jezelf  een  blijvende  ontdekkingsreis  zijn.  Het 
belangrijkste  is  dat  het  een  leuke  reis  is  en  dat  je  je 
creativiteit hierin kwijt kunt. 

Ik ben er van overtuigd dat jij als een creatief mens bent 
gemaakt  en  dat  je  op  jouw  beurt  jouw  creativiteit  mag 
gebruiken om het voor jezelf en anderen leuker te maken in 
het leven. 

Zelf ben ik heel blij dat ik dat mag doen bij onze band 
Blessing. Ik ben blij dat ik mijn creativiteit op deze manier 
mag teruggeven aan Diegene die mij heeft gemaakt en dat ook 
andere mensen hiervan mogen meegenieten.

Ik wens jou dan ook grenzeloos veel speelplezier,

Grtz. en Gods Zegen,

Kris

12


