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 Ga naar www.schooltv.ntr.nl  
 Ga naar de clip  :  Gitaar 
 

Bekijk de clip en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop als je gaat 

schrijven. 

1. Het geluid van de akoestische gitaar  

 

A) Wat betekent het woord akoestisch? Zoek het op. 

 

 Akoestisch = ____________________ 

 

Dit werkblad behandelt alleen akoestische gitaren, en dus geen  

___________________________________________________________ 

  

B) Je hebt gitaren met stalen snaren, en gitaren met nylon snaren. Een gitaar 
met stalen snaren wordt een ‘western gitaar’ genoemd. De gitarist in de clip 
vertelt dat zijn eerste gitaar ________________________ snaren had. Hoe wordt 
zo’n gitaar genoemd?  

      

     __________________________________________ 

 

  

Naam: 

http://www.schooltv.ntr.nl/


 

 
 

2. De onderdelen van de gitaar 

 Schrijf bij de gitaar op de foto het nummer van de volgende onderdelen: 

 

1. Stemknop 

2. Klankgat 

3. Klankkast 

4. Brug 

5. Kam 

6. Hals 

7. Fret 

 



 

 
 

3. Het bespelen van de gitaar 

 

A) Hoeveel snaren heeft de gitaar in de clip? _____________ 

 

B) De snaren van de gitaar zijn niet allemaal even dik. Ook maakt de gitarist de 

snaren ‘korter’ door zijn vingers dichter bij het klankgat te plaatsen. Zowel 

de lengte als de dikte van de snaar is van invloed op de toonhoogte. Maak de 

zinnen kloppend. Streep het foute woord door. 

 

 Hoe dikker de snaar, hoe lager / hoger de toon.  

 Hoe korter de snaar, hoe lager / hoger de toon. 

  

C) Met je rechterhand kun je de snaren ‘beslaan’. Maar je kunt de snaren ook 
om de beurt bespelen. Je hoort dan losse tonen (gebroken akkoorden heet 
dat). Hoe heet deze manier van spelen?  
 

_____________________________________________________________ 

 

D) Hoe heet het kunststof plaatje waar de snaren soms ook mee bespeeld 

worden? 

  

 ______________________________________________________________ 

 

 

  



 

 
 

4.  Het concert 

 

A) Aan het begin van het stuk zie je de gitarist in beeld, en even later zie je 
alleen zijn hand op de hals van de gitaar. Hoe klinkt de muziek in dit gedeelte?   
 

geslagen / getokkeld 

 

B) Zodra je de gitarist opnieuw helemaal in beeld ziet, is een nieuw gedeelte 
begonnen. De muziek klinkt nu heel anders. Hoe?  

 

geslagen / getokkeld 

 

C) Luister even door... plotseling hoor en zie je een heel snel loopje van losse 
tonen. Je ziet de vingers van de gitarist over de hals vliegen. Welke 
beschrijving past het best bij dit loopje? Let op: hoog en laag slaan op de 
hoogte van de toon die je hoort. Kijk dus niet alleen naar de hand van de 
gitarist. 

 

 Het loopje bestaat voornamelijk uit lage tonen. 

 Het loopje bestaat voornamelijk uit hoge tonen. 

 Het loopje begint laag, gaat omhoog en daarna weer omlaag, het eindigt laag. 

 Het loopje begint hoog, gaat omlaag en daarna weer omhoog, het eindigt 

hoog. 

 

D) Je hoort vervolgens een gedeelte waarin de hoogste tonen van het concert 

klinken. Hoe worden deze gespeeld? geslagen / getokkeld 

 

E) Aan het slot draait de gitarist aan een stemknop. De toon gaat: 

omlaag/omhoog. 

 



 

 
 

5. Veel verschillende gitaren (Extra Opdracht) 

 

 Er bestaan heel veel verschillende gitaren (met meer snaren, met minder 

snaren, akoestisch, elektrisch, semi-akoestisch, basgitaren enz.) Zoek van 5 

verschillende gitaren een plaatje en plak ze op de achterkant van dit blad. 

Schrijf erbij wat voor gitaar het is.  

 


