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Wat is een ChordBuddy 
Een ChordBuddy is een hulpstuk voor de gitaar met 4 
gekleurde speelknoppen.  Door een knop in te drukken 
worden direct de juiste plekken op de gitaar gedempt die 
nodig zijn om een akkoord te spelen. Er klinkt harmonie. 

 
De knoppen van de ChordBuddy zijn -een voor een- te 
verwijderen zodat de leerlingen zelf hun vingers op de 
juiste plek en snaren zetten. Zo spelen ze stap voor stap 
zelfstandig de akkoorden. 

 
De ChordBuddy werkt zeer motiverend omdat je bijna 
zonder muzikale voorkennis direct kan spelen op de 
gitaar. Daarbij biedt het de mogelijk om tijdens het 
musiceren ook aan vaardigheden te werken die de 
Chordbuddy met de tijd overbodig zal maken. 

 

 ChordBuddy Project           KINDEREN MAKEN MUZIEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aanleiding van dit project 
In 2013 starten het Centrum voor de Kunsten Beverwijk met behulp 
van de regeling Para Kinderen Maken Muziek (KMM) een 
muziekproject waarbij op twee scholen voor speciaal onderwijs (SO 
cluster 3/4 en SBO) zogenaamde popklassen werden gevormd.  
De insteek voor het KMM project was naast kennismaking met 
instrumenten óp school ook het verlagen van de drempel om 
náschools te musiceren. Op beide scholen wordt sinds deze deelname 
meer en structureel aan cultuureducatie gedaan van groep 1 t/m 8. 
  
Vervolgprojecten – Muziekimpuls en CEMK3 
Eén van de pilotscholen – Heliomare afdeling SO- heeft aansluitend op 
KMM deelgenomen aan de Muziekimpuls waarbij groepsleerkrachten 
en een vakdocent samen zorgen voor meer muziek in de klas.   
De andere school – de Zeearend- sloot zich vanuit de regeling 
Cultuuredcatie met Kwaliteit (CEMK) aan bij ABC Cultuur waarbij 
vakdocenten in verschillende modules per jaar muziek, dans, theater 
en beeldend in de klas brengen. Tijdens deze projecten stond het 
bespelen van instrumenten minder op de voorgrond evenals de 
verbinding tussen binnenschools en naschoolse activiteiten. 
 
Toen het Oranjefonds met een aanvullende subsidie voor KMM kwam, 
greep het Centrum voor de Kunsten Beverwijk deze kans om op 
toegankelijke wijze het instrumentale muziekonderwijs weer een plek 
te geven binnen de scholen. Dit heeft vertaling gekregen in het 
ChordBuddy PROJECT.  Met het ChordBuddy project willen we 
kinderen laagdrempelig leren gitaar te spelen in en buiten de klas.  
Zo heeft iedereen de kans om actief muziek te beoefenen. Het 
ChordBuddy project is tevens ook een mooie voorbereidende stap 
richting gitaarlessen zonder ChordBuddy in de vrije tijd.  
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Het ChordBuddy Project 
 
Het ChordBuddy project bestaat uit 4 delen. 
 
1. 4 play-along video‘s bij 4 bekende liedjes 

 
2. Bij iedere play-along is er een klassikale les  

gemaakt waarin het lied en de play-a- long  
behandeld worden met de daarbij passende  
werkbladen 
 

3. ChordBuddy instructie video’s 
 

4. De ChordBuddy instructie kaarten om zelfstandig  
aan de slag te gaan 

 

 

1. DE PLAY-A-LONG VIDEO’S 
 

Play-along video’s zijn een variant op de bekende karaokevideo’s. Een play-along video is 
gemaakt om met instrumentarium mee te spelen bij een lied. In een play-along wordt er 
via een grafische notatie aangegeven wat je op welk moment in de muziek speelt. 
Tegenwoordig wordt er via YouTube veel gebruik gemaakt van play-alongs waar je 
meekan spelen met o.a. boomwhackers of klein percussie. 
  
Voor dit project hebben we 4 gloednieuwe play-alongs gemaakt in samenwerking met 
Musication. Middels deze play-along video’s kunnen de kinderen kunnen meespelen met 
de ChordBuddy. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

De LEGENDA  
Aan de start van iedere video geeft aan wat je 
nodig hebt voor de play-along. Naast de 
ChordBuddy heeft iedere play–along ook een 
meespeellijn voor gebruikelijke instrumenten  
binnen het (speciaal) basisonderwijs zoals 
boomwhackers, stokken, schudeitjes enzovoort. 
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3. CHORDBUDDY 

INSTRUCTIEFILMPJES 
 
Aanvullend bij iedere les is 
een apart instructiefilmpje 
gemaakt waarbij de 
ChordBuddy begeleiding 
stap voor stap wordt 
toegelicht. Deze video’s 
kunnen worden ingezet 
tijdens de les om 
gezamenlijk te oefenen of 
tijdens het zelfstandig 
werken met de 
boomwhacker 
instructiekaarten. 

ChordBuddy Project         KINDEREN MAKEN MUZIEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. DE KLASSIKALE LES 
 

Bij iedere play-a-long is er de mogelijkheid om te starten met een klassikale les. In 
deze klassikale les wordt het lied en de begeleiding op ChordBuddy uitgebreid 
geïntroduceerd. Hierbij maken we gebruiken van alle muzikale domeinen zoals 
spelen, zingen, bewegen, noteren/lezen, componeren en improviseren.  
 
Om de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden alle stappen van lezen tot spelen 
bevat iedere klassikale les meerdere van de volgende bouwstenen.  
 

BOUWSTEEN 1    Lezen van en reageren op grafische partituur 
diverse speelvormen en werkvormen om de partituur te kunnen lezen  
en hierop te kunnen reageren 
 
BOUWSTEEN 2   Speeltechniek en motorische vaardigheid 
hoe hou je een gitaar vast (ook in tweeallen), hoe werkt de CB, slag- en 
speelhand, afwisseling tussen knoppen, vingerzetting, andere geluiden  
op de gitaar (ritmisch tikken) 

 
BOUWSTEEN 3   Voorbereidend spelen 
aandacht voor muzikale parameters, samenspel met partner, aandacht 
voor puls, geluidskwaliteit, samen starten en stoppen, verfijnen 
speeltechniek, dynamiek enz. 
 
BOUWSTEEN 4   Spelen  
het spelen van (delen van) de partituur opbouwend in tempo en a.d.h.v. 
grafische partituur en of meespeelvideo, aandacht voor differentiatie  
 
BOUWSTEEN 5   Uitvoeren en presenteren 
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CHORDBUDDY INSTRUCTIEKAART – Speel je mee met het lied Mama don’t allow 
 

Wat heb je nodig?  

een gitaar  met ChordBuddy erop, een laptop en koptelefoon 

De video’s: 1. Instructievideo Chordbudy – Mama don’t allow 

                     2. Play-a-long-video Mama don’t allow - gitaar 

 

Daar gaan we! 

1. Zit de ChordBuddy goed op de gitaar? Oefen dan nu met het aanslaan van 

de gitaar en het indrukken van de verschillende knopjes. Lukt dit? 

2. Bekijk nu: Instructievideo ChordBuddy – Mama don’t allow. Je kan de video 

een paar keer herhalen.  

3. Is het gelukt met oefenen? Speel nu de play-along – Mama do’nt allow - 

gitaar  af en oefen met het begeleiden van het lied.  
 
TIP!  
Is de play-a-long video moeilijk mee te spelen? Laat dan de 2 tikken 
achterwegen óf vertraag de video door de afspeelsnelheid van de video te 
vertragen. Klik rechts onderin op het tandwieltje en stel vervolgens de 
afspeelsnelheid in op 0.8. 

 

 

4. De instructiekaarten 
 

De instructiekaarten zijn gemaakt voor leerlingen die zelf aan 
de slag willen met de boomwhacker play-alongs. Ze kunnen 
als kaart worden uitgeprint, geknipt en worden 
geplastificeerd. Zo kunnen de leerlingen zelfstandig aan de 
slag met het oefenen en spelen van de play-alongs. De 
instructies zijn eenvoudig en herhalend zodat het  
 
 
Er is ook een instructiekaart voor leerkrachten beschikbaar 
om eenvoudig in een kleine groepje met de leerlingen te 
kunnen werken met de ChordBuddy. 
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Een aantal bevindingen uit de Pilot 
 
Lessen en lesmaterialen 
Lesgeven is in onze optiek altijd maatwerk. Daarom hebben we er in de lessen voor gekozen 
om vanuit diverse muzikale invalhoeken de verschillende elementen uit de play-along te 
oefenen. Als docent kun je zelf vaak het beste inschatten wat voor jouw groep werkt. Je kan 
dan ook je eigen route door de lessen bepalen en we hopen dat je onderzoekt en 
experimenteert in de klas.  
 
Meespeellijnen in de play-alongs 
In de play-along volle versie kun je naast de ChordBuddy ook meespelen op andere wijze 
zoals boomwhackers, kleinpercussie of bodypercussie. We hebben hiervoor gekozen om de 
video’s ook toegankelijk te maken voor een hele klas. Er is naast de volle versie van de play- 
along ook een versie voor alleen de gitaar met ChordBuddy beschikbaar. Dit kan handig zijn 
als je leerlingen het afleidend vinden om twee grafische partituurlijnen te zien.  
 
Solo of in tweetallen / welke ChordBuddy gebruiken we in de klas 
Na onze ervaringen in de praktijk komen wij tot de conclusie dat het in de bovenbouw van 
het speciaal onderwijs goed werkt om de gitaar met ChordBuddy in tweetallen plat 
(horizontaal) op schoot te bespelen. Wij geven daarom de voorkeur aan een hele nylon 
snarige gitaar. Door de gitaar in tweetallen te bespelen kunnen de leerlingen zich focussen 
op 1 taak: het indrukken van de juiste kleuren of het ritmisch aanslaan. Het horizontaal 
plaatsen van de gitaar zorgt ervoor dat de gitaar gemakkelijker te hanteren is voor o.a. 
leerlingen in een rolstoel en is er maar 1 hand/arm nodig. In het speciaal basisonderwijs 
werken we in de eerste 1 á 2 lessen met de platliggende gitaar en nodigen kinderen daarna 
uit op de gitaar ook zelfstandig te bespelen.  
 
In DEZE video over de ChordBuddy worden verschillende manieren van spelen toegelicht.  
 
Vingerzetting 
Het ChordBuddy Project bestaat uit 8 klassikale lessen van 30 minuten, tijdens deze lessen 
willen we het spelen zo toegankelijk mogelijk maken en focussen op het spelen van de 
juiste knoppen (akkoorden) en het onder de knie krijgen van de basis van slagtechniek.  
In deze 8 lessen werken we daarom niet aan vingerzetting. Mocht het project een vervolg 
krijgen dan zijn we voornemend om de vingerzetting wel aan te leren.  
 

Een aantal bevindingen uit de Pilot 
 
Voor welke groepen is dit project geschikt 
Aan de pilot hebben de bovenbouw van Heliomare SO Heemskerk, Koninklijk 
Visio Amsterdam en SBO De Zeearend Beverwijk meegedaan. Gezien de 
lesmateriaalkeuze en de werkvormen raden aan om dit project met 
bovenbouw klassen (groep 6,7,8) uit te voeren. Het lesmateriaal is overigens 
niet alleen geschikt voor het speciaal (basis)onderwijs maar past ook prima op 
een reguliere school. Verder merken we ook dat de ChordBuddy leerkrachten 
aanmoedigt om zelf laagdrempelig met de gitaar aan de slag te gaan. 
 
Toonzetters heeft tijdens dit project op drie S(B)O scholen de lesmaterialen 
van dit project onder de loep genomen, op z’n kop gezet, onderzocht en 
aangescherpt. Het is een levend document waarbij we het materiaal steeds 
opnieuw bevragen, onze bevindingen meenemen en aanvullen. Heb je een 
idee? Laat het ons weten!  
 
Liedkeuze 
We hebben ervoor gekozen om met verschillende soorten muziekstijlen te 
werken om het project zo toegankelijk mogelijk te krijgen voor verschillende 
type scholen en klassen. Als een liedje niet geschikt is voor je eigen klas kun je 
deze vervangen voor een lied dat beter past.   
 

 

Materialen  
 
Er bestaan meerdere soorten ChordBuddy’s. 
1. voor op de Western gitaar / staal snarige gitaar.  
2. voor op de Spaanse / klassieke gitaar (nylon snaren).  
 
Beide varianten zijn bedoeld voor een HELE (4/4)gitaar, hierdoor 
komt de klank van de gitaar met ChordBuddy het best tot zijn 
recht.  Daarnaast bestaan er ook ChordBuddy voor linkshandige 
gitaren en een variant voor op de ukelele. 
Let bij aanschaf dus op welke soort ChordBuddy je nodig hebt! 
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INHOUDSOPGAVE 
 

Lied 1  This little light of mine 
Pag. 7  Klassikale les 1 – This little light of mine 
Pag. 8  Werkblad kopieer/knipvel  
Pag. 11    Meespeel partituur ChordBuddy– This little light of mine 
 

Lied 2   I’m a believer  
Pag. 12   Klassikale les 2 – I’m a Believer 
Pag. 14  Klassikale les 3 – I’m a Believer  
Pag. 15  ChordBuddy instructiekaarten   
Pag. 16  Werkblad ‘oefenbladen’ 
Pag. 20  Meespeel partituur ChordBuddy – I’m a Believer  
Pag. 22  Boomwhacker partij – I’m a Believer  
 

Lied 3   Mama don’t allow  
Pag. 24  Klassikale les 4- Mama Don’t Allow 
Pag. 26  ChordBuddy instructiekaarten 
Pag. 28  Werkblad grafische partituur  
Pag. 31  Tekst Mama Don’t Allow  
  

Lied 4   Drunken Sailor   
Pag. 32  Klassikale les 5 - Drunken Sailor 
Pag. 34  Klassikale les 6 - Drunken Sailor 
Pag. 36   ChordBuddy instructiekaarten  
Pag. 37  Werkblad tafeltwister  
 

Lied 5  Hey Ya!  
Pag. 39  Klassikale les 7 - Hey Ya! 
Pag. 40  Klassikale les 8 - Hey Ya! 
Pag. 41  ChordBuddy instructiekaarten  
Pag. 42  Werkblad bodypercussie – Hey Ya!  
Pag. 49  Werkblad klankstaven – Hey Ya! 
Pag. 50  Meespeel partituur ChordBuddy – Hey Ya! 
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 STAP 1 CHORDBUDDY  introduceren van ChordBuddy 
• Zit in een kring met de leerlingen en laat de ChordBuddy door de kring gaan.  

Wie heeft een idee wat dit hulpstuk is? Op welk instrument zou dit passen? 
• Zet de ChordBuddy op een hele Spaanse/Klassieke gitaar en speel een  

aantal akkoorden door de kleuren rood, blauw, groen en geel af te wisselen.  
• Leg nu de 4 gekleurde papieren rondjes: rood, blauw, groen en geel op de grond 

en speel de volgorde met de ChordBuddy. Sla bij elke kleur 1x de gitaar aan in een 
rustig tempo. Vraag aan de leerlingen, wat ze horen als je de kleur veranderd en 
leg vervolgens uit wat een akkoord is en de functie ervan in muziek. 

• Laat een leerling de volgorde veranderen. Geef eventueel meerdere rondjes om 
een langere partij te maken. Speel de grafische partij en herhaal deze opdracht 
een paar keer.  

 

STAP 2   GRAFISCHE PARITUUR  reageren op en lezen van de grafische partituur 
• Maak tweetallen en deel de het werkblad: ‘This little light of mine – grafische partituur’ uit. 
• Spreek de tekst voor, de leerlingen herhalen.  
• Bespreek de betekenis van het lied kort met de klas. 
• Speel en zing het nummer een keer op de gitaar met ChordBuddy en laat de  

leerlingen hardop de kleur zeggen wanneer jij de gitaar aanslaat. 
• Laat leerlingen nu het lied meezingen en klappen bij iedere gekleurde stip. 

 

 

STAP 3  WERKEN IN DUO’S  speeltechniek en afspraken 

Afspraak 1. We gaan de komende lessen werken in duo’s en omdat we werken in duo’s 
       leggen we de gitaar neer op schoot (laat zien hoe).  
Afspraak 2. Hoe zorg je dat er geluid uit de gitaar komt? Door de gitaar aan te slaan = 1 kind 
       slaat de snaren aan en door akkoorden te vormen door snaren in te drukken = 1 
       kind drukt knoppen in. We wisselen het spelen en indrukken af, hierbij geven 
                   we de gitaar voorzichtig door. 
Afspraak 3. De ChordBuddy is van plastic, dat maakt het niet ijzersterk. We drukken alleen 
       de knop in en doen dit voorzichtig.  
Afspraak 4. Muziek maken gaat alleen als we samenwerken, we overleggen zacht en  

       zijn aardig voor elkaar.  
• Deel de gitaren uit en laat de duo’s oefenen met indrukken en aanslaan. 
• Zet vervolgens een aantal stippen op de muziekstandaard, gebruik hiervoor het 

werkblad: ‘Grafische Partituur – Chordbuddy Project’ en laat de leerlingen reageren met 
spelen als er een stip aangewezen wordt.  Lukt dit klassikaal? Anders eerst per duo. 
Laat de leerlingen in hun duo ook wisselen met de gitaar.  

STAP 4  SPELEN VAN LIED  met focus op wisseling akkoorden en puls 
• Wijs in een heel rustig tempo maar in de puls de stippen volgorde van de liedbegeleiding 

mee. Gebruik hiervoor: ‘This little light of mine – ChordBuddy partij’. Zing de kleuren van de 
stippen op de melodielijn van het lied.  

• Is dit te moeilijk? Speel dan eerst alleen blauw mee.  
Of verdeel de kleuren onder de duo’s. Zo speelt ieder duo op het juiste moment alleen 
blauw, groen, geen of rood.  

• Gaat het goed? Voer dan het tempo langzaam op. 
• Gaat het geweldig? Zing en speel het lied dan tegelijk! 

 

 

  ChordBuddy Project   This little light of mine  bovenbouw S(B)O               
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze eerste les maken de leerlingen kennis met de ChordBuddy.  
Hoe werkt dit hulpstuk op de gitaar? En wat betekenen de kleuren  
op de ChordBuddy? Er wordt geoefend met het reageren op de 4 
verschillende kleuren: ROOD, BLAUW, GROEN en GEEL, de partituur   
bij het lied wordt spelenderwijs ontcijferd en er wordt een begin 
gemaakt met het lezen en spelen van het lied: ‘This little light of mine’ 
 
 
 
 

In dit project maken we gebruik van 
4/4 gitaar met nylon snaren die de 

leerlingen in tweetallen op hun schoot 
of op de tafel neerleggen.  
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Grafische Partituur - ChordBuddy project 

KOPIEER & KNIPVEL 1 
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KOPIEER & KNIPVEL 2 
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KOPIEER & KNIPVEL 3 
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 shine,   let it shine, let it shine. 

This little light of mine,    I'm gonna let it shine. 

This little light of mine,    I'm gonna let it shine. 

This little light of mine,    I'm gonna let it shine. Let it 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

This little light of mine – grafische partituur 
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STAP 1     GRAFISCHE PARITUUR reageren op, en lezen van de grafische partituur 
• Leg 1 rood rondje en 1 blauw rondje neer op de grond. Gebruik hiervoor Kopieer & Knipvel 1+2 uit de werkbladen: Grafische Partituur.  
• Koppel een bodysound aan de kleur; leg uit dat stamp bij ROOD hoort en klap bij BLAUW. 
• Oefen de twee bodysounds afwisselend door het rode en blauwe rondje aan te wijzen.  
• Leg vervolgens 4 tot 6 rondjes neer. Gebruik enkel nog ROOD en BLAUW.  
• Speel nu samen de grafische partituur met de bijbehorende bodysounds.  
• Lukt het reageren op de kleuren? Geef nu een tweetal de gitaar met ChordBuddy.  

Herhaal de afspraken uit de vorige les en leg uit hoe er samen op de gitaar gespeeld kan worden:  
gitaar plat op de schoot, 1 leerling drukt de knopjes in en 1 leerling slaat de snaren aan met een plectrum.   

• Speel nu nogmaals de grafische partituur met de bodysounds én laat het tweetal met de gitaar de partij meespelen. Herhaal deze 
werkvorm en rouleer de gitaar.  
VARIEER en BREIDT UIT door de volgorde van de kleuren te verwisselen en/of de grafische partituur te verlengen naar 8 rondjes. 

• Leg nu de kleur GROEN erbij, bodysound ‘klap op been’ en herhaal de bovenstaande opdracht. Gebruik hiervoor Kopieer & Knipvel 3. 
• Leg als laatste de kleur GEEL erbij en bedenk met de klas hiervoor een bodysound. Oefen dit eerst zonder gitaar en speel vervolgens de 

partituur met bodysounds en een tweetal op de gitaar.  
 

 

  ChordBuddy Project   I’m a Believer      bovenbouw S(B)O               
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gebruik de 
voorbeeldbladen 1 t/m 4 en 
oefen het lezen van de 

kleuren en hierop 
reageren met 

bodysounds  een aantal 
keer tussendoor 

gedurende de week.  
Deel ter variatie 

schudeitjes uit de 
leerlingen en bedenk per 
kleur een beweging mét 

schudeitje. 

  

LES 2 
In deze les wordt er verder geoefend met het reageren op de 4 
verschillende kleuren: ROOD, BLAUW, GROEN en GEEL. De leerlingen 
maken kennis met de play-alongs bij dit project, leren ze de partituur in 
deze play-along spelenderwijs te ontcijferen en wordt er een begin gemaakt 
met het lezen en spelen van het poplied: I’m a Believer van The Monkees.  
 
 
 

 

DOOR DE WEEK HEEN 

play-along van Musication 
 boven = boomwhacker partij 
 onder = ChordBuddy partij 
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STAP 2     SPELEN & ZINGEN   aanleren van het refrein  
• Leg het werkblad: TEKST – meespelen & zingen neer op de grond of laat het op het digibord zien.  
• Herhaal de bodysounds of de eitjes die bij BLAUW en GROEN horen nogmaals.  
• SPREEK de tekst en doe samen met de leerlingen de bodysounds op het juiste moment. Oefen dit een paar keer.  
• Bespreek de tekst met de leerlingen en spreek vervolgens zin voor zin voor. De leerlingen herhalen.  
• Zing vervolgens de tekst, laat de leerlingen meezingen en de bodysounds of schudeitjes meespelen.  
• Pak vervolgens één gitaar met ChordBuddy en begeleidt jezelf én de klas met gitaar.  
      Een KRUIS? Tik met de handen op de tafel, op de grond, op de stoel of op de gitaar! 
• Lukt het meezingen? Geef nu enkele gitaren met ChordBuddy’s aan de tweetallen en probeer samen het refrein te spelen.  
• Oefen het afwisselen van G (blauw) en C (groen) eerst langzaam.  
• Probeer nu de zin: ‘Then I saw her face’ in een rustig tempo te zingen. De leerlingen spelen vervolgens de G C G .  
• Oefen op dezelfde manier ook de rest van het refrein.  
• Lukt het spelen? Zet dan DEZE play-along: I’m a Believer – gitaar op en probeer mee te spelen met de play-along.  

 
Zing je met je 
groep liever in 

het 
NEDERLANDS? 
Gebruik voor 

deze opdracht 
dan de TEKST – 

meespelen & 
zingen NL. 

https://youtu.be/IZwj6RD9P7I
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LES 3 
In het tweede gedeelte van het lesmateriaal bij I’m a Believer gaan de  
leerlingen aan de slag met een boomwhackers play-along van het lied  
I’m a Believer’. Je hebt hiervoor de volgende boomwhackers nodig: 

  

 
 Refrein  I’m a Believer –  boomwhacker play-along   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

          
 Couplet  I’m a Believer –  boomwhacker play-along 

.  
 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 STAP 1   SPELEN  spelen van de melodie van het refrein op boomwhackers     

• Laat de BOOMWHACKER partij van het REFREIN zien op het digibord. Gebruik hiervoor het werkblad: 
Boomwhackerpartij I’m a Believer. De boomwhackerpartij is de vereenvoudigde melodie van het lied.  
In deze opdracht leren de leerlingen stapsgewijs meespelen met de play-along.  

• Deel eerst alleen de boomwhacker: G (donker groen), B (roze), D’ (oranje) en E’ (geel) uit.  
• Wijs de bovenste regel aan en laat de leerlingen op het juiste moment 1 tik geven in de hand.  
• Herhaal dit een aantal keer, houd het tempo laag en bouw het tempo langzaam op.  
• Lukt het iedereen om mee te spelen? Ga dan verder en speel de bovenste 3 regels.  
• Voor de onderste regel deel je ook  C’ en de A uit. Oefen de onderste regel een paar keer.  
• Speel vervolgens het gehele refrein achter elkaar. 
• Lukt dit? Probeer dan he refrein een keer mee te spelen met DEZE play-along van 0.45 tot 1.07 minuut.  

Vertraag eventueel de afspeelsnelheid door rechtsonder op het radartje te klikken en dan op afspeelsnelheid.  
 

 
Nu er flink is geoefend met de 
boomwhackers is het tijd om 

samen te spelen de 
boomwhackers op muziek.  
Zet DEZE play-along ‘I’m a 

Believer’ op en speel mee met 
de video. 

STAP 3    
PLAY-ALONG  

TIJD! 
 

STAP 2   SPELEN - spelen van de melodie van het refrein op boomwhacker  

• Laat nu de boomwhackerpartij van het COUPLET zien op het digibord. 
• Deel nu ook de F en F# uit en oefen weer stapsgewijs de melodie. 

LET OP! de RUIMTE (spatie) tussen de noten zoals bijvoorbeeld: 
tussen B en G op de eerste regel, illustreert de pauze (rust).  
Laat de leerlingen niet te snel alle noten achter elkaar spelen 

 

Een vliegende komma achter de C, D en E?  
Gebruik dan de kleine buizen, de ‘Treble extensions’. In een 
standaard boomwhackerset zitten al twee rode buizen. Een 
lange en een korte. Voor de C’ gebruik je dus de korte. Mocht 
je de Treble extensions niet hebben? Gebruik dan op de F, F#, 
G, A en B een dop. Hierdoor worden deze tonen een octaaf 
lager. Gebruik ook een lange C, de D en E zonder dop! 

https://youtu.be/9oyvZ5Q5e-E
https://youtu.be/9oyvZ5Q5e-E
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Zelf aan de slag?             Werken in kleine groepjes als leerkracht? 
Gebruik de ChordBuddy instructiekaart leerling         Gebruik de instructiekaart docent 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHORDBUDDY    Speel mee met het lied ‘I’m a Believer’ 

Wat heb je nodig?  

Een gitaar met ChordBuddy erop, een laptop en koptelefoon. 

De Video’s: 1. Intro ChordBuddy, 

                     2. Instructievideo ChordBuddy – I’m a Believer, 

                     3. Play-along-video I’m a Believer – gitaar. 

 

Daar gaan we! 

1. Bekijk eerst video 1: Introductie ChordBuddy. Hier leggen we uit hoe de 

ChordBuddy werkt. 

2. Zit de ChordBuddy goed op de gitaar? Oefen dan nu ook even zelf met het 

aanslaan van de gitaar en het indrukken van de knopjes.  

3. Klaar? Bekijk dan de Instructievideo ChordBuddy – I’m a Believer en doe mee! 

4. Is het gelukt met oefenen? Speel nu de play-along – I’m a Believer – gitaar af en 

oefen met het begeleiden van het lied.  

CHORDBUDDY    Speel mee met het lied ‘ I’m a Believer’ 

Wat heb je nodig?  

Een gitaar met ChordBuddy erop, een laptop of digibord. 

De Video’s: 1. Intro ChordBuddy, 

                     2. Instructievideo ChordBuddy – I’m a Believer, 

                     3. Play-along-video I’m a Believer – gitaar.  

 

1. Ga samen met één of meerdere leerlingen apart zitten en bekijk video 1: 

Introductie ChordBuddy, doe samen actief mee met de uitleg.  

2. Zit de ChordBuddy goed op de gitaar? Oefen dan nu met het aanslaan van de 

gitaar en het indrukken van de knopjes. Je kunt om de beurt spelen.  

3. Bekijk nu: Instructievideo ChordBuddy – I’m a Believer.  

4. Is het gelukt met oefenen? Speel nu de play-along – I’m a Believer - gitaar af 

en oefen met het begeleiden van het lied. Gaat het lied nog te snel? Pas dan 

de afspeelsnelheid aan bij het tandwieltje onderaan de video.  
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OEFENBLAD 1 
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OEFENBLAD 2 
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OEFENBLAD 3 
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OEFENBLAD 4 
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Then I saw her face. 
 
Now I’m a believer. 
 

Not a trace.  

         
A doubt in my mind. 
 

I’m in love…    
 
         
 
I’m a   be-     lie-     ver      I  couldn’t   leave   her    if         I      tried. 

ChordBuddy partij I’m a Believer 
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En toen zag ik haar  

 
Tis niet te geloven  

 
Ik droom weg 

 
In haar mooie ogen 
 

Ben verliefd…       

 
Tis echt een   won-  der,   kan niet meer zon-   der,     wat ik  je       zeg. 
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Boomwhacker partij I’m a Believer 

REFREIN 
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COUPLET 
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LES 4 
In deze les gaan we aan de slag met het lezen van de grafische 
partituur. De leerlingen leren spelenderwijs de elementen uit de 
play-along herkennen en experimenteren met lange en korte 
klanken op diverse voorwerpen en attributen uit het lokaal. 
 
 
 

 

  STAP 1    GRAFISCHE PARTITUUR   leren lezen van grafische elementen   

• Rol een WASLIJN uit en hang deze op in de klas zodat elke leerling dit goed kan zien.  
• Hang aan de waslijn één echte kinder-ONDERBROEK en twee SOKKEN. Of print de  

afbeeldingen SOKKEN & ONDERBROEKEN van werkblad: Print & Hang op! uit en gebruik deze. 
• Leg uit: de onderbroek is een veeg over de benen (1 kwart noot) en bij de sok klap je 1x in de 

handen (8e noot). Speel vervolgens samen het ritme:         

                                                                                  
• Hang nu meerdere onderbroeken en sokken op en speel samen met de klas de partij. Kan iemand 

het ritme ook zelfstandig spelen?   
LET OP!  zorg dat je altijd twee sokken bij elkaar hangt zodat je twee 8e noten achter elkaar speelt.  

• Laat een aantal leerlingen de sokken en onderbroeken veranderen of de waslijn aanvullen met 
meer sokken en onderbroek. Speel vervolgens samen de nieuwe partituur.  

• UITBREIDING: hang de afbeelding van een T-shirt met een rust erop er ook tussen. Als je deze ziet, 
dan speel je niet! 
 

 
 
 

 

Mama Don’t Allow 
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STAP 2     SKIFFLE TIME!    spelen op huishoudelijke artikelen  

• De opname van ‘Mama Don’t Allow’ is gespeeld in de stijl: SKIFFLE MUZIEK.  
Deze muziekstijl werd oorspronkelijk gespeeld op huishoudelijke artikelen zoals wasborden, 
kammen, theedozen, tinnen vaten enz.  

• Bekijk samen met de leerlingen deze videoclip: ‘Mama Don’t Allow’ van The Jive Aces en laat 
de leerlingen benoemen op welke huishoudelijke artikelen en attributen er wordt gespeeld. 
Schrijf dit op het bord. Benoem ook welke objecten uit de video een lange of een korte klank 
hebben. 

• Laat de leerlingen vervolgens in het klaslokaal naar attributen zoeken waarop ze de lange klank 
(de onderbroek) of de korte klank (de twee sokken) kunnen spelen.  

• Heeft iedereen een attribuut? Experimenteer dan eerst met het maken van verschillende 
geluiden maken met het attribuut zoals vegen, rollen, tikken, wrijven etc.  Kunnen ze ook een 
lange én een korte klank maken met hun attribuut? Of alleen een lange of korte klank? 

• Laat enkele leerlingen hun geluid voorspelen.  
• Laat de grafische partituur van Mama Don’t Allow zien en wijs in een rustig tempo aan.  
• Speel vervolgens met DEZE play-along: ‘ChordBuddy - play-along Mama don't Allow – Toonzetters’ 

mee met de attributen. Speel alleen de bovenste lijn. 
De woorden:              spreekt iedereen hardop mee. 
 
 

   ChordBuddy Project   Mama Don’t Allow      bovenbouw S(B)O  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAP 3   Play-along    stapsgewijs meespelen met de play-along                
• Deel nu de gitaren met ChordBuddy’s uit. Maak duo’s in de klas.  
• Spreek af: bij de kruisjes ‘tikken’ ze zachtjes op de gitaar.  
• Oefen met het indrukken van de knoppen en aanslaan van de gitaar een paar keer klassikaal.  
• Oefen nu het ritme: ‘veeg-tik-tik’ uit stap 1 op de gitaar. Speel G (blauw) en daarna 2 tikken op de gitaar. 
• Zet vervolgens DEZE instructievideo: ‘ChordBuddy - instructie - Mama don't Allow – Toonzetter’ aan en volg de  

instructies. Je kan de video meerdere keren herhalen.  
• Lukt het meespelen met de instructievideo?  Zet dan nu DEZE play-along:   

ChordBuddy - play-along Mama don't Allow – Toonzetters - gitaar’ op en speel de grafische partituur mee. 
 

OH, NO SHE DON’T! 

TIP! gaat de play-along op YouTube te 
snel? Klik rechts onderin het filmpje 

op het tandwieltje. Klik vervolgens op 
afspeelsnelheid. Nu kun je de  

afspeelsnelheid aanpassen naar 
bijvoorbeeld 0.8 of 0.75. 

https://youtu.be/1tHj1Q39oFQ
https://youtu.be/oLhTS929CKk
https://youtu.be/tA2IZIpPclA
https://youtu.be/5wY8kdLEG2E
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Zelf aan de slag?             Werken in kleine groepjes als leerkracht? 
Gebruik de ChordBuddy instructiekaart leerling         Gebruik de instructiekaart docent 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ChordBuddy – Speel je mee met het lied Mama Don’t Allow 

Wat heb je nodig?  

Een gitaar  met ChordBuddy erop, een laptop en koptelefoon. 

De video’s: 1. Instructievideo ChordBuddy – Mama Don’t Allow 

                     2. Play-along-video Mama Don’t Allow – gitaar 

 

Daar gaan we! 

1. Zit de ChordBuddy goed op de gitaar? Oefen dan nu met het aanslaan van de 

gitaar en het indrukken van de verschillende knopjes. Lukt dit? 

2. Bekijk nu: Instructievideo ChordBuddy – Mama Don’t Allow. Je kan de video een 

paar keer herhalen.  

3. Is het gelukt met oefenen? Speel nu de play-along – Mama Don’t Allow - gitaar 

af en oefen met het begeleiden van het lied.  
 
TIP!  
Is de play-along video mee te spelen? Laat dan de 2 tikken achterwegen óf vertraag 
de video door de afspeelsnelheid van de video te vertragen. Klik rechts onderin op 
het tandwieltje en stel vervolgens de afspeelsnelheid in op 0.8. 

 

ChordBuddy – Speel je mee met het lied Mama Don’t Allow 

Nodig:  gitaren met ChordBuddy’s, laptop of digibord. 

video: - instructievideo ChordBuddy –  Mama Don’t Allow,  

             - play-a-long-video Mama don’t allow.  

 

1. Ga samen met één of meerdere leerlingen apart zitten. 

2. Zit de ChordBuddy goed op de gitaar? Oefen dan nu met het aanslaan van de 

gitaar en het indrukken van de knopjes.  

3. Bekijk nu: Instructievideo ChordBuddy – Mama Don’t Allow.   

4. Is het gelukt met oefenen? Speel nu de play-along – Mama Don’t Allow - gitaar 

af en oefen met het begeleiden van het lied. 

  
TIP!  
Is de play-along video mee te spelen? Laat dan de 2 tikken achterwegen óf vertraag 
de video door de afspeelsnelheid van de video te vertragen. Klik rechts onderin op 
het tandwieltje en stel vervolgens de afspeelsnelheid in op 0.8. 
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grafische partituur Mama Don’t Allow - ChordBuddy project 

PRINT, KOPIEER & HANG OP! 

blad 1 
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OH, NO SHE DON’T 

blad 2 



Bijlage ChordBuddy Project  - TOONZETTERS                                                             www.toonzetters.com     i.o.v. Centrum voor de Kunsten Beverwijk 
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grafische partituur Mama Don’t Allow  



 
info@toonzetters.com   www.toonzetters.com 
 

TEKST   Mama Don’t Allow – Jive Acces  
 
 
 
Mama don't allow no skiffle playing 'round here     OH! No she don’t! 
Mama don't allow no skiffle playing 'round here     OH! No she don’t! 
We don't care what mama don't allow gonna play that skiffle any old how  
Mama don't allow no skiffle playing 'round here 
 
 
Mama don't allow no big bass playing 'round here    OH! No she don’t! 
Mama don't allow no big bass playing 'round here    OH! No she don’t! 
We don't care what mama don't allow gonna play that big bass any old how  
Mama don't allow no bass ‘round here 
 
 
Mama don't allow no fiddle playing 'round here     OH! No she don’t! 
Mama don't allow no fiddle playing 'round here     OH! No she don’t! 
We don't care what mama don't allow gonna play that fiddle any old how  
Mama don't allow no bass ‘round here 
 
 
Mama don't allow no ukelele playing 'round here    OH! No she don’t! 
Mama don't allow no ukelele playing 'round here    OH! No she don’t! 
We don't care what mama don't allow gonna play that ukelele right now  
Mama don't allow no bass ‘round here 
 
 
Mama don't allow no washboard playing 'round here    OH! No she don’t! 
Mama don't allow no washboard playing 'round here    OH! No she don’t! 
We don't care what mama don't allow gonna play that washboard any old now  
Mama don't allow no washboard ‘round here 
 
 
Mama don't allow no skiffle playing 'round here     OH! No she don’t! 
Mama don't allow no skiffle playing 'round here     OH! No she don’t! 
We don't care what mama don't allow gonna play that skiffle any old how  
Mama don't allow no skiffle playing 'round here 
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COUPLET 

REFREIN 

 

STAP 1  BODYPERCUSSIE   ritmische voorbereiding 

• Laat de leerlingen op hun stoel zitten en zet DEZE instructievideo: 
‘Bodypercussie Dronken Zeeman – Toonzetters’ op en doe mee. 

• Maak vervolgens een gesloten kring met de leerlingen en  
pak schudeitjes of een tamboerijn erbij.  

• Oefen het refrein van de bodypercussie: tik op rechterknie, tik op 
linkerknie en geef door met een grote boog aan je rechterbuur.  
Oefen dit eerst langzaam en benoem de bewegingen.  

• Oefen vervolgens de bodypercussie van het couplet.  
• Lukt dit? Zet dan nu DEZE video: ‘Dronken Zeeman – Wablientjes’ op 

(klik het beeld weg) en doe de bodypercussie mee.  
 bodypercussie 

ChordBuddy Project    Drunken Sailor      bovenbouw S(B)O 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

LES 5 
In deze les gaan starten we met een ritmisch 
beweegspel ter voorbereiding op het meespelen 
met de play-along. We oefenen de afwisselende 
ritmes van het couplet en refrein en het zingen 
van het lied. 
 
 
 

 

STAP 2    BEWEEGSPEL  
•   Deel nu om de 4 à 5 leerlingen een tamboerijn of schudei uit. Zet DEZE video: ‘ChordBuddy play along - Drunken Sailor –   

  Toonzetters’ op en doe de bodypercussie in de kring met meerdere tamboerijnen of schudeitjes..  
  LET OP! Het lied is nu in het Engels en een stuk sneller! Klik eventueel weer het beeld weg.  
  In het TUSSENSPEL doen we de bewegingen uit de play-along video. De leerlingen met een tamboerijn leggen deze      
  onder hun stoel.  

- 4 maten tijd om te gaan staan.  

- 2 maten: stamp met 1 been op elke tel op de grond 

- 2 maten: aan het roer van links naar rechts  

- 2 maten: stap 4 tellen naar rechts, stap 4 tellen naar links 

- 2 maten: maak zwembewegingen boven je hoofd 

- herhaal bovenstaande bewegingen  

- 4 maten tijd om weer te gaan zitten.  

 
Wat gaan we doen met de dronken zeeman, 
Wat gaan we doen met de dronken zeeman, 
Wat gaan we doen met de dronken zeeman, 

’s morgens in de vroegte 
.  

Hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 

’s morgens in de vroegte! 
 

Gooi hem overboord dan kan ie zwemmen, 
gooi hem overboord dan kan ie zwemmen, 
gooi hem overboord dan kan ie zwemmen, 

’s morgens in de vroegte. 
 

Hang hem in de mast om uit te waaien, 
hang hem in de mast om uit te waaien, 
hang hem in de mast om uit te waaien, 

’s morgens in de vroegte. 
 

Stop hem in zijn bed om uit te slapen, 
stop hem in zijn bed om uit te slapen, 
stop hem in zijn bed om uit te slapen, 

’s morgens in de vroegte. 
 

Roep de kapitein die zal hem leren, 
roep de kapitein die zal hem leren, 
roep de kapitein die zal hem leren, 

 
Dat zullen we doen met de dronken zeeman, 
dat zullen we doen met de dronken zeeman, 
dat zullen we doen met de dronken zeeman, 

’s morgens in de vroegte. 
 

 

https://youtu.be/y17A-YBGTUA
https://youtu.be/9BkYwHYVYdA
https://youtu.be/VoG3FZ9VwlM
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STAP 3  ZINGEN  zingen van een shanty 
• Sta met de klas in een ruime kring en zing het eerste couplet en het refrein (Hela hop) in het Nederlands met elkaar.  

Begeleidt de leerlingen op gitaar met ChordBuddy. 
• Zing het eerste couplet een aantal keer en geef daarbij aan de kwaliteit van zingen: zuiverheid, ademhaling, articulatie en expressie. 
• Zing stukje uit het lied ook eens vanuit verschillende personages zoals: woeste piraat, deftige dame/heer, gemene heks, 

zeemeermin, stoere rapper etc.  
• Vertel over een shanty (zie kader) en verdeel de klas vervolgens in 4 groepen of wijs 4 ‘shantymannen of – vrouwen’ aan.  
• Laat de Nederlandse tekst van het lied zien op het bord. Gebruik hiervoor bijlage: Dronken Zeeman – tekst.  
• Spreek af: het eerst -, het laatste couplet en het refrein zingt de hele klas. De overige vier coupletten worden verdeeld onder de vier  

groepen of ‘shantymannen/-vrouwen’.  
• Zing het gehele lied met de klas terwijl je de klas begeleidt op een gitaar met ChordBuddy.  
• UITBREIDING laat elk groepje bedenken hoe ze het couplet gaan zingen: hard/zacht, deftig, als woeste piraat, rappend etc.  

                 
 

ChordBuddy Project    Drunken Sailor        bovenbouw S(B)O 

 
   

SEA SHANTY 
Een shanty is een lied dat vroeger 
aan boord van grote zeilschepen 
werd gezongen als arbeidslied. Er zijn 
verschillende soorten shanty's 
afhankelijk van het werk dat moest 
worden gedaan aan boord van het 
schip. Onder shanty's vallen ook 
liederen die werden gezongen in de 
beperkte vrije tijd aan boord. Deze 
liederen verhalen vaak van verre 
oorden. Hierbij zijn de onderwerpen 
vaak de vrouwen in de havensteden 
en verre landen en de liefde. Shanty 
wordt ook gezien als een protestlied 
op de slechte werkomstandigheden 
en de tirannie van de kapitein, 
stuurlieden en bootsman. De 
'shantyman' zong de coupletten voor 
en de bemanning zong het refrein. 

Bij  X klap je in 
de  handen of tik 

op de gitaar! 
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Spring tijdens het REFREIN 
- 3x met twee benen in de gele hoepel. 
- 3x met twee benen in de rode hoepel 
- 3x met twee benen in de gele hoepel. 
- met 2 benen eerst in de blauwe hoepel, 
  daarna in een rode en daarna in een gele hoepel. 
 
Spring tijdens het COUPLET 
- 1x in een gele hoepel en klap 3x op het woordritme: ‘drun-ken sail’.  
- 1x in een rode hoepel en klap 3x op het woordritme: ‘drun-ken sail’. 
- 1x in een gele hoepel en klap 3x op het woordritme: ‘drun-ken sail’. 
- in de blauwe hoepel en daarna geel en sluit daarna achteraan in je eigen rij.  
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LES 6 
In deze vervolgles gaan de leerlingen aan de slag met een speelse vertaling van de ChordBuddy partij en spelen ze dit 
vervolgens op de gitaar met ChordBuddy. Voor een fysieke en energieke werkvorm kun je de TWISTSER SPRINGDANS doen.  
Hiervoor is er wel veel ruimte nodig, maak daarom gebruik van de speelzaal of het schoolplein.  
Werk je liever in de klas en aan tafels? Doe dan de TAFEL TWISTER klassikaal en daarna in groepjes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

rij 1  
rij 2 

STAP 1 ALTERNATIEF  TAFELTWISTER    visualiseren van de ChordBuddypartij  
• Geef elke leerling een printje van TAFELTWISTER 1. Pak zelf een gitaar mét ChordBuddy, zorg ervoor dat alle leerlingen je goed kunnen zien.  
• Speel vervolgens maat 1 het refrein (3x geel + kwart rust) en spreek de kleur luid mee. De leerlingen herhalen door met 2 vingers op de 2 gele rondjes te tikken.  
• Speel hierna maat 2, de klas herhaald maat 2 door 3x op rood te tikken. Speel daarna maat 3 en dan 4 voor.   
• Probeer nu 2 maten achter elkaar en daarna 4. Lukt het om het hele refrein samen te spelen? Oefen op dezelfde wijze ook het couplet. Bij de X tik je op de gitaar, de leerlingen klappen.  
• VARIATIE Geef nu een leerling de gitaar en laat de leerling 4 tellen voorspelen + spreken. De klas herhaald door op de juiste kleuren te tikken. Rouleer de gitaar onder de leerlingen en voeg ook de X toe.  
 
 

STAP 1   TWISTER SPRINGDANS     springen van ChordBuddy partij 
Voor deze activiteit heb je bij voorkeur gekleurde hoepels nodig (4x 
rood, 4x geel en 2x blauw) of stoepkrijt.  
Tip! plak de hoepels vast met tape op de grond om verschuivingen te 
voorkomen.  Bekijk DEZE voorbeeldvideo.  
• Verdeel de klas in twee rijen aan weerskanten van de speelzaal en 

leg in het midden van de speelzaal het patroon van hiernaast neer.  
• Oefen het springen van de ChordBuddy partij eerst langzaam en 

ondersteun door op de melodie van ‘Drunken Sailor’ de kleuren te 
zingen. Spring eerst een keer voor.  

• Lukt het patroon springen?  
Begeleidt de klas dan op de gitaar met ChordBuddy.  

• Gaat het geweldig? Zet dan DEZE play-along op en laat de leerlingen 
de ChordBuddy partij springen. Tip! Vertraag het tempo van de 
play-along naar 0.8. 
 

 
 

 spring 3x geel  
 spring 3x rood  
 spring 3x geel  
 spring blauw, rood, geel.  

Geen hoepels? Gebruik een 
TWISTERKLEED! Plak de hoeken vast 
aan de vloer met tape, maak 2 rijen 
naast elkaar en spring de volgorde 

 

https://youtu.be/aeVujlaFoxw
https://youtu.be/seH7RzeBXdE
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STAP 2  SPELEN  begeleiding op gitaar met ChordBuddy 

• Verdeel de klas in tweetallen en geef elk tweetal een gitaar 
met ChordBuddy.  

• Herhaal de afspraken van les 1 nogmaals en oefen eerst 
klassikaal met het aanslaan van de gitaar en in het indrukken 
van de ChordBuddy. Laat de leerlingen het aanslaan en 
indrukken ook afwisselen in het tweetal.  

• Zet vervolgens DEZE video: ‘ChordBuddy - instructie - Drunken 
Sailor – Toonzetters’ op en volg de instructies in de video.  

• Zet het beeld van het couplet en refrein lang genoeg stil en 
oefen dit klassikaal door de stippen ritmische aan te wijzen.  

• Lukt dit? Zet dan DEZE video: ChordBuddy - Drunken Sailor – 
Toonzetters – gitaar’ op en speel mee.  
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STAP 3   SPELEN OP BOOMWHACKERS    meespelen van play-along  
• Verdeel de klas in 2 groepen. De leerlingen in groep 1 krijgen een GROENE 

(G) of een ROZE (B) boomwhacker. De leerlingen uit groep 2 krijgen een 
LICHT GROENE (F#) of een PAARSE (A).  

• Oefen eerst klassikaal tikken op de tel. Spreek luid tot 4 en laat de leerlingen 
op tel 1 en 2 één keer op de boomwhacker spelen.  

• Wissel vervolgens groep 1 en 2 per maat af.  
• Zet het beeld van de play-along video Drunken Sailor stil op 25 sec. en oefen 

wanneer groep 1 en 2 moet spelen tijdens het REFREIN.  
• Zet nu het beeld van de play-along video stil op 0.31 sec en oefen het spelen 

op de boomwhackers afgewisseld met het stampen tijdens het COUPLET.  
• Lukt dit? Speel dan nu mee met DEZE play-along video.  

https://youtu.be/LjmHaYAM_0k
https://youtu.be/seH7RzeBXdE
https://youtu.be/VoG3FZ9VwlM
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Zelf aan de slag?             Werken in kleine groepjes als leerkracht? 
Gebruik de ChordBuddy instructiekaart leerling         Gebruik de instructiekaart docent 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHORDBUDDY    Speel mee met het lied ‘Drunken sailor’ 

Wat heb je nodig?  

Een gitaar met ChordBuddy erop, 

een laptop en koptelefoon. 

De video’s: 1. Instructievideo Chordbudy – Drunken Sailor 

                     2. Play-along video – Drunken Sailor – gitaar. 

 

Daar gaan we! 

• Zit de ChordBuddy goed op de gitaar? Oefen dan nu met het aanslaan van de 

gitaar en het indrukken van de knopjes.  

• Bekijk nu: Instructievideo ChordBuddy – Drunken Sailor  

• Is het gelukt met oefenen? Speel nu de play-along – Drunken Sailor – gitaar  

af en oefen met het begeleiden van het lied.  

CHORDBUDDY    Speel mee met het lied ‘Drunken sailor’ 

Nodig:  gitaren met ChordBuddy’s, laptop of digibord 

 video: - instructievideo ChordBuddy – Drunken Sailor én 

             - Play-along-video Drunken Sailor – gitaar. 

 

1. Ga samen met één of meerdere leerlingen apart zitten. 

2.  Zit de ChordBuddy goed op de gitaar? Oefen dan nu met het aanslaan van 

de gitaar en het indrukken van de knopjes.  

3. Bekijk nu: Instructievideo ChordBuddy – Drunken Sailor.  

4. Is het gelukt met oefenen? Speel nu de play-along – Drunken Sailor – 

gitaar af en oefen met het begeleiden van het lied.  
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Tafeltwister – Drunken Sailor 

versie 1 
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versie 2 
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STAP 1   LEESSPEL   het speels leren lezen van grafische partituur 
• Print en knip uit de bijlage: Bodypercussie & polaroids – Hey Ya! 
• Zit met de leerlingen in een kring en zorg dat de vloer in het midden leeg is.  
• Leg het lege bodypercussie-raster van 4 tellen (1 maat) op de grond. 
• Laat nu de 2 verschillende polaroids zien: STAMP + KLAP en speel deze samen met de klas.  
• Wijs in het rooster de 4 tellen aan, spreek de tellen luid mee. 
• Leg vervolgens op de onderste regel op tel 1 een STAMP neer en op de middelste regel op tel 3 een KLAP.  

Wijs dit aan, spreek luid mee en laat de leerlingen dit meespelen. Oefen dit een paar keer. 
• Laat nu enkele leerlingen een extra polaroid naar keuze toevoegen op de onderste 2 regels (stamp of klap). Speel dit ook samen. 
• Breidt het bodypercussie-rooster stapsgewijs uit. Eerst naar 2 vellen en dan 3 vellen. Vul steeds met de leerlingen samen de bodypercussie in naar keus.  
• LET OP! Nu komt er een HALF vel, namelijk met 2 tellen. Vul op deze tellen twee STAMPEN in. Oefen deze 2 tellen goed met de leerlingen.  

Laat de leerlingen hardop deze 2 tellen meespreken. 
• Voeg nu ook stapsgewijs vel 4 en 5 toe 

en laat enkele leerlingen ook deze vellen 
ook polaroids plakken.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 

    
    
    

 

STAP 2   BODYPERCUSSIE   aanleren van de bodypercussie uit play-along a.d.h.v. instructievideo 
• Bekijk klassikaal DEZE instructievideo: ‘Bodypercussie Hey Ya! – Toonzetters’ en doe samen de bodypercussie mee. 
• Deel vervolgens de shakers of schudeitjes uit en speel de gehele bodypercussie met de klas op de play-along.  

LES 7 
In deze les gaan de leerlingen aan de slag 
met het lezen van een grafische partituur 
met meerdere lagen. Ze leren de 
bodypercussie op verschillende manieren 
aan en spelen dit mee met de play-along.   
 
 
 
 

 

NOOT van de makers 
In Hey Ya! is het laatste 
akkoorden eigenlijk niet  
E mineur maar E majeur. 

Omdat wij het zo’n heerlijke 
tijdloze popsong vinden en 

het verschil op de gitaar 
minimaal is (maar 1 snaar 

van de 6 klinkt anders),  
heeft Toonzetters toch 
gekozen om dit lied te 

gebruiken. 

 

VOOR EEN GEVORDERDE GROEP 
Voeg de 3e polaroid toe van het 
schudeitje. Deze komt op de 
bovenste regel.  
Deel nu schudeitjes en/of shakers uit 
en laat de leerlingen op het juiste 
moment schudden met de shaker.  

 

https://youtu.be/R_3eq5j17xs
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LES 8  
In deze vervolg les wordt ingezoomd op het refrein van het lied.  
De leerlingen leren het refrein zingen, de melodie spelen op klankstaven,  
tafelbellen en boomwhackers én een aantal leerlingen gaan aan de slag met  
het begeleiden van het refrein in de klas met de ChordBuddy.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

LET OP!  
De kleuren van de ChordBuddy en klankstaven zijn niet hetzelfde.  

Zorg ervoor dat je duidelijke groepen maakt met eigen kleurkaarten! 

 

STAP 2   CHORDBUDDY    begeleiden van refrein op gitaar met ChordBuddy 
• Deel 4 gitaren mét ChordBuddy’s uit in de klas aan tweetallen.  
• Oefen met deze leerlingen samen het indrukken van de 4 knoppen:   

blauw (G), groen (C), rood (D) en geel (Em).  
• Leg de bijlage: refrein Hey Ya! ChordBuddy neer of laat deze zien op het digibord.  
• Oefen met deze leerlingen deze partij: elke keer als je een rondje aanwijst, sla je één keer 

de gitaar aan.   
• Zing de melodie van het refrein met de klas en de leerlingen op de gitaar begeleiden.  
• Rouleer een aantal keer de gitaren in de klas en herhaal de opdracht.  
• Speel nu het refrein mee met DEZE play along:  ‘ChordBuddy - play-along - Hey Ya! – 

Toonzetters - gitaar’. Vier leerlingen op gitaar en de overige leerlingen op klankstaven, 
tafelbellen en boomwhackers.  

• Lukt dit? Probeer dan ook eens de bodypercussie mee te spelen tijdens het couplet.  

 

STAP 1   KLANKSTAVEN   spelen van melodie in het refrein 
• Zit met de leerlingen in een kring en leg  de klankstaven of tafelbellen  B, 

A, G en E neer in het midden van de kring.  
• Leg de bijlage: Klankstaven refrein – Hey Ya! neer boven de klankstaven. 
•  Speel zelf de melodie voor en zing de tekst: Hey Ya! Hey Ya! Mee. 
• Laat een aantal leerlingen de melodie op de klankstaven  

spelen. De rest van de klas luistert en zingt Hey Ya! mee.  
• Deel nu aan de rest van de klas BOOMWHACKERS en 

eventueel TAFELBELLEN uit: A – B – G – E .  
• Speel met de gehele klas de melodie van het refrein in een rustig tempo.  

Wijs zelf de melodielijn aan.  
• Zet DEZE PLAY-ALONG video op en speel en zing de melodielijn van het 

refrein mee. Lukt het ook al om de bodypercussie mee te spelen?  
 

https://youtu.be/YZqvLQ0PAnI
https://youtu.be/P0jUFh6v57Q
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Zelf aan de slag?             Werken in kleine groepjes als leerkracht? 
Gebruik de ChordBuddy instructiekaart leerling         Gebruik de instructiekaart docent 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHORDBUDDY    – Speel je het lied ‘Hey Ya!’ mee?  

Wat heb je nodig?  

Een gitaar  met ChordBuddy erop, 

een laptop en koptelefoon? 

De video’s: 1. Instructievideo ChordBuddy – Hey Ya! 

                     2. Play-along video - Hey Ya! – gitaar. 

 

Daar gaan we! 

• Zit de ChordBuddy goed op de gitaar? Oefen dan nu met het aanslaan van de 

gitaar en het indrukken van de knopjes. Lukt dit? 

• Bekijk nu: Instructievideo ChordBuddy – Hey YA! Speel mee met de video.  

• Is het gelukt met oefenen? Speel nu de play-along  – Hey Ya!- gitaar 

en speel het hele lied mee. 

  

CHORDBUDDY    – Speel je het lied mee? 

Nodig:  gitaren met ChordBuddy’s,  

video: instructievideo ChordBuddy –  Hey Ya!, én play-along-video Hey Ya! 

             gitaar. 

 

1. Ga samen met één of meerdere leerlingen apart zitten. 

2.   Zit de ChordBuddy goed op de gitaar? Oefen dan nu met het aanslaan   

      van de gitaar en het indrukken van de knopjes.  

3.  Bekijk nu: Instructievideo ChordBuddy – Hey Ya! en doe mee. 

4. Is het gelukt met oefenen? Speel nu de play-along  – Hey Ya! - gitaar en 

oefen met het begeleiden van het lied. 

  

 



Knipvel bodypercussie - Hey Ya! www.toonzetters.com



1
bodypercussie raster - Hey Ya! www.toonzetters.com



2
bodypercussie raster - Hey Ya! www.toonzetters.com



3
bodypercussie raster - Hey Ya! www.toonzetters.com



4
bodypercussie raster - Hey Ya! www.toonzetters.com



5
bodypercussie raster - Hey Ya! www.toonzetters.com



6
bodypercussie raster - Hey Ya! www.toonzetters.com



                                       info@toonzetters.com    www.toonzetters.com   

 

B B

 

B A A A G E 

klankstaven bij refrein ‘Hey Ya!’ - ChordBuddy project 
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ChordBuddy partij - Hey Ya!  

Hey_____________     Ya!_______________________________           Hey______     Yah!________________________________  

Hey_____________     Ya!_______________________________           Hey______     Yah!________________________________  
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COLOFOON 
Copyright © 2021 Toonzetters 
Auteurs: I. Steiner & N. de Wever  
Play-along video’s: Musication   
Audio & Studiotechniek: J. Duijvestijn  
i.o.v. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk / ABC Cultuur  
Mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds 
 
Speciale dank aan de leerlingen en leerkrachten van de pilot scholen Heliomare Heemskerk,  
De Zeearend Beverwijk en Koninklijk Visio Amsterdam voor hun enthousiasme en actieve deelname.  
Het Oranje Fonds en het Centrum voor de Kunsten Beverwijk voor het vertrouwen en de mogelijkheden.  
En ook aan Jan Vink (Musication) voor de creatieve beeldtaal in de video’s en de inspirerende samenwerking. 

  

OVER TOONZETTERS  
 

TOONZETTERS is een community voor creatieve (vak)docenten, 
kunstenaars en makers in de kunst- en cultuureducatie.  

Ons hart gaat sneller kloppen van mooie lesideeën, culturele 
vraagstukken, van eigenwijze denkers, verbinders en veranderaars. 

Toonzetters wil de superkrachten van kinderen, kunstenaars, ouders, 
vakdocenten, leerkrachten, opa’s en oma’s en artistieke binnen- en 

buitenbeentjes samenbrengen voor een beetje meer magie in het leven. 

Voor meer lesmaterialen of vragen ga naar: 

www.toonzetters.com 
info@toonzetters.com 

 

http://www.toonzetters.com/

