Akkoorden spelen
o1 PIANO

Een lied bestaat uit een melodie die begeleid wordt door
harmonie. Een leuke goedklinkende melodie zal mooier worden
en meer karakter krijgen als er passende harmonieuze
akkoorden onder gespeeld worden door piano, synthesizer of
gitaar. Samen met het juiste ritme wordt het een mooi geheel.
In deze handout leg ik je van alles uit over akkoorden, hoe ze zijn
opgebouwd en welke functie ze hebben.

Een akkoord bestaat uit minimaal 3 verschillende tonen die in een
bepaalde verhouding tot elkaar staan. Drie willekeurig gekozen
tonen zijn meestal geen akkoord, dus de juiste afstanden tussen de
tonen zijn ook erg van belang. Laten we eens kijken naar het meest
bekende en simpele akkoord dat er bestaat.
Het C-akkoord bestaat uit de tonen C – E – G.
Als je goed kijkt zie je dat bij de tonen behorende bij het C-akkoord
er steeds één toon wordt overgeslagen => C-d-E-f-G. Dit geeft al
een beetje aan hoe de verhoudingen kunnen liggen tussen de tonen
van een akkoord.
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Als je het C-akkoord speelt op je piano of keyboard hoor je ook dat
het een vrolijk klinkend akkoord is. Dat is eigenlijk het karakter van
zo’n ‘majeur’ of ‘grote’ drieklank. Een grote drieklank, of ‘majeur’
akkoord bestaat uit een grondtoon, de grote terts en de kwint. We
leggen dit meestal anders uit waardoor het nog
duidelijker wordt => Een akkoord bestaat uit minimaal twee tertsen.
Bij een grote (majeur) drieklank heb je eerst een grote terts en daar
bovenop een kleine terts => Bijvoorbeeld van c naar e is een grote
terts (3) en van e naar g is een kleine terts (2½).
Samen klinken deze beide tertsen dan als een vrolijk C-akkoord.

Weetje
*Harmonie is een mooie samenklank van verschillende tonen, ook wel akkoorden
genoemd, ter begeleiding van liedjes of popsongs.
*Een grote terts is een afstand tussen twee tonen van 3 (bijv. van c naar e)
*Een kleine terts is een afstand tussen twee tonen van 2½ (bijv. van e naar g)
*Een kwint is een afstand tussen twee tonen van 5 (bijv. van c naar g)
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Nu je weet hoe een C-akkoord is opgebouwd is het ook handig om te gaan
ontdekken wanneer je nu zo’n akkoord kan gebruiken. Er zijn immers
zoveel verschillende akkoorden dat je soms door de bomen het bos niet
meer ziet. Waar moet je nou uit kiezen en zijn er misschien regels die
bepalen wanneer je een willekeurig akkoord kan en mag gebruiken?
We moeten dan eigenlijk eerst iets anders gaan uitleggen. Elk lied staat in
een bepaalde ‘toonsoort’, en die toonsoort maakt gebruik van de
bijbehorende gelijknamige ‘toonladder’. Door de tonen van die toonladder te
gebruiken voor het maken van akkoorden krijg je precies de juiste passende samenklanken die bij dat liedje horen.
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Laten we eens het voorbeeld gebruiken van
de toonladder van C behorende bij de
toonsoort C. De toonladder van C bestaat uit:
c–d–e–f–g–a–b–c
Als je nu trapsgewijs steeds 3 tonen speelt
van die toonladder zoals we ook in voorbeeld 1
gedaan hebben, dan krijg je vanzelf alle akkoorden die horen bij de toonsoort C.
c–e–g
d–f–a
e–g–b
f–a–c
g–b–d
a–c–e
b–d–f

=
=
=
=
=
=
=

C akkoord => vrolijk
D mineur akkoord => triest
E mineur akkoord => triest
F akkoord => vrolijk
G akkoord => vrolijk
A mineur akkoord => triest
B verminderd akkoord =>
zeurend of vragend

Weetje
* Een toonladder bestaat uit een aantal
tonen die na elkaar gespeeld worden. De
meest bekende is wel de grote terts
toonladder. De afstands-formule voor de
tonen onderling zijn dan:
1 – 1 – ½ – 1 – 1 – 1 – ½
* Een toonsoort maakt gebruik van de
tonen van de toonladder van de gelijknamige toonsoort. Een liedje in de
toonsoort C zal voornamelijk gebruik
maken van de toonladder van C. Je
herkent de toonsoort vaak aan het
begin- en slotakkoord van een liedje en
de voortekens (kruizen of mollen)
* Een ‘mineur’ akkoord klinkt veelal
triest en bestaat eerst uit een kleine
terts en dan een grote terts. Bijv. het
C mineur akkoord => c – es – g
* Een ‘verminderd’ akkoord klinkt zeurend en bestaat uit twee kleine tertsen.
Bijv. het C verminderd akkoord => c –
es – ges
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In een toonsoort heb je altijd drie belangrijkste akkoorden waar je in
principe het hele lied mee zou kunnen begeleiden (harmonizeren). Door
echter ook de overige akkoorden te gebruiken wordt een lied nog levendiger en spannender.
De drie belangrijkste akkoorden zijn altijd de akkoorden die je op de 1e,
de 5e en de 4e toon van de toonladder maakt. Volgens voorbeeld 2 zou
dat dus in de toonsoort C zijn het C-akkoord, het G-akkoord en het F-akkoord.
We noemen de plekken op de toonladder waar de verschillende akkoorden staan ook wel ‘trappen’. Deze worden eigenlijk altijd aangeduid in
romeinse cijfers. We kunnen dus concluderen dat de akkoorden die gemaakt zijn op de I, de V, en de IV de belangrijkste akkoorden van een
toonsoort zijn.

Weetje

De I wordt ook wel ‘tonika’ genoemd.
De V wordt ook wel ‘dominant’ genoemd.
De IV wordt ook wel ‘sub-dominant’ genoemd.

4

B

B

B

B

5

Eens een meloen
Altijd een meloen
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