
PROEFLES TOKKELEN



Tokkelen is voor iedereen 
weggelegd. Het lijkt een 

ingewikkelde techniek, maar 

met het volgen van de juiste 

methode, is alles aan te 

leren.  Stapje voor stapje 
leer je de meest fantastische 

nummers meespelen!

Opdelen

Dat betekent dat je de 

oefeningen moet opdelen. 

Vele manieren

Wat aanslag betreft, is er 

dus voor ‘elck wat wilsch’. Je 

kunt eenvoudig tokkelen en 
gaan meezingen 

bijvoorbeeld, maar je kunt je 

ook focussen op een minder 

eenvoudige tokkel of 

bijvoorbeeld zelf een deel 
van de melodie leren 

meetokkelen. Er zijn 3/4 

maat tokkels, 4/4 maat 

tokkels, finger picking, 

tokkels waar je de bas toon 
mee bast of waar je de 

melodie meespeelt met je 

vingers.

Maar we beginnen 
eenvoudig zodat je vanavond 

je eerste nummer mee 

tokkelt!

Tip: De vele manieren om te tokkelen op je 
gitaar

GEREEDSCHAP

GOED GEREEDSCHAP. .‘MET 4 TOKKEL MANIEREN 
KUN JE AL BIJNA ALLE 
NUMMERS MEESPELEN!’

. . IS  HET HALVE WERK!

HET BESTE GEREEDSCHAP!



Bij tokkelen is de duim de 
‘rots in de branding’. De 

duim bespeelt de bas snaren 

van de gitaar en geeft 

daarmee de basis toon aan.

Beperkt domein

De plaats van duim is dan 

ook beperkt tot 3 laagste en 
dikste snaren van je gitaar, 

namelijk de lage E snaar, de 

A snaar en de D snaar. Dit 

zijn de dikste gitaar snaren 

die altijd met ijzer 
omwikkeld zijn.

De duim piekt!

De duim slaat altijd de 

eerste toon van de maat 

aan. Dus een 4 kwarts maat 

bestaat uit 4 tellen, waarvan 

de eerste tel voor de duim 
is. De andere 3 tellen zijn 

dan voor de vingers die de 

tokkel spelen.

Welke snaar wanneer?

Dat lijkt ingewikkeld, het is 
heel belangrijk en ik ga er 

zeker dieper op in. Maar het 

hangt van het akkoord af dat 

je speelt. Bij een E akkoord 

sla je de E snaar aan, bij een 
A akkoord de A snaar, etc! 

En bij een Barré Akkoord? Je 

gaat het horen!

Tip: De plaats van de duim bij het tokkelen

3 X DE DUIM

DE E SNAAR‘ZORG DAT JE DE DUIM 
SNEL ONDER DE DUIM 
HEBT!’

DE A SNAAR

DE D SNAAR



Als je op je gitaar gaat 
tokkelen, hebben je vingers 

een belangrijke rol. Maar 

ook zij ‘beroeren’ hun eigen 

snaar.

Beperkt domein

Iedere vinger heeft dus ook 

zijn eigen domein. Om te 
beginnen zijn dat de drie 

hoogst klinkende en dunne 

snaren van je gitaar. Op een 

akoestische gitaar zijn deze 

snaren van nylon, op een 

elektrische gitaar van dun 
ijzer.

Vingers doen het 
snelle werk!

Je vingers zijn actief nadat 

de duim op de eerste tel 
heeft afgetrapt. 

Welke snaar wanneer?

Je ringvinger bespeelt de G 

snaar op je gitaar. Je 

middelvinger heeft de B 
snaar als basis en je 

ringvinger slaat de hoge E 

snaar aan. Dat doen ze 

afwisselend op de 2e, 3e en/

of 4e tel van de maat. Dus 
nadat je duim heeft 

aangeslagen. Je pink doet 

NIET mee in dit geweld. 

Tip: De plaats van je vingers bij het tokkelen

JE  V INGERS

DE G SNAAR‘JE PINK VALT BUITEN DE 
BOOT BIJ HET TOKKELEN. 
DA’S WEL ZO HANDIG!’

DE B SNAAR

DE HOGE E SNAAR



Eenvoudig tokkelen

Het is belangrijk om 

eenvoudig te beginnen met 

tokkelen op je gitaar. Een 

bekend gitaar akkoord helpt 

daarbij. Bijvoorbeeld het A 
mineur akkoord. Als je dit 

akkoord pakt, kun je je 

focussen op de hand 
waarmee je gaat tokkelen. 

Het Am akkoord laten we 

even staan.

Uitgangspositie

Onthou goed: zet al je 
vingers goed klaar. Op je 

gitaar hals zet je je akkoord 
klaar en op je gitaar snaren 

zet je je duim op de bas 

snaar en je vingers op de 

snaren die je aanslaat tijdens 

het tokkelen. 

3 kwarts maat

Een 3 kwarts maat ritme 

heeft de dynamiek van een 

wals of een carnavals kraker.  

Maar ook in popmuziek 

wordt het ritme vaak 

gebruikt. Deze simpele 

manier van tokkelen kan je 

goed toepassen op een 3 
kwarts maat!

Tokkelen met een drie kwarts maat: de 
eenvoudige Siamese Tokkel

EENVOUD

HET A MINEUR AKKOORD

DE SPANNING STI JGT

‘DIT IS DE EENVOUDIGSTE 
MANIER VAN TOKKELEN’

ZET JE HANDEN KLAAR





Basis akkoord

Het E akkoord is één van de 

belangrijkste akkoorden die 

je tijdens het gitaar spelen 

zult leren. Het dient als basis 

voor vele andere Barré 
Akkoorden waarover ik je 

van alles in een andere 

cursus leer.

Uitgangspositie

Het E akkoord heeft als bas 

of als basis toon de losse, 

dikke, bovenste E snaar. 

Deze snaar is geheel voor je 
duim!

Vingerzetting

Bij het spelen van een E 

akkoord of een afgeleide 

daarvan, zoals een E mineur 

akkoord of het E7 akkoord, 

bespelen de vingers van je 
tokkel hand de onderste 

drie snaren van je gitaar, dus 

je Wijsvinger slaat de G 

snaar aan, je Middelvinger 

slaat je B snaar aan en je 
Ringvinger slaat je hoge E 

snaar aan.

Klaar voor de start

Zet je vingers van de hand 

waarmee je tokkelt altijd op 
tijd op de snaren alvast klaar, 

dat scheelt veel pak- en 

denkwerk!

Tokkelen op je gitaar met E akkoorden

E AKKOORD

HET E AKKOORD

OOK E MINEUR AKKOORD

‘VOOR ALLE E AKKOORDEN 
EN AFGELEIDEN DAARVAN’

ZET JE HANDEN KLAAR





Een hoog akkoord!

Het D akkoord is een 

akkoord dat veel hoge 

tonen kent, en ook de bas 

snaar of basis toon is D. In 

dit geval is de D snaar (de 
derde snaar van bovenaf 

gezien op je gitaar) dus de 

bas toon. 

Uitgangspositie

Je zet je duim waarmee je 

tokkelt op die D snaar. Let 

goed op: als je hier bij 
voorbeeld per ongeluk de A 

snaar aanslaat, zul je horen 
dat dit heel hinderlijk klinkt. 

Vingerzetting

Bij het tokkelen van een D 

akkoord kun je je vingers 

eigenlijk alleen nog maar op 
de bovenste drie snaren 

zetten. Je Wijsvinger slaat de 

G snaar aan, je Middelvinger 

slaat de B snaar aan en je 

Ringvinger slaat de hoge E 
snaar aan. Er is geen 

alternatieve plek voor je 

vingers op je gitaar!

D mineur en D7

Deze akkoorden kennen 
andere grepen maar de 

zelfde tokkel aanslagen als 

het gewone D akkoord!

Tokkelen op je gitaar met D akkoorden

D AKKOORD

HET D AKKOORD

DUIM BESPEELT D SNAAR

‘VOOR JE VINGERS BLIJVEN 
ER 3 SNAREN OVER’

VINGER OP DE REST!





Basis akkoord

Het  A akkoord is naast het 

E akkoord één van de 

belangrijkste akkoorden die 

je tijdens het gitaar spelen 

zult leren. Ook deze dient 
als basis voor vele andere 

Barré Akkoorden waarover 

ik je van alles in een andere 
cursus leer.

Uitgangspositie

Het A akkoord heeft als bas 

of als basis toon de één na 

bovenste dikke snaar, de A 
snaar. Bestemming: je duim!

Vingerzetting

Bij het spelen van een A 

akkoord of een afgeleide 

daarvan, zoals een A mineur 

akkoord of het A7 akkoord, 

bespelen de vingers van je 
tokkel hand de onderste 

drie snaren van je gitaar, dus 

je Wijsvinger slaat de G 

snaar aan, je Middelvinger 

slaat je B snaar aan en je 
Ringvinger slaat je hoge E 

snaar aan.

Klaar voor de start

Zet je vingers van de hand 

waarmee je tokkelt altijd op 
tijd op de snaren alvast klaar, 

dat scheelt veel pak- en 

denkwerk!

Tokkelen op je gitaar met A akkoorden

A AKKOORD

HET A AKKOORD

DUIM OP DE A SNAAR

‘VOOR ALLE A AKKOORDEN 
EN AFGELEIDEN DAARVAN’

JE  VINGERS ER ONDER!





Goede houding leidt 
tot succes

Als je snel en succesvol op 

je gitaar wilt leren tokkelen, 

is het van groot belang dat 

je deze les over de houding 
bij het tokkelen op je gitaar 

goed tot je neemt.

Genoeg ruimte

Het is van groot belang dat 

je voor beide handen 

genoeg ruimte creëert om 

de tokkel aanslagen en 

akkoorden op je gitaar te 
kunnen pakken.

Akkoord hand

Je zet je gitaar met de 

inkeping op je rechterknie 
en buigt je akkoord hand 

om de gitaarhals heen. Zet 

je duim in het midden zodat 

je vingers alleen de 

gitaarsnaren beroeren die zij 
moeten raken.

Tokkel hand

Je tokkel arm leg je boven 

op de body van je gitaar. Je 

laat je tokkel hand gebogen 
voor het klankgat uit komen. 

Optimaal geluid!

Tip: Snel en goed resultaat met een optimale 
houding bij het tokkelen op je gitaar

HOUDING

KLASSIEKE HOUDING

‘EEN GOEDE HOUDING 
LEIDT MAKKELIJKER TOT 
EEN SNELLER EN BETER 
RESULTAAT!’

RUIMTE VOOR JE HAND

DUIM IN HET MIDDEN

RUIMTE VOOR JE HAND

BOVEN HET KLANK GAT



Laag tempo - hoog 
niveau

Als je snel op je gitaar wilt 

leren tokkelen, kun je het 

beste rustig aan beginnen. 

Laag tempo 

Het is belangrijk dat je 

rustig start met je gitaarles 
oefeningen. Probeer vooral 

om de gitaar akkoorden zo 

te pakken dat alle tonen 

mooi hoorbaar zijn.

Tokkel hand

Ook het oefenen met je 
tokkel hand en de tokkel 

aanslagen moet je uiterst 

rustig aanpakken. Sla de 

tokkel eerst langzaam en 

volledig op je gitaar aan, 
voordat je je aanslag tempo 

gaat opschroeven.

Vaak doch kort 

Om snel gitaar te leren 

spelen is het heel belangrijk 
dat je heel vaak korte tokkel 

oefeningen doet op je gitaar. 

Oefen steeds kort, zo’n 10 

to 15 minuten per keer op 

je gitaar spelen is lang zat.  
Daarna pak je minder vaak 

je gitaar en ga je steeds 

langer oefenen!

Tip: Langzame start waarmee je snel leert 
tokkelen op je gitaar

RUSTIG AAN!

GELOOF ME HET HELPT!

‘EEN GOEDE HOUDING 
LEIDT MAKKELIJKER TOT 
EEN SNELLER EN BETER 
RESULTAAT!’

RHHUUUSTIG AAN!! !

DIT IS  MENENS!



Paul McCartney 

The Beatles gaan in 1970 uit 

elkaar. In 1971 richt één van 

de twee toonaangevende 

Beatles Paul McCartney 

samen met zijn vrouw Linda 
en Denny Laine de band The 

Wings op.

Mull of Kintyre

In 1977 wordt de single Mull 
of Kintyre uitgebracht en dit 

wordt direct een dikke hit. 

3 akkoorden

Het nummer kent maar drie 

akkoorden. Eitje, nietwaar?

3 kwarts maat

Doe daar een simpele 3 
kwarts maat tokkel bij en je 

kunt al snel heel wat mee 

spelen. En dat ga je doen!

Doe de doedel

Mocht je ooit nog een ander 

instrument willen gaan 

spelen, dan kun je 

overwegen om de 

doedelzak uit te proberen,  
weer eens wat anders!

Meespelen: Paul McCartney - Mull of Kintyre

PAUL 
MCC ARTNEY

RUSTIEK GEHEELTJE

FANFARE DOET OOK MEE! 

KAMPVUUR: JE 
VOORLAND?

‘RUSTIG BEGINNEN OM 
SNEL EEN HOOG TOKKEL 
NIVEAU TE HALEN!’

BRON: VIDEO YOUTUBE

http://youtu.be/K5626WzsfMw
http://youtu.be/K5626WzsfMw


Akkoorden

De akkoorden die in dit 

nummer verwerkt zitten, 

zijn:

1) A

2) D

3) E (het is even zoeken!)

Je speelt deze akkoorden 
steeds afwisselend.

Ik heb de akkoorden wat 

aangepast zodat je het nog 

makkelijker mee kunt 

tokkelen! 

Meespelen: Paul McCartney - Mull of Kintyre

‘SUCCES MET DIT EERSTE 
NUMMER! ER VOLGEN ER 
NOG VEEL, HEEL ERG VEEL! 
LANGZAAM, SNEL, OUD, 
NIEUW, MODERN, ROCK, 
ETC.!’ MICHEL





Meespelen: Paul McCartney - Mull of Kintyre

A           A       D            D          A
Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea
     A       D         D            A           A       A      A
my desire is always to be here , oh Mull of Kintyre.

1st Chorus:

A  A A   A
Far have I travelled and much have I seen
D            D              A          A
dark distant mountains with valleys of green.
A            A           A           A
Past painted deserts the sun sets on fire
      D                      E          A
as he carries me home to the Mull of Kintyre.

Refrein:

A           A       D            D           A
Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea
     A       D         D            A           A       A      A
my desire is always to be here , oh Mull of Kintyre.


