Gitaarbasics
Twee soorten
Er bestaan 2 soorten gitaren: akoestische en electrische. Binnen de akoestische
maken we vaak onderscheid tussen klassieke (of spaanse) – en westerngitaren.

Klassiek of spaanse

Western

De klassiek (of spaanse) gitaar ontstond na de Kithara uit het oude Griekenland.
Khitara betekent zoiets als “vier snaren”. Pythagoras was o.a. erg belangrijk voor
formules voor de bouw ervan. De kithara was ontwikkeld vanaf de jagersboog in de
oudheid.
Via de Moorse invasie in de 8e eeuw kwam de gitaar in Europa terecht via Spanje. Daar
werden gedurende de middeleeuwen gitaren ontworpen en gebouwd in vele soorten
en maten.
De klassiek gitaar is tegenwoordig bespannen met nylon snaren, waarvan de drie
dikste omwonden zijn met metaal voor een robuustere klank. Je bespeelt ‘m met
(uitsluitend) de vingers. Als je een plectrum gebruikt, loop je kans op krassen op het
bovenblad.
De westerngitaar wordt bespannen met stalen snaren, waardoor je veel meer
volume krijgt. Hier zijn de VIER dikste snaren omwonden. De hals is van binnen
versterkt tegen de krachten van de stalen snaren. Onder het klankgat zit een
slagplaat die het bovenblad tegen krassen beschermt. Je bespeelt een western vaak
met plectrum omdat je daarmee veel geluid kunt produceren EN je je vingers van je
R-hand beschermt tegen de harde stalen snaren.
Electrische gitaren zijn er in heel veel verschillende kleuren, soorten en maten. Twee bekende merken zijn Fender en Gibson. Leo Fender bracht eind
jaren 1940 zijn Stratocaster op de markt. Een enorme hit tot op de dag van vandaag. Gibson gitaren
hebben vaak een wat dikkere, hardere sound. Een
heel populaire Gibson is de Les Paul.
Je hebt voor de klank vaak keuze uit verschillende
pick-ups, tone- en volumeregeling.
Je gebruikt bijna altijd een plectrum i.v.m. de stalen
snaren.
Je kunt op zowel akoestische- als electrische
gitaren (dezelfde) akkoorden spelen, maar bij
electrische maak je ook vaak gebruik van Barréakkoorden. Die zijn enorm handig en makkelijk te
spelen op de vaak wat dunnere hals van de
electrische. Live of in een opname krijgt het geluid
vaak bepaalde effecten.

Bespelen
Kortweg: met je L-hand druk je de snaren in, met je R-hand sla je de snaren aan.
Hoewel er L-handige (bas-)gitaren bestaan gaan we hier even van de R-handige
situatie uit.
Met je L-hand kort je de snaren in waardoor je de toonhoogte beïnvloedt.
Je R-hand bepaalt d.m.v. je aanslag de sfeer, het tempo en de stijl of soort muziek en
ook de maatsoort.
In rustige muziek worden de snaren soms arpeggio (“harpachtig”) aangeslagen, ook
wel tokkelen genoemd.
De vingers van je L-hand zijn als volgt genummerd: wijsvinger = 1, middelvinger = 2,
ringvinger = 3, pink = 4. Je L-duim heeft geen nummer en staat altijd tegen de
achterkant van de hals. In het akkoordenoverzicht hieronder verwijzen de cijfers
dus naar de vingers van je L-hand.
Naast de “open” akkoorden wordt er op electrische gitaren ook veel gebruik
gemaakt van powerchords. In een open akkoord klinken vaak (zoveel mogelijk) “open
snaren” mee. Dat zijn los klinkende snaren die je dus NIET indrukt. Hiervan wordt bij
akoestische gitaren veel gebruik gemaakt.

Akkoordenoverzicht
Hieronder zie je een overzicht van veel gebruikte akkoorden. Veel songs zou je
kunnen begeleiden met akkoorden uit dit overzicht. Ze worden vooral gebruikt op
akoestische gitaren, maar uiteraard kun je ze ook grijpen op electrische.

TOELICHTING: de kruisjes betekenen: “deze snaar (liever) NIET mee laten klinken”.
De cijfers zijn de vingers van de L-hand.
NB: er zijn verschillende boekjes verkrijgbaar met vrijwel alle gitaarakkoorden in
alle toonsoorten en posities. Een naslagboekje werkt vaak sneller dan een laptop
oid.

Powerchords
Powerchords worden veel gebruikt in rock (electrisch). Het is niet veel meer dan een
grondtoon (eng.: Root), kwint en een octaaf. Doordat er geen terts in zit, is een
powerchord heel veelzijdig bruikbaar; je hoort immers geen majeur of mineur.
De greep ziet er op de hals in principe ZO uit:

Je ziet een stukje gitaarhals met de
snaren van dik (lage E) naar dun (hoge E).
“R” is hier dus de grondtoon. De kruisjes
betekenen: deze snaar NIET laten klinken.
Het makkelijkst grijp je een powerchord
met de 1e, 3e en 4e vinger. Daarnaast kun je
de kwint en octaaf ook met alleen de 3e
vinger grijpen als semi-capo.
Vanwege de dikke sound speel je
powerchords op lage E, A, D en G snaar.
Dus OF op de E – A – D – snaren, OF op de A – D – G – snaren.
Zie de stand van de Linkerhand:

Hier gegrepen met 1e, 3e en 4e vinger en de grondtoon op de lage E snaar.
NB: de FOTO is van VOREN gezien, de afbeelding is VAN BOVEN gezien.
Op deze manier kun je verschillende powerchords bedenken en als volgt grijpen op de
hals:

Zoals je ziet grijp je powerchords dus
met de grondtoon op de lage E snaar of
op de A snaar.
Is de grondtoon een C, dan speel je dus
een C – powerchord, ook wel
geschreven als “C5”.
Zodra je op de gitaarhals een beetje de
weg weet kun je dus heel snel zelf de
powerchords vinden en grijpen.
Let op: je ziet in de afbeelding, dat
grondtonen op verschillende plaatsen
op de gitaarhals gekozen kunnen
worden. Dikke snaren klinken ‘dikker’.

