AANVULLENDE
PROEFLES
ACCORDEON
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Spee l b i n n e n
10 m i n u t e n
je eerst e mel o d ie !

Inleiding
Aanvulling op de proefles voor de baskant van de accordeon.
Deze aanvulling is nodig omdat de klavarnotatie voor de
bassen niet hetzelfde is als voor de klavierkant. Het grote
voordeel geldt ook hier: in één oogopslag kun je zien welke basknop bedoeld wordt. Het meenemen van mollen
en kruizen, het bijschrijven van de namen van basnoten,
het uit je hoofd leren van de plaats van de basknoppen:
het is allemaal verleden tijd.
Deze aanvulling is in elk geval geschikt voor een accordeon met piano-klavier en de meest gebruikelijke basopstelling zoals die op de foto te zien is. De bassen liggen
hierbij in diagonale (verspringende) rijen onder elkaar.
Aan het eind van deze proefles kun je met beide handen tegelijk een muziekstukje spelen. Het uitgangspunt
is hierbij dat je al met de rechterhand van klavar kunt
spelen. Als dat niet zo is, kun je de proefles voor klavar
downloaden op www.klavarvereniging.nl en kennis nemen
van de klavarnotatie voor het klavier. Daarin wordt precies
uitgelegd hoe de klavarnotatie in de praktijk werkt.

Voor uitleg van het klavarschrift
voor de pianokant van de accordeon
download de algemene proefles op
www.klavarvereniging.nl
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De baskant

gemerkte C-grondbas

rij
groep

De baskant zorgt voor een ritmische begeleiding van de
rechterhand.
Hiernaast zie je een afbeelding van de baskant van de
accordeon. Dit is wat je ziet als je de accordeon met de
baskant naar je toe voor je neerlegt. Let op: het gaat hier
om een 96-basser met 6 rijen bassen, maar het
principe is voor de andere genoemde accordeons hetzelfde.
Bijna altijd is één van de bassen gemerkt (vaak
zijn het er zelfs drie). Een gemerkte basknop
geeft houvast bij het spelen omdat je hem
gemakkelijk kunt vinden. Het pijltje verwijst naar
deze basknop, de zogenaamde C-grondbas. De eventuele andere gemerkte bassen zijn op dit moment nog niet
van belang.
Wel van belang is de indeling van de bassen in rijen en
groepen. De rijen bestaan uit naast elkaar liggende knoppen en de groepen uit diagonaal liggende knoppen. Kijk
nog eens goed naar de afbeelding; de basknoppen liggen horizontaal in een rechte lijn en verticaal in diagonale
lijnen.

De notenbalk
We trekken lijnen door de baskant van de accordeon.
Ze gaan van boven naar beneden en zijn afwisselend dik
en dun gedrukt. Daarna worden de lijnen met de bassen die ertussen staan, als het ware gekanteld tot de
lijnen rechtop staan. Dit zie je op de afbeelding hiernaast.
Worden de lijnen naar onder toe wat langer doorgetrokken, dan geven deze de klavarnotenbalk voor de bassen
aan. Tussen elke twee lijnen is plaats voor twee basknoppen naast elkaar en dus voor twee basnoten. Merk op: de
basnoten liggen op de klavarnotenbalk dus recht onder
elkaar!
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De noten
Niet alleen het lijnensysteem is anders, ook voor de
noten wordt een andere notatie gebruikt als aan de
klavierkant.
De volgende afbeelding laat dit zien. Elke basknop
van een bepaalde rij wordt voorgesteld door een
symbooltje. Deze symbooltjes staan in spiegelbeeld
genoteerd. Dat is gedaan voor de duidelijkheid en
heeft geen aparte betekenis. Elk symbooltje heeft een
notenstok naar rechts, net zoals bij de noten voor de
rechterhand.
Zie je dat elke basknop van een rij steeds hetzelfde
wordt geschreven en dat elke basnoot van een groep
bijv. de C-groep, steeds door een ander symbooltje
wordt voorgesteld?
Door de plaats van de basnoot tussen de lijnen en het
symbooltje te combineren zien we dus welke basknop
ingedrukt moet worden.
De C-grondbas heb je al leren kennen. Deze staat
dus links van de middelste vetgedrukte lijn van de
notenbalk. Door zijn plaats op de tweede rij van de
basknopjes, wordt de C-grondbas genoteerd als een
open rondje op de stok. In de afbeelding hiernaast zie
je van elke rij bassen nog een nootje getekend. Kijk
eens of je de bijbehorende basknoppen kunt vinden.
Zeker als je nog geen ervaring hebt met de accordeon kan deze uitleg wat erg snel gaan. Je hebt nu
echter al wel de hele uitleg over de klavar-basnotatie
gelezen!
Vaak is de praktijk de beste leermeester dus gaan we
gewoon een basritme spelen, het wijst zich vanzelf.
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C-groep

2e rij: C-grondbas
3e rij: C-majeur akkoord

2e rij
3e rij
1e rij
5e rij
4e rij
6e rij

C

Wals-oefening
4

4e vinger

2

3

3e vinger

3

3

1

4

1

3
3
4
3
3

Hiernaast zie je het ritme van de wals.
De notenbalk staat verticaal en je leest dus van boven
naar beneden.
Je ziet dat de drie bassen in elke maat tussen de twee
maatstrepen staan en even lang duren.
Een wals heeft een drietelsmaat en wordt vaak gespeeld
door op tel 1 een grondbas (bijv. de C-grondbas) in te
drukken en op tel 2 en 3 een majeurbas (bijv. de c-majeurbas). De C-grondbas is al bekend: dat is die gemerkte basknop. De c-majeurbas ligt daar schuin rechts/
schuin onder.
Deze namen hoef je (nog) niet te onthouden; het is genoeg als je ze kunt vinden. Kijk nog eens naar de vorige
afbeelding (pag. 4) en zoek de twee basknoppen op.
Doe vervolgens de accordeon om en probeer dezelfde
basknopjes op te zoeken. Dit is in het begin een stuk
lastiger, maar het went snel.
De cijfers 4 en 3 geven aan dat de C-grondbas met de
vierde vinger ingedrukt moet worden en de c-majeurbas
met de derde vinger.
De eerste maat speel je door achtereenvolgens met de
vierde vinger één keer de basknop in te drukken en met
de derde vinger twee maal de andere basknop. Als het
goed is, hoor je nu al het walsritme.
Je telt 1-2-3, 1-2-3 en plakt de bassen niet aan elkaar maar laat telkens
een knop rustig los voor je er weer één
indrukt.
Maat voor maat lees en speel je de
basnoten.

De juiste houding.
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Bas-oefeningen

2
Om een basbegeleiding te kunnen spelen is
het nodig dat niet
3 alleen de bassen van de Cgroep gebruikt worden maar ook de bassen
1
van de andere groepen.

2
3
1
1
2

Op de afbeelding hiernaast zie je oefeningen
met bassen uit andere groepen.
De knoppen rechts van de C-groep liggen in
de G-groep, links daarvan in de F-groep.
Als je de bassen kunt vinden, ga je heel
langzaam de oefening doorspelen. Zorg dat
je de juiste knopjes indrukt; controleer dit
door voor de spiegel te gaan staan of iemand
anders even mee te laten kijken.
Lukt het al? Dan ben je nu toe aan je eerste
muziekstukje!
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Met beide handen tegelijk
Hier onder staat het bekende “Faria”.
Speel eerst de melodie met de rechterhand nog een paar keer
door.
Oefen vervolgens de linkerhand tot het in een langzaam tempo
regelmatig gaat. Tenslotte kun je proberen om heel langzaam de
rechterhand en de linkerhand samen te spelen.
Als je een echte beginner bent, kost dit moeite. Met klavar leest
weliswaar heel gemakkelijk, maar er is evengoed oefening nodig
om vlot te leren spelen.

Faria
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3
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Faria
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Af dem
Auf
demgrünen
grünen Rasen
Rasen
(Duits
volksliedje)
(Duits volksliedje)
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www.klavarvereniging.nl
Cursus- en lesinformatie

Voor diegenen die erg veel durf hebben of al ervaring hebben met accordeonspelen, is op pagina 8 een wat
moeilijker stukje muziek afgedrukt.
Veel succes!

In maat 9, 10, 13, 14 en de
laatste maat van dit Duitse
volksliedje, zie je twee basnootjes op een stok gestapeld.
Deze moeten tegelijkertijd
gespeeld worden.
Verder zie je lijnen links naast
de notenbalken staan; die geven de balgvoering aan.
De eerste 2 maten open je de
balg, de maten 3 en 4 sluit je
de balg enz.

De schriftelijke cursus voor accordeon is te bestellen
bij de Stichting Klavarskribo.
In deze cursus wordt ook ingegaan op de specifieke
eigenschappen van het instrument. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de juiste balgvoering, enz.
Je kunt je bestelling of verzoek voor nadere informatie
richten aan:
Stichting Klavarskribo
Postbus 39
2980 AA Ridderkerk
Telefoon: 0180 41 23 39
Fax: 0180 41 21 13
E-mail: info@klavarskribo.nl
Of bezoek de site www.klavarskribo.nl
Door vele jaren ervaring bevelen wij je aan om een
leraar te zoeken en onder begeleiding les te nemen.
Een leraar bij jou in de buurt kun je eveneens op de
website vinden.
Muziek maken is namelijk meer dan alleen noten
lezen en toetsen aanslaan. Voordracht, opbouw, ritme
en muzikale zinsconstructie zijn enkele voorbeelden
waarbij de leiding van een leraar onmisbaar is. Bovendien is het heel gemakkelijk om dingen verkeerd aan
te leren wanneer niemand je corrigeert. Later afleren is
altijd veel moeilijker dan het meteen goed aanleren.
Zoals gezegd is het leren lezen een fluitje van een
cent. Meteen al zul je muziek gaan voordragen (al
is het alleen voor jezelf en je eigen plezier) en ga je
te maken krijgen met bovenstaande voorbeelden en
meer.
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