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1. OEFENINGEN 
A. wapperen met je potlood 
B. wipplank met streek 
C. wipwap vioolhouding  
D. het rijtje van de re snaar tokkelen en strijken bergop en bergaf: 00 nietsniets 11 

nietsniets 22 nietsniets enzovoort… 

2. WEET JE NOG? 
Zeg het rijtje van de re- snaar en de la snaar na elkaar! Dit is de toonladder van RE. 

   re        mi    fa#       sol    la        si  do#      re 
   D           E               Fis          G               A        B  Cis      D 

3. KLAP, ZING, SPEEL OP JE DUIM EN TOKKEL! (STAP 11 nr 3.1, 3.2)  

4. LEES EN ZING  (STAP 11 nr 4.1, 4.2) 
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5. ZING MEE! (STAP 11 nr 5) 

6. STRIJK! 
Vraag je leerkracht of een vriend(in) om een ritme op de open snaar voor te 
spelen. Probeer het na te spelen op de juiste snaar!  

7. MAAK JE EIGEN STUK 

Hieronder staat een stuk in 4 delen. Tokkel het eerst. Schrijf eronder de delen over 
in een andere volgorde. Tokkel het nu opnieuw. Je maakte net een eigen stuk! 

8. STRINGFUN PIECES 1 

9. OUDERS/LEERKRACHT 
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