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1. OEFENINGEN 
A. basisbeweging positiewissel: combinatie 
B. 2 vingers samen zetten (tweede greep) 
C. 3 vingers samen zetten (tweede greep) 
D. golf met stok 

2. WEET JE NOG? 
een boogje onder de noten, wil zeggen dat je de noten in één streek speelt. 
Hoe noemen we dit? 

……………………………………. 

3. TOKKEL EN STRIJK 

4.STRIJK (STAP 33 nr 4.1 en nr 4.2) 
Speel elk stukje 2 keer na elkaar! Gebruik de HOP-streek waar nodig! 

5. ZING, TOKKEL en STRIJK!  (STAP 33 nr 5) 
Op de rusten stamp je met je voet! 
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1. OEFENINGEN
A. basisbeweging positiewissel: combinatie
B. 2 vingers samen zetten (tweede greep)
C. 3 vingers samen zetten (tweede greep)
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2. WEET JE NOG?
een boogje onder de noten, wil zeggen dat je de noten in één streek speelt.
Hoe noemen we dit?
…………………………………….
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Speel elk stukje 2 keer na elkaar!

5. ZING, TOKKEL en STRIJK! (STAP 33 nr 5)
Op de rusten stamp je met je voet!
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6. ZING en TOKKEL! (STAP 33 nr 6)
Op de rusten stamp je met je voet!
Zie jij het verschil met het vorige stukje? Wat klinkt anders?

7. ZING! (STAP 33 nr 7)

STAP 
33
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6. ZING en  TOKKEL!  (STAP 33 nr 6) 
Op de rusten stamp je met je voet! 
Zie jij het verschil met het vorige stukje? Wat klinkt anders? 

7. ZING! (STAP 33 nr 7) 

8. MAAK JE EIGEN STUK! 

Kies een rijtje. Maak met de noten van dat rijtje een onweer. Dat kan van ver 
komen, boven je hoofd uitbarsten en weer wegtrekken, maar het kan ook met 
een knal beginnen. Benieuwd om jouw onweer te horen! 

9. STRINGFUN PIECES 1 

10. OUDERS/LEERKRACHT
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