
BASISKENNIS AKKOORDENTHEORIE VOOR UKULELE 

 
Een akkoord bestaat uit verschillende noten die je tegelijk speelt. De muzieknoten worden 
aangegeven met de letters A tot en met G. Na de G begint het weer met A.  Deze noten komen 
overeen met de witte toetsen van de piano. 
Tussen sommige witte toetsen zit een zwarte toets. Je kunt deze zwarte toetsen opvatten als een 
verhoging van de witte toets links daarvan, of als een verlaging van de witte toets rechts ervan. Een 
verhoging geven we aan met een “#” en spreek je uit als ‘is’. Een verlaging schrijf je met een 
zogenaamde ‘b’ (een kromme b) en spreek je uit als ‘es’. De zwarte toets tussen de C en de D is dus 
een Cis (C#) of een Des (Db). Welke van de twee namen je gebruikt is voorlopig niet zo belangrijk.  
Er zijn twee plekken waar geen zwarte toets zit: tussen B en C, en tussen E en F. 
 

 
 
Een ukulele heeft geen zwarte en witte toetsen, alleen “frets”.  
 

 
 
Stapjes 
We hebben dus 12 verschillende muzieknoten: C – C# - D - D# - E – F - F# - G - G# - A - A# - B. 
Daarna begint het weer opnieuw met C. Voor onze akkoordtheorie zijn alle noten even belangrijk 
en alle stapjes tussen de verschillende noten even groot. Om een akkoord te maken, gaat het vooral 
om het aantal stappen om van de ene noot naar de andere te komen. Bijvoorbeeld van C naar C# is 
één stapje, van D naar F drie stappen en van B naar C ook één stap. 
Een akkoord bestaat dus uit verschillende noten die je tegelijk speelt. Het akkoord wordt genoemd 
naar de beginnoot van het akkoord. Als er verder niets bij staat, gaat het om een majeur akkoord.  
 
Hoe maak je een majeur akkoord? 
Een majeur akkoord bestaat uit de beginnoot, dan 4 stapjes en dan nog 3 stapjes. Kijk nog maar 
eens naar de afbeelding  hierboven, of naar het notenrijtje: C-C#-D-D#-E-F-F#-G-G#-A-A#-B. 
Vanaf C vier stapjes verder kom je bij E. Dan nog drie stapjes en je krijgt de G. Het C akkoord bestaat 
dus uit de drie noten C-E-G. Nog een voorbeeld: een D akkoord begint bij D, vier stapjes verder staat 
de F# en dan nog drie stapjes verder de A. Het D akkoord is dus D-F#-A.  
 

DUS: ALLE NOTEN 2 FRETS OPGESCHOVEN !! 

Als het C-akkoord is: 0003, wordt het D-akkoord: 2225, E-akkoord: 4447 en F:5558. 
 
Hoe maak je een mineur akkoord? 
In plaats van de 4-3 stappen van het majeur akkoord, bestaat een mineur akkoord uit 3-4 stappen. 
een Em akkoord vind je dus door te beginnen bij E. Dan ga je drie stappen verder naar G, en dan nog 
vier van G naar B. Het Em (E-mineur) akkoord is dus E-G-B. 
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