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PIANO voor niet-pianisten 
 

     Lokaal: De Put 
 
 
 
 
 
 

Om 13 uur Om 13.30 uur 
  

Marianne Raeymaeckers Bart Claessens 
Eric Cattoir Joannes Meulewaeter 

Renée Van Rie Katrijn Baetens 
Klara Van Gorp Caroline De Graef 

Bram Coupé Kimberly Van Sande 
Felien Moonen Trine Wylin 

Jente Neels Frank Van Looy 
Henri Vervaeke Els Meurisse 

Gert Cant Hein Zegers 
Tom Van De Velde Lowie Pallemaerts 
Alexandra Taylor Alexander Vercruysse 

 Rémi Ghesquire 
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Les 1 
Groep 1 

 
 
Speel een pentachord van C-groot en gebruik hiervoor je vijf vingers: 1 2 3 4 5 vanaf C 
 
Speel, met dezelfde vingerzetting, de grondnoot en terts; de grondnoot en kwint en dan de 
drieklank: 
1 3 -  1 5 - 1 3 5  
 
Maak het verschil tussen groot en klein: 
C – C m 
 
Doe dit nu ook voor F-groot, dus ook met 12345 maar natuurlijk met een verlaagde b (si) of 
bb (si bemol). 
En nu ook voor G-groot. 
 
Samen maken we andere akkoorden: C – Cm – C° – Cm – C – C+ en in F en G 

 
 

Een blues: 

 
 
Je merkt, dat is soms ‘ver’ springen. Daarom gebruiken we omkeringen, dat speelt 
gemakkelijker: 
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Groep 2 
 
Opwarmen doen we met de toonladder van C-groot, met verzetten van de duim (stijgend) 
en de derde vinger (dalend) 

 
 
Samen spelen we ‘alle’ drie- en vierklanken in C 

 
 
Hierboven alle vierklanken, maar je kan dat best op andere manieren aaneenschakelen, 
zoals na Cdim7 teruggaan via Cm7b5, Cm7, C7 en dan naar C+7. Dan leer je echt ‘aan te voelen’ 
wat verandert.  
 
Aanleren van Take the A-Train – A deel 

- in basisligging (zonder omkeringen) 

 
C6 klinkt stabieler als een Maj7 en als tonica 
D7: let op, voor de melodie zit er een ab dus moet je – enkel tijdens de melodie – die kwint 
verlagen 
 

- omkering voor de II – V – I 
Je merkt het, het is soms verspringen tussen die akkoorden. Daarom gebruiken we 
omkeringen… zeker voor de II-V-I, een vaak voorkomende cadens in jazz, is dat heel handig! 

 
 



Pianoles  Vragen? maarten.weyler@gmail.com 

Jazz-cursus van de Halewynstichting vzw – 2019  4 

LES 2 – Groep 1 
 
Herhalen alle drieklanken in C – maar starten doen we met de toonladder van C 

 
 
Herhalen alle akkoorden in G – nu met toonladder van G (vergeet de f# niet!) 
  
Blues 
Herhalen Blues in C 
Nu breiden we onze Blues uit met een II – V of Dm7 – G7 in de laatste lijn. Zowel te spelen 
als grondligging én omkering 

 
 
én omkering 

 
  
Akkoorden 
We starten met vierklanken en voegen bij C en Cm zowel een groot als een klein septiem 
 
Groep 2 
Herhalen alle akkoorden in F – nu met toonladder van F 

 
 
Nieuw: diatonische reeks van C  
Eerst in drieklanken 

 
 
Dan in vierklanken 
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Take the A Train 
Nu met B-deel en aandacht voor eerste en tweede kotje 

 
En nu met solo voor iedereen over het A-deel. 
 
Fly Me To the Moon  
Eerst grondliggingen en daarna omkeringen voor eerste acht maten 
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LES 3 
 
Groep 1 
Herhalen alle akkoorden in F – nu met toonladder van F 

 
- drieklanken 
- vierklanken (Maj7, 7, m/Maj7, m7) 

 
Aanleren:  
Diatonische reeks in drievierklanken 

 
 
En vierklanken 

 
 
Toepassen:  
Mac the Knife 
Proberen we dit schema te spelen: 

 
 
En voor iedereen een solo.  
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Groep 2 
Herhalen alle akkoorden in G – met toonladder van G 
 
Nieuw: diatonische reeks van C, F en G  
 
Nu ook met “7 3 5” ligging: in de linkerhand de grondnoot, in de rechterhand eerst de 
septiem, dan de terts, dan de kwint, maw 7 3 5 
 

 
 
 
Take the A Train 
AAB spelen, gisteren met solo over A-deel nu iedereen AAB 
 
Vermits je soms naar G moet uitwijken (D7) en naar F (C7 en F6) kan je best die ene nieuwe 
noot verwerken in C-groot: 

 
 
De aangepaste toonladder van C-groot of C-ionisch heet C-lydisch en C-mixolydisch 
 
 
 
 



Pianoles  Vragen? maarten.weyler@gmail.com 

Jazz-cursus van de Halewynstichting vzw – 2019  8 

LES 4 
 
Groep 1 
Toonladders herhalen in C, F en G  
 
Herhalen:  
Diatonische reeks in drie- en vierklanken van C  
 
Toepassen:  
Take the A Train: met solo 
AAB 
 (zie de lessen van groep 2) 
 
 
Groep 2 
Herhalen toonladders C, F en G 
Nieuw: alle diatonische reeksen van C, F en G in 7 3 5 ligging 
 
Fly Me To the Moon: 
Inleiden: II – V – I met 9 erbij 
Eerste acht maten herhalen, met een solo, nu met 9 erbij.  
Cmaj7 vanaf de terts is Em7, maar dus met een C in de bas. Samen maakt dit Cmaj7/9 

 

Of voor het eerste akkoord van dit stuk:  
Am7 vanaf de terts wordt Cmaj7, maar met een A in de bas, of in totaal: Am9 
Daar volg je hetzelfde principe als de vorige omkeringen: grondligging / omkering / 
 

 
 
Opgelet: alle 9’s zijn een toon hoger dan de grondtoon en klinken dus goed. Met 
uitzondering van: Bm7b9 en dus die 9 – die je hierboven ziet – klinkt niet goed. Je kan die 
altijd wijzigen voor een zgn. #9, maar niet iedereen vindt dat even mooi. Anders hou je het 
best bij het originele akkoord. 
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Een laatste tip: 
Je merkt het, toevoegen van 9’s vloeit voort uit de basisakkoorden. Zo kan je ook nog bij de 
dominant de 13 toevoegen, en om nog meer spanning te krijgen, deze in de twee maathelft 
– enkel bij de dominant! – chromatisch laten zakken. 
 

1. Met toevoeging van 13 aan de dominant 
 

 
 

2. Met chromatisch zakken via b9 en b13 
 

 
 
 
Lukt het in C, F en G? Voeg dan ‘stilaan’ Bb, D, Eb, A etc. toe. In volgorde van meer kruisen of 
mollen… 
 
 
 
Enkele goede boeken 
 
Tim Richards, http://www.timrichards.ndo.co.uk/books.html 
 
Heb ik de afgelopen jaren gebruikt tijdens mijn lessen: 
Improvising Blues Piano 1, 2 
Exploring Jazz Piano 1, 2 
  
 
 


