
STEMmige muziek: 
Het bouwen van 
een klankkast 



Overzicht 



Probleemstelling 

Hoe zouden we geluid kunnen 
versterken?

https://www.wooclap.com/ICINGT
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Door de stemvork op de tafel te plaatsen wordt het geluid luider





Enkele 
afspraken 







Je voelt de ballon trillen.

Omdat je stemgeluid de ballon laat trillen.





trilling
geluidsbron



trillen







Als er een plaat op bevestigd is, horen we het geluid beter.

Door het groter trillingsoppervlak wordt het geluid beter versterkt.





Toonvorming = De manier waarop instrumenten toon voortbrengen.

2.2.2 Geluidsbron bij muziekinstrumenten 
Wat trilt er bij muziekinstrumenten? 

 



‘The Pianoguys’ zijn creatieve muzikanten. Ze laten zien op welke 
verschillende manieren je de piano kan bespelen. Scan de QR-code, bekijk 
aandachtig het filmpje en noteer wat er trilt en de vier verschillende 
speelwijzen (manieren waarop ze de onderdelen van de piano laten trillen). 



Snaren,  klankkast van de piano,    klavierklep

EXTRA: stembanden 

Op de snaren tokkelen of slaan 

Op de klankkast kloppen 

Strijken met de haren van een strijkstok 

‘Gewoon’ piano spelen (pianotoetsen)  



Muziekinstrumenten kun je op verschillende manieren indelen, bijvoorbeeld 
volgens: 

• Het materiaal waaruit ze gemaakt zijn. 

• Het werelddeel waar ze vandaan komen. 

• Hun plaats in een orkest. 

• Wat de muzikanten aan het trillen brengen. 



klankkast

lucht 



triangel, claves, … 

opgespannen en trillend vel 



BESLUIT:  

Geluid ontstaat door trilling, ook bij muziekinstrumenten is dit het geval.  

Vier mogelijkheden van toonvorming:  

   1. Trillende snaar = Chordofoon     → Voorbeeld: ______________________________________ 

   2. Trillende lucht = Aerofoon          → Voorbeeld: ______________________________________ 

   3. Trillend voorwerp = Idiofoon      → Voorbeeld: ______________________________________ 

   4. Trillend vel = Membranofoon     → Voorbeeld: ______________________________________ 

 

Gitaar, ukelele, harp, cello, …

Blokfluit, panfluit, saxofoon, trompet, …

Triangel, claves, xylofoon, …

Djembé, conga, drum, …



Opdracht 1: 

Gitaar 

Drum 

Xylofoon  



Opdracht 1: 

Piano  

Klarinet  



Groenten  

Steen   

Ijs

Slaan   

Strijken/wrijven  

Blazen   

Slaan    

Breken     

Schuiven     

Slaan    



Creatieve opdracht 

Wat gaan we nabootsen? 
Onweer / storm 

Uitvoering: 
1. In je handen wrijven 
2. Knippen met je vingers
3. Op je benen slaan 
4. Springen (hoogtepunt)
5. Op je benen slaan 
6. Knippen met je vingers 
7. In je handen wrijven 
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lage



Welke frequenties neemt het menselijk gehoor waar? 

Het ‘theoretisch gehoorbereik’: 16 Hz – 20 000 Hz 

2.3.4 Het gehoorspectrum van de mens  
Welke frequenties neemt het menselijk gehoor waar ?  

 







Niet iedereen neemt dezelfde frequenties waar. 

Ik neem geluiden waar met frequenties tussen ______ Hz en ______________ Hz.



Alternatief voor bovenstaand demo experiment:

We bekijken volgend filmpje klassikaal. 
- Steek je hand in de lucht zodra je een toon kan waarnemen. 
- Wanneer je niks meer hoort, doe je jouw hand naar beneden. 

!!! Houd het muisstil !!!

Noteer jouw gehoorgrenzen.  



EXTRA: 

→ Het gehoorspectrum verkleint bij het ouder worden. 

Bovengrens: 20 000 Hz → 5000 Hz

→ Hoor je ‘yanny’ of ‘Laurel’? 

Doe de test en vergelijk met je klasgenoten. 

Extra opdrachten: zie cursus 



Ultrageluiden = Geluiden met een frequentie hoger dan 20 000 Hz. 

→Muizen 

→ Dolfijnen 

→ Vleermuizen 

2.3.5 
Is het gehoorspectrum van dieren gelijk aan dat van de 
mens?   
Welke frequenties neemt het dierlijk gehoor waar?  

 



0:00 – 0:29

1:22 – 2:27



Meer dan 1000 soorten

Ze kijken met hun oren. Ze produceren hele

hoge voor ons onhoorbare tonen.

echo’s
insecten
obstakels

3000 insecten / avond

Vleermuizenkast ophangen





Infrageluiden = Geluiden met een frequentie lager dan 16 Hz. 

Afrikaanse olifanten produceren lage 
infrageluiden. 

→ uitwisselen van informatie 

De geluiden die ze produceren hebben 
een zeer lage frequentie waardoor ze over
grote afstand hoorbaar zijn. 



Infratonen / infrageluiden

Ultratonen / ultrageluiden



 

 

Besluit voor de klankkast  

Bij het versterken van geluiden is het belangrijk dat we deze waarnemen, om die reden leggen we 

de focus op tonen binnen het menselijk ____________________________________ dit is van 

____________ Hz tot _______________ Hz.   

gehoorspectrum 

16 20 000 



Stembereik = Het bereik van de laagste tot de hoogste noot die een 
bepaalde stem kan produceren. 

2.3.6 Het stembereik van de mens  
Welke tonen kunnen we produceren? 

 



Bas

Bariton

Tenor

Alt

Mezzosopraan

Sopraan







De instrumenten  
Het stemtype 
Effecten en elektronica

B
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De rijstkorrels trillen omdat de trillingen zich 
voortplanten door de lucht.



lucht





In het water ontstaan golven.

We laten het glas trillen en hierdoor ook het water,
waardoor er golven ontstaan



trilling







Ja



Duwt hij de luchtdeeltjes samen op 
sommige plaatsen.

verdikking
verdunning



½ keer






