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Muziekinstrumenten
Muziek behoort voor veel mensen tot het dagelijks leven. Muziek wordt op de radio, op tv, in een 
concert en zelfs op straat gespeeld. Veel mensen spelen zelf een muziekinstrument (jij misschien 
ook?) en besteden een groot deel van hun vrije tijd om te oefenen of door een bezoek te brengen 
aan hun vereniging of aan optredens. De verscheidenheid van muziekinstrumenten is enorm en 
daarom worden ze in verschillende categorieën ingedeeld. Er zijn blaasinstrumenten, slaginstru-
menten, snaarinstrumenten, toetsinstrumenten en tokkelinstrumenten. In de tekst hieronder, 
zijn de verschillende instrumenten beschreven, probeer uit te vinden om welk instrument het 
gaat!

  is een snaarinstrument, dat wordt gespeeld met 
een strijkstok. Het speelt vooral in de klassieke muziek een grote rol.

  is een koperen blaasinstrument. Het instrument wordt 
doorgaans in de linkerhand vastgehouden en met de drie middelste vingers van de 
rechterhand worden de pomp- of draaikleppen bediend. Het instrument wordt ge-
speeld in rock, pop, jazz en klassieke muziek.

  is een tokkelinstrument, en heeft snaren. Bij deze 
instrumenten zijn er akoestische en elektrische instrumenten. Het instru-
ment beschikt over een kop, een hals en een lichaam.

  is een combinatie van verschillende slag-
instrumenten. Het instrument bezit „vellen“ en het wordt met 
houten stokken en een pedaal gespeeld. Het instrument geeft 
vooral de maat en het ritme aan.

  is een houten blaasinstrument. Het heeft 
7 gaten aan de voorzijde en een aan de achterkant.
Bijna elke persoon die een instrument speelt is met behulp van dit 
instrument begonnen.

  is een tokkelinstrument en over het algemeen een van de 
oudste instrumenten. Het instrument wordt vooral in orkesten gespeeld een heeft 
meestal 47 snaren. Het kan tot 1,80 m hoog zijn en tot 40 kg wegen. Het is een van 
de grootste en zwaarste orkestrale instrumenten. 

  is een toetsinstrument, en beschikt over het 
algemeen over 88 toetsen, 52 witte en 36 zwarte. Het wordt zowel in 
klassieke muziek als ook in rock, pop en jazz muziek gebruikt.

De viool

De harp

De blokfluit

De gitaar

Het drumstel

De trompet

De piano


