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Welkom
Leuk dat je de stap hebt genomen om mondharmonica te gaan spelen. De mondharmonica is 
een klein en ondergewaardeerd instrument dat de reputatie heeft van speelgoed, maar in de 
handen van een geoefende speler kan deze groots kan klinken. 
De mondharmonica waar het in dit lesboek over gaat is de 10-gaats Diatonische 
mondharmonica, ook wel Bluesharp genoemd. De naam Bluesharp is eigenlijk behoorlijk 
misleidend, je kunt er namelijk alle denkbare muziek op spelen en niet alleen Blues.  
In dit boek staan basis vaardigheden om de harmonica ontspannen te kunnen bespelen. Ook 
ga je al snel kennis maken met diverse oefeningen en mooie, leuke liedjes. 
Ik heb er geluidsvoorbeelden en begeleidingen in de toonsoort C bij gemaakt. 
Heb je een mondharmonica in een andere stemming, geen probleem, volg dan gewoon de 
tabulatuur die onder de notenbalk staat, deze is voor alle 10 gaat mondharmonica te 
gebruiken, alleen de begeleidingen klinken dan niet meer. 
Je kunt dus bij het studeren luisteren hoe een oefening of liedje gaat en om het vanaf het 
begin meteen goed te laten klinken de begeleidingen gebruiken in de toonsoort van C.

Ben je woonachtig in Almere en omstreken, dan kun je nadat je dit boek hebt doorgewerkt, 
overwegen om deel te gaan nemen aan de Mondharmonica Groep Almere. 

Ik wens je veel plezier met die handreiking voor je muzikale reis en je zult versteld staan van 
hoe snel je al wat eenvoudige deuntjes kunt spelen op de mondharmonica. 
Hoe snel hangt af van hoeveel tijd je aan het oefenen wilt / kunt besteden. 
Heb je vragen of speciale verzoeken of wil je meer weten over de Mondharmonica Groep 
Almere, dan kun je via   john@mhgalmere.nl contact met me opnemen.
 
John

Inhoud van dit lesboek

Deel 1 - De eerste pagina’s geven informatie over de 10-gaats diatonische mondharmonica in 
het algemeen.

Deel 2 - Het tweede gedeelte bevat wat eenvoudig muziektheorie, eigenlijk het minimale wat je 
in de loop van je muzikale reis nodig hebt om de liedjes te kunnen spelen zoals het moet.

Deel 3 - Dan kom je op het gedeelte waar je gaat starten met het maken van muziek op je 
mondharmonica, voornamelijk ritme oefeningen.

Deel 4 - Het laatste gedeelte is het waar we gaan spelen op een gaatje, er staan speciale 
oefeningen en twee eenvoudige liedjes om te starten.
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Deel 1

Harmonicastart
De Mondharmonica 

• Is een Ademinstrument (In- en uitademen) het is geen blaasinstrument
• Melodie- & akkoord/ritme instrument (ook mix van beide)
• 3 octaven op 10 cm harmonica (op de piano is dit ± 50 cm)

Behandeling van het instrument 
• Opwarmen voor het spelen
• Schoonhouden
• Niet te hard spelen
• Uitslaan (op handpalm/been en drogen voor het sluiten van het doosje)

Houding & Ademhaling 
• Rechtop zitten (of staan)
• Hoofd stil houden / schouders ontspannen
• Ademsteun door Buikademhaling
• Warme lucht vs koude lucht

Oefenen 
• Dagelijks ± 30 minuten
• Beter wat vaker kort dan af en toe 

lang

Anatomie van het instrument 
• 10 gaatjes / diatonisch gestemd
• Kam (steeds vaker van kunststof)
• 2 x afdekplaat
• 2x stemplaat met stemtongen

De Mondharmonica vasthouden  
De mondharmonica wordt met de “zwakke” hand vastgehouden, met de “sterke” hand maken 
we je later hand technieken zoals Tremelo en Wah Wah. 
Concreet, ben je rechts, dan houdt je de harmonica in je linker hand.
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De kenmerken van de  C mondharmonica

             geeft aan waar de ademrichting veranderd.
 

Onder de noten bij de oefeningen en liedjes, staat harmonica Tabulatuur om je helpen.

NB: pijltje omhoog is uitademen / pijltje naar beneden is inademen 

C D E F G A B C 

4 r 5 t 6 y u 7 

Uitademen op gaatje 4 = C, inademen op gaatje 4 = D, enzovoort. 
Bij inademen op gaatje 6 en vervolgens naar gaatje 7 wisselen de tonen daar van richting, dus 
moet gaatje 7 net als gaatje 6 eerst door inademing gespeeld worden en daarna door 
uitademing. (Let op de pijlrichting in de tabulatuur)

Harmonica schoonmaken
(Deze methode is niet geschikt voor harmonica’s met een houten kam)

1. Leg de mondharmonica zonder deze uit elkaar te halen ongeveer 10 minuten in lauw 
water met een paar druppeltjes afwasmiddel. 
NB: krijg je de harmonica niet goed schoon op de bovenstaande manier, vervang de 
druppeltjes afwasmiddel dan door een halve tablet gebitreiniger en laat de harmonica 
maximaal 10 minuten weken.

2. Maak de buitenkant, vooral het mondstuk, schoon met een zacht borsteltje (oude 
tandenborstel)      Belangrijk: Niet te ver in de kanalen borstelen.

3. Spoel de mondharmonica grondig uit onder de lauwe kraan (zachte straal)

4. Blaas direct daarna de harmonica zacht door (in & uit) met meerdere gaatjes tegelijk en 
daarna 1 gaatje per keer tot alle tonen weer normaal klinken

5. Droog de buitenkant af met een pluisvrije doekje

6. Laat de harmonica een een tijdje drogen, platliggend, NIET in het afgesloten doosje

Harmonica-Almere / september 2022 - JJB



Deel 2

Muziektheorie 1 - Het minimale bij een 4/4 maat
 

 
Gesloten noot met stok 1 tel per noot
 

Open noot met stok 2 tellen per noot
 

Open noot zonder stok 4 tellen per 
noot

Gesloten noot met stok/wimpel 
 1/2 tel per noot 
 
 
SAp achter de noot = verlengen met de 
helD van de waarde.  
Open noot met stok / sAp 3 tellen per noot. 

SAp achter de noot = verlengen met de 
helD van de waarde. 
Gesloten noot met stok 1½ tel per noot 

2 noten met elkaar verbonden is een Duool 
Deze twee noten worden beiden binnen  
1 tel gespeeld 

3 noten met elkaar verbonden is een Triool 
Deze 3 noten worden allen binnen 
1 tel gespeeld 

 
Ondanks het feit dat het niet nodig is om noten te kunnen lezen, is enige kennis van het 
bovenstaande toch handig om te weten. Het geeft informatie over bijvoorbeeld de maatsoort 
(4/4 – 3/4 - 6/8) en hoelang een noot gespeeld moet worden maar ook over de duur van een 
rust. 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Muziektheorie 2 - Rusten en 3/4 maat
 

 
Rusttekens van 1 tel 
 

 
Rusttekens van 2 tellen 
(staat op een lijn)
 

 
Rustteken van 4 tellen 
(hangt aan een lijn)
 

 
 
 Gesloten noot met stok 1 tel per noot 
 
 
SAp achter de noot = verlengen met de 
helD van de waarde.  
Open noot met stok / sAp 3 tellen per noot. 

SAp achter de noot = verlengen met de 
helD van de waarde. 
Gesloten noot met stok 1½ tel per noot 

2 noten met elkaar verbonden is een Duool 
Deze twee noten worden beiden binnen  
1 tel gespeeld 

3 noten met elkaar verbonden is een Triool 
Deze 3 noten worden alle 3 binnen 
1 tel gespeeld 

Ik hoop dat je niet meteen van deze informatie schrikt, zie het echt als naslagwerk. 
Bij elk nieuw muziekstuk worden alle details die je kunt tegenkomen doorgenomen. 
je zult merken dat je zo spelenderwijs alle noodzakelijke kennis gaat leren. 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Deel 3
 
Starten met het spelen op de mondharmonica 
!w# = 0p de eerste 3 gaatjes inademen   /  !2# = 0p de eerste 3 gaatjes uitademen 

• Speel alle oefeningen gelijktijdig op de gaatjes 1-2-3
• Zit zoveel mogelijk rechtop
• Zoveel mogelijk ontspannen wangen, tong, lippen & keel
• Schouders als het lukt laag (ontspannen) houden
• Sluit de mond goed over de harmonica heen
• Kantel de harmonica iets (achterkant richting de neus)
• Door de harmonica heen ADEMEN, niet blazen/zuigen
• Zacht spelen (weinig kracht = een mooie toon)
• Probeer de Buik / Middenrif ademhaling te gebruiken
• Doe deze oefeningen in een “Slaapritme” ademhaling
• Luister goed naar het geluid wat er uit de harmonica komt bij het in- en uitademen
• Luister goed naar het geluid wat er voorgebracht wordt door het in- en uitademen en STOP 

als het niet comfortabel voelt en controleer de voorgaande punten opnieuw.

Oefening 1
▪ Adem rustig en zacht in door de harmonica
▪ Adem nu rustig uit door de harmonica 
▪ Herhalen in een rustig, comfortabel ritme  

Oefening 2 (2x in / 2x uit) 
• Adem 2x in door de harmonica) denk hierbij aan de klank  “Hah – Hah” (niet hoorbaar)
• Adem 2x uit door de harmonica denk nu aan de klank  “Huh – Huh” (niet hoorbaar) 

Oefening 3 (4x in / 4x uit)
• Adem 4x in door de harmonica denk aan de klank  “Hah – Hah - Hah - Hah” 
• Adem 4x uit door de harmonica denk aan de klank  “Huh – Huh - Huh - Huh” 

Oefening 4 (Lang - Kort)
• Adem 2 x 2 keer in door de harmonica denk aan de klank  “Hah-ha - Hah-ha” (lang-kort)
• Adem 2 x 2 keer in door de harmonica denk aan de klank  “Huh-hu - Huh-hu” (lang-kort)

Oefening 5 (Dit is je eerste ritme oefening)
• Adem 1x lang in / 2x kort in / 2x kort uit / 1x lang in

!w# Hah ~ ~ !w# ha !w# ha !2# hu !2# hu !w# Hah ~ ~  
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Ademhaling - Ritme oefeningen vervolg 
!w# = 0p de eerste 3 gaatjes inademen   /  !2# = 0p de eerste 3 gaatjes uitademen 

Oefening 6

!w# TOO-WEE !2# TOO-DUL !w# TOO-WEE    !2# TOO-DUL
 
Oefening 7 

!w# TAH - - - !2# TOO-DUL !w# TAH - - !2# TOO-DUL
 
Oefening 8  

!w# TUCK-KUH !2# TOO-DUL !w# TUCK-KUH !2# TOO-DUL

Oefening 9 (Een behoorlijke uitdaging)  

!w# TA ~ ~ !2# TOO-DEL !w# TA ~ ~  !2# HOO  !w# HEE  !2# HOO 
 
Oefening 10 Chuk-e-ty op de in-ademing ▲ betekent uitademen

!w#  ▲ !w#  ▲ !w#  ▲ !w#  ▲
Chuk-e-ty    Chuk-e-ty Chuk-e-ty Chuk-e-ty

Oefening 11 Chuk-e-ty op de uit-ademing ▼ betekent inademen

!2#  ▼ !2#  ▼ !2#  ▼ !2#  ▼
Chuk-e-ty    Chuk-e-ty Chuk-e-ty Chuk-e-ty

Oefening 12 Chuck-e-ty (op de inademing) 

!w#  !w#  !2# !2# !2#  !w#  !w#  !2# 
 
Chuck-e-ty Chuck-e-ty Choe Choe Choe     Chuck-e-ty Chuck-e-ty Choe ~~~~~~

Oefening 13 Chuck-e-ty (op de uitademing) 

!2#  !2#  !w# !w# !w#  !2#  !2#  !w# 
 
Chuck-e-ty Chuck-e-ty Choe Choe Choe     Chuck-e-ty Chuck-e-ty Choe ~~~~~~ 

Van alle oefeningen/liedjes zijn er geluid-voorbeelden, deze staan op de site.
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Deel 4

Introductie spelen op 1 gaatje

Tot nu toe hebben we steeds over meerdere gaatjes in- en uitgeademd en daarmee geleerd 
een beetje ritmisch te spelen. Het accent lag op ontspannen ademen door de harmonica 
waarbij de richting (in-uit) en tijdsduur varieerden. 
We gaan nu op een ontspannen manier leren hoe je één gaatje kunt spelen.
Het liedje wat we daarbij gebruiken is het kinderliedje “Deze vuist op deze vuist” 
We beginnen met dit te spelen op 3 gaatjes en werken vandaar naar één gaatje.  
NB: Het is niet stom als dat in het begin niet lukt, het is gewoon moeilijk!
Het hele liedje wordt gespeeld op gaatjes 4, 5 & 6 we focussen ons dus op het 4e gaatje maar 
pakken daar mogelijk gaatje 3 en 5 een beetje bij, maar ook met gaatje 5 & 6 de gaatjes 
ernaast een beetje meepakken is totaal geen probleem in het begin. 

 

Bij het spelen van een enkel gaatje maken we de onderlip, zonder de spieren in de wangen 
aan te spannen, een beetje smaller (we creëren een speel geultje). zie afbeelding  
Deze manier van spelen heet “Puckeren” er is nog een andere manier en dat is “Tongblocken” 
maar die staat niet in dit boek beschreven. 
 
Raak niet gefrustreerd als het niet meteen lukt, het is normaal dat je er enige tijd over 
doet om dit goed voor elkaar te krijgen. 
 
Laat de bovenlip ontspannen en de tong ontspannen/plat in de mond. Je kunt de tong licht 
stabiliseren tegen de ondertanden als dat nodig is. 
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Toonladders oefenen is een belangrijk onderdeel van het mondharmonica (leren) spelen.
Buiten een uitstekende oefening voor “enkele” gaatje spelen is het is ook een 
zeer goede ademhalingsoefening, je kunt er eindeloos mee variëren.

Heb je nog geen metronoom?
Deze is voor PC, tablet of smartphone gratis te downloaden, gebruik deze bij het oefenen.
Download lokatie’s voor gratis app’s / programma's:
MS Windows:                                              http://www.weirdmetronome.com/
I-Phone en I-Pad, uit de App store:             Tempo Mate Lite (max. 100 bpm)
Android tablet, uit de Play Store                 Tempo Lite Metronome 
Android smartphone, uit de Play Store       Mobile Metronome

De Hans toonladder is gewoon een variatie op de Majeur toonladder, 
voornamelijk om de sleur van het “Toonladder” spelen te doorbreken..

Hans toonladder
Gaatjes 4, 5 & 6 

Gaatje 4 t/m 7
Majeur toonladder 

Let op ! 
- De ademrichting veranderd na gaatje 6. 
- Gaatje 8 wordt alleen gebruikt als koppelnoot bij het spelen van deze toonladder. 

   

   



 

4rt 56t54 rr5rr 45r4

45 rt6y7 ui7u6 yt5r4



Dit zijn de eerste twee liedjes die je van mij krijgt. 
Lukt het allemaal, dan staat er op de site een te downloaden muziekboek met eenvoudige 
liedjes om het geleerde allemaal in verder in de praktijk te brengen
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