
5.9. Hoe zullen we zingen? 

Om samen te spelen 

Spelverloop 

Neem het volgende spelbord: 

 

Zet je pion op start in het midden, zet een andere pion eveneens op start, maar dan in het grote 
spelbord. 
Iedereen krijgt 10 tegels. De rest is de pak om weer nieuwe tegels uit te nemen. De pak ligt natuurlijk 
zo met de achterkant omhoog. 
 
Gooi met je pion: als je even werpt ga je steeds naar binnen springen, werp je oneven dan ga je 
steeds naar buiten. 
Voorbeeld: ik gooi 3 (=oneven)    ik gooi 4 (= even) 
 

 
Voer de opdrachten mogelijks uit. 
Daarvoor heb je tegels nodig. 
Aan het einde van je beurt mag je je tegels weer aanvullen tot 10. 
 
Zo ga je vooruit in een hoek: 

 
Per geslaagde opdracht krijg je een punt en mag je één vakje verder in het middelste weggetje. Wie 
het eerst 12 punten heeft wint dus. 

De opdrachten 

De gele en oranje vakjes hebben te maken met melodieën. Voor elke noot staat er een symbool: 

 Van do tot si 

start?



 
Het kan gebeuren dat er symbolen naast het vakje staan. De beide moeten dus ingeleverd worden... 

 
 
Bij de oranje hoef je maar twee van de vier symbolen leggen om aan de opdracht te voldoen. 
 
Bij de groene opdrachten: 
A + B + C B + D  Dan moet je vijf tegels leggen waarvan twee zeker een zelfde symbool bevatten. 
 
2 + 1 totaal andere  Dan moet je drie tegels leggen, waarvan twee iets gemeen hebben en de 
derde niets gemeen heeft met de twee andere. 
 
2 + 2   Dan moet je twee maal twee tegels leggen die iets gemeen hebben. 
3  Dan leg je drie tegels met een zelfde element. 
 
Bij "meer dan 14" leg 1 van de 7 symbolen van de gele of oranje vakjes. 
Bij de andere geef je gewoon het symbool af. 

Achtergrond 

De kerktonen: 

De toonladder Waar zitten de halve tonen? 
Tussen welke noten? 

Dorisch en hypodorisch (1 en 2) Tussen 2/3 en 6/7 

Phrygisch en hypophrygisch(3 en 4) Tussen 1/2 en 5/6 

Lydisch en hypolydisch (5 en 6) Tussen 4/5 en 7/8 

Mixolydisch en hypomixolydisch (7 en 8) Tussen 3/4 en 6/7 

 
Phrygisch klinkt zo heel triest en lydisch net heel vrolijk. 
 
Later zijn er nog 4 kerktonen toegevoegd: 

Eolisch (mineur) en hypoeolisch (9 en 10) Tussen 2/3 en 5/6 

Ionisch ( groot ) en hypoionisch (11 en 12) Tussen 3/4 en 7/8 

 
De "hypo" toonladders beginnen een kwart lager. 
Als je aan de sleutel geen kruisen of molen zet: 

toonladder tenor Finalis 

Dorisch re la 

hypodorisch re fa 

Phrygisch mi Si ( later do) 

hypophrygisch mi la 

Lydisch fa do 

hypolydisch fa la 

Mixolydisch sol re 

hypomixolydisch sol do 

 
 
 

 


