
 



Introductie 
Veel bluesmuzikanten zijn autodidact. Dat past goed in de traditie en de sfeer van 

de bluesmuziek. Een beetje hulp kan natuurlijk altijd handig zijn.  

Er zijn bluesharplessen te vinden op het internet. De meeste daarvan zijn 

engelstalige sites. Nederlandse sites zijn niet of nauwelijks te vinden. Er zijn ook 

hele goede boeken op de markt vaak met een cd met voorbeelden. Deze boeken zijn 

ook (bijna) allemaal engelstalig en behoorlijk prijzig. Daarom heb ik deze brochure 

gemaakt. 

Deze brochure is bedoeld als steuntje in de rug voor mensen die net beginnen met 

bluesharp spelen. Bovendien ben ik, terwijl ik al een aantal jaren bluesharp speel, 

zelf ook nog lang niet uitgeleerd. 

 Als je nog geen harmonica hebt. Koop er dan een in A of in C. 

De A-harp wordt veel gebruikt in de blues. Voor de oefeningen bij de meeste 

lesboeken heb je een C-harp nodig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je een nieuw muziekinstrument hebt gekocht, wil je er natuurlijk zo snel 

mogelijk muziek mee maken. 

Waarschijnlijk heb je al geprobeerd geluid uit je nieuwe aanwinst te krijgen. Als je 

dat nog niet hebt geprobeerd, doe dat dan nu even...... 

Is het gelukt? Waarschijnlijk wel. Is het het je opgevallen dat je niet alleen door te 

blazen geluid maakt met de harmonica, maar ook als je inademt? 

Waarschijnlijk klinkt wat je net gespeeld hebt nog niet erg indrukwekkend. Daarom 

gaan we eerst even aan je speltechniek werken. 

Houdt je harmonica voor je met de cijfertjes aan de bovenkant. Pak nu de 

harmonica met beide handen vast aan de zijkanten. Bedek met je duimen alle gaten 

behalve de vierde. Tuit nu je lippen alsof je fluit.  

Blaas nu op het vrijgelaten gat.  

Zuig nu lucht naar binnen alsof je door rietje drinkt.  

Je kan horen dat het heel anders klinkt! 



Haal nu je duimen van de gaten af en probeer de bovenstaande oefeningen nog eens. 

Let op! Het is belangrijk dat je maar 1 noot tegelijk hoort. Als je een liedje op de 

mondharmonica speelt, klinkt het vaak ook goed als je meerdere noten (gaten) 

tegelijk speelt. Bij bluesharp is het echter heel belangrijk dat je een noot tegelijk 

kan spelen. 

Oefen nu op alle gaten op de harmonica. 

 
 

CROSSHARP:  
Gitaar speel 

blues in:  
Mondharmonica is gemerkt: 

Welke  

harmonica  

voor welke  

toonsoort? 

D  

D#  

E  

F  

F#  
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A  
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C  
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G     (De laagste bluesharp)  

G#  

A  

A#  

B  

C  
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D  
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E  

F  

F#    (De hoogste Bluesharp) 

 
 
Een handig gratis proggie voor gitaaraccoorden kun je vinden op: 
http://www.mmmproductions.com/chordintro.html 
 

 

Als je wilt weten welke mondharmonica je moet gebruiken om in een bepaalde 

toonsoort te spelen, moet je even in de tabel hierboven kijken. Als je op deze 

manier speelt zal je merken dat je voornamelijk aan het zuigen bent. Alle 

belangrijke tonen zitten namelijk aan die kant. Om deze manier te gebruiken moet 

je even paar trucjes leren.  

 

Truukendoos. 

Wah wah: door je handen rond de mond harmonica te sluiten en te openen heb je de 

mogelijkheid verschillende effecten te maken. als je dit snel doet krijg je een 

tremelo effect. Doe je het langzaam gecombineerd met het we, you-effect krijg je 

Wah wah.  

 

Triller: Door met de hand de mondharmonica heen en weer langs je mond te laten 

schuiven, kun je snel twee tonen afwisselen. Als je dit combineert met langzaam 

omlaag buigen krijg je een soort sirene te horen.  

 



Vibrato: Door met je tongpunt op en neer te bewegen krijg je een kleine variaties in 

toonhoogte. Dit heet vibrato.  

 

Percussie: Doe met je mond een ontploffend rotje na (Pch) op je mondharmonica. 

Laat daarbij je lippen vrijuit flipperen. Houd de toon zo kort mogelijk. Wissel dit 

eventueel af met "tsj"  

Eigenlijk kun je alle geluidseffecten die je met je mond kan maken ook door de 

mondharmonica laten klinken. Experimenteer bijvoorbeeld eens met de rollende R.  

 

Nog meer tips: 

 

1. Begin alle noten die je speelt met een medeklinker. Je kunt deze letters in het 

ritme van de muziek afwisselen:  

"p kk, p tt" etc. Dit maakt dat de melodieën goed gearticuleerd klinken.  

2. We, You. Door de vorm van de mondholte te veranderen kun je, net als bij spraak, 

klinkers maken.  

3. Het buigen van tonen.   

Hier zijn we aangekomen bij de absolute bodem van de bluesharp. Het buigen van 

noten geeft je de mogelijkheid tonen te spelen die je nodig hebt maar niet op de 

mondharmonica zitten. Je hebt het nodig voor het janken, voor de typische uithalen, 

voor de gevoelige snaar, voor de "Het gebeurde in het Westen" sfeer, voor de grom, 

de growl en howl.   
 

Buig een toon en ze zeggen dat je mondharmonica kan spelen.  

Maar hoe doe je dat nou? We gaan eerst even op het droge zwemmen: Als je fluit 

terwijl je naar binnen ademt, kun je de toon laten zakken. Dat doe je doordat je je 

mondholte vooraan groter maakt. Je trekt je tong naar achter en naar onderen. je 

voelt als het goed is dat je de lucht naar onder in je mond zuigt.  

Als je nu de mondharmonica aan je lippen zet en precies het zelfde doet dan zuig je 

de toon als het ware naar onderen.  

Dit lukt het best bij het 2e en 3e vakje.  

Bij een nieuwe mondharmonica moet je vrij hard zuigen. Je moet de toon gewoon 

lager denken en als die harp niet volgt kun je hem gerust wat mishandelen. Op den 

duur weet je precies hoe je je mond moet houden voor een bepaalde toon hoogte. Je 

kunt van boven naar beneden buigen, maar je kunt ook de noot gebogen inzetten en 

langzaam omhoog laten komen. 
 
Deze en nog meer informatie kun je vinden op de site: 

http://www.xs4all.nl/~krooshof/instrumenten/harmonica/mondharmonica.html 
 

 

 

 



Onderhoud en reparatie. 

Als je mondharmonica vals klinkt komt dat meestal omdat er vuil in is gekomen. 

Alles goed schoonmaken is de enige remedie, daarvoor kun je het beste je bluesharp 

uit elkaar halen. 

Het belangrijkste zijn de reedplates, de lipjes moeten schoon zijn en onbeschadigd. 

Het is onverstandig om te proberen om de lipjes te buigen teneinde de toon te 

veranderen. Meestal kun je de reedplate dan weggooien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je een echte valse toon hebt ondanks dat je alles 

netjes schoon hebt gemaakt is er waarschijnlijk 

wat anders aan de hand.  

Door metaalmoeheid kan een ‘tongetje’ een andere 

klank gaan geven en later zelfs geheel afbreken.  

Ook oxidatie door teveel vocht kunnen funest zijn 

 In dat geval kun je ook gemakkelijk nieuwe plaatjes in 

je bluesharp zetten. 

Je hoeft niet een hele nieuwe mondharmonica te kopen , 

het scheelt je ongeveer de helft van de kosten. 

De plaatjes zijn leverbaar in alle toonsoorten. 

 

Adressen: 

http://www.rockpalace.com/Mondharmonica 

http://www.oberstadtmuziek.nl/ 

http://www.accordeonhuis.nl/ 

 

 


