Hoofdstuk 3: Maatsoorten
3.1 Maatsoorten
Als je naar muziek luistert kun je meestal een regelmatige beweging horen,
waarop je kunt meebewegen, dansen, marcheren of meeklappen. Elke klap
noemen we een puls of een tel. Als je meetelt, zul je merken dat muziek vaak in
groepjes van een gelijk aantal tellen is ingedeeld. Een groepje van een gelijk
aantal tellen noemen we een maat. Er zijn verschillende maatsoorten: groepjes
van twee, drie, vier of zes tellen.
De maatsoort wordt aangegeven door een maatteken, dat aan het begin van een
muziekstuk staat:
Vier-kwarts maat. Er zitten vier tellen in de maat. De kwartnoot
duurt één tel.
Drie-kwarts maat. Er zitten drie tellen in de maat. De kwartnoot
duurt één tel.
Twee-kwarts maat. Er zitten twee tellen in de maat. De kwartnoot
duurt één tel.
Het bovenste getal geeft aan hoeveel tellen er in een maat passen:
Het onderste getal geeft aan welke notenwaarde één tel duurt:
onderste getal een vier is duurt de kwartnoot (1/4) één tel.)
----> 4 tellen in één maat
----> 1/4 noot ( ) duurt 1 tel
----> 3 tellen in één maat
----> 1/4 noot ( ) duurt 1 tel
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(Omdat het

3.2 Maatstrepen
Maten worden genoteerd met behulp van maatstrepen. Bijvoorbeeld: in een vierkwarts maat bevinden zich tussen de maatstrepen steeds vier tellen.
Het eind van een muziekstuk wordt aangegeven door een dikke maatstreep.
Voorbeeld:

Opdracht 3.1: Teken de ontbrekende maatstrepen.

Opdracht 3.2 De rusten ontbreken! Teken de juiste rusten in.
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3.3 Meer maatsoorten: betekenis van de maattekens
Hoelang duurt een kwartnoot ( )?
Meestal duurt een kwartnoot één tel. Maar dat is niet altijd zo. Het hangt van de
maatsoort af hoelang een kwartnoot duurt. In een
één tel, maar in

maat duurt de kwartnoot

maat duurt hij twee tellen en in een

maat duurt hij een

halve tel.

Soms wordt de maat aangegeven met een teken in plaats van cijfers:
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Samengevat:
4 3
2 2

2
2

hele noot

2 tellen

halve noot

1 tel

kwart noot

2 in 1 tel

achtste noot

zestiende noot

4 3
4 4

2
4

4 tellen

2 tellen

4 in 1 tel

8 in 1 tel

2
8

8 tellen

4 tellen

1 tel

2 tellen

2 in 1 tel

1 tel

4 in 1 tel

2 in 1 tel

Opdracht 3.3: Schrijf onder elke noot hoeveel tellen hij duurt
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4 3
8 8

3.4 Tellen en telcijfers
Om een ritme goed uit te voeren kun je de maat mee tellen. Soms is het handig
om als steuntje de juiste telwijze onder de noten te schrijven:
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Tips:
- Kijk altijd eerst welke notenwaarde één tel duurt!
-

Noten die langer duren dan 1 tel, verbinden we met een -

-

Rusten staan tussen haakjes

-

Noten van een halve tel geven we aan met een -e (spreek uit: eene, tweeje,
drieje)
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3.5 Maatstrepen zetten
Zet in onderstaande muziekvoorbeelden de maatsrepen op de goede plaats.
en zet de telcijfers eronder.
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3.6 De opmaat
Een muziekstuk begint niet altijd op de eerste tel van de maat. Soms begint een
stuk al vóór de eerste tel. De eerste maat begint dan dus niet op de eerste tel! We
spreken dan van een opmaat.
De opmaat en de laatste maat van het muziekstuk vormen samen één hele maat.
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3.7 Maataccenten. Zware en lichte maatdelen
Elke maatsoort is te verdelen in groepjes van twee of drie tellen.
Om dat te laten horen wordt het begin van elk groepje vaak meer benadrukt: elk
groepje begint met een accent. De eerste tel van de maat noemen we het
hoofdaccent, andere accenten zijn nevenaccenten.
Kijk maar eens naar onderstaande voorbeelden:
> hoofdaccent
- nevenaccent

Om een maat onder te verdelen in groepjes, gelden de volgende regels:
• maak groepjes van 2 of 3 tellen;
• als het kan maak je alle groepjes even lang;
• groepjes van drie tellen hebben voorkeur boven groepjes van twee tellen.
Dus als het mogelijk is om groepjes van drie tellen te maken, maak je
groepjes van drie tellen.
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Een paar voorbeelden:
één groepje van twee tellen:

enkelvoudig, tweedelig

één groepje van drie tellen:

enkelvoudig, driedelig

twee groepjes van 2 tellen:

samengesteld, tweedelig

twee groepjes van 3 tellen:

samengesteld, tweedelig
(!)
samengesteld, driedelig

drie groepjes van 3 tellen
Maatsoorten worden ingedeeld in:
• Enkelvoudige maatsoorten
o tweedelig: één groepje van twee tellen
o driedelig: één groepje van drie tellen
• Samengestelde maatsoorten

o tweedelig: twee groepjes van 2 of 3 tellen
o driedelig: drie groepjes van 3 tellen
Voorbeelden:
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Samengevat:

tweedelig

enkelvoudig

samengesteld regelmatig
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driedelig

Opdracht 3.4:
Speel tik of klap onderstaande ritmes. Wat valt je op? Zijn de maatsoorten
tweedelig of driedelig? Enkelvoudig of samengesteld?

Opdracht 3.5:
Speel tik of klap onderstaande ritmes. Wat valt je op? Zijn de maatsoorten
tweedelig of driedelig? Enkelvoudig of samengesteld?
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3.8 Extra oefeningen
Zet telcijfers. Klap het ritme en tel de maat.
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