
Vertrouwd raken met het toetsenbord 

 

Als je met pianospelen start is het naast het kunnen lezen van de partituur ook handig om snel en 

goed  vertrouwd te raken met het toetsenbord. Zoals je al in de les hebt geleerd zijn de 88 witte en 

zwarte toetsen van dat toetsenbord volgens een bepaalde verdeling geordend:  

 

Ter herinnering: 

• lage(re) tonen liggen links en hoge(re) tonen liggen rechts 

• de groepjes van twee en drie zwarte toetsen 

• het midden van het toetsenbord is gelijk met de plaats waar de drie (soms twee) pedalen 

liggen  

• de centrale Do /C ligt min of meer in het midden van het toetsenbord (dus op gelijke hoogte 

met de pedalen)   

 

Re/D: tussen het groepje van 2 zwarte toetsen 

Do/C: de eerste witte toets links van het groepje van 2 zwarte ….. 

Mi/E: rechts van groepje van 2 zwarte 

Fa/F: links van groepje van 3 zwarte 

Si/B: rechts groepje van 3 zwarte 

Sol/G: bedenk hier zelf een ‘trucje’ om die noot makkelijk te onthouden 

La/A: en waar ligt de la/A? 

 

Met onderstaande oefeningen raak je snel vertrouwd met het toetsenbord. Doe ze elke dag 

ongeveer drie minuutjes.  

• Ga in het midden van het toetsenbord zitten. (op gelijke hoogte met de pedalen….)  

• Sluit de klep van het toetsenbord. Probeer het toetsenbord voor je geest te halen. Stel jezelf 

de vraag waar bijvoorbeeld de re ligt. (tussen de twee zwarte….) en waar ligt de si? (naast het 

groepje van drie…..) en probeer zo alle noten te vinden.   

• Open nu de klep en sluit je ogen. Plaats je handen op de zwarte toetsen. Voel het contact dat 

je vingertoppen met de zwarte toetsen maken. Voel goed de groepjes van drie zwarte en 

twee zwarte toetsen.  

• Noem een willekeurige notennaam en zoek de toets die bij deze notennaam hoort. (kan links 

of rechts of als het lukt met twee handen)  

• Als je denkt dat je de juiste toets/toon hebt, druk je de (witte) toets in en controleer je of je 

de juiste noot gespeeld hebt.  

• Probeer ze steeds sneller te vinden/spelen.  

• Extra moeilijk…. bedenk ook eens twee verschillende noten en probeer deze tegelijk te 

spelen. (links en rechts)  


