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MUZIEKTHEORIE CURSUS – Module 1 
 

De Ritme Notatie 

 
De juiste noten spelen is niet genoeg om een nummer herkenbaar te maken. We moeten 
ook het juiste ritme laten horen. En laten we eerlijk zijn, wat zou muziek zijn zonder ritme? Het 
is vergelijkbaar met praten zonder ooit te stoppen, of om zinnen te articuleren zonder 
vragentekens en uitroepentekens. Ritme is een essentieel onderdeel van de muziek en het 
krijgt ook zijn eigen vocabulaire in muzieknotatie. 

 

Ritmische figuren 

Noten worden op de notenbalk geplaatst in verschillende lijnen en spaties volgens hun 
respectieve toonhoogte, maar ze worden ook weergegeven met verschillende vormen, 
bekend als ritme. 

 

Decodering van de Ritme Notatie 

Muzieknoten zijn gecodeerd in symbolen die een tijdswaarde vertegenwoordigen - de beat 
of tel. De beat wordt gemeten in bpm's (slagen per minuut) en kan worden aangepast aan 
het tempo van het nummer of stuk. 

De basissymbolen die worden gebruikt om noten in beats te coderen zijn: 

 Hele noot 4 tellen 

 Halve noot 2 tellen 

 Kwartnoot 1 tellen  

 Achtste noot Halve tel 

Er zijn meer manieren om de beat onder te verdelen en die leer je later tijdens deze cursus. 
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Merk op dat de hele noot een lange noot is (4 tellen) weergegeven met een enkele cirkel. 
Door een steel aan een noot toe te voegen wordt deze dubbel zo snel, daarom is een witte 
noot met een steel (halve noot) slechts 2 tellen lang. 

Als je de noot (kwartnoot) vult, wordt deze weer dubbel zo snel als een halve noot, die één 
tel aanhoudt. 

Om het ritme nog sneller te maken, blijven we de gevulde noot gebruiken en beginnen we 
staarten aan de stengel toe te voegen, zoals je kan zien op de achtste noot. Elke 
toegevoegde staart versnelt de noot twee keer. 

 Achtste noot Halve tel 

 Zestiende noot Kwart tel 

… … … 

 

De maat 

Elk vak dat je op de notenbalk ziet, wordt een maat genoemd en in dit geval omvat elke 
maat 4 tellen. 

 
Een groep noten binnen dezelfde maat kan het totaal van 4 tellen niet overtreffen. 

   = 2 tellen  = 1 tel  = 4 tellen  = 2 tellen 

 

 

Dit is niet correct: 

  
 

Beide voorbeelden hebben een maat gevuld met 5 tellen, wat onjuist is in een 4/4 maat.
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Muzikale Rusten 

De rusten - afwezigheid van geluid - in muziek is net zo belangrijk als de noten. Rusten maakt 
muziek ook ritmisch en actief en helpt de muzikale spraak meer samenhangend en 
begrijpelijk te maken. 

Muzikale rusten volgen dezelfde logica, maar ze worden anders weergegeven.  

 Hele rust 4 tellen 

  Halve rust 2 tellen 

 Kwartrust 1 tellen  

 Achtste rust Halve tel 

 

Noten met Punt 

Als je alleen de hierboven weergegeven maatonderverdelingen zou hebben, zou de muziek 
erg beperkt zijn in termen van ritme. Composities werden in de loop van de tijd complexer 
en de behoefte om ongelijke en onregelmatige onderverdelingen te creëren bracht ons de 
noten en rusten met punt. 

De functie van de punt is slechts om de helft van de duur van een bepaalde noot op te 
tellen. 
 

Voorbeeld: 

 Halve noot 2 tellen 

 Gestippelde halve noot 3 tellen 

 Kwaartnoot 1 tel  

 Gestippelde kwartnoot 1 tel + 1/2 
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De rust maakt ook gebruik van de punt. 

 Kwartrust 1 tel 

 Kwartrust met punt 1 tel + 1/2 

 

Voorbeelden: 
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