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Jazzblues Bb Akkoorden
De 12 maten blues maar dan op een jazzmanier. 

Superswingend en leuk om te spelen.

Het basisschema ziet er zo uit:

Bij jazz gebruik je niet de “normale” akkoorden maar echt andere 
liggingen. In dit voorbeeld heb ik, om niet te moeiljk te beginnen, gekozen 
voor liggingen met maar drie noten. Deze zien er in dit voorbeeld zo uit:

| Bb7  | Eb7  | Bb7  | Fm7  Bb7 |


| Eb7  | Edim  | Bb7  | Dm7  G7 |


| Cm7  | F7   | Bb7 G7  | C7    F7 |
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In het eerste voorbeeld eerst maar even wennen aan het schema. Het is 
nog steeds een 12 bar blues maar wel iets anders opgebouwd. Sla elk 
akkoord één keer aan en laat het vier of twee tellen klinken.

Eén akkoord in een maat duurt vier tellen. Als er twee akkoorden in een 
maat staan duurt elk akkoord twee tellen.


Je kunt het met een plektrum spelen maar demp dan wel goed de snaren 
die niet mee mogen klinken.

Je kunt voorbeeld 1 ook met je vingers spelen. Je gebruikt dan je duim, 
wijs- en middelvinger om aan te slaan (tokkelen).

2/5

In het tweede voorbeeld, op de volgende pagina, sla je elk akkoord op de 
tel aan. Als je in een big band zou spelen dan speel je dit met een 
plektrum en laat het dan heel subtiel en droog klinken. De akkoorden niet 
uit laten klinken maar halverwege de tel dempen. Daarnaast speel je de 
tweede en de vierde tel iets harder.

www.gitaarlerenspelen.nl

Voorbeeld 1
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Voorbeeld 2

Voorbeeld 3 kun je het beste met je vingers spelen. Duim, wijs- en 
middelvinger. Er komen twee ritmes in voor.

Ritme bij één akkoord in de maat      Ritme bij twee akkoorden in de maat

   1    ne  (2)   je    3    1    ne  (2)    3    je
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Voorbeeld 3

4/5

In voorbeeld 4 komt de walking bass erbij. Dit klinkt echt zo swingend.

Bij de maten met twee akkoorden 
speel je op de tweede en vierde tel 
een toon die een halve toon lager of 
hoger is dan de bastoon van het 
volgende akkoord.

Bij de maten met één akkoord speel 
je op de vierde tel een toon die een 
halve toon lager of hoger is dan de 
bastoon van het akkoord in de maat 
erna.
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Voorbeeld 4
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