
 

 
 

Wiebeltand 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 
 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Soms zit zomaar je tand los. Hij wiebelt van voor naar achter, van links naar rechts. Je kan 
er bijna niet van afblijven. Hij gaat steeds losser en losser zitten. Wie van jullie heeft er 
wel eens een tand die wiebelt? En is er al een keer eentje uitgegaan? Wat heb je toen met 
de tand gedaan? 
 

Ik ken een liedje over een tand die maar blijft wiebelen. Luister maar eens mee… 
 
 
 
 
  



 

 
 

Beluisteren 
‘Wiebeltand’ met zang kan je hier beluisteren. 
De instrumentale versie kan je hier beluisteren. 
 

Spelen en knutselen 
In dit liedje kunnen de kinderen delen van de melodie meespelen met de kazoo. Wanneer je 
niet over kazoos beschikt, kan je deze gemakkelijk namaken. Het enige wat je nodig hebt is 
een kam met een papiertje. Het papiertje vouw je over de kam en je blaast/praat tegen de 
zijkant (zie uitleg in de uitzending Wiebeltand). Als extra instrument kan je de vibraslap 
toevoegen. Deze geeft een leuk effect in de muziek.  
 

Wat hebben wij in de uitzending gebruikt? 
- Kazoos 
- Vibraslap 

 
Speelwijze 
Kazoo: De kazoo wordt bespeeld op verschillende plekken in het liedje. Deze plekken zijn in 
het geel  aangegeven in de bladmuziek. Zoals je ziet is dit in maat 1, 2, 11, 12 en maat 20.  
In maat 20 worden de drie tonen van de maat daarvoor ('Kijk ik heb...') op de kazoo 
herhaald. In de andere maten speel je de tekst van ‘wiebel wiebel wiebel wie wa wiebel 
tand’ De kazoo bespeel je hem in je mond te doen en dan te zingen of te ‘hummen’  
Er is te zien dat er ook tekst op de geel gearceerde plek staat. Je kan er namelijk ook voor 
kiezen om dit niet met de kazoo te spelen maar te zingen.  
 

Vibraslap: De vibraslap kan op twee momenten in het liedje bespeelt worden. Deze 
momenten zijn in het blauw aangegeven in de bladmuziek. Zoals je ziet is dit vlak na het 
bespelen van de kazoo. De vibraslap bespeel je door op de houten knop te slaan van het 
instrument.  
 
Instrument 
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Wiebeltand’ is de hoorn. Het geluid dat 
de hoorn maakt is hier te vinden. Verder staan hieronder wat leuke weetjes over de hoorn.  
 

Wist je dat… 
- Je de hoorn moet bespelen door een scheetje te maken met je lippen 
- Als je de hoorn uitrolt hij wel 4 meter kan zijn 
- Als je je hand in de toeter doet, hij zachter klinkt 

 
Uitzending 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 

https://www.zappelin.nl/playlists/39
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_19_mp3_wiebeltand.mp3
https://www.zappelin.nl/playlists/38
https://www.zappelin.nl/apennoten

