
 
  

STIJLEN 
 
We noemen ze ook wel ‘trouwe viervoeter’, ze ruiken 10.000 keer beter dan een mens, 
stammen af van de wolf en bij 20% van de Nederlanders loopt dit dier in huis. 
Het mysteriebeest dit keer is…..de hond! 
 
Er zijn heel wat verschillende hondenrassen in de wereld en in de Apennotenstudio hebben we 
er dit keer vier op bezoek! 
Een chihuahua, een basset, een poedel en een puli. 
Maar wat heeft dat dan met muziek te maken…? 
 
In de muziek heb je ook heel veel verschillende soorten muziek, dat noemen we dan STIJLEN, 
muziekstijlen, en wat zo grappig is, sommige van die hondenrassen passen heel goed bij zo’n 
muziekstijl! 
 
De basset hoort een beetje bij de BLUES.  
De blues is ontstaan bij de slaven in Noord-Amerika in de 19e eeuw. De slaven moesten heel 
hard op het land werken en hadden een zwaar leven. Als ze ’s avonds bij elkaar zaten werd er 
meestal muziek gemaakt. De liedjes gingen vaak over het verdrietige bestaan dat ze hadden en 
werden begeleid door de gitaar. Blues is afkomstig van BLUE en betekent: somber/droevig en 
dat hoor je ook aan die ene noot in de blues. De blue note! 
 
De poedel, tja…die past goed bij de KLASSIEKE muziek. 
Klassieke muziek is al heel oud. Het werd gecomponeerd door grote bekende componisten 
zoals Bach, Beethoven en Mozart. Ze maakten vaak muziekstukken voor het hof en de kerk. 
Deze muziek is zo mooi, dat ze vandaag de dag nog altijd  gespeeld of gezongen worden. Vaak 
door orkesten met instrumenten als b.v. de viool, fluit, harp en piano. 
 
De pulihond met zijn dreadlocks is onze REGGAE hond. 
Reggae komt uit Jamaica. Daar is het altijd lekker warm en heel relaxed. Dat hoor je ook in de 
muziek. Reggae heeft vaak een tropisch tintje. Dat komt o.a. door de percussie-instrumenten, 
die ze in deze stijl gebruiken. 
De belangrijkste instrumenten bij de reggae zijn de zware bas en de drums. 
Bij andere muziek zit het zwaarte punt vaak op de eerste en derde tel in de maat. Bij reggae is 
dat op de tweede en vierde. Als Ben en Julia dit gaan spelen, kun je dat goed horen. 

 
Als oefening hebben we dit ritme geklapt terwijl de 
Apennotenband de verschillende stijlen speelde. Klonk bij elke stijl 
erg lekker! 
 
 

 



 
 
 
 
Hondenfluisteraar 
 

Refrein:  
Ik heb iets met honden echt het is waar, 
Ik ben een hi ha ho, een hondenfluisteraar!  
Whooo wee hoooo een honden, een honden....  
Whooo wee hoooo hondenfluisteraar...  
 

Couplet 1:  

Hier laatst in de straat, kwam er één op me af,  

ik merkte dat er iets was.  

Keek in zijn ogen en ik voelde meteen..  
hij was niet meer happy want hij was te vaak alleen.  
 

Couplet 2:  
Een chihuahua met angsten, een pitbull met stress, 
ik leg mijn hand gewoon op hun kop. 
Ik was misschien een hond in een vorig bestaan 
en kan ze denk ik daarom nu zo goed verstaan.  
 
 
 
 
 
 
Wil je nog meer over dit onderwerp weten? 
 
In de uitzending hebben we het gehad over klassieke muziek.  
Als je de gratis app Peter en de Wolf bekijkt, maak je kennis met het Koninklijk 
Concertgebouworkest en de instrumenten die in dat orkest spelen. Ze spelen het stuk ‘Peter en 
de wolf’ van Sergej Prokofjev, een klassiek stuk dat in 1936 is gemaakt en nog steeds overal in 
de wereld wordt gespeeld. 
 

https://followamuse.nl/aanvragen

