
 

 
 

Mooie oude stoomtrein 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 
 
Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Vroeger, heel lang geleden, waren er stoomtreinen. De machinist, de man die de trein 
bestuurde, schepte met een grote schep kolen in een vuur voorin de locomotief. Dat vuur 
zorgde ervoor dat het water in de stoomketel ging koken, er stoom kwam, en de trein kon 
rijden. Al van verre zag je de trein aankomen want uit de schoorsteen kwam een grote 
wolk rook. Ook hoorde je goed het puffen en het draaien van de wielen. En de stoomfluit, 
die de machinist hard liet klinken om de mensen te waarschuwen dat hij er aan kwam. 
Ik ken een liedje over zo’n oude stoomtrein, luister maar mee… 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Beluisteren 
‘Mooie oude stoomtrein’ met zang kan je hier beluisteren. 
De instrumentale versie kan je hier beluisteren. 

 
Spelen en knutselen 
Omdat in dit liedje de stoomtrein centraal staat, ligt de focus vooral op het nabootsen van 
een stoomtrein. Kinderen kunnen dat doen met instrumenten, maar ook door zich te 
verkleden of een signaalbord te maken. Met een fluit en/of ocarina geef je het vertrekken 
van de trein aan en met een guiro (ook wel rasp genoemd) geef je de beweging van de trein 
aan. Wanneer je niet over een guiro beschikt is deze ook gemakkelijk zelf te maken door 
met een stok over een geribbeld oppervlak te strijken (zoals een geribbelde fles).  
 
Met de klas kan je verder een ouderwets signaalbord maken met een groene en een rode 
kant. Daarbij kan je in de sfeer komen door machinist petten op te zetten of met elkaar te 
maken.  
 
Wat hebben we in de uitzending gebruikt? 

- Signaalborden 
- Machinist petten 
- Fluit 
- Ocarina (klein met 4 gaatjes) 

 
Speelwijze 
Fluit/ocarina: De ocarina's imiteren het typische geluid van een stoomfluit. In dit liedje 
werd gebruik gemaakt van een kleine ocarina met 4 gaatjes. Wanneer je hier niet over 
beschikt, kan je ook een gewone fluit gebruiken. Deze fluit bespeel je op de elke eerste 
ritmenoot. Zie groen gearceerde tekst in de bladmuziek.  
 
Guiro/rasp: De guiro gebruik je voor de ‘tjoeke tjoeke’ om de beweging van de trein aan te 
geven. Dit gedeelte kan je uiteraard ook ‘zingen’ met de kinderen. De guiro bespeel je op 
elke ‘tjoeke’, zie geel gearceerde plekken in de tekst van de bladmuziek.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zappelin.nl/playlists/39
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_25_mp3_mooieoudestoomtrein.mp3


 

 
 

 

Zingen: Verdeel de kinderen in twee groepen.  
1: Zingt de tekst van de coupletten en de refreinen. 
2: Maakt het geluid van de stoomtrein (tjoeke...) en zingt de refreinen. 
 
Instrument 
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Mooie oude stoomtrein’ is de klarinet. 
Beluister hier het geluid dat de klarinet maakt.  
 
Wist je dat… 

- Om de klarinet te kunnen spelen je op een rietje moet spelen 
- Dit rietje zit aan het mondstuk van de klarinet 
- Er lucht uit de klarinet komt door te blazen tussen het riet en het mondstuk 
- De klarinet van hout of kunststof wordt gemaakt  

 
Uitzending 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 
 

https://www.zappelin.nl/playlists/38
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