Ridder Jan
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’
Inleiding voor kringgesprek (optioneel):
Ik ken een verhaal over een ridder. Een hele stoere ridder. Wat denken jullie dat een ridder
allemaal doet? Vechten met draken, paard verzorgen maar ook de bakker helpen met het
bakken van zijn brood. Deze ridder kan het allemaal. En dat doet ‘ie zo goed, dat er een
liedje over hem is gemaakt. Luister maar naar het liedje van Ridder Jan.

Beluisteren
‘Ridder Jan’ met zang kun je hier beluisteren.
De instrumentale versie kun je hier beluisteren.

Hoorspel en spelen
Bij dit liedje gaan de kinderen een verhaal illustreren met geluidseffecten. Het verhaal is
een zelfverzonnen verhaal over Ridder Jan. De bedoeling is dan dat kinderen
geluiden/instrumenten zoeken die het verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld halve
kokosnoten voor het geluid van een galopperende paard. Of een vogelfluitje voor de
geluiden van vogels, blazen met elkaar om de wind na te doen. Wees hier zelf creatief in en
zie de uitzending ter inspiratie.
Daarnaast wordt op vaste momenten in het liedje met percussie instrumenten gespeeld. In
de uitzending hebben we gebruikt gemaakt van enkel bellen, maar je zou ook shakers of
trommels kunnen gebruiken.

Wat hebben wij in de uitzending gebruikt?
-

Kokosnoot (paard)
Claves (tikkende regen)
Pols- en enkel bellen (percussie instrument)

Speelwijze
Hoorspel: Maak met de klas een verhaal over Ridder Jan. (of gebruik het voorbeeld in de
bijlage) Lees daarna het verhaal en wijs de kinderen aan die op juiste moment het
bijpassende instrument/effect moeten laten klinken. Hierna kan je met elkaar gaan zingen.

Spelen: Elke keer nadat je zingt: 'Ridder Jan' wordt er twee keer met het percussie
instrument geschud of geslagen. In het schema hieronder is door middel van ritme noten
aangegeven wanneer je het instrument moet laten klinken, geel gearceerd. In de
uitzending binden ze bellen om de enkels en stamper daarmee op de grond. Je kunt dit
oefenen door eerst met elkaar te klappen op deze momenten (zie uitzending).

Verder zijn er in dit liedje herhalingstekens te vinden (zie blauw gearceerde plekken
hieronder). Het gedeelte tussen de herhalingstekens wordt dan herhaald, in dit geval wordt
het 2e couplet gezongen. In het lied komt het twee keer voor dat je moet herhalen, aan het
begin en aan het einde. (zie ook de uitzending)

Instrument
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Ridder Jan’ is de draailier. Een
bijzonder instrument omdat het uit de Middeleeuwen komt. Het geluid van de draailier kan
je hier beluisteren.
Wist je dat…
- De draailier lijkt op de viool
- In plaats van een strijkstok de draailier een zwengel heeft waar je aan draait
- Aan deze zwengel een wiel die tegen de snaren strijkt en daardoor een toon geeft
- Een draailier erg duur is. Een draailier kan wel 3000 euro kosten.

Uitzending
De volledige uitzending kan hier bekeken worden.

BIJLAGE: VERHAAL RIDDER JAN
Zie hieronder een voorbeeld verhaal dat je kan gebruiken in de klas.
Bij de woorden die onderstreept zijn, moet je een geluid zoeken.
Op een ochtend wordt Ridder Jan wakker door zijn wekker. Hij schiet omhoog en kijkt naar
buiten. Het regent. Dat is nou jammer, hij wilt juist een stukje met het paard gaan lopen.
Ineens houdt de regen op. Ridder Jan trekt snel zijn kleding aan en rent naar de schuur. De
deur piept. Daar staat zijn trouwe paard. Snel klimt hij op de rug en ze galopperen de
natuur in. Ze horen de vogels fluiten om hen heen. Ineens schrikt het paard, hij steigert en
Ridder Jan valt van de rug. Het paard galoppeerd weg. Waar is het paard zo van
geschrokken? Ridder Jan ziet het al; het is een ratelslang! Ridder Jan is niet bang, hij pakt
snel een zak waar hij de slang inlokt. Gelukkig! Ridder Jan fluit naar zijn paard. Daar komt
‘ie gelukkig weer aan. Ridder Jan springt op zijn paard en samen gaan ze weer terug naar
het kasteel. Terwijl het weer zachtjes begint te regenen.

