
 

 
 

Piraten 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 
 
Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Ik droomde pas dat ik een hele mooie boot had. Daarmee ging ik varen op zee en ik kwam 
daar van alles tegen. Weten jullie wat je op zee tegen kunt komen?  
Haaien, zeemeerminnen, dolfijnen. En misschien andere boten? Weten jullie wat voor boten 
er allemaal zijn? Ik droomde dat ik een piratenschip tegenkwam! Op dat schip zag ik 
allemaal piraten en zij zongen met elkaar een liedje, dat klonk zo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

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

 
Bewegen 
Bij dit lied voeren de kinderen ingestudeerde bewegingen uit die passen bij de tekst van 
het liedje. Bijvoorbeeld wanneer ze zingen ‘zij aan zij’, worden de handen in de zij gedaan. 
Verder vindt er voorafgaan aan het liedje een call and response plaats. Bij een call and 
response wordt een bepaald ritme voorgedaan en doet de rest het na (vraag en antwoord 
spel). Vaak wordt dit met instrumenten gedaan, maar in deze aflevering doen we met tekst 
een voor en nazang. (zie uitzending)  
 
Wat hebben we in de uitzending gebruikt? 

- Sea drum  
- Regenmakers 
- Kokiriko 
- Piraten aankleding 

 
Wanneer je niet over deze instrumenten bezit, kan je een instrument zelf maken. De 
regenmaker bijvoorbeeld, staat op de website van Apennoten. Bekijk de handleiding hier.  
Of bedenk een ander instrument dat het gevoel van de zee kan imiteren.  
 
Speelwijze 
Voorafgaand aan het zingen van het liedje wordt de call and response gedaan. Kies één 
kind dat de tekst ritmisch mag gaan uitspreken. De rest van de klas herhaald de tekst 
zoals hieronder is aangegeven. Om de tekst ritmisch uit te spreken is het goed om te weten 
dat elke maat 4 tellen duurt (zie uitzending).  
 

maat 1 maat 2 maat 3 maat 4 maat 5 maat 6 maat 7 maat 8 
Licht het 
anker pak 
de touwen 

Licht het 
anker pak 
de touwen 

Draai de 
zeilen in 
de wind 

Draai de 
zeilen in 
de wind 

Niets zal  
ons nog 
tegenhouden 

Niets zal  
ons nog 
tegenhouden 

Ja, het 
avontuur 
begint 

Ja, het 
avontuur 
begint 

 
De in het zwart opgeschreven tekst wordt uitgesproken door de piraten/kapitein. 
De in het blauw opgeschreven is de herhaling van de rest van de kinderen. 
 

https://www.zappelin.nl/playlists/39
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_27_mp3_piraten.mp3
http://www.zappelin.nl/apennoten/printbladen/4023


 

 
 

Tijdens deze call and response klinkt de instrumenten, om het geluid van de zee te 
imiteren. Na de call and response ga je gelijk door met het liedje, om af te sluiten door met 
elkaar ‘AHOY!’ te roepen.  
 

Instrument 
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Piraten’ is de mondharmonica. Wanneer 
je een voorbeeld in de klas wilt laten horen van de mondharmonica, kan je op deze link 
klikken.  
 
Wist je dat… 

- De mondharmonica is afgeleid van het orgel, het is een soort mond-orgel 
- Om geluid uit de mondharmonica te krijgen je moet blazen maar ook kan zuigen 

 
Uitzending 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 
 

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

