
Boat Song Ⓒ www.musicoach.nl 

 

Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Uit welk land komt dit land en waar ligt dat land?  
2. Luister naar de tekst en probeer de tekst te onthouden. 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat zie je? (Rivier, vissers, houten netten, …..) 
2. Welke instrumenten hoor je  in de muziek? (Fluit, tokkel-snaarinstrumenten (Kora, ngoni, bolon), 
balafon (soort xylofoon), trommels) Je kunt op ‘Instrumenten’ onder de film klikken voor afbeeldingen. 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. De 1e ronde luisteren, 2e ronde meespreken, 3e ronde neuriën, vanaf de 4e 
ronde zingen ze mee.  
Het is niet bekend wat de letterlijke vertaling is, maar je kunt je voorstellen dat ‘Keddem kedee’ het 
geluid van de peddels in het water verbeelden.  

Kern 2 
Doel: Leren van canon 
Werkwijze:  

Als ze het lied goed kennen, kun je hieraan beginnen. 
Voorbereiding: Op de blauwe regel klappen ze in hun handen, op de rode stappen ze op de grond, bij de 
groene tikken ze op hun knieën.   
Verdeel de klas nu in 3 groepen.  

Groep: 5/6/7/8 
Thema: Afrika 
Inhoud: Een traditional uit Congo, met een versie in het Engels, ritmes 
lezen en spelen, kennismaken met de Bolon, canonzingen, kennismaken 
met Kolinga, begeleiden met Boomwackers en staafspelen
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Leg uit: De eerste keer zingen we allemaal samen het lied. De tweede keer begint groep 1. Als die aan 
het rode gedeelte beginnen, start groep 2 met blauw. Als groep 2 bij rood is, start groep 3 bij blauw. Als 
een groep klaar is, begint die gewoon opnieuw.   
Ze luisteren wanneer de muziek zachter wordt: Dan gaan ze ook zelf zachter zingen. 
Variatie: Probeer het nu ook eens zonder muziek: Eerst samen starten, dan in canon. Op jouw teken 
worden ze zachter. 
Variatie: Hetzelfde nog eens, maar jij geeft elke groep aan dat ze moeten stoppen als ze voor de 4e keer 
hun lied klaar hebben. 

Kern 3 
Doel: Lezen en spelen van ritmes 
Werkwijze: 

Bespreek de 4 namen van de instrumenten: Beatring, handtrom, cowbell en triangel 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en kijken. 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen klappen mee.  
Tel nu zelf  1 2 3 4 af: De kinderen klappen het ritme. 
Zo ook met de andere ritmes. 
Verdeel nu de instrumenten en herhaal bovenstaande. 
Stapelen: Ritme 1 begint, ritme 2 komt erbij, enz. Op jouw teken stoppen ze samen of na elkaar. 
Het Blok: Jij telt 1 2 3 4 af: Allen beginnen tegelijk.  
In afsluiting 2 kan een orkestje van 4 muzikanten het lied begeleiden. 

Kern 4 
Doel: Leren van lied in het Engels 
Werkwijze:  

Zie kern 1: Luisteren, mee spreken, zingen.  
Vertaal samen de tekst.  
Probeer het lied nu ook eens in canon te zingen, met of zonder speler.  

Kern 5 
Doel: Begeleiden met Boomwhackers 
Werkwijze:  

Dit kunnen ze pas doen als ze het lied goed kennen.  
Neem de BW erbij die je nodig hebt: C D E F en G.  
Klik op de pijl rechtsonder: Een nieuwe pagina. 
Leg uit: 3 BW spelen eerst samen in de maat van het lied. Bij Keddem kende spelen ze even het ritme 
van de tekst mee. Bij Ah Ah Ah Ah spelen enkele tonen een stukje toonladder: C D E F. Dan komt weer 
in de maat spelen door 3 BW en tenslotte spelen 3 BW ritmisch C E G C. 
Laat de speler hore: De kinderen luisteren en kijken. 
Verdeel de BW C E G: Per tweetal een BW. Die gaan eerste oefenen op de eerste en de laatste regel: Op 
tijd wisselen met je maatje! 
Dan komen D en F erbij en wordt regel 2 geoefend. 
Nu het hele stuk oefenen, eerst langzaam sprekend, dan pas met de speler erbij. 

Kern 6 
Doel: Spelen van begeleiding op staafspelen 
Werkwijze:  

Neem de xylofoon(s), metalofoon(s), klankstaven en/of klokkespel(len) erbij. 
Je hebt de tonen C E en G nodig. Haal eventueel F en G ertussen uit.  
Tijdens het lied kunnen de leerlingen in de maat die 3 tonen spelen in de volgorde en het ritme die ze 
zelf kiezen. Adviseer ze eerste rustig te beginnen.  
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Kern 7 
Doel: Kennismaken met de Bolon 
Werkwijze:  

Laat de film zien met de vraag: Hoe ziet de Bolon eruit? Hoe speel je erop? Waar is die van gemaakt, 
denk je? 
Bespreek na film de antwoorden.  
Welke instrument speelt nog meer mee? (Djembe) De meneer links heeft een soort kwastje, maar dat 
lijkt me geen instrument.  
In de muziek van ons lied speelt ook een Bolon mee: Het is in feite de baspartij.  

Kern 8 
Doel: Kennismaken met een hedendaagse zangeres 
Werkwijze:  

Vertel: In de Democratische Republiek Congo wordt nog veel waarde gehecht aan de traditionele 
muziek en dansen. Maar natuurlijk is de hedendaagse popmuziek ook daar populair. Over het algemeen 
lijkt die wel op onze westerse popmuziek. Maar bij sommigen, zoals deze zangeres Kolinga, hoor je de 
oorspronkelijke muziek er doorheen.  
Bekijk en beluister samen de clip, dan zie en hoor je ook veel traditionele details. Benoem ze samen 
naderhand. 
Extra: Heeft iemand verstaan welke voornamelijk gezongen wordt? (Frans) heb je enig idee hoe dat 
komt? (Kolonie van België geweest waarbij de franse taal voornamelijk geleerd is.) 
Meer informatie: https://www.kolinga.com  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) 
Werkwijze: 

De klas gaat nu het hele lied zingen m.b.v de linkerspeler.  
Dan kunnen ze zich gaan begeleiden met bijv. trommen en triangels.   
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 
Ook als canon een keer proberen. 

Afsluiting 2 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zingen. Een orkestje van 4 of 8 instrumenten begeleiden het lied. (Zie kern 3) 
Variatie: De BW en de staafspelen mogen ook meedoen. (zie kern 5 en 6) Maar zorg dat je voldoende 
zangers overhoudt! 
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Ah sued’em. Baka waddy on. Keddem kede 

Ah ah ah ah 

Ah sued’em. Baka waddy on. Keddem kede 

We paddle in an old canoe, we do we do 

Ah ah ah ah 

And sing about this river too, we do we do 

http://www.musicoach.nl

