
Wat heb je nodig op gitaarles: 
 
Een goede lesgitaar:  
Die koop je het liefst bij een muziekwinkel. Dan kun je hem uitproberen en 
beluisteren en is meestal even duur als de winkels op internet. Soms kun je ook 
van een familielid of vriend een gitaar lenen om te kijken of je gitaar spelen wel 
leuk vindt. Hij moet wel zuiver klinken en goed te bespelen zijn. 
 
Op marktplaats vind je de koopjes, maar je moet erop spelen om te weten of 
het een goed instrument is. 
 
Supermarkten als de Lidl en de Aldi verkopen ook gitaren, bedenk wel dat ze 
heel matig klinken en technisch het minimale zijn.  
Meestal willen de mensen binnen enkele maanden toch een goed instrument 
en is dat duurder dan gelijk een goed instrument aan te schaffen. 
Mocht je hem willen verkopen krijg je er altijd een leuk bedrag voor. De 
supermarkt gitaar wil eigenlijk niemand hebben.  
 
Meestal wordt begonnen op de zogenaamde Spaanse gitaar met nylon snaren. 
Deze kosten rond de € 150,-- 
 

 
 
De Singer-songwriters die willen spelen en zingen kiezen vaak voor de heldere 
klank van de Western gitaar met stalen snaren. Deze kosten vanaf € 150,-- 
 
 

 



De gitaristen die in bands willen spelen of lekkere solo’s willen leren, die kiezen 
voor de elektrische gitaar met stalen snaren. Vanaf € 180,-- 
 

 
 
Bedenk wel dat je ook een versterker nodig hebt !! Kosten vanaf 125,-- 
 

 
 
 
 
Muziekstandaard.  
Als je vanaf noten /  tabulatuur of een tekst meeleest is het belangrijk om een 
goede standaard te hebben.  Kost € 20,-- 

 



Voetenbankje: 
Daardoor bespeel je de gitaar beter en glijdt je gitaar niet snel weg. 

           
 
Aantekeningen schrift: 
Handig om het geleerde en het huiswerk in op te schrijven. 
 
 
A4 map met insteek hoesjes:                                 Niet deze. Die blijven niet      
                                                                                                         goed open staan.

                     
 
Hierin komt het lesmateriaal zoals tabulatuur en teksten die je van mij krijgt. 


