
Opbouw drieklanken



Akkoordsymbolen (voor akkoord die hier worden uitgelegd).

type drieklank

C groot/majeur C

Cmineur C-    |    C min     |  Cm

Verminderd C○ 

vierklank

C majeur 7 Cmaj7                                             

C dominant C7

C mineur7 Cmin7  |    C-7     |  Cm7

C half verminderd Cø

Becijfering voor intervallen:











Als we de akkoorden invullen in de cirkel:
                                                                                                          
Nu hebben we de grondtoon van elk akkoord 
plus het type akkoord (majeur, mineur of verminderd).

Deze cirkel geeft ons de akkoorden uit de toonsoort 
Cmaj/groot.
Om deze cirkel als constructie voor alle toonsoorten 
te laten gelden vervangen we de grondtoon van de 
akkoorden door het romeinse cijfer dat bij de betreffende trap hoort 
en daarachter het type akkoord 
(bij majeur geen toevoeging, bij mineur: min/-,
bij verminderd: dim / °).

Dit geeft de volgende constructie:

Omdat alle majeur toonsoorten op dezelfde manier geconstrueerd zijn kunnen we m.b.v. deze cirkel 
van alle toonsoorten de betreffende akkoorden en ladders vinden. Voor de romeinse cijfers vul je de 
grondtonen van het akkoord in.



Opbouw van akkoorden m.b.v. cijfers.

Becijfering van de tonen uit een akkoord is als volgt:

Groot/maj:   de grondtoon is 1    Mineur:  de grondtoon is   1      Verminderd: de grondtoon is   1
                     de terts is          3                   de klein terts is   b3                          de klein terts is   b3
                     de kwint is        5                   de kwint is         5              de verminderde kwint is   b5

Met de becijfering is goed te zien wat de onderlingen verschillen zijn tussen de akkoorden.

In de cirkel geplaatst:



De verschillende toonsoorten

Door op de plaats van de romeinse cijfers de noten van de 
betreffende toonsoort in te vullen vinden we de akkoorden
en ladders die bij die toonsoort horen.

Als we de toonladder van G in vullen in de
cirkel zien we dat de toon F verhoogd 
moet worden naar een F# zodat de 
constructie hetzelfde blijft.
De toonsoort G heeft dus 1 # (F wordt F#).
(constructie= de onderlinge afstand tussen de 

tonen en de daaruit voortkomende akkoorden).

Om de constructie te handhaven bij de toonladder 
van F moet de B verlaagd worden naar Bb.
De toonsoort F heeft dus een mol.
(B wordt verlaagd naar Bb).

Bij de toonsoort D groot moet de F verhoogt worden
naar F# en de C moet worden verhoogt naar C#.  
De toonsoort D groot/maj heeft dus twee kruizen 
(F# en C#).

               

(merk op: de constructie van de toonsoorten C,G,F en D is steeds dezelfde).



De hierboven afgebeelde toonsoorten hebben allemaal dezelfde constructie.
Je ziet dat de grondtonen van de akkoorden veranderen in de verschillende toonsoorten maar het 
type akkoord veranderd niet. Ook blijft de onderlinge afstand in iedere toonsoort hetzelfde.
(elke tonennaam komt maar een keer voor. bv. In de toonsoort Gb is de terts een Bb en de kwart een

Cb niet een B).  


