
Om een instrument echt goed te leren spelen moet je een lange reis af-
leggen. Voor sommigen gaat deze reis super snel, voor anderen lijkt het
enorm lang te duren voordat ze weer een stapje verder zijn. Hoe dan ook,
om de drums goed te leren spelen zijn 3 dingen heel belangrijk:

1) Speel mee met andere muzikanten (of audio) in verschillende tempi
     en stijlen.
2)2) Speel beats (of grooves) om de feel en onafhankelijkheid goed te trainen.
3) Speel fills waarin techniek, stijl en chops (of licks) gecombineerd worden.

Vaak worden deze 3 belangrijke elementen los van elkaar geoefend. Dit is
perfect om een goede basis te laten ontstaan, maar de volgende stap is
echt onmisbaar:

           Probeer deze 3 onderwerpen te combineren.

En dat is waar dit boek over gaat. De twee losse boeken helpen je om
makmakkelijke en moeilijke fills te combineren met beats in feels en
verschillende stijlen. Zet boek 1 (beats) aan de linkerkant van jouw
lessenaar en boek 2 (fills) aan de rechterkant. En aan de slag!

De meespeel-mp3’s zijn beschikbaar in alle belangrijke tempi. Deze mp3’s
zijn geen echte liedjes. Elke mp3 is een 24-maten-loop waarin 12 maten
couplet en 12 maten refrein worden gesimuleerd. Dit helpt je om te oefenen
in verschillende energie-niveau’s.

                                                          Aanvullend materiaal voor dit boek
                             kan gevonden worden op de volgende 
                             website: www.360drumsbook.com
                             (bijv. jouw eigen mp3-pakket).
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Plaats boek 1 en boek 2 naast elkaar op de lessenaar (beats links en fills
rechts). Zo kun je een paragraaf van de beats samen oefenen met een
paragraaf van de fills.

Gebruik zo veel mogelijk boek 1, boek 2 en de audio tegelijk. Dat kan op
verschillende manieren. Zoek uit wat voor jou het beste werkt, bijvoorbeeld:
- Speel 1 beat en 1 fill om en om (blijf deze 2 maten in een loop spelen).
-- Speel 3 keer dezelfde beat achter elkaar en sluit af met een fill
  (blijf deze 4 maten in een loop spelen).
- Speel 7 keer dezelfde beat achter elkaar en sluit af met een fill
  (blijf deze 8 maten in een loop spelen).
- Speel 6 keer dezelfde beat achter elkaar en sluit af met een dubbele fill
  (blijf deze 8 maten in een loop spelen).

Begin altijd met de juiste track in 40bpm. Uit de volgende stijlen (feels) kun
je een je een keuze maken:
- Even feel (4/4 met gelijke 16de noten)
- Triplet feel (4/4 met swingende 16de noten)
- Bluesrock feel (12/8)

Begin altijd langzaam en ga stapje voor stapje sneller. Als het niet lukt om
een oefening goed te spelen, dan speel je te snel. Gebruik in dat geval een
langzamere track.

Conditie is een esseConditie is een essentieel doel in het drummen. Als een oefening één keer
lukt, blijf het dan een paar minuten spelen (dus eerst 4 keer achter elkaar,
daarna 8 keer, en zo steeds langer) zodat je het goed onder de knie krijgt.

Dit gezegde is daarom goud waard voor een drummer: “één is geen”

HOE WERKT HET
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Deze boeken zijn op verschillende manieren te gebruiken. Het kan allereerst
gebruikt worden als basismethode, maar is ook uitermate geschikt ter ver-
dieping op de reguliere lesmethode. Bij het gebruik als basismethode kan
gekozen worden uit 1 van de volgende 3 routes. Op die manier haal je het
meeste plezier en resultaat uit deze methode.

ROUTE 1

Begin bij hoBegin bij hoofdstuk 1.1 en werk het boek stap voor stap door van voor tot
achter. Begin altijd op langzame tempi en probeer de oefening elke keer iets
sneller te spelen. Gebruik de grote matrix om bij te houden hoe snel je elke
paragraaf kunt spelen. Stel jezelf niet tot doel om alles op 180bpm te spelen,
maar wees eerlijk naar jezelf. Als je een paragraaf erg moeilijk vindt mag je al
enorm trots zijn bij 40bpm.

ROUTE 2

OOefen eerst alle paragrafen met nummer 1, dus 1.1 en 2.1 en 3.1 en 4.1 en zo
verder. Speel daarna alle paragrafen nummer 2. Als een paragraaf te lastig is,
probeer het dan op een langzamer tempo.

Voor de één is het leren bespelen van een instrument iets wat heel snel kan gaan
terwijl voor anderen het iets langer kan duren. Maar iedereen kan het leren! Een
docent kan je helpen om technische problemen op te lossen en foutjes te repareren,
maar ook om jouw motivatie zo goed mogelijk te krijgen en te houden.

ROUTE 3ROUTE 3

Ga op zoek naar jouw eigen route. Ga oefenen wat je leuk vindt en word op
die manier een steeds betere drummer. Dit is de leukste route voor begin-
nende drummers: Begin met 1.1 tot en met 1.11, spring dan naar 2.1 en 2.2 en ga
verder met 3.1. Daarna doe je 4.1 en duik je in het begin van hoofdstuk 5 (5.1 tot
en met 5.11). Als je dan ook nog 6.1 en 6.2 doet ben je al enorm ver en is mee-
spelen met de meeste liedjes een eenvoudig kunstje geworden. Je kunt nu verder
gaan mgaan met de tweede helft van hoofdstuk 1. Je bent inmiddels al super ver gekomen!

                      Vergeet naast al deze beats ook niet om de fills
                      te oefenen en de audio zoveel mogelijk te gebrui-
                      ken. En maak je nooit druk om jouw snelheid.
                      Dat groeit vanzelf.
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Nadat je een paragraaf op een laag tempo hebt geoefend kun je onderzoeken

of je het ook op een hoger tempo kan. Maar er zijn meer manieren om jezelf

uit te dagen en te groeien. Om elk dag iets beter te worden lees je hier een

aantal ideeën om nog meer uit de oefeningen te halen.

1) speel op de ride cymbal in plaats van de hihat

2) pak een potlood en voeg accenten en shups (open hihat) toe

3) spee3) speel in even feel, maar ook in triplet feel

4) speel alles heel zacht en kies 1 instrument die je heel hard laat klinken

  (hi-hat, snare of bass drum)

5) speel een beat of fill terwijl je ook 1 van deze ostinato’s speelt met de hihat

6) speel een beat of fill terwijl je ook 1 van deze 2-voet-ostinato’s toepast

EXTRA TIPS
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De audio tracks van 360DRUMS helpen je om te starten op een lage snelheid
zodat je de oefeningen in stapjes van 5 bpm kunt versnellen. Op deze manier
word je sneller en sneller. Wanneer je sneller dan 65bpm wilt spelen, om jezelf
echt uit te dagen, is het veel leuker om echte songs te gebruiken. Hieronder zie je
een lijst met veel verschillende muziekstijlen. Ze zijn verdeeld in 16de noten even
feel, 16de noten triplet feel en bluesrock (8ste noten triplet feel).

16de noten even feel
57 bpm - Angel Eyes (Ilse Delange)
60 bpm - Gasoline (Halsey)
60 bpm - Until the end of time (Justin Timberlake)
63 bpm - I wish it would rain down (Phil Collins)
63 bpm - No limit (Usher)
68 bpm - Knocki68 bpm - Knockin’ on heavens door (Guns ‘n Roses)
69 bpm - This world (Selah Sue)
70 bpm - Guts over fear (Emimen)
70 bpm - Rude (MAGIC!)
70 bpm - Paradise (Coldplay)
75 bpm - Hotel California (Eagles)
76 bpm - Angels (Robbie Williams)
76 bpm - Bartholom76 bpm - Bartholomew (The Silent Company)
76 bpm - I just can’t let you go (Ambrosia)
77 bpm - Man down (Rihanna)
78 bpm - Gone forever (Three Days Grace)
78 bpm - No good in goodbye (The Script)
78 bpm - Waiting for (Coparck)
79 bpm - Don’t let go (En Vogue)
80 bpm - F80 bpm - Fly away (Lenny Kravitz)
81 bpm - Do as I do (Rox)
81 bpm - Survivor (Destiny’s Child)
81 bpm - Wheels (Foo Fighters)
82 bpm - Decode (Paramore)
82 bpm - Go ahead (Alicia Keys)
82 bpm - I’ll be over you (Toto)
82 bpm - I’m n82 bpm - I’m not the only one (Sam Smith)
82 bpm - We will rock you (Queen)
82 bpm - Take a bow (Rihanna)
83 bpm - Superheroes (The Script)
84 bpm - American woman (Lenny Kravitz)
84 bpm - Livin’ on the edge (Aerosmith)
85 bpm - Bad blood (Taylor Swift)
85 bpm - G85 bpm - Growing up (Macklemore)
85 bpm - Streets (Kensington)
86 bpm - Still a friend of mine (Incognito)
86 bpm - Umbrella (Rihanna)
87 bpm - Love the way you lie (Eminem)
87 bpm - Price tag (Jessie J)
87 bpm - Rude boy (Rihanna)
88 bpm - Billionai88 bpm - Billionaire (Travie McCoy)
88 bpm - Old no. 7 (Jes Dior)
88 bpm - Miss Independent (Kelly Clarkson)
88 bpm - Qué será ahora (The Cat Empire)

90 bpm - El Perdón (Nicky Jam)
91 bpm - Funky monks (Red Hot Chili Peppers)
91 bpm - Good love is on the way (John Mayer)
91 bpm - Millenium (Robbie Williams)
91 bpm - Sober (Pink)
92 bpm - Back in black (AC/DC)
92 bpm - 92 bpm - Paradise city (Guns ‘n Roses)
93 bpm - Crazy sufferin style (Selah Sue)
93 bpm - I want it all (Queen)
93 bpm - Perfectly lonely (John Mayer)
93 bpm - Where is the love (Black Eyed Peas)
93 bpm - All that she wants (Ace of Base)
93 bpm - Dangerous (David Guetta)
93 bpm - 93 bpm - Ruby (Kaiser Chiefs)
94 bpm - One (Mary J. Blige
94 bpm - Young, wild & free (Snoop Dogg)
95 bpm - Animals (Maroon 5)
95 bpm - Black part love (Selah Sue)
95 bpm - Just chill (Travis Barker)
96 bpm - Africa (Toto)
96 bpm - Dani Cali96 bpm - Dani California (Red Hot Chili Peppers)
96 bpm - Why Georgia (John Mayer)
97 bpm - Californication (Red hot Chili Peppers)
97 bpm - Hey, soul sister (Train)
97 bpm - Vultures (John Mayer)
98 bpm - Lean on (Major Lazor)
98 bpm - Single ladies (Beyonce)
100 bpm - C100 bpm - Crazy in love (Beyonce)
100 bpm - Dancing queen (Abba)
100 bpm - Rock your body (Justin Timberlake)
101 bpm - Aeroplane (Red Hot Chili Peppers)
102 bpm - Get low (Dillon Francis)
102 bpm - Wildside (Handsome Poets)
102 bpm - Too young to die (Jamiroquai)
103 bpm -103 bpm - Ain’t it fun (Paramore)
103 bpm - Deeper underground (Jamiroquai)
103 bpm - Fields of gold (Sting)
103 bpm - Try (Pink)
104 bpm - Snow (Red Hot Chili Peppers)
105 bpm - Rolling in the deep (Adele)
107 bpm - Butterfly (Jason Mraz)
108 bpm - El108 bpm - Elevation (U2)
109 bpm - Tribute (the Pasadenas)
110 bpm - Ebony Jam (Tower of Power)
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16de noten triplet feel
60 bpm - I walk the line (Halsey)
62 bpm - Believer (Imagine Dragons)
68 bpm - Mine (Ivar)
70 bpm - Somewhere tonight (Toto)
75 bpm - Freeway of the plains (Spin Doctors)
80 bpm - Gini (Dou80 bpm - Gini (Douwe Bob)
81 bpm - On & on (Erykah Badu)
81 bpm - Don’t call me foolish (the Brand New Heavies)
84 bpm - Rosanna (Toto)
86 bpm - The golden age (the Asteroids Galaxy Tour)
89 bpm - Scar tissue (Red Hot Chili Peppers)
90 bpm - Let me blow your mind (Gwen Stefani)
91 bpm -91 bpm - Any old sunday (Chaka Khan)
94 bpm - Once you get started (Candy Dulfer)
94 bpm - Another day (Buckshot LeFonque)
95 bpm - I need a dollar (Aloe Blacc)
95 bpm - This love (Maroon 5)
96 bpm - If you have to ask (Red Hot Chili Peppers)
96 bpm - Miss you (Sunday Soul Ensemble)
99 bpm - 99 bpm - Pamela (Toto)
100 bpm - Good time (Leela James)
101 bpm - Superstition (Stevie Wonder)
109 bpm - How sweet it is (James Taylor)

8ste noten triplet feel (bluesrock)
31 bpm - Gravity (John Mayer)
36 bpm - Daughters (John Mayer)
41 bpm - Doi41 bpm - Doin’ alright (Tower of Power)
52 bpm - One and only (Adele)
55 bpm - Crazy (Aerosmith)
60 bpm - Breaking the girl (Red Hot Chili Peppers)
65 bpm - Powerful (Major Lazor)
68 bpm - Wake up alone (Amy Winehouse)
70 bpm - Cryin’ (Aerosmith)
93 bmp - Numbe93 bmp - Number one (Joni Mitchell)
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In 1980, in het oosten van Nederland, werd Joost
Visser geboren. Hij startte als jonge tamboer bij een
lokale drumband. Na een breed en intensief pad van
verschillende opleidingen voor klassiek slagwerk,
drumstel en latin american percussie koos hij ervoor
om aan het werk te gaan als professioneel musicus.
JJoost is een veelzijdige drummer die altijd groove en
percussieve sound samen laat smelten. Hij is al jaren
actief op poppodia en in veel theaters, zowel in
binnen- als buitenland.

Naast zijn werk als uitvoerend musicus is hij een
gepassioneerde docent. Jaren geleden begon hij
een drumschool, maar deze groeide al snel uit tot
de de Popschool voor heel Twenterand. Hij en zijn
collega’s leiden muzikanten op in wat je moet
kunnen en kennen in de bands en op de podia.
Ook spelen zij een actieve rol in het adviseren en
ondersteunen van muziek-educatie in het onderwijs.

Meer informatie kan worden gevonden op de
volgende websites:
    www.360drumsbook.com
     www.joost-visser.nl
     www.popschooltwenterand.nl

Aanvullend materiaal voor dit boek kan worden
gevonden worden op de volgende website:
     www.360drumsbook.com

joost.visser joostvissernl joostvissernl
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BOEK EEN (A)

hoofdstuk 1: rock (8ste noten beats)
hoofdstuk 2: bluesrock (12/8 and 8ste noten)
hoofdstuk 3: 12/8 en half-time shuffle

hoofdstuk 4: adapting the beat
hoofdstuk 5: 16de noten beats (1-te-ne-te)
hohoofdstuk 6: 4/4 enshuffle (triplet feel)
hoofdstuk 7: 1-te-ne op de hihat
hoofdstuk 8: fast rock (kwart noten beats)
hoofdstuk 9: 1-ne-te op de hihat
hoofdstuk 10: beat displacement

hoofdstuk 11: 8ste noten beats met accent op de beat
hoofdstuk 12: gesyncopeerde 8th notes op de hihat
hohoofdstuk 13: 8ste noten beats met accent op de off-beat
hoofdstuk 14: bass drum modulatie

BOEK TWEE (B)

hoofdstuk 1: fills in rock (op snare en twee toms)
hoofdstuk 2: fills in blues (op snare en twee toms)
hoofdstuk 3: fills in rock (met bassdrum toegevoegd)
hoofdstuk 4: fills in blues (met bassdrum toegevoegd)
hohoofdstuk 5: mini fills
hoofdstuk 6: big accents

hoofdstuk 7: independance excersises als fills
hoofdstuk 8: swipes toepassen
hoofdstuk 9: werken met fill systems

MP3-PAKKET

track 1-6: 16de noten even feel
ttrack 7-12: bluesrock (8ste noten triplet feel)
track 13-18: 16de noten triplet feel
track 19-50: big accents
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