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En de tien meest meegespeelde nummers van
2019 zijn...
Welk nummer werd er in 2019 wereldwijd het meest meegespeeld? Wie stoot de play-along-

koning van 2018 - Ed Sheeran - van de troon? Misschien is de meest gejamde hit van 2019 wel

in handen van een koningin of een koningspaar! Met trots presenteren wij de tien songs die het

afgelopen jaar het meest geoefend zijn. Alles wat je wilt weten lees je in dit artikel over de Top

10 Meespeelnummers 2019.

Maar wat voor jaar was 2019 eigenlijk? We doken de Chordify-archieven in en ontdekten dat

het Chordify-algoritme afgelopen jaar het 15 miljoenste liedje heeft gechordifyd en dat de 200

miljoenste unieke bezoeker haar weg naar het muziekplatform heeft gevonden. Na het

doorploegen van deze enorme bergen big data kwamen de tien populairste meespeelliedjes

bovendrijven. Spoiler-alert: het zijn stuk voor stuk prachtige liedjes! 

De Top 10 Meespeelnummers 2019 is gebaseerd op het totaal aantal jams en meespeeltijd

wereldwijd. Welk liedje heb jij het afgelopen jaar het meest geoefend? Wie weet zit jouw

favoriete meespeelnummer er ook bij. Ok, we houden je niet langer in spanning. Van onder

naar boven …

10 Creedence Clearwater Revival - Have You Ever Seen The
Rain

Op nummer 10 vinden we de Amerikaanse band Creedence Clearwater Revival met hun

hitsingle Have You Ever Seen the Rain uit 1971. Dit prachtige recht voor z’n raap-nummer heeft

een makkelijk akkoordenschema, waardoor het heel geschikt is voor beginnende gitaristen die

niet terugdeinzen voor een stevig geluid. 

Hier vind je de akkoorden van Creedence Clearwater Revival - Have You Ever Seen The Rain

https://chordify.pr.co/
https://chordify.net/pages/nl/curious-about-which-ten-songs-were-the-most-popular-in-2018/
https://chordify.net/pages/were-celebrating-milestones-here-at-chordify/
https://chordify.net/pages/were-celebrating-milestones-here-at-chordify/
https://chordify.net/chords/creedence-clearwater-revival-have-you-ever-seen-the-rain-masterofacdcsuckas


9 Somewhere Over the Rainbow - Israel Kamakawiwoʻole

Hoera! Een ukelele-liedje in de Top 2019. En wat voor één! Op nummer 9 vinden we niemand

minder dan de Grote Vriendelijke Reus uit Hawaii: Israel Kamakawiwoʻole. Wereldberoemd

werd hij met zijn versie Somewhere Over the Rainbow uit 1990. Het origineel is geschreven

voor de film The Wizard of Oz die eind jaren 30 uitkwam. Toch mooi dat zo’n klassieker ook in

2019 nog veel harten (en instrumenten) heeft weten te beroeren. 

Hier vind je de akkoorden van Somewhere over the Rainbow - Israel "IZ" Kamakawiwoʻole

8 The Cranberries - Zombie

Afgelopen april kwam het laatste album uit van de Ierse rockgroep The Cranberries. Zangeres

Dolores O'Riordan overleed plotseling in 2018 en op In the End zijn haar laatste opnames te

horen. In de Top 10 Meespeelnummers van 2019 vinden we de grootste Cranberries-hit uit

1994: Zombie. Een ijzersterk nummer dat niet aan je repertoire mag ontbreken. 

Hier vind je de akkoorden van The Cranberries - Zombie

7 Eagles - Hotel California

‘On a dark desert highway’, wie kent hem niet? Deze absolute rockklassieker uit 1977 is ook in

2019 nog ongekend populair. Gitaristen van alle soorten en maten spelen het nummer al jaren

mee. In deze tijd van het jaar kan je daar wat extra jingle bells bij aanzetten hier op Chordify. Je

vind de jingle bells-functie naast de afspeelknop op de Hotel California-song page, voor die

extra kerstige sfeer. 

Hier vind je de akkoorden van Eagles - Hotel California

6 Queen - Bohemian Rhapsody

De gelijknamige film over het leven van Freddie Mercury kwam in de meeste landen in het

najaar van 2018 uit. Mede door het enorme succes van de biopic heeft ook de wereldhit

Bohemian Rhapsody een enorme boost gekregen. Zo stond in januari 2019 deze liveversie met

Koreaanse ondertiteling in de Top 5 meest meegespeelde songs van Azië. 

Hier vind je de akkoorden van Queen - Bohemian Rhapsody

5 Metallica - Nothing Else Matters 

https://chordify.net/chords/official-somewhere-over-the-rainbow-israel-iz-kamakawiwoole-mountainapplecompany
https://chordify.net/chords/cranberries-zombie-lyrics-sweetmerci95
https://chordify.net/chords/eagles-hotel-california-lyrics-1976-hd-knabbel3
https://chordify.net/chords/eagles-hotel-california-lyrics-1976-hd-knabbel3
https://chordify.net/chords/hangeuljamag-queen-bohemian-rhapsody-kwin-bohemian-laebsodi-gyamuttoi
https://chordify.net/chords/queen-bohemian-rhapsody-queenofficial


Op nummer 5 vinden we de symphonische hit van Metallica die het al jaren extreem goed doet

bij absolute beginners. Wanneer je vingertoppen pijn doen, je handen verkrampen en je de

moed net wilt opgeven, is daar Nothing Else Matters als licht in de duisternis. Dat iconische

intro! Zo simpel, zo prachtig … en bovenal prima te doen voor iedereen die voor het eerst een

gitaar aanraakt. 

Hier vind je de akkoorden van Metallica - Nothing Else Matters

4 Ed Sheeran - Perfect 

Daar is hij dan: de meespeelkoning van 2018. Ed Sheeran is ook in 2019 extreem vaak

meegespeeld. Perfect is nog steeds favoriet in de Chordify-community. Dit nummer bestaat uit

vijf akkoorden en is snel te leren. Als jij hem nog niet onder de knie hebt; pak je moment!

Protip: is de akkoordprogressie wat moeilijk voor je? Plaats dan een capo op de eerste fret of

gebruik de transponeerfunctie (onderdeel van Premium) om het makkelijker te maken. 

Hier vind je de akkoorden van Ed Sheeran - Perfect

3 Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

Latinpop zomervibes y’all! Tussen alle klassiekers door is daar dan toch ook de grootste

zomerhit van 2019. Señorita werd in juni uitgebracht en veroverde de hitlijsten over de hele

wereld. Pikant detail: Shawn en Camila hebben sinds 4 juli ook daadwerkelijk een relatie. Waar

wacht je nog op? Pak je Spaanse gitaar erbij en verover de liefde van je leven! Dit liedje gaat je

absoluut helpen. 

Hier vind je de akkoorden van Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

2 Passenger - Let Her Go

Op nummer twee het prachtige Let Her Go - simpel en zeer geschikt voor zowel gitaar en piano

als ukelele. Vorig jaar stond Passenger nog op nummer 8 in de meest meegespeeld nummers

van 2018. Dit jaar is hij zowaar nog vaker meegespeeld! En eerlijk is eerlijk, het is inderdaad

heel moeilijk om zo’n mooi liedje te laten passeren. Of los te laten. 

Hier vind je de akkoorden van Passenger - Let Her Go

1 Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (A Star Is Born)

https://chordify.net/chords/metallica-nothing-else-matters-official-music-video-metallicatv
https://chordify.net/chords/ed-sheeran-perfect-official-music-video-ed-sheeran
https://chordify.net/chords/shawn-mendes-camila-cabello-senorita-lyrics-taj-tracks
https://chordify.net/pages/curious-about-which-ten-songs-were-the-most-popular-in-2018/
https://chordify.net/chords/passenger-let-her-go-official-video-passenger


OVER CHORDIFY

[Dutch version below]

Chordify is an online music service, made for and by music enthusiasts, that transforms music from
YouTube, Deezer, SoundCloud, or your private collection into chords. The service automatically
recognizes chords from the audio signal, and aligns them to the music in a simple and intuitive player
for guitar, piano, and ukulele.

The Chordify web app has been up and running since January 2013. Since then, the company has grown
steadily and organically, in total welcoming over 200 million unique visitors to the platform. To date, 15 million
songs have been chordified by users and over 3 million people have registered to the service.

Over the course of its existence Chordify received a lot of international acclaim, winning the Dutch Pitch Session
at the Northside Festival in New York in 2014 and the San Francisco MusicTech Summit Startup competition in
2015. They were also selected to pitch during The Next Web Conference in New York and were showcased
during the SXSW Festival in Austin, TX.

//

Chordify is een online muziekservice, die muziek van YouTube, Deezer, SoundCloud of jouw privé
collectie omzet in akkoorden. De service herkent de akkoorden uit de muziek automatisch en zet ze op

Voor degenen de maandelijkse Top 5 volgen zal het geen verrassing zijn: het meest

meegespeelde nummer van 2019 is Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper. Het liedje,

afkomstig uit de film A Star Is Born, won meerdere Grammy’s, een Oscar, een Golden Globe en

nog veel meer internationale prijzen. Na zinderende liveoptredens tijdens de bijbehorende

awarduitreikingen schoot de populariteit van de film en de soundtrack nog verder omhoog. 

Het komt maar zelden voor dat een filmverhaal en soundtrack elkaar zo goed versterken.  

Shallow bestaat uit slechts een paar basisakkoorden die zich prachtig laten spelen op zowel

gitaar als piano. Komt dit doordat Bradley gitaar speelt en Gaga’s voorkeur naar de piano

uitgaat? 

Een ding is zeker: of je Shallow nou wel of niet hebt toegevoegd aan je repertoire, het is een

absoluut terechte winnaar van deze Top 10 2019. Lady Gaga en Bradley Cooper zijn het meest

meegespeelde duo van 2019, van harte gefeliciteerd! 

Hier vind je de akkoorden van Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (A Star Is Born)

https://chordify.net/pages/tag/top-5/
https://chordify.net/chords/shallow-lady-gaga-lyrics-the-laughing-lion


muziek in een simpele en intuïtieve muziekspeler.

De Chordify WebApp is al sinds januari 2013 online. Sindsdien is het bedrijf gestaag en organisch gegroeid, en
heeft het meer dan 200 miljoen unieke bezoekers mogen verwelkomen. Tot op de dag van vandaag zijn er al 15
miljoen liedjes gechordified door de gebruikers en hebben zich meer dan 3 miljoen mensen geregistreerd bij de
service.

In de jaren dat Chordify bestaat heeft het bedrijf veel internationale waardering gekregen, wat resulteerde in het
winnen van de Dutch Pitch Session bij het Northside Festival in New York in 2014 en de San Francisco
MusicTech Summit Startup competitie in 2015. Chordify was ook geselecteerd om te pitchen tijdens de Next
Web Conference in New York en presenteerde zichzelf tijdens de SXSW Festival in Austin, TX.
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