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SPORTSPROKKELS 
 
 
 

Hallo sportende KLJ’er, 
 
 
Inderdaad, hij is er weer! De bundel met de nieuwe sportfeestreeksen: hét meest gelezen stukje literatuur 
tijdens de zomermaanden, voor wie houdt van een sportieve KLJ-uitdaging.  
 
Dit jaar zijn er maar liefst zeven nieuwe reeksen. De KLJ-sportmonitoren hebben de voorbije maanden 
het beste van zichzelf gegeven om de beschrijvingen op punt te zetten en alles onder de knie te krijgen. 
Nu is het aan jullie! 
Vendeliers kunnen hun gading vinden in de nieuwe muziekreeksen voor Gilden en Hoofdgilden, beiden 
op stevige muziek van Live. Voor het wimpelen werden eveneens twee spiksplinternieuwe muziekreeksen 
uitgewerkt: ‘The heat is on’ bij het Basiswimpelen, en ‘Summer Son’ van Texas voor de 
keurwimpelgroepen. 
Dé opmerkelijkste nieuwigheden komen dit jaar van het DLO-front. Met de nieuwe bondsreeks ‘Men in 
Black’ doet de hip-hop en street-dance z’n intrede in het KLJ-dansgebeuren. Verder zijn er de nieuwe 
volksdansen, met als blikvanger een heuse stokkendans als parendans. 
‘Blijvers’ zijn The Pointer Sisters met ‘I’m so excited’ en ‘Here comes the sun’ van The Beatles. 
 
Hopelijk bezorgen de KLJ-sporten jullie opnieuw een massa toffe momenten die bol staan van plezier, 
inspanning, grappen en grollen. De rijkgevulde sportfeestkalender doet iedereen alvast reikhalzend 
uitkijken naar de - hopelijk zonnige - zomervakantie.  
Maak er elke zondag opnieuw een feestelijk en sportief KLJ-gebeuren van! 
 
Tenslotte nogmaals een woord van dank aan de samenstellers van de verschillende reeksen, en aan de 
sportmonitoren en monitrices voor het aanleren ervan. 
 
 
En nu... de beuk erin! 
 
 
 
Sportieve groeten, 
 
 
Tom Schiettecat, 
nationaal sportverantwoordelijke KLJ. 
 
 
 
 
Opgelet! Vorig jaar ontving elke afdeling een exemplaar van het vernieuwde LVG- en DLO-reglement. 
Wie dit inmiddels mocht kwijtgespeeld zijn, kan steeds een nieuwe bundel opvragen op het nationaal KLJ-
secretariaat (tel.: 016/47.99.99). 
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Muziekreeks Gilden: ‘Merica’ - Live 
 
Muziekreeks Hoofdgilden: ‘The Dolphin’s Cry’ - Live 
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MUZIEKREEKS GILDEN  
 
 

Muziek ‘Merica’ - Live 
 
 

Afkortingen  
 
   R : rechts (rechter) 
   L : links (linker) 
   O : onder 
   B : boven 
   V : voor 
   A : achter 
 

 
Opstellingen  
 
8 
 
* (*) * 
*  * * 
*  * * 
  * 
 
 
 
Beginhouding 
 
Vendeliers in strekstand, vlag horizontaal in gewone greep op HH. 
Punt naar rechts. 
 
Oefening I 
 
• Lus rechts zonder de armen te strekken; onmiddellijk gevolgd door een grote draai voor het lichaam 

(ROLBRO); de vlag vanuit O links optrekken tot op BH; 
• horizontale draai op BH links en rechts; 
• wanneer de vlaggepunt vooraan komt, laten zakken tot op HH; 
• Achtbeweging op HH (geen platte acht – zie figuur) tot vooraan; 

 
               FIGUUR!!!! 
 

• éénmaal rond het middel (VLAR); 
• lood voor het lichaam brengen en met de linkerhand het lood vastnemen; 
• achterwaartse voorstellingsdraai op HH tot rechtsnaast op HH; 
• met één hand telloorzwaai boven het hoofd, vertrekkend met het lood achter de heup, tot 

rechtsnaast op HH. 
 
Oefening II 
 
• Voorwaartse 1 1/2de voorstellingsdraai (BVOABVO) op HH met twee handen; 
• voorstellen van rechts naar links; 
• voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• voorstelbeweging tot vlag 135° links, overgaand in  2 1/4de verticale draai voor het lichaam 

(L135°BROL BROLBR) eindigend rechtsnaast op HH; 
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wanneer de vlag de tweede maal boven is plaatst de vendelier de rechtervoet één pas naar rechts, 
onmiddellijk gevolgd door het bijzetten van de linkervoet; 

• voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• vlag met voorstelbeweging (dit is zonder handenwisseling) tot boven brengen en een grote draai 

achter het lichaam maken, dwz dat de vlag door de rechterhand van boven naar onder en weer 
naar boven getrokken wordt; 

• grote draai voor het lichaam (BLOR), vlag eindigend rechtsnaast het lichaam op HH; 
• voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• voorstelbeweging tot vlag 135° rechts, overgaand i n 2 1/4de verticale draai voor het lichaam 

(R135°BLOR BLORBL) eindigend linksnaast op HH; 
wanneer de vlag de tweede maal boven is plaatst de vendelier de linkervoet één pas naar links, 
onmiddellijk gevolgd door het bijzetten van de rechtervoet; 

• voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• vlag met voorstelbeweging (dit is zonder handenwisseling) tot boven brengen en een grote draai 

achter het lichaam maken, dwz dat de vlag door de linkerhand van boven naar onder en weer naar 
boven getrokken wordt; 

• grote draai voor het lichaam (BROL), vlag eindigend linksnaast het lichaam op HH; 
• voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• voorstellen van links naar rechts. 
 
Oefening III 
 
• Voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• vlag tot rechts schuinachter 135° brengen en 1 1/2 de achterwaartse voorstellingsdraai (BAOVBA); 
• krachtige draai (R135°OLBRO) voor het lichaam en o ndertussen draait de vendelier 120° linksom; 
• twee wiekslagen links op BH, gevolgd door een 1/2de wiekslag rechts op BH tot rechts schuinachter 

135°; 
• krachtige draai (R135°OLBRO) voor het lichaam en o ndertussen draait de vendelier 120° linksom; 
• achtbeweging op HH (geen platte acht – zie figuur) gevolgd door 1/2de achterwaartse 

voorstellingsdraai (BAO); 
 
 
      FIGUUR!!!! 
 
 

• krachtige draai (R135°OLBRO) voor het lichaam en o ndertussen draait de vendelier 120° linksom; 
• de vlag vanuit O links optrekken tot op BH; 
• horizontale draai op BH (LRLR), de vlag eindigt rechtsnaast op HH; 
• éénmaal traag rond het middel (RVLAR); 
• heupworp met de rechterhand, vlag opvangen in tegengestelde greep linksnaast op SH; 
• achtbeweging linksachter en linksvoor, vlag laten zakken tot op heuphoogte; 
• vlaggenspelworp van links naar rechts, vlag opvangen in gewone greep rechtsnaast op SH; 
• achtbeweging rechtsachter en rechtsvoor, vlag laten zakken tot op HH; 
• vlaggenspelworp van rechts naar links, vlag opvangen in tegengestelde greep linksnaast op HH. 
 
Oefening IV 
 
• Voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• voorstellen van links naar rechts; 
• voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• voorstelbeweging tot vlag 135° rechts, overgaand i n 2 1/4de verticale draai voor het lichaam 

(R135°BLOR BLORBL) eindigend linksnaast op HH; 
wanneer de vlag de tweede maal boven is plaatst de vendelier de linkervoet één pas naar links, 
onmiddellijk gevolgd door het bijzetten van de rechtervoet; 

• voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• vlag met voorstelbeweging (dit is zonder handenwisseling) tot boven brengen en een grote draai 

achter het lichaam maken, dwz dat de vlag door de linkerhand van boven naar onder en weer naar 
boven getrokken wordt; 

• grote draai voor het lichaam (BROL), vlag eindigend linksnaast het lichaam op HH; 
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• voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• voorstelbeweging tot vlag 135° links, overgaand in  2 1/4de verticale draai voor het lichaam 

(L135°BROL BROLBR) eindigend rechtsnaast op HH; 
wanneer de vlag de tweede maal boven is plaatst de vendelier de rechtervoet één pas naar rechts, 
onmiddellijk gevolgd door het bijzetten van de linkervoet; 

• voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• vlag met voorstelbeweging (dit is zonder handenwisseling) tot boven brengen en een grote draai 

achter het lichaam maken, dwz dat de vlag door de rechterhand van boven naar onder en weer 
naar boven getrokken wordt; 

• grote draai voor het lichaam (BLOR), vlag eindigend rechtsnaast het lichaam op HH; 
• voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• voorstellen van rechts naar links. 
 
Oefening V 
 
Opmerking: De vlag is nu in tegengestelde greep! 
 

• Voorwaartse voorstellingsdraai (OABVO); 
• vlag tot links schuinachter 135° brengen en de sto k onder de vlag doortrekken; 
• kapslag van L135° tot punt boven de grond voor het  lichaam en ondertussen draait de vendelier 

120° rechtsom; 
• vlag voor het lichaam verticaal brengen; 
• twee wiekslagen rechts op BH, gevolgd door een 1/2de wiekslag links op BH tot links schuinachter 

135°; 
• kapslag van L135° tot punt boven de grond voor het  lichaam en ondertussen draait de vendelier 

120° rechtsom; 
• vlag voor het lichaam verticaal brengen; 
• achtbeweging op HH (geen platte acht – zie figuur) gevolgd door 1/2de achterwaartse 

voorstellingsdraai (BAO); 
 
 
             FIGUUR!!!! 
 
 
 

• kapslag  van L135° tot punt boven de grond voor he t lichaam en ondertussen draait de vendelier 
120° rechtsom; 

• vlag voor het lichaam verticaal brengen en terug laten zakken tot op SH, de punt wijst naar voor; 
• horizontale draai op BH (RLRL), vlag eindigt linksnaast op HH; 
• éénmaal rond het middel (LVRAL). 
 
 
Oefening VI 
 
 
Opmerking: De vlag is opnieuw in gewone greep! 
 
 
 
• Wiekslag rechts en links, tot voor op HH; 
• vlag op HH voor het lichaam van links naar rechts brengen, over de rechterelleboog draaien tot 

achter de rug en linksnaast neemt de linkerhand de vlag over; 
• halve platte acht met twee handen (tegengestelde greep !) schuin rechts voor het lichaam; 
• vlag op HH voor het lichaam van rechts naar links brengen, over de linkerelleboog draaien tot 

achter de rug en rechtsnaast neemt de rechterhand de vlag over, punt tot voor; 
• vlag in de rechterhand rechtsnaast optrekken met gestrekte arm via boven en achter tot horizontaal 

voor het lichaam op heuphoogte; 
• greepwissel naar de linkerhand en linksnaast optrekken met gestrekte arm via boven en achter tot 

voor; 
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• vlag met beide handen vastgrijpen in gewone greep en onmiddellijk 1 ¼ verticale draai voor het 
lichaam (ORBLOR) eindigend rechtsnaast op SH. 

 
 
Oefening VII 
 
• Verticale draaiworp (RBLORB) voor het lichaam, terwijl de vendelier 180° linksom onder de vlag 

doordraait en de vlag verticaal in gewone greep opvangt; 
• twee wiekslagen links en de vlag onmiddellijk doortrekken tot rechtsonder; 
• vlag rechtsnaast tot op SH brengen; 
• verticale draaiworp (RBLORB) voor het lichaam, terwijl de vendelier 180° linksom onder de vlag 

doordraait en de vlag verticaal in gewone greep opvangt; 
• achtbeweging op HH (geen platte acht – zie figuur) gevolgd door 1/2de achterwaartse 

voorstellingsdraai op HH; 
 
 
             FIGUUR!!!!!! 
 
 

• lood achter de rechterheup brengen en heupworp (RVLAR), terwijl de vendelier 180° linksom onder 
de vlag doordraait, vlag opvangen met de punt naar voor 

• horizontale draaien op HH (LR), eindigend met de punt rechtsnaast het lichaam; 
• lood achter de rechterheup brengen en heupworp (RVLAR), terwijl de vendelier 180° linksom onder 

de vlag doordraait, vlag opvangen met de punt naar voor 
• twee grote draaien (OLBROLBRO) voor het lichaam, onmiddellijk gevolgd door een wiekslag (LR). 
 
Oefening VIII 
 
• 3/4de achtbeweging op HH (geen platte acht – zie figuur), de vlag eindigt dus rechtsnaast op 

kniehoogte; 
 
 
              FIGUUR!!!!!! 
 
 

• lood achter de rechterknie brengen en knieworp (RVLAR), terwijl de vendelier 180° linksom onder 
de vlag doordraait, vlag opvangen met de punt naar voor; 

• wiekslag links, 1/2de wiekslag rechts tot punt naar achter op SH; 
• draaiworp rechtsnaast, opvangen in tegengestelde greep; 
• 1/2de wiekslag links tot punt naar achter op SH; 
• draaiworp linksnaast, opvangen in gewone greep; 
• horizontale draaien op HH (LR), eindigend met de punt rechtsnaast het lichaam; 
• de vendelier draait 180° linksom; 
• uitvalbeweging naar links (de linkervoet zet een stap opzij), waarbij de vlag tot schuin links 135° 

wordt opgetrokken (het bovenlichaam draait mee met de vlag); 
• vlag via O naar schuin rechts 135 °  brengen (het bovenlichaam draait mee met de vlag) 
• de stok onder het doek doortrekken 
• ¾de achtbeweging: links schuinopwaarts 135 °; rech ts schuinopwaarts 135 ° (terwijl de vlag naar 

rechts beweegt de linkervoet bijzetten) en de punt met een vloeiende beweging tot op de grond 
brengen (recht voor het lichaam). 

 
 
    FIGUUR!!!!!!!!! 
 
 
 
Patrick Vervaecke 
Vendelmonitor West-Vlaanderen 
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MUZIEKREEKS HOOFDGILDEN 
 

Muziek   The Dolfin’s Cry - LIVE 
 

Afkortingen 
  

R : rechts (rechter) 
L : links (linker) 
O : onder 
B : boven 
V : voor 
A : achter 
H : horizontaal 
HH : heuphoogte 
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Beginopstelling 
 

 
0|0 0|0 

jury 
 
 
 
 
 

---------ô   ô--------- 
     1      2 

 
 
 

---------ô   ô--------- 
     3      4 

 
 
 

---------ô   ô--------- 
     5      6 

 
 
 

---------ô   ô--------- 
     7      8 
 
 
 
 
 
Beginhouding 
 
De vendeliers staan gestrekt met het gezicht naar de jury.  Vlag in gewone greep voor 2-4-6-8 en in 
tegengestelde greep voor 1-3-5-7 , punt aan de buitenkant zijwaarts  op de grond en het lood voor het 
lichaam op HH.  De afstand tussen de 2 rijen is ongeveer 2,5 vendellengte en tussen de vendeliers 
van 1 rij ongeveer 2 vendellengtes. 
 
 
 
 
Seconden 
 
0-2 
 
 
3-5 
 
 
 
6-10 
 
 
 
 
11-12 

Liedtekst 
 
The way you ‘re bathed in 
light 
 
Reminds me of that night 
 
 
 
God laid me down into 
youre rose  
 
 
 
Garden of trust  

Reeksbeschrijving 
 
2-4-6-8: Telloorzwaai RVLAR boven het hoofd tot R op SH.  
1-3-5-7: Telloorzwaai LVRAL boven het hoofd tot L op SH. 
 
2-4-6-8: Voorstel R naar L tot HH.  
1-3-5-7: Voorstel L naar R tot HH. 
Voorsteldraai OABVO. 
 
2-4-6-8: Voorstel L naar R tot HH. Halve platte acht L. 
1-3-5-7: Voorstel R naar L tot HH. Halve platte acht R.  
2-4-6-8: Grote draai met gestrekt armen ORBL. 
1-3-5-7: Grote draai met gestrekt armen OLBR. 
 
2-4-6-8: Verder H vlag van L naar R bewegen. 
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13-15 
 
 
 
 
 
 
 
16-18 
 
19-21 
 
21-23 
 
 
24-25 
 
 
 
 
 
25-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
32-33 
 
 
 
 
 
34-36 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
And I was swept away  
 
 
 
 
 
 
 
With nothin’ left to say  
 
Some helpless fool yeah  
 
I was lost  
 
 
In a swoon of peace  
 
 
 
 
 
You’re all I need to find  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So when the time is right  
 
 
 
 
 
 
 
 
Come to me sweetly,  
 
 
 
 
 
Come to me  
 
 
 
 
 
 

1-3-5-7: Verder H vlag van R naar L bewegen. 
2-4-6-8: L hand lost en R hand draait vlag verder over de elleboog 
langs achter tot L naast, punt wijst naar voor (RALV) Greepwissel 
naar L hand. 
1-3-5-7: R hand lost en L hand draait vlag verder over de elleboog 
langs achter tot R naast, punt wijst naar voor (LARV). Greepwissel 
naar R hand. 
 
2-4-6-8: Vertikale draaiworp L naast met L hand VBAOV. 
Opvangen met L hand wanneer punt voorraan is en verder 
doordraaien VBA en dan H terug naar voor draaien ALV. 
1-3-5-7: Vertikale draaiworp R naast met R hand VBAOV. 
Opvangen met L (!) hand wanneer punt voorraan is en verder 
doordraaien VBA en dan H terug naar voor draaien ARV. 
(vanaf hier vendelen alle vendeliers op dezelfde manier) 
 
R hand bijnemen en H draaien R en L. 
 
Halve platte acht R. 
 
Grote draai met gestrekte armen OLBR. 
Verder H vlag van R naar L bewegen. 
 
R hand lost en L hand draait vlag verder over de elleboog langs 
achter tot R naast punt wijst naar voor (LARV). Greepwissel naar 
R hand.  
1-3-5-7: Vlag vliegensvlug terug met de L hand vooraan 
overnemen. (vanaf hier begint opnieuw symmetrie). 
 
2-4-6-8: Met de L voet over de vlag stappen in voor-achterwaartse 
spreidstand (L knie 90° en R been achterwaarts gest rekt) en de 
vlag horizontaal naar L brengen. 
Greepwissel naar tegengestelde greep met R hand in knieholte. 
1-3-5-7: Met de R voet over de vlag stappen in voor-achterwaartse 
spreidstand (R knie 90° en L been achterwaarts gest rekt) en de 
vlag horizontaal naar R brengen. 
Greepwissel naar gewone greep met L hand in knieholte. 
2x voorsteldraaien OABVOABVO. 
 
2-4-6-8: Greepwissel met de R hand alleen naar zwaartepunt. 
Vlag onder het achterwaarts geheven R been naar R brengen 
LAR. 
Terug in strekstand komen door L voet bij R voet te plaatsen. 
1-3-5-7: Greepwissel met de L hand alleen naar zwaartepunt. 
Vlag onder het achterwaarts geheven L been naar L brengen RAL. 
Terug in strekstand komen door R voet bij L voet te plaatsen. 
 
2-4-6-8: Telloorzwaai met één hand (R) boven het hoofd (RVLAR). 
L hand aan het tegengewicht brengen. 
1-3-5-7: Telloorzwaai met één hand (L) boven het hoofd (LVRAL). 
R hand aan het tegengewicht brengen. 
 
2-4-6-8: Vertikale draai (RBLORB) voor het lichaam tot HH L. 
R hand lossen en met L hand alleen halve platte acht R. 
Vlag H terug naar L brengen en verder doordraaien naar achter 
over de elleboog (RVLARV) met greepwissel naar R hand en 
verder H doordraaien tot L. 
1-3-5-7: Vertikale draai (LBROLB) voor het lichaam tot HH R. 
L hand lossen en met R hand alleen halve platte acht L. 
Vlag H terug naar R brengen en verder doordraaien naar achter 
over de elleboog (LVRALV) met greepwissel naar L hand en 
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37-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41-42 
 
 
 
 
 
 
43-44 
 
 
45-46 
 
 
 
 
 
46-47 
 
 
 
 
 
 
48-50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51-53 
 
 
 
 
 
 
 
54-57 

 
 
 
 
Come to me  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Love will lead us,  
 
 
 
 
 
 
Alright  
 
 
Love will lead us,  
 
 
 
 
 
She will lead us  
 
 
 
 
 
 
Can you hear the dolphin’s 
cry ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
See the road rise up to 
meet us  
 
 
 
 
 
 
It’s in the air we breathe 

verder H doordraaien tot R. 
 
2-4-6-8: L hand aan het tegengewicht brengen en vertikale 
draaiworp (LBROLBR) en vlag opvangen in gewone greep op HH. 
Vlag verder laten dalen tot juist boven de grond en met een 
draaitje (AOV) (richtingsverandering) vlag terug naar boven 
bewegen tot R schuin opwaarts (135°). 
Terug een draaitje (VBA) (richtingsverandering). 
1-3-5-7: R hand aan het tegengewicht brengen en vertikale 
draaiworp (RBLORBL) en vlag opvangen in tegengestelde  greep 
op HH. 
Vlag verder laten dalen tot juist boven de grond en met een 
draaitje (AOV) (richtingsverandering) vlag terug naar boven 
bewegen tot L schuin opwaarts (135°). 
Terug een draaitje (VBA) (richtingsverandering). 
 
2-4-6-8: Kapslag tot L H en terzelfdertijd draait de vendelier 90° L 
om.  
Voorstelbeweging zonder greepwissel van L naar R. 
1-3-5-7: Kapslag tot R H en terzelfdertijd draait de vendelier 90° R 
om.  
Voorstelbeweging zonder greepwissel van R naar L. 
 
2-4-6-8: Vlaggespelworp van R naar L. 
1-3-5-7: Vlaggespelworp van L naar R. 
 
2-4-6-8: Platte acht L naast, beginnend naar achter en dan naar 
voor. 
1-3-5-7: Platte acht R naast, beginnend naar achter en dan naar 
voor. 
Greepwissel naar kneukelgreep. 
 
2-4-6-8: L om rond het lichaam (LARV). 
Halve telloorzwaai (VLA) boven het hoofd met R hand tot boven 
de R schouder. 
1-3-5-7: R om rond het lichaam (RALV). 
Halve telloorzwaai (VRA) boven het hoofd met L hand tot boven 
de L schouder. 
 
2-4-6-8: L hand bijnemen en telloorzwaai R naast het lichaam 
(ABVOAB) en vlag verder met R hand alleen doordraaien 
(BVOAB) met lood R van de elleboog tot onder de oksel. Vlag is 
dan vertikaal met de punt naar boven. 
Vlag achter de rug horizontaal brengen tot de punt naar R wijst. 
1-3-5-7: R hand bijnemen en telloorzwaai L naast het lichaam 
(ABVOAB) en vlag verder met L hand alleen doordraaien 
(BVOAB) met lood L van de elleboog tot onder de oksel. Vlag is 
dan vertikaal met de punt naar boven. 
Vlag achter de rug horizontaal brengen tot de punt naar L wijst. 
 
2-4-6-8: Greepwissel naar L hand en omgekeerde heupworp 
(RALVRALV) in de L heup zodat de vlag een vrije draai maakt 
boven het hoofd. Opvangen in gewone greep boven de 
rechterschouder, punt naar voor. 
1-3-5-7: Greepwissel naar R hand en omgekeerde heupworp 
(LARVLARV) in de R heup zodat de vlag een vrije draai maakt 
boven het hoofd. Opvangen in gewone greep boven de 
rechterschouder, punt naar voor.  
Vanaf hier vendelen alle vendeliers dezelfde bewegingen. 
Telloorzwaai R en ondertussen stappen de twee rijen naar elkaar 
toe, zodat de vendeliers twee aan twee naast elkaar komen te 
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57-58 
 
58-1:01 
 
 
 
 
 
 
 
1:02-1:04 
 
1:05-1:08 
 
1:08-1:13 
 
 
 
1:14-1:15 
 
 
 
1:15-1:18 
 
 
 
1:18-1:21 
 
 
 

tonight  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Love will lead us  
 
She will lead  
us  
 
 
 
 
 
 
Oh yeah, we meet again  
 
It’s like we never left  
 
Time in between was just a  
 
dream   
 
Did we leave this place?   
 
 
 
This crazy fog surrounds 
me  
 
 
You wrap youre legs 
around me  
 
 

staan (zie figuur). Vertikale draaiworp R naast en opvangen in 
gewone greep en de vlag vooraan laten dalen tot H op kniehoogte. 
 

0|0 0|0 
jury 

 
 
 

     2 
                                            -------<o 
                                                      o>------- 
      1 

 
    4 

                                            -------<o 
                                                      o>------- 
      3 

 
     6 

                                            -------<o 
                                                      o>------- 
      5 

 
                                                     8 
                                           -------<o 
                                                     o>------- 
     7 
 
Halve grote 8 op kniehoogte L tot voor (VBLV). 
 
Halve grote 8 op kniehoogte R tot R zijwaarts (VBR) + in 
strekstand komen en met de vlag op HH zijwaarts R (punt wijst 
naar R) draaien de vendeliers nu in drie stappen (L-voet schuin 
zijwaarts en vendeliers ¼ toer L-om, R-voet en terzelfdertijd ½ toer 
L-om en L-bij) twee aan twee L-om rond elkaar, zodat ze met hun 
gezicht naar elkaar staan. (volgorde vendeliers t.o.v. jury is dan 1-
2-3-4-5-6-7-8). 
 
Voorstel van R naar L + voorsteldraai (OABVO). 
 
Voorstel van L naar R + voorsteldraai (OABVO). 
 
1 ½  kleine platte 8 schuin (45°) A, schuin V en schuin  A. 
 
Grote achterwaartse draai (VBAORV) met gestrekte R-arm. 
 
Richtingsverandering en vlag terug H naar R rechts zijwaarts 
brengen + voorstel R naar L zonder greepwissel en terzelfdertijd 
draaien de vendeliers ½ toer L-om (rug aan rug) 
 
Vlag licht H opwerpen tot op BH en terug opvangen met R-hand 
alleen aan bovenkant tegengewicht en de vlag rust H op BH op de 
R-arm. 
 
Vertikale draai voor het lichaam (RBLORBL) met enkel de 
R-hand (tijdens de draai de R-arm naar boven strekken om 
de vlag boven de grond te laten passeren). 
 
Vendeliers maken nu twee aan twee een H draai rond het lichaam 
zoals bij dubbel brechts (doorgeven van elkaars vlag). 
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1:22-1:26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:26-1:29 
 
 
 
1:29-1:31 
 
 
 
 
 
1:32-1:34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:34-1:36 
 
 
 
 
1:37-1:38 
 
 
1:39-1:40 
 
1:40-1:43 
 
 
 
1:44-1:46 
 
 
 
 
1:47-1:49 
 
 

All I can do to try  
 
 
 
 
 
and breathe  
 
 
 
Let me breathe  
 
 
 
So that I  
 
 
 
 
 
So we can go together! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Love will lead us,  
 
alright  
 
 
Love will lead us,  
 
 
She will lead us  
 
Can you hear the dolphin’s  
 
cry?    
 
See the road rise up to 
meet  
 
us  
 
It’s in the air we breathe 
tonight  

Lage vlaggespelworp van R naar L tot op BH en opvangen met L-
hand alleen aan bovenkant tegengewicht en de vlag rust H op BH 
op de L-arm. 
 
Vertikale draai voor het lichaam (LBROLBR) met enkel de L-hand 
(tijdens de draai de L-arm naar boven strekken om de vlag boven 
de grond te laten passeren). 
 
Vendeliers maken nu twee aan twee een H draai rond het lichaam 
zoals bij dubbel brechts (doorgeven van elkaars vlag) maar in 
tegengestelde richting (L-om). 
 
Vendeliers 3-7 zetten een kleine stap  naar links e n vendeliers 
4-8 draaien met het gezicht naar voor tot ze naast vendelier 3-
7 komen te staan (+/- 1m tussen beide vendeliers). 
Wiegbeweging met punt  naar boven en terug lood naar achter 
in de richting van de beweging naar de volgende fig uur.  
 
Breekworp in richting van verplaatsing (1-2-5-6 zijwaarts en 3-4-7-
8 schuin naar voor) naar twee rijen en opvangen in tegengestelde 
greep. Alle vendeliers kijken naar voor. 
 

0|0 0|0 
jury 

 
 
                          |                  |              |                | 
                          |  1              | 3           |  4            | 2 
                         ô                 ô             ô              ô  
                                                      
 
 
                          |                  |              |                | 
                          |  5              | 7           |  8            | 6 
                         ô                 ô             ô               ô  
 
 
Wiekslag L. 
 
Draaiworp L. 
 
 
Onder voorwaarts geheven been R tot R met voorstel van R naar 
L rond voorwaarts gestrekt been.  
 
Voorstel van L naar R. 
 
1 ½  wiekslag R (RABVRAB) 
 
Draaiworp R. 
 
Onder voorwaarts geheven been L tot L met voorstel van L naar R 
rond voorwaarts gestrekt been.  
 
Voorstel van R naar L tot schouderhoogte. 
 
H telloorzwaai boven het hoofd (LVRAL) en vrije H draaiworp 
boven het hoofd + opvangen in gewone greep boven R schouder. 
 
Telloorzwaai R naast (ABVOAB). Vlag verder vertikaal naar V 
bewegen tot op kniehoogte en verder H naar R brengen. 



Katholieke Landelijke Jeugd 17 Sportfeestreeksen 1998 

1:50-1:51 
 
 
1:51-1:54 
 
 
 
1:55-1:57 
 
 
 
 
 
1:58-2:00 
 
 
2:01-2:02 
 
2:02-2:04 
 
 
2:04-2:06 
 
2:07-2:10 
 
 
 
 
 
2:11-2:13 
 
 
2:14-2:20 
 
 
 
 
 
 
 
2:21 
 
 
 
2:28 
 
2:30-2:33 
 
 
 
2:34-2:36 
 
2:37-2:38 
 
 
2:40-2:41 
 
2:43-2:46 
 
 
2:47-2:50 

 
Love will lead us  
 
 
She will lead  
 
us 
 
Live is like a shooting star  
 
 
 
 
 
It don’ t matter who you are  
 
 
If you only run  
 
for cover,  
 
 
It’s just a waste of time  
 
We are lost ‘til we are found  
 
 
 
 
 
This phoenix rises up from 
the ground  
 
And all these wars 
 
are over  
 
 
 
 
 
Over  
 
 
 
Over  
 
Singin’ la da da da da da da 
 
 
Over  
 
Come to me  
 
 
Come to me  
 
Yeah la da da da da da da  
 
 

 
Vlaggespelworp van R naar L terwijl de vendeliers terug in 
strekstand komen. 
Grote draai (LORB) voor het lichaam. 
 
Omgekeerde draaiworp (BLORB) voor het lichaam en vertikaal 
opvangen in gewone greep + verder doordraaien tot L, 
richtingsverandering en met R-hand alleen de vlag terug naar R 
brengen, ondertussen voorover draaien en de vlag over de rug 
draaien.  
 
Overnemen met de L-hand en een H draai boven het hoofd 
(VRALV). 
 
Verder 1 draai (VRAL) rond de knieën 
 
Knieworp boven het hoofd + opvangen in gewone greep als de 
punt naar L wijst. 
 
1 ½ Wiekslag R (OABVOAB). 
 
Omgekeerde draaiworp (BROLB) voor het lichaam en vertikaal 
opvangen in tegengestelde greep + verder doordraaien tot R, 
richtingsverandering en met L-hand alleen de vlag terug naar L 
brengen, ondertussen voorover draaien en de vlag over de rug 
draaien.  
 
Overnemen met de R-hand en een H draai boven het hoofd 
(VLARV). 
 
Verder 1 draai (VLAR) rond de knieën. 
 
Knieworp boven het hoofd + opvangen in gewone greep als de 
punt naar R wijst.  Vanaf R  vlag geleidelijk laten dalen tot 
kniehoogte, vooraan L-hand aan tegengewicht nemen en vlag H 
via V  en L naar A brengen. Vervolgens vertikaal naar voor (ABV) 
en daarna H naar R.  
 
Terug in strekstand komen en terzelfdertijd een voorstel van R 
naar L + voorsteldraai (OABVO).  Halve voorstel van L naar R (tot 
vertikaal) en vertikale draai voor het lichaam tot R H. 
 
Voorsteldraai (OABVO). 
 
Voorstel zonder greepwissel achter de rug (RBL) en verder 
doordraaien (LORB) + dubbele grote draai voor het lichaam 
(BLORBLOR). 
 
Voorsteldraai (OABVO). 
 
Halve voorstel Van R naar L (tot vertikaal) en vertikale draai voor 
het lichaam tot L H. 
 
Voorsteldraai (OABVO). 
 
Voorstel zonder greepwissel achter de rug (LBR) en verder 
doordraaien (ROLB) + grote draai voor het lichaam (BROL). 
 
2-4-6-8 blijven naar voor kijken en maken nog een extra grote 
draai (BROL) . 
1-3-5-7 maken ook nog een extra grote draai (BROL) voor het 



Katholieke Landelijke Jeugd 18 Sportfeestreeksen 1998 

 
 
 
 
 
 
 
2:51-2:54 
 
 
 
 
 
2:55-2:55 
 
2:56-2:57 
 
 
2:58-3:00 
 
 
 
 
 
3:01-3:03 
 
 
 
 
 
 
3:04-3:06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3:07-3:08 
 
3:08-3:11 
 
 
3:11-3:14 
 
3:15-3:17 

Come to me 
 
 
 
 
 
 
 
Love will lead us, alright  
 
 
 
 
 
Love will lead us,  
 
She will lead us  
 
 
Can you hear the 
dolphin’s cry ?   
 
 
 
 
See the road rise  
 
up to meet us  
 
 
 
 
It’s in the air we breathe 
tonight  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Love will lead us  
 
She will lead  
us 
 
Live is like a shooting star  
 

lichaam, maar draaien aan het einde ½ toer met de vlag mee 
zodat ze naar achter kijken. 
2-3-6-7 doen tijdens de extra grote draai een stap zodat ze dichter 
bij de jury komen te staan. 
 
Wiegbeweging + terzelfdertijd kwartdraai L om.  
Breekworp met wissel tussen 1-4, 2-3, 5-8, 6-7 (opgelet vlaggen 
kruisen elkaar, vandaar het stapje door 2-4-6-8 bij de vorige 
oefening). Opvangen in gewone greep en terug op twee rechte 
rijen komen.  
 
Grote achterwaartse draai R naast (VBAOVB). 
 
Achterwaartse draaiworp (BAOVBA) + opvangen in gewone greep. 
 
1-3-6-8 Kwartdraai L om + vlag meebewegen naar L en platte acht 
L en R tot punt terug naar voor wijst. 
2-4-5-7 Kwartdraai R om + vlag naar L bewegen voor halve platte 
acht L en dan halve platte acht R tot punt naar voor wijst. 
Achterwaartse grote draai. 
 
Wiegbeweging naast het lichaam. 
 
Achterwaartse draaiworp met vlagwissel (1-5, 3-7, 4-8, 2-6) en 
vliegsvlug 180° omdraaien om de aankomende vlag op te vangen  
in gewone greep en laten dalen tot H boven de R- schouder punt 
naar achter. 
 
H telloorzwaai boven het hoofd (ARVLAR) + vrije H draaiworp 
boven het hoofd. Opvangen in gewone greep als punt naar R wijst. 
Tijdens deze oefening bewegen de vendeliers naar volgende 
figuur en draaien allemaal met de vlag mee met het aangezicht 
naar de jury: 
 
 

0|0 0|0 
jury 

 
 
                                                                       
                                 1                                   2 
                         ô-� ô----     ô             ô        ô----ô     
                                             3            4     
                                            ô----        ô---- 
                                             7            8 
                                            ô----        ô---- 
                                  5                                 6 
                         ô�   ô----    ô             ô        ô----ô  
 
 
Op schouderhoogte blijven en Vlag H naar L brengen. 
 
Omgekeerde draaiworp voor het lichaam (LBROLB).  
Grote draai voor het lichaam (BROLBR). 
 
Onder L voorwaarts gestrekt been + telloorzwaai L-naast. 
 
Onder R voorwaarts gestrekt been + telloorzwaai R-naast. 
 
Vlag via V naar R over de R elleboog naar A bewegen en over de 
L schouder werpen (zie leermeesters) en vliegensvlug terug 
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3:18-3:21 
 
 
 
3:22-3:24 
 
 
3:24-3:27 
 
3:28-3:30 
 
 
3:31-3:34 
 
 
 
3:35 
 
 
3:38 
 
 
3:42-3:45 
 
 
 
3:46-3:48 
 
 
 
 
 
3:49-3:50 
 
 
3:50-3:52 
 
 
3:52-3:55 
 
 
 
 
 
3:55-3:58 
 
 
 
3:58-4:01 
 
 
4:02-4:03 
 
4:03-4:07 
4:07-4:24 
 

It don’ t matter who you are  
 
If you only run for cover,  
 
 
 
It’s just a waste of time  
 
 
We are lost ‘til we are found  
 
This phoenix rises up from 
the ground  
 
And all these wars are over  
 
 
 
Over  
 
 
Over 
 
 
Over 
 
 
 
Love will lead us, alright  
 
 
 
 
 
Love will lead us,  
 
 
She will lead us  
 
 
Can you hear the 
dolphin’s cry ?   
 
 
 
 
See the road rise up  
to meet us  
 
 
It’s in the air we breathe 
tonight  
 
love will lead us  
 
She will lead us  
… alright  
Ohyeah 
… 
 

opvangen met de R hand. 
 
De vlag H verder bewegen tot R en van daar een verticale draai 
(RBLORBL) voor het lichaam maken. 
 
Onder R voorwaarts gestrekt been + telloorzwaai R-naast. 
 
Onder L voorwaarts gestrekt been + telloorzwaai L-naast. 
 
 
Vlag via V naar L over de L elleboog naar A bewegen en over de 
R schouder werpen (zie leermeesters) en vliegensvlug terug 
opvangen met de L hand. 
 
1 ½ wiekslag L + draaiworp  L naast en opvangen in gewone 
greep. 
 
1 ½ wiekslag R + draaiworp  R naast en opvangen in gewone 
greep. 
 
Opnieuw w iekslag R tot V + wiegbeweging naast het lichaam en 
zijwaartse breekworp + opvangen in gewone greep en 
achterwaartse grote draai (BARV) naast het lichaam. 
 
Schaarsprong (met beide benen wisselend over de vlag springen) 
zonder greepwissel + vlag verder H doordraaien (VLA) over de R 
elleboog en via R terug naar V + direct heupworp uit de R heup 
met vrije draai boven het hoofd en opvangen in tegengestelde 
greep. 
 
Voorstel van L naar R. 
 
 
H naar L en ½  platte acht LA met greepwissel naar tegengestelde 
greep en vlag H terug naar V bewegen. 
 
Schaarsprong (met beide benen wisselend over de vlag springen) 
zonder greepwissel + vlag verder H doordraaien (VRA) over de L 
elleboog en via L terug naar V + direct heupworp uit de L heup met 
vrije draai boven het hoofd en tegengestelde greep opvangen. 
 
Draaiworp (LBROLBR) en bij “up” vlag verpakken en lage 
breekworp voor het lichaam en opvangen in tegengestelde greep. 
 
Met beide handen vlag op de R schouder leggen en vrije draai 
rond de hals (zie Brabantse reeks) + vlag terugnemen boven de R 
schouder. 
 
Via ABV terug naar R en voorstel van R naar L. 
 
Voorstel van L naar R.  
Horizontale draai L en R met beide handen en terwijl de muziek 
uitsterft langzaam strijken van de vlag terwijl de vendelier 1x ter 
plaatse rondgaat en de vlag L naast neerlegt zoals bij de Brechts 
reeks. 
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Veel vendelplezier en vooral een dikke proficiat voor jullie 
inzet, jullie bijdrage aan het vendelen binnen KLJ en veel 
succes voor de beginnende hoofdgilden! 
 
Hendrik Hebberecht 
Vendelmonitor Oost Vlaanderen 
 
Bij vragen mag je mij altijd contacteren:  
 
Tel. 0477/33.99.19 
E-mail Kirdneh@pi.be 
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WIMPELREEKSEN 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Basisreeks Basiswimpelen: ‘Here comes the sun’ – The Beatles 
 
 Muziekreeks Basiswimpelen: ‘The heat is on’ – Glen Frey 
 
 Muziekreeks Keurwimpelen: ‘Summer Son’ – Texas  
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BASISREEKS BASISWIMPELEN 

 
 

Muziek  ‘Here comes the sun’ - The Beatles 
 
 

Afkortingen 
 
   O: onder 
   B: boven 
   R: rechts 
   L: links 

 
 

Beginopstelling 
 
Gehurkt met linkervoet voor rechtervoet met rechterschouder naar de jury. Vlag op ooghoogte horizontaal 
midden voor. 
 
 

Beschrijving 
 

A Platte acht + telloorzwaai  

1-4 
5-8 

9-12 
13-16 

 Rust 
Platte acht LR + telloorzwaai L, telloorzwaai R, 
ondertussen ¼ draai R. over R-schouder 
Platte acht RL + telloorzwaai R, telloorzwaai L 
L achter doorgeven met gestrekte armen, ondertussen 
rechtkomen, vlag midden voor boven brengen, L-voet 
bijzetten. 

B Wiekslagen  

1-8 
9-16 

 Dubbele wiekslag LLRR, enkele wiekslag LRLR 
Platte acht LR boven + telloorzwaai L, L achter 
doorgeven met gestrekte armen, op L-heuphoogte 
eindigen 

C Voorstelling  

1-8 

9-16 

 2 voorstellingen met draaitjes L, ondertussen 2 
voorwaartse bijtrekpassen L, 2 voorstellingen met 
draaitjes R, ondertussen 2 voorwaartse bijtrekpassen R, 
stap L, ondertussen vlag van R-heuphoogte langs boven 
naar midden voor onder, ½ draai over R-schouder, 
ondertussen vlag langs boven tot midden onder voor.  
Platte acht LR beneden, ondertussen L-voet bijzetten 
Idem 1-8, eindigen met vlag op L-heuphoogte 
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D Refrein met frontale draai en zigzag  

1-16 

1-4 

 1+½ frontale draai ORBL, ondertussen 2 zijwaartse 
bijtrekpassen R, eindigen met L-schouder naar jury toe, 2 
draaitjes BROL boven, 1+½ frontale draai ROLB, 
ondertussen 2 zijwaartse bijtrekpassen L, L achter 
doorgeven met gestrekte armen, ondertussen volledige 
draai over L-schouder, ondertussen stap RLR bijzetten en 
vlag naar midden voor boven.  Zigzag met afgeronde 
hoeken LRLRLR 
L-achter doorgeven met gestrekte armen R-achter 
doorgeven met gestrekte armen. 

E Zonnen  

1-8 

9-16 

 2 voorstellingen met draaitjes R op heuphoogte, 2 zonnen 
L.  Voorstel L.  Voorstel R, zon L tot op L-heuphoogte 
Idem 1-8 maar R wordt L en L wordt R 

F Refrein  

1-16 
1-4 

 Idem D maar 2 i.p.v. 1½ frontale draai BLOR 

G Vlagroeren + platte acht  

1-16 

1-16 

1-16 

1-8 

 Dubbel vlagroeren: RRLL, R doorgeven, R telloorzwaai, 
R-hand op de rug.  Dubbele platte acht: RRLL boven, R 
telloorzwaai, R doorgeven 
Enkel vlagroeren  RLRL, R doorgeven, R telloorzwaai, R-
hand op de rug.  Enkele platte acht RLRL boven, R 
telloorzwaai, R doorgeven tot schuin R onder 
Zigzag, in vier tellen, met scherpe hoeken naar boven 
LRL midden, achterwaartse wiekslag R, achterwaartse 
wiekslag L. 
Zigzag, in vier tellen, met scherpe hoeken naar onder 
RLR midden, achterwaartse wiekslag L, achterwaartse 
wiekslag R 
¼ frontale draai L langs onder tot op L-schouderhoogte, 
½ frontale draai R langs onder tot op R-schouderhoogte, 
½ frontale draai L langs onder tot op L-heuphoogte, 2 
tellen rust 

H Voorstelling  

1-16  Idem C.  Volledige herhaling 

I Refrein  

1-16  Volledige herhaling D tot en met de zigzag met afgeronde 
hoeken, eindigen op L heuphoogte 

J Draai rond het lichaam  
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1-4 

5-8 
1-8 

9-16 

1-4 

 1+½ frontale draai ORBL, L draaien rond het lichaam, 
eindigen op L-heuphoogte 
Herhaling 1-4, maar eindigen midden voor 
2 tellen vlag naar midden boven voor brengen.  Zigzag 
met afgeronde hoeken naar onder LRLRLR 
Herhaling 1-8, ondertussen gaan zitten in hurkzit met L-
voet voor R-voet, R-voet achter plaatsen 
¼ draai over L-schouder, ondertussen L achter 
doorgeven met gestrekte armen tot midden onder voor 
met punt van de grond 

 
Cynthia Haepers 
Wimpelmonitrice Vlaams-Brabant 
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MUZIEKREEKS BASISWIMPELEN 
 
 
Muziek  ‘The heat is on’ – Glen Frey 
 
 
Afkortingen 
 
   R : rechts (rechter) 
   L : links (linker) 
   O : onder 
   B : boven 
   V : voor 
   A : achter 

 
Beginhouding 
 
Rechtopstaand, aangezicht naar de jury, vlag midden boven (armen gestrekt). 
 
 
Beschrijving 

 
 
1. 
1-4 vlag midden onder brengen 
1-8 dubbele platte 8 LLRR 
1-8 omgekeerde zigzag met afgeronde hoeken naar boven LRLR 
1-8 dubbele platte 8 LLRR 
1-8 zigzag met afgeronde hoeken naar benenden LRLR 

vlag midden boven brengen 
 
 
2. 
1-4 1+3/4 voorwaartse wiekslag L, eindigen schouderhoogte L-achter 
5-8 1+1/2 telloor R, eindigen midden voor 
1-4 1+3/4 voorwaartse wiekslag R, eindigen schouderhoogte R-achter 
5-8 1+1/2 telloor L, eindigen midden voor 
1-8 dubbele achterwaartse wiekslag LLRR 
1-8 enkele achterwaartse wiekslagen LRLR 
1 achterwaarts draaitje op L-heuphoogte 
2-3 achterwaarts draaitje op L-heuphoogte, tegelijkertijd R-voet opzij en L-voet bijzetten 
4-6 voorstelling RLR 
7-8 achterwaarts draaitje op R-heuphoogte, tegelijkertijd L-voet opzij en R-voet bijzetten 
9-11 voorstelling LRL 
12-13 achterwaarts draaitje op L-heuphoogte, tegelijkertijd stap voor met L-voet en R-voet bijzetten 
14-15 voorstelling RL 
1-4 vlag R doorgeven met R-hand 
5-8 telloor R met L-hand, eindigen midden boven, R-hand op de rug 
1-4 dubbele platte 8 RRLL (vlag met beide handen vastnemen) 
5-8 zigzag met afgeronde hoeken RLRL, eindigen midden onder 
 
 
3. 
1-4  2 voorwaartse bijtrekpassen met L-voet 
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tegelijkertijd 1+3/4 achterwaartse wiekslag R, eindigen R-achter op heuphoogte 
1-2 vlag langs voor van R-achter naar L-achter op heuphoogte, R-voet bij L-voet plaatsen 
1-3 vlag langs boven recht naar midden voor onder 
1-8 2 achterwaartse bijtrekpassen met L-voet, 2 achterwaartse bijtrekpassen met R-voet (!R-voet blijft 

achter L-voet staan) 
 tegelijkertijd dubbele platte 8 LLRR 
1-4 2 voorwaartse bijtrekpassen met R-voet 
 tegelijkertijd 1+3/4 achterwaartse wiekslag L, eindigen L-achter op heuphoogte 
5-6 vlag langs voor van L-achter naar R-achter op heuphoogte, L-voet bij R-voet plaatsen 
1-2 vlag langs boven recht naar midden voor onder, L-voet bij R-voet plaatsen 
1-8 2 achterwaartse bijtrekpassen met R-voet, 2 achterwaartse bijtrekpassen met L-voet 
 tegelijkertijd dubbele platte 8 RRLL 
1-4 2 achterwaartse bijtrekpassen met R-voet 
 tegelijkertijd halve platte 8 RR 
 vlag recht naar midden boven brengen, L-voet bij R-voet plaatsen 
 vlag naar midden onder brengen 
 
 
4. Refrein 1  
1-4 vlag midden boven brengen, 1 + 3/4 frontale draai LBRO, eindigen L-heuphoogte 
 tegelijkertijd 2 zijwaartse bijtrekpassen L 
5-8 vlag langs onder van L-heuphoogte naar R-heuphoogte en terug naar L-heuphoogte 
1-4 2 zonnen R, eindigen L-heuphoogte 
5-8 voorstelling RL 
1-4 1 + 1/2 frontale draai ORBL, eindigen R-heuphoogte 
 tegelijkertijd 2 zijwaartse bijtrekpassen R 
5-8 vlag langs onder van R-heuphoogte naar L-heuphoogte en terug naar R-heuphoogte 
1-4 2 zonnen L, eindigen R-heuphoogte 
5-8 voorstelling LR 
1-4 vlag L doorgeven rond het lichaam 
 
 
5. 
1-4 dubbele platte 8 onder LLRR 
5-8 omgekeerde zigzag met afgeronde hoeken naar boven LRLR 
1-4 1 + ¾ voorwaartse wiekslag L, eindigen schouderhoogte L-achter 
5-8 1 + ½ telloor R, eindigen midden voor 
1-4 1 + ¾ voorwaartse wiekslag R, eindigen schouderhoogte R-achter 
5-8 1 + ½ telloor L 
1-4 vlag L doorgeven, eindigen L schuin onder 
5-8 vlagroeren LL, onder naast de voeten 
1-4 vlagroeren voor lichaam onder RL  
5-8 vlagroeren RR, onder naast de voeten 
 
 
6. 
1-4 2 achterwaartse wiekslagen LL, tegelijkertijd 2 achterwaartse bijtrekpassen L 
5-8 2 achterwaartse wiekslagen RR, tegelijkertijd 2 achterwaartse bijtrekpassen R 
1-4 telloor L, ondertussen L-voet bijzetten 
5-8 telloor R 
1-4 2 voorwaartse wiekslagen LL, tegelijkertijd 2 voorwaartse bijtrekpassen L 
5-8 2 voorwaartse wiekslagen RR, tegelijkertijd 2 voorwaartse bijtrekpassen R 
1-4 telloor L, ondertussen L-voet bijzetten 
5-8 telloor R, eindigen midden boven      
1-2 V naar beneden RLRL (zie figuur)           
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V-oefening:           �       3 
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7. Refrein 2 
1-2 vlag midden boven brengen, lichaam 1/8 draaien over R-schouder, tegelijkertijd 2 zijwaartse 

bijtrekpassen L met L-voet en L-arm op schouderhoogte gestrekt in het verlengde van het 
lichaam met de handpalm neer + tegelijkertijd 2 frontale draaien met R-hand BROL 

5-8 lichaam 1/4 draaien over L-schouder, voorwaarste wiekslag LR, tegelijkertijd R-voet bij L-voet 
plaatsen 

1-4 lichaam 1/4 draaien over L-schouder, tegelijkertijd 2 zijwaartse bijtrekpassen L met L-voet en L-
arm op schouderhoogte gestrekt in het verlengde van het lichaam met de handpalm neer + 
tegelijkertijd 2 frontale draaien met R-hand BROL (eindigen midden boven) 

5-8 lichaam 1/8 draaien over L-schouder (rug naar de jury), 2 zonnen L, eindigen midden boven 
1-4 vlag midden boven brengen, lichaam 1/8 draaien over R-schouder, tegelijkertijd 2 zijwaartse 

bijtrekpassen L met L-voet en L-arm op schouderhoogte gestrekt in het verlengde van het 
lichaam met de handpalm neer + tegelijkertijd 2 frontale draaien met R-hand BROL 

5-8 lichaam 1/4 draaien over L-schouder, voorwaarste wiekslag LR, tegelijkertijd R-voet bij L-voet 
plaatsen 

1-4 lichaam 1/4 draaien over L-schouder, tegelijkertijd 2 zijwaartse bijtrekpassen L met L-voet en L-
arm op schouderhoogte gestrekt in het verlengde van het lichaam met de handpalm neer + 
tegelijkertijd 2 frontale draaien met R-hand BROL (eindigen midden boven) 

5-8 lichaam 1/8 draaien over L-schouder (rug naar de jury), 2 zonnen L, eindigen midden boven 
1-4 vlag R doorgeven rond het lichaam en tegelijkertijd lichaam 180° draaien over R-schouder, 

aangezicht naar de jury, vlag eindigen op R-heuphoogte 
 
 
8. 
1-4 2 voorwaartse draaitjes op R-heuphoogte, tegelijkertijd zitten op R-knie 
5-8 voorstelling L met 2 voorwaartse draaitjes 
 tegelijkertijd zitten op L-knie 
1-4 voorstelling R met 2 voorwaartse draaitjes, tegelijkertijd zitten op voeten 
5-8 voorstelling L met 2 voorwaartse draaitjes  
1-2 vlag langs voor naar R-achter 
3-4 vlag langs boven naar midden onder, tegelijkertijd rechtzitten 
5-6 enkele platte 8 neer RL 
7-8 achterwaartse wiekslag RL 
1-2 enkele platte 8 boven, RL 
3-4 achterwaartse wiekslag RL, eindigen midden boven 
5-8 telloor R, tegelijkertijd R-knie omhoog 
1-4 telloor L, tegelijkertijd rechtstaan 
5-8 vlag L doorgeven, eindigen L-heuphoogte 
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9. 
1 achterwaarts draaitje op L-heuphoogte 
2-3 achterwaarts draaitje op L-heuphoogte, tegelijkertijd R-voet opzij en L-voet bijzetten 
4-6 voorstelling RLR 
7-8 achterwaarts draaitje op R-heuphoogte, tegelijkertijd L-voet opzij en R-voet bijzetten 
9-11 voorstelling LRL 
12-13 achterwaarts draaitje op L-heuphoogte, tegelijkertijd stap voor met L-voet en R-voet bijzetten 
14-15 voorstelling RL 
1-4 vlag R doorgeven met R-hand 
5-8 telloor R met L-hand (R-hand op de rug), eindigen midden boven 
1-4 dubbele platte 8 RRLL (vlag met beide handen vastnemen) 
5-8 zigzag met afgeronde hoeken neer RLRL, eindigen midden onder 
 
 
10. 
herhaling oefening 3 
 
 
11. Refrein 3 
herhaling Refrein 1, uitgezonderd de laatste 4 tellen 
 
 
12. Refrein 4 
herhaling Refrein 2, laatste 4 tellen vervangen door: 
 
met de rug naar de jury blijven, vlag tot midden boven brengen en dan traag naar midden onder, tip van 
de vlag op de grond 
 
 
 
 
 
 
Sabine Janssens 
Wimpelmonitrice Oost-Vlaanderen  
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MUZIEKREEKS KEURWIMPELEN 
 
 

Muziek  ‘Summer Son’ – Texas (uitvloeien vanaf 3’25”) 
 
 
Afkortingen 
 
 

B = boven M = midden 1-2-3-4-5-6-7-8 = plaatsaanduiding wimpeliers 
O = onder V = voor 1-8 = tellen 
L = links R = rechts  

 
 
Beginopstelling 
 

kruisvorm, gezicht naar het midden gericht 
ehurkt L-voet voor R-voet, vlag MOV met gestrekte armen, 
punt van de grond 
 
 
 5 

 | 
 6 

 | 
  3 - 4-  - 8 - 7 
 | 

 2 

 | 

 1 
 
1. Houding met gezicht naar jury 

1-8 1-2-5-6 
 
3-4-7-8 

In 4 trage tijden vlag tot BMV brengen, ondertussen langzaam recht staan, R-
voet bij L-voet plaatsen. 
In 4 trage tijden vlag tot BMV brengen 

1-8 1-2 
3-4 
5-6 
7-8 

4 zonnen L, boven wisselen 
Platte acht O, LRLR 
4 zonnen R, boven wisselen 
Platte acht O, RLRL 

9-16 1-2 
3-4 
 
5-6 
7-8 

4 zonnen R, boven wisselen 
4 zonnen R, boven wisselen, ondertussen rechtstaan en kwartdraai over 
Lschouder 
4 zonnen L, boven wisselen 
4 zonnen L, boven wisselen, ondertussen rechtstaan en kwartdraai over 
Lschouder 

17-24 1-2-3-4 

5-6-7-8 

¼ frontale draai ROLB, ondertussen kwartdraai over Rschouder, Lvoet voor 
R voet 
½ voorwaartse wiekslag R, evenwicht op Rvoet 
Kwartdraai over Rschouder, ondertussen 1+1/2 frontale draai OLBR 
¼ frontale draai LORB, ondertussen kwartdraai over Lschouder, Lvoet voor 
R voet 
½ voorwaartse wiekslag R, evenwicht op Rvoet 
Kwartdraai over Rschouder, ondertussen 1+1/2 frontale draai OLBR 

25-32  ½ frontale draai ORBL 
½ frontale draai OLBR 
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1+1/2 frontale draai ORBLOR 
 
2. Ruitvorm met platte acht 

1-8 1-3-5-7 

2-4-6-8 

Dubbele platte acht O, LLRR, ondertussen ter plaatse stappen LLRR 
Enkele platte acht O, LRLR, ondertussen ter plaatse stappen LRLR 
(Nr. 2 kwartdraai over Rschouder; nr. 4 halve draai over Rschouder; nr. 6 
Halve draai over Lschouder) 
Dubbele platte acht B, LLRR (voorwaartse bijtrekpas LR) 
Enkele platte acht B, LRLR (voorwaarts stappen LRLR) 

9-16 1-3-5-7 

 

2-4-6-8 

Dubbele platte acht B, LLRR (ter plaatse stappen LLRR) 
Enkele platte acht B, LRLR, eindigen op heuphoogte MV (ter plaatse stappen 
LRLR) 
 
(Draait zich met gezicht naar jury) 
Dubbele platte acht O, LLRR (ter plaatse stappen LLRR) 
Enkele platte acht O, LRLR, eindigen op heuphoogte MV (ter plaatse 
stappen LRLR) 

17-24 

25-32 

 4 draaitjes BLOR van MV naar R op heuphoogte 
1+1/4 L draaien rond het lichaam 
4 draaitjes BROL van MV naar L op heuphoogte 
1+1/4 R draaien rond het lichaam 

 
3. Achtvorm voor het lichaam 

1-8  Achtvorm voor het lichaam MROLMRBL, eindigen op R-heuphoogte 
2 achterwaartse draaitjes op R-heuphoogte, eindigen MV 

9-16  Achtvorm voor het lichaam MLORMLBR, eindigen op L-heuphoogte 
2 achterwaartse draaitjes op L-heuphoogte, eindigen MV 

17-24  Idem 1-8 
25-32  Idem 9-16 
 
4. Vierkant met 1/4de wiekslagen 
 

(2-4-6-8 verplaatsen zich schuin naar hoeken van vierkant, 2-8 voorwaarts, 4-6 achterwaarts, gezicht blijft 
naar jury gericht) 
1-2  ¼ achterwaartse wiekslag R, ondertussen Rbeen knikken 
3-4  ¼ voorwaartse wiekslag R, ondertussen Lbeen knikken 
5 
6 

 ¼ achterwaartse wiekslag L (knik R) 
¼ voorwaartse wiekslag L (knik L) 

7 
8 

 ¼ achterwaartse wiekslag R (knik R) 
¼ voorwaartse wiekslag R (knik L) 

9-16  Idem 1-8, maar R=L en L=R (uitgezonderd de benen), eindigen met 
vlag op Rheuphoogte 
4 5 6 
3 / / / 
4 7 
/   / 
2 1 8 
/ / / 
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5. Refrein 

1-8  Benaming: vlinderoefening      (kleine bijtrekpas) 
1+1/2 frontale draai OLBROL, achter rug, verpakken R naar L 
½ frontale draai BLOR, ondertussen halve draai over Lschouder 
1+1/2 frontale draai ORBLOR achter rug, verpakken L naar R 

9-16  (Lhand op rug) 
½ voorwaartse wiekslag R, ondertussen Lvoet voor 
1+1/2 achterwaartse wiekslag R, ondertussen Lvoet bijzetten, Rvoet achter) 
1+1/2 voorwaartse wiekslag R, ondertussen Rvoet bijzetten, Lvoet voor) 

17-24  (Lhand op rug) 
¼ achterwaartse wiekslag R, ondertussen halve draai over Rschouder en 
zitten op Lknie 
Enkele platte acht O,LR 

25-32  Achterwaartse wiekslag L, ondertussen rechtkomen 
1+1/2 achterwaartse wiekslag R 
Voorwaartse wiekslag L 
Voorwaartse wiekslag R 

 
6. Diagonaal 

1-8  (1-7-8 verplaatsen zich schuin rechts achterwaarts met bijtrekpas) 
(3-4-5 verplaatsen zich schuin links voorwaarts met bijtrekpas) 
(2-6 ter plaatse stappen LLRR) 
Dubbele voorwaartse wiekslag LL 
Dubbele voorwaartse wiekslag RR 

9-16  Platte acht O, LR; ondertussen Lvoet voor, 
Rvoet voor en buigen, achterwaartse wiekslag 
L, ondertussen Lvoet achter, 1+1/2 achterwaartse 
wiekslag R, ondertussen Rvoet achter 
 
 
 
 

17-24  Idem 1-8 

25-32  Idem 9-16 
 
7. Al lopend verplaatsen op diagonaal 

1-8  1+1/2 frontale draai RBLO, ondertussen zijwaartse bijtrekpas R 
R doorgeven met gestrekte armen, ondertussen halve draai over Rschouder 
vlag tot BMV 

9-16 1-2-3-4 

5-6-7-8 

1+1/2 frontale draai RBLO, ondertussen zijwaartse bijtrekpas R 
R doorgeven met gestrekte armen tot op R heuphoogte, ondertussen draai 
over Rschouder 
Idem 1-8, maar vlag doorgeven tot op Lheuphoogte 

17-30  Diagonaal verplaatst zich in looppas over 135° in wijzerzin tov de jury 
31-32 1-2-3-4 

5-6-7-8 

Kwartdraai over Rschouder 
Kwartdraai over Lschouder 

 
8. Verticale lijn met 1/4de wiekslagen 

1-8  Idem oefening 4, 1-8 2 
 3 

9-16  Idem oefening 4, 9-16 1 
 4 
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   8 
 5 

   7 
 6 

 
9. Refrein 

1-8 1-2-7-8 

 
3-4-5-6 

Benaming: Vlinderoefening     (ter plaatse stappen) 
1+1/2 frontale draai OLBROL achter rug, verpakken R naar L,½ frontale 
draai BLOR, ondertussen halve draai over Lschouder 
1+1/2 frontale draai ORBLOR achter rug, verpakken L naar R 
1+1/2 frontale draai OLBROL achter rug, verpakken R naar L ondertussen 
bijtrekpas L 2 
½ frontale draai BLOR, ondertussen halve draai over Lschouder 3 
1+1/2 frontale draai ORBLOR achter rug, verpakken R naar L ondertussen 
bijtrekpas R 1 

9-16  Idem oefening 5, 9-16 4 
17-24  Idem oefening 5, 17-24 8 
25-32  Idem oefening 5, 25-32 7 

 5 
 6 

 
10. Twee verticale rijen met uitval 

1-32 1-2-7-8 

 

voorstellingsdraaitjes RR 
voorstelling L, ondertussen R-voet zijwaarts verplaatsen 
voorstelling R, ondertussen R-voet bijzetten 
voorstellingsdraaitjes LL 
vlag langs onder van L-heup naar R-heup, ondertussen L-voet zijwaarts 
verplaatsen 
vlag langs onder van R-heup naar L-heup, ondertussen L-voet bijzetten en 
kwartdraai over R-schouder 
achterwaartse wiekslag LRR 
zigzag met afgeronde hoeken van B naar O, LRLR 

1-32 3-4-5-6 voorstellingsdraaitjes LL 
voorstelling R, ondertussen L-voet zijwaarts verplaatsen 
voorstelling L, ondertussen L-voet bijzetten 
voorstellingsdraaitjes RR 
vlag langs onder van R-heup naar L-heup, ondertussen R-voet zijwaarts 
verplaatsen 
vlag langs onder van L-heup naar R-heup, ondertussen R-voet bijzetten en 
kwartdraai over L-schouder 
Achterwaartse wiekslag RLR 
Zigzag met afgeronde hoeken van B naar O, LRLR 

 
11. Cirkel maken met vlagroeren 

  (Tijdens de oefening wordt een cirkel gevormd, kwartdraai over R-schouder, 
uitgezonderd nummers 2-6) 

1-8  Dubbel vlagroeren LL, ondertussen huppelpas L 
Dubbel vlagroeren RR, ondertussen huppelpas R 
Enkel vlagroeren L, ondertussen stap L 
Enkel vlagroeren R, ondertussen stap R 
¼ wiekslag L + ¼ achterwaartse wiekslag L, ondertussen huppelpas L 

9-16  Idem 1-8, maar L=R en R=L 
17-24  Idem 1-8 2 1 
25-32  Idem 9-15 

3 8 
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4 7 

5 

 
12. Vlagroeren, draaitjes, zigzag en telloor in cirkel 

1-8  Dubbel vlagroeren LL, ondertussen kwartdraai over L-schouder (gezicht naar 
midden cirkel) 
Dubbel vlagroeren RR 

9-16  2 achterwaartse draaitjes LL op heuphoogte, vlag horizontaal van L naar R 
2 achterwaartse draaitjes RR op heuphoogte 

17-24  Zigzag met scherpe hoeken van R-heuphoogte tot BR, LRLR 
25-32  Telloor L + telloor R 
 
13. Zonnen 

1-8  4 zonnen R, ondertussen 4 bijtrekpassen R (bij laatste zon halve draai over R-
schouder) 

9-16  4 zonnen R, ondertussen 4 bijtrekpassen L 
 
14. Refrein (gezicht naar buitenkant van de cirkel) 

1-8  Idem oefening 5, 1-8 
9-16  Idem oefening 5, 9-16 
17-24  Idem oefening 5, 17-24 
25-32  Achterwaartse wiekslag L, R-knie bijzetten 

1+1/2 achterwaartse wiekslag R 
Voorwaartse wiekslag L + voorwaartse wiekslag R 

 
15. Grondoefening 

1-8  Telloor L, zijwaarts L gaan zitten 
Telloor L, ondertussen benen langs R naar V brengen 
Telloor L, ondertussen benen spreiden 

9-16  Platte acht O, LR, ondertussen voorover buigen 
Platte acht B, LR, ondertussen benen sluiten 

17-24  Idem 9-16 
25-28  Vlag met gestrekte armen naar boven brengen, ondertussen op de rug gaan 

liggen 
vlag 45° van de grond, punt naar midden van de cirkel gericht 

 
Cynthia Haepers & Marijke Van Den Broeck 
Wimpelmonitrices Vlaams-Brabant 
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DANSREEKSEN 2000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bondsreeks: ‘The Men in Black’ – Will Smith 
 
Vrije Ritmiek: ‘I’m so excited’ - The Pointer Sisters 
 
Parendans: ‘Maculele’ (Brazilië) 
 
Kringdans: ‘Neagra’ (Roemenië) 
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BONDSREEKS 

 
 
Muziek  ‘Men in Black’ – Will Smith 
 
 
 
Beginopstelling 
 

 
JURY 

 
  2 2    2 2 

   2 2    2 2 
     1 1    1 1 
     1 1    1 1 
 
Dit is de ideale opstelling maar indien je met meer of minder bent, kan natuurlijk nog altijd 
iedereen deelnemen!   
De afstand tussen de personen binnen elk groepje bedraagt ongeveer 1m50. 
De afstand tussen de groepen in de breedte is 3m en de groepen in de diepte 1m50. 

 
 

Bijv. zes deelnemers: 
JURY 

   2 2 
   2 2 
     1 1  
 
Bijv. eenentwintig deelnemers:  

JURY 
 

  2 2    2 2 
   2 2    2 2 
     1 1    1 1 
     1 1    1 1 
   2 2 
   2 2 
     1 

 
Structuur van het liedje : 
Intro begin 

4 X beat 
Strofe 1 (10 X 8 tijden)  (4 X 8t) wuifoefening 

(4 X 8t) springoefening 
(2 X 8t) stapbeweging 

Refrein : (4 X 8t)  
Strofe II : (16 X 8t) (2 X 8t) basketoefening 

(4 X 8t) boksoefening 
(1 X 8t) lijnoefening 
(5 X 8t) grondoefening 
(1 X 8t) bounce-oefening 
(1 X 8t) slide-oefening 
(1 X 8t) walkoefening 
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(1 X 8t) freeze-oefening 
 

Refrein : (4 X 8t)  
Strofe III (4 X 8t) (2 X 8t) gemengde oefening 

(boksoefening) 
(1 X 8t) bounce-oefening 
(1 X 8t) vervormde bounce-
oefening 

Refrein :  (4 X 8t)  
Strofe IV : (3 X 8t) (3 X 8t) slotoefening 
 
 
 
Intro muziek  

Groep 1 Groep 2 
 
Beginhouding:  
Een kwartdraai naar links zodat de jury zich 
rechts vooraan van je bevindt, je kijkt dus naar 
groep 2. 
Hurkzit, hielen van de grond maar ze raken 
elkaar, benen open, ellebogen op de knieën, 
handen in elkaar gevouwen boven de ogen en de 
duimen ter hoogte van de slapen, hoofd naar de 
grond gericht.  
 
Bij het starten van de muziek: 
Zachtjes rechtkomen, handen recht omhoog 
duwen, armen gestrekt met handpalmen naar 
boven, vingers dicht (duim bij de vingers). 
De rechterarm draait achterwaarts en je volgt 
mee met je hoofd, ter hoogte van je dij draai je je 
hand met je handpalm naar beneden, je vingers 
wijzen naar voor. 
Je linkerhand blijft onbeweeglijk. 
Je hoofd draai je verder tot je weer naar boven 
(naar je linkerhand) kijkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de beat: 
Vier keer met een schokkende beweging je 
linkerhand naar beneden brengen zodat ze zich 
boven je schouder bevindt (de nadruk ligt op de 
laatste beweging) 

 
Beginhouding:  
Een kwartdraai naar rechts zodat de jury zich links 
vooraan van je bevindt, je kijkt dus naar groep 1. 
Voeten gekruist, rechtervoet achter linker, armen 
lichtjes gebogen, vingers open alsof je een basketbal 
boven je hoofd vasthoudt en je kijkt ook naar je 
handen. 
  
Bij het starten van de muziek: 
Benen blijven gekruist, armen omhoog maar lichtjes 
gebogen alsof je een basketbal in je handen boven je 
hoofd houdt, vingers open. 
Vuisten maken, armen zachtjes laten zakken en kruisen 
ter hoogte van de ogen, tezelfdertijd door de knieën 
buigen, (hurkzit voeten nog altijd gekruist), handen 
komen  gekruist voor de borst. 
 
 
 
 
Deel 2: 
1/2 draai naar rechts, je draait op de tippen van je 
tenen, armen blijven gekruist ter hoogte van de 
schouders 
 
Deel 3: 
Drie keer met een denkbeeldige bal op de grond 
dribbelen met je rechterhand, linkerhand rust op 
linkerdijbeen.  
Dan ga je denkbeeldig kogelstoten, je neemt de kogel 
met je rechterhand ter hoogte van je oor (je vingers zijn 
gespreid), je komt zachtjes recht en draait daarbij een 
½ draai naar links op de rechtervoet,  
linkervoet een beetje vooruit verplaatsen  en 
tegelijkertijd je kogel in je nek leggen (klaar om deze 
weg te gooien). 
 
Bij de beat: 
Je gooit de bal met je rechterhand (vingers open) weg 
(schuin omhoog) in vier tellen met een schokkende 
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Je kijkt naar groep 2,  de jury is rechts. 

beweging,  je komt recht, linkerarm naast lichaam, je 
zet  je voeten samen op de 4de tel, (je zet rechts bij 
links) (op de laatste tel moet de nadruk gelegd worden 
alsof je de bal ver weg gooit) 
 
 
 
Je kijkt naar groep 1, de jury is links. 

 
 
Vanaf nu kan je de muziek duidelijk tellen, Will Smith begint te zingen. 
 
 
Wuifoefening  
 
Tijdens de volgende  oefening knik je constant mee door de benen. 
1 Voeten samen, rechterarm verticaal buigen ter hoogte van de borst en gebalde vuist (duim ligt 

op de vingers) ter hoogte van de schouder, linkerarm naast het lichaam   
2 Idem beweging 1met linkerarm, rechterarm blijft zoals bij 1 
3 Gebalde vuisten komen naar elkaar ter hoogte van de borst, armen horizontaal, voeten 

onbeweeglijk 
4 Rechterarm en linkerarm verticaal buigen ,vuisten ter hoogte van de schouders 
5-6 Armen strekken, vingers open, van rechts naar links wuiven met lichtjes gebogen armen     
7 Idem 4 
en  Rechterarm kruisen voor linkerarm ter hoogte van de schouders 
8 Idem 4 
 
 
 

 Groep 1 Groep 2 
1 Kwartdraai rechts naar de jury met je 

rechtervoet beginnen, rechterarm verticaal 
buigen ter hoogte van de borst en gebalde 
vuist (duim ligt op de vingers) ter hoogte 
van de schouder, linkerarm naast het 
lichaam 

Kwartdraai links naar jury met je rechtervoet te 
beginnen, rechterarm verticaal buigen ter hoogte 
van de borst en gebalde vuist (duim ligt op de 
vingers) ter hoogte van de schouder, linkerarm 
naast het lichaam 

2 Linkervoet bij rechtervoet brengen, idem armbeweging 1 met linkerarm , rechterarm blijft zoals 
bij 1. 

3 Gebalde vuisten naar elkaar brengen ter hoogte van de borst, armen horizontaal, voeten 
onbeweeglijk 

4 Rechterarm en linkerarm verticaal buigen ter hoogte van de schouders, vuisten gebald 
5-6 Armen strekken, vingers open, van rechts naar links wuiven met lichtjes gebogen armen     
7 Idem 4 
en Rechterarm kruisen voor linkerarm ter hoogte van de schouders. 
8 Idem 4 
 Groep 1 Groep 2 
1-8 Kwartdraai naar rechts  

Idem  vorige acht tellen 
Kwartdraai naar links 
Idem vorige acht tellen 

1-8 Kwartdraai naar links 
Idem vorige acht tellen 

Kwartdraai naar rechts 
Idem vorige acht tellen 



Katholieke Landelijke Jeugd 40 Sportfeestreeksen 1998 

 

Springoefening 

 

Bij de eerste vier tellen bewegen de armen automatisch in gekruiste coördinatie 

1 voorwaartse spreidstand rechtervoet vooraan 
2 wisselsprong zodat de linkervoet vooraan staat 
3 wisselsprong rechtervoet vooraan 
4 sprong voeten samenbrengen, armen naast lichaam 
5 sprong benen spreidstand zijwaarts, armen naast lichaam 
6 sprong voeten kruisen, rechter voor linker, armen naast lichaam 
7 sprong benen zijwaartse spreidsprong, armen naast lichaam 
8 ter plaatse springen met gespreide benen, armen naast lichaam 
 

Bij de eerste vier tellen kijk je  mee naar je handen 

1 rechtervoet kruist over linkervoet, door de benen buigen, armen zwaaien naar rechts en langs 
onder 

2 linkervoet stap zijwaarts, door de benen buigen, armen zwaaien los naar links en langs onder 
3 rechtervoet kruist over linkervoet, door de benen buigen, armen zwaaien naar rechts en langs 

onder 
4 linkervoet stap zijwaarts, door de benen buigen, armen zwaaien naar links en langs onder 
5 - 6 rechtervoet schopt  voorwaarts en maakt een cirkelbeweging naar rechts en zet de voet bij 
7 - 8 linkervoet schopt voorwaarts en maakt een cirkelbeweging naar links en zet voet bij 
 
 
Bij de eerste vier tellen bewegen de armen automatisch in gekruiste coördinatie 
(Idem eerste acht tijden van de springoefening) 
1 voorwaartse spreidstand rechtervoet vooraan 
2 wisselsprong zodat de linkervoet vooraan staat 
3 wisselsprong rechtervoet vooraan 
4 sprong voeten samenbrengen, armen naast lichaam 
5 sprong benen spreidstand zijwaarts, armen naast lichaam 
6 sprong voeten kruisen, rechter voor linker, armen naast lichaam 
7 sprong benen zijwaartse spreidsprong, armen naast lichaam 
8 ter plaatse springen met gespreide benen, armen naast lichaam 
 
Bij de eerste vier tellen kijk je  mee naar je handen 
1 linkervoet kruist over rechtervoet, door de benen buigen, armen zwaaien naar links en langs 

onder 
2 rechtervoet stap zijwaarts, door de benen buigen, armen zwaaien naar rechts en langs onder 
3 linkervoet kruist over rechtervoet, door de benen buigen, armen zwaaien naar links en langs 

onder 
4 rechtervoet stap zijwaarts, door de benen buigen, armen zwaaien naar rechts en langs onder 
5 - 6 linkervoet schopt  voorwaartse en maakt een cirkelbeweging naar links en zet de voet bij 
7 - 8 rechtervoet schopt voorwaarts en maakt een cirkelbeweging naar rechts en zet voet bij 
 
 
Stapbeweging 

Iedereen draait  in wijzerzin en legt zijn rechterhand op de rechterschouder van de persoon voor 
je, je hebt dan een cirkeltje met je groep gevormd. 
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1 - 5 vijf stapjes in wijzerzin voorwaarts, te beginnen met rechtervoet  
6 kwartdraai recht met gezicht naar het midden 
7 en 8 drie keer klappen tegen elkaars handen op hoofdhoogte  
Iedereen draait  in wijzerzin en legt zijn linkerhand op de linkerschouder van de persoon voor je, 
je hebt dan een cirkeltje met je groepje gevormd. 
1 - 5 met rechtervoet vijf stapjes in tegen-wijzerzin voorwaarts 
6 kwartdraai links met gezichten naar elkaar toe 
7 en 8 drie keer klappen tegen elkaars handen op hoofdhoogte 
 
Refrein 
 
1 stap met rechtervoet in de richting van je partner die naast je staat 
2 linkervoet bijplaatsen, benen zijn lichtjes gespreid 
3 rechterknie optrekken en rechte hoek vormen, met rechterhand tegen die van je partner 

voor je gezicht klappen 
4 rechtervoet terug neerzetten en rechterarm naast lichaam brengen 
5 linkerknie optrekken en rechte hoek vormen, met linkerhand tegen die van je partner 

voor je gezicht klappen 
6 linkervoet terug neerzetten en linkerarm naast lichaam brengen 
7 kwartdraai links (wie aan de linkerkant van je groepje staat, staat dan met zijn gezicht 

naar de jury, wie aan de rechterkant staat, staat dan  met zijn rug naar de jury), lichtjes 
door de beide benen buigen,  tegelijkertijd klap je ter hoogte van je hoofd met de 
rechterhand tegen de hand van je partner die naast je staat, rechterhiel is van de grond, 
je kijkt naar je partner 

8 door beide benen buigen en je rechteronderarm 180° draaien en tegen de hand van je 
partner die naast je staat klappen, je kijkt naar voor 

 

1 rechtervoet stap voorwaarts, linkerarm verticaal met gebalde vuist, rechterarm 
horizontaal, rechterhand rond linkervuist, tegelijkertijd met je armen een stoot naar 
rechts geven 

2 linkervoet stap voorwaarts, linkerarm horizontaal met gebalde vuist, rechterarm 
verticaal met rechterhand rond linkervuist, tegelijkertijd met je armen een stoot naar 
links geven 

3 Rechtervoet stap voorwaarts, handpalmen tegen elkaar op borsthoogte en onderarmen 
horizontaal, tegelijkertijd stoot naar rechts 

4 Linkervoet stap voorwaarts, handpalmen tegen elkaar op borsthoogte en onderarmen 
horizontaal, tegelijkertijd stoot naar links 

5 Rechtervoet stap voorwaarts, handpalmen blijven samen in bidhouding, je brengt ze 
boven je hoofd, achter je hoofd 

6 Linkervoet bij maar benen blijven gespreid, handen lossen en naar beneden brengen 
7 sprong met hielen schuin naar achter en beide knieën naar elkaar toe gedraaid en 

tegelijkertijd met je handen de buitenzijde van je voeten aantikken 
en benen lichtjes gebogen en gespreid en met je handen op je bovenbeen klappen  
8 zachtjes rechtveren maar benen blijven gebogen, armen lichtjes gestrekt omhoog, 

handpalmen naar elkaar, vingers gespreid, voor je kijken 
 
Bij de volgende oefening draai je met je bovenlichaam en je hoofd mee in de richting van de voet 
die je verplaatst.  
 Groep A  

degenen die met de rug naar de jury 
staan 

Groep B 
degenen die met het gezicht naar de jury 

staan 
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1 - 2 Stap 1/8 draai met je rechtervoet naar 
achter, beide benen zijn lichtjes 
gebogen en gespreid  
Tegelijkertijd armen in W-houding 
brengen, handpalmen naar elkaar 
gericht, vingers dicht (ook je duim!),   
twee keer door je beide benen buigen 
en met je armen twee keer een 
veerbeweging voor-achter met je 
onderarmen en je handen maken, romp 
en hoofd draaien mee in de richting van 
de voet die je net verplaatst hebt 

Stap 1/8 draai met rechtervoet naar achter, 
beide benen zijn lichtjes gebogen en gespreid 
tegelijkertijd de armen in W-houding 
brengen, handpalmen naar elkaar gericht, 
vingers dicht (ook je duim!),  twee keer door 
je beide benen buigen en met je armen twee 
keer een veerbeweging voor-achter met je 
onderarmen en je handen maken, romp en 
hoofd draaien mee in de richting van de voet 
die je net verplaatst hebt 

3 - 4 linkervoet zetten en tegelijkertijd een 
halve draai naar achter langs links 
(zodat je gezicht naar voor komt), beide 
benen zijn lichtjes gebogen en gespreid  
tegelijkertijd met de armen in W-
houding, handpalmen naar elkaar 
gericht, vingers dicht (ook je duim!),  
twee keer door je beide benen buigen 
en twee keer met je armen een 
veerbeweging voor-achter met je 
onderarmen en je handen 

linkervoet een stap achterwaarts zetten, beide 
benen zijn lichtjes gebogen en gespreid  
tegelijkertijd met de armen in W-houding, 
handpalmen naar elkaar gericht, vingers dicht 
(ook je duim!),  twee keer door je beide benen 
buigen en twee keer met je armen een 
veerbeweging voor-achter met je onderarmen 
en je handen 

5 rechtervoet voorwaarts stap zetten, één 
keer met armen en benen dezelfde 
veerbeweging (benen gebogen) maken  

rechtervoet achterwaarts stap zetten, één keer 
met armen en benen dezelfde veerbeweging 
(benen gebogen) maken 

6 linkervoet stap voorwaarts zetten, één 
keer met armen en benen dezelfde 
veerbeweging maken (benen gebogen) 

linkervoet stap achterwaarts zetten, één keer 
met armen en benen dezelfde veerbeweging 
maken 
(benen gebogen) 

7 Idem 5 Idem 5 
8 Idem 6 Idem 6 
 
Beide groepen doen nu dezelfde oefening 
1 kick rechtervoet voorwaarts, je hiel uitduwen, armen naast lichaam, je buigt lichtjes 

door je linkerknie 
2 rechtervoet kruisen over je linkerscheenbeen kruisen, armen naast lichaam, je strekt je 

linkerbeen 
3 kick rechtervoet voorwaarts, je hiel uitduwen, armen naast lichaam, je buigt lichtjes 

door je linkerknie 
en sprong op rechtervoet dus rechtervoet op de grond en linkervoet komt eventjes los van 

de grond, armen naast lichaam 
4 linkervoet op de grond, benen gespreid en lichtjes gebogen, armen naast lichaam 
5 benen dieper gebogen met beide handen net boven je knieën klappen, 
6 nog verder doorbuigen en met je beide handen op de grond klappen en naar de grond 

kijken 
7 lichtjes rechtkomen en met je beide handen net boven je knieën klappen, je kijkt naar 

beneden 
en voor je kijken 
8 armen naast lichaam brengen en al schuivend je voeten bij elkaar zetten 
 
 
Basketoefening 
Beide groepen draaien naar rechts 
 Groep 1 Groep 2 
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Werpoefenening 
1 Kwartdraai naar rechts, bal ter hoogte van 

de borst 
2 Voet bij, bal werpen 
3 Idem 1 
4 Idem 2 
5 Idem 1 
6 Idem2 
7 Idem1 

1 - 8 Dribbeloefening :  
(eigen stijl maar de hele groep doet wel 
hetzelfde) 
een volledige draai over de rechterschouder 
(met rechtervoet beginnen) terwijl je acht 
tijden rondstapt en tegelijkertijd dribbel je 
met een denkbeeldige basketbal, hierbij 
neem je een losse baskethouding aan 
 

8 Voet bijzetten, een sprong maken en de bal 
in een denkbeeldige basketring gooien (goal 
!!!) 

Beide groepen draaien naar links 
1 - 8 Werpoefening : 

Idem oefening groep 2 maar telkens 
kwartdraai naar links maar met je 
rechtervoet beginnen 

Dribbeloefening :  
(eigen stijl maar de hele groep doet wel 
hetzelfde) 
een volledige draai over de linkerschouder (met 
rechtervoet beginnen) terwijl je acht tijden 
rondstapt en tegelijkertijd dribbel je met een 
denkbeeldige basketbal, hierbij neem je een losse 
baskethouding aan 
 

 
Boksoefening 
 
Tijdens de volgende acht tellen armen naast het lichaam houden. 
1 - 4 vier stappen voorwaarts te beginnen met rechts 
5 rechtervoet maakt een halve cirkelbeweging zijwaarts en neerzetten, lichtjes door je rechterknie 

buigen 
6 linkervoet maakt een halve cirkelbeweging zijwaarts en neerzetten, lichtjes door je linkerknie 

buigen 
7 rechterhiel draait naar binnen, rechterbeen lichtjes gebogen 
8 linkerhiel draait naar binnen, linkerbeen lichtjes gebogen 
 
Bij de volgende acht tijden (het boksen) zijn je benen gespreid, lichtjes gebogen en je voeten 
staan schuin  
1 kleine sprong naar rechts, bokshouding aannemen (armen verticaal houden, vuisten maken, 

duim buiten vuist) en je rechterhand iets boven je linkerhand houden 
2 kleine sprong naar links, bokshouding maar linkervuist iets boven rechterhand 
3 kleine sprong naar rechts, rechtervuist uitstrekken (rug van de hand naar boven) 
en rechterhand bij linker brengen 
4 sprong rechts en rechtervuist uitstrekken (rug van de hand naar boven) 
5 kleine sprong naar links, bokshouding aannemen (armen verticaal houden, vuisten maken, duim 

buiten vuist) en je linkerhand iets boven je rechterhand houden 
6 kleine sprong naar rechts, bokshouding maar rechtervuist iets boven linkerhand 
7 kleine sprong naar links, linkervuist uitstrekken (rug van de hand naar boven) 
en  linkerhand bij rechter brengen 
8 sprong links en linkervuist uitstrekken (rug van de hand naar boven) 
  
 
 
Boksoefening 
 
1 - 16 herhaling boksoefening (vorige 16 tellen) 
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Lijnoefening 
 
 Groep A Groep B 
1 - 4 draait over linkerschouder en zet 4 grote 

stappen te beginnen met de rechtervoet, 
zodanig dat je met 4 personen op 1 lijn 
komt, met de rug naar de jury: 
 

draait over rechterschouder en zet 4 grote stappen 
te beginnen met de rechtervoet, zodanig dat je 
met 4 personen op 1 lijn komt, met de rug naar de 
jury: 
 

 Startpositie :                               Eindpositie 
 

Jury                                             Jury 
 
 

B A                                                A 
B A                                                B 
                                                       A 
                                                       B 

5 stap rechts voorwaarts, rechterhand maakt vuist, linkerhand er rond, handen naast rechteroor 
brengen 

6 stap linker voet voorwaarts, handen naast linkeroor brengen 
7 stap rechtervoet voorwaarts, handen naast rechterheup 
8 stap linkervoet voorwaarts, handen naast linkerheup 
  
  
 
 
 
 
Grondoefening 
 

 Groep A Groep B 
1 Rechtervoet stap zijwaarts over 

linkerschouder, armen blijven naast lichaam 
rechtervoet stap zijwaarts over 
rechterschouder, armen blijven naast lichaam 

2 linkervoet bij de rechter zetten, benen lichtjes 
gebogen.  Armen in W-houding, handen ter 
hoogte van schouders en vingers dicht, 
handpalmen naar boven gericht.  Rug gaat 
automatisch ietsje naar achter. 

linkervoet bij de rechter zetten, benen lichtjes 
gebogen.  Armen in W-houding, handen ter 
hoogte van schouders en vingers dicht, 
handpalmen naar boven gericht.  Rug gaat 
automatisch ietsje naar achter. 

3 benen gestrekt, bolle rug schouders naar voor, handen op bovenbenen, duimen naar buiten 
4 hurken, handen nog steeds op de benen 
5 handen op de grond, vingers naar voor gericht 
6 zitvlak op de grond tussen de handen, benen en rug strekken 
7 zithouding 6, handen klappen op de grond naast de bovenbenen 
en zithouding 6, handen klappen tegen elkaar ter hoogte van de buik 
8 zithouding 6, handen klappen op de grond naast de bovenbenen 
 
 
1 linkerbeen gebogen, hiel op de grond, rechterbeen gestrekt op de grond 

rechterarm gebogen, gebalde vuist boven de schouders, linkerarm gebogen ter hoogte van het 
bekken 

2 rechter been gebogen, hiel op de grond, linkerbeen gestrekt op de grond 
linkerarm gebogen, gebalde vuist boven de schouders, rechterarm gebogen ter hoogte van het 
bekken 
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3 linker been gebogen, hiel op de grond, rechter been gestrekt op de grond 
rechterarm gebogen, gebalde vuist boven de schouders, linkerarm gebogen ter hoogte van het 
bekken 

en rechter been gebogen, hiel op de grond, linkerbeen gestrekt op de grond 
linkerarm gebogen, gebalde vuist boven de schouders, rechterarm gebogen ter hoogte van het 
bekken 

4 linkerbeen gebogen, hiel op de grond, rechterbeen gestrekt op de grond 
rechterarm gebogen, gebalde vuist ter hoogte van ogen, linkerarm gebogen ter hoogte van het 
bekken 

5 - 6 draaien over linkerschouder en handen 
plaatsen op de grond, tot in buiklig (draaien in 
de richting van de jury) 

draaien over rechterschouder en handen 
plaatsen op de grond, tot in buiklig (draaien in 
de richting van de jury) 

7 - 8 verder draaien over linkerschouder tot in 
zithouding en handen achter lichaam plaatsen 
met vingers naar achter gericht 

verder draaien over rechterschouder tot in 
zithouding en handen achter lichaam plaatsen 
met vingers naar achter gericht 

 
 

1 rechterbeen buigen, linkerbeen blijft gestrekt, 
zitvlak van de grond, bekken omhoog 
rechterarm gestrekt naar boven, boven het 
hoofd, met de vingers dicht, handpalm naar 
boven gericht 
kijken naar rechterarm 

linkerbeen buigen, rechterbeen blijft gestrekt, 
zitvlak van de grond, bekken omhoog 
linkerarm gestrekt naar boven, boven het 
hoofd, met de vingers dicht, handpalm naar 
boven gericht 
kijken naar linkerarm 

2 rechterarm trekt naar beneden en vormt een 
gebalde vuist ter hoogte van het voorhoofd 
daarbij draait de rechterhand met opening naar 
het gezicht toe  

linkerarm trekt naar beneden en vormt een 
gebalde vuist ter hoogte van het voorhoofd 
daarbij draait de linkerhand met opening naar 
het gezicht toe  

3 draaien over linkerschouder 
plaats rechterhand naast linkerhand 
(Zorg voor een opgespannen lichaam ) 

draaien over rechterschouder 
plaats linkerhand naast rechterhand 
(Zorg voor een opgespannen lichaam) 

4 rechterbeen plaatsen zodat je in pomphouding 
komt, opgespannen lichaam 

linkerbeen plaatsen zodat je in pomphouding 
komt, opgespannen lichaam  

5 stap met linkerbeen onder rechterbeen door  
handen blijven naast elkaar op de grond staan 

stap met rechterbeen onder linkerbeen door  
handen blijven naast elkaar op de grond staan 

6 stap met rechterbeen over linkerbeen 
handen blijven naast elkaar op de grond staan 

stap met linkerbeen over rechterbeen 
handen blijven naast elkaar op de grond staan 

7 stap met linkerbeen onder rechterbeen door 
handen blijven naast elkaar op de grond staan 

stap met rechterbeen onder linkerbeen door 
handen blijven naast elkaar op de grond staan 

8 zitvlak op de grond 
benen gebogen 
handen naast het lichaam op de grond 

zitvlak op de grond 
benen gebogen 
handen naast het lichaam op de grond 

 
 
1 benen in kleermakerszit brengen, rechterbeen over linkerbeen 
2 handen links naast de benen plaatsen, bovenlichaam draait mee naar links 
3 - 6 volledige draai over linkerschouder terwijl je recht komt, blijf zo lang mogelijk laag 

en zorg ervoor dat op het einde beide voeten samen staan 
7 met rechterarm rechte hoek maken met handpalm horizontaal, zijwaarts, vingers dicht 

voeten blijven samen 
en met linkerarm rechte hoek maken met handpalm horizontaal, zijwaarts, vingers dicht 

voeten blijven samen 
8 beide handen klappen boven het hoofd 
 
Bij deze oefening buig je de hele tijd door je benen. 
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1 rechtervoet kleine stap voorwaarts, voor linkervoet, tip van je voet naar rechts gedraaid  
handpalmen en vingers samen, vingertoppen naar beneden gericht voor het bekken 
je trekt je handen van onder naar boven tot op buikhoogte 
bovenlichaam veert kort mee naar achter, bekken kort naar voor 

2 linkervoet kleine stap voorwaarts, voor rechtervoet, tip van je voet naar links gedraaid  
handpalmen en vingers samen, vingertoppen naar beneden gericht voor bekken 
je trekt je handen van onder naar boven tot op buikhoogte 
bovenlichaam veert kort mee naar achter, bekken kort naar voor 

3 en 4 rechtervoet kleine stap voorwaarts, voor linkervoet, tip van je voet naar rechts gedraaid  
handpalmen en vingers samen, vingertoppen naar beneden gericht voor bekken 
je trekt je handen 2 x van onder naar boven tot op borsthoogte 
bovenlichaam veert 2 x kort mee naar achter, bekken 2 x kort naar voor 

5 linkervoet kleine stap voorwaarts, voor rechtervoet, tip van je voet naar links gedraaid 
handpalmen en vingers samen, vingertoppen naar beneden gericht voor bekken 
je trekt je handen van onder naar boven tot op buikhoogte 
bovenlichaam veert kort mee naar achter, bekken kort naar voor 

6 rechtervoet kleine stap voorwaarts, voor linkervoet, tip van je voet naar rechts gedraaid 
handpalmen en vingers samen, vingertoppen naar beneden gericht voor bekken 
je trekt je handen van onder naar boven tot op buikhoogte 
bovenlichaam veert kort mee naar achter, bekken kort naar voor 

7 en  8 linkervoet kleine stap voorwaarts, voor rechtervoet, tip van je voet naar links gedraaid 
handpalmen en vingers samen, vingertoppen naar beneden gericht voor bekken 
je trekt je handen 2 x van onder naar boven tot op borsthoogte 
bovenlichaam veert 2 x kort mee naar achter, bekken 2 x kort naar voor 

 

Bounce-oefening 

 

1 rechterknie opwaarts brengen en tegelijkertijd je handen naar je voeten brengen (alsof je een 
broek aantrekt) 
en daarna je voet zijwaarts plaatsen en tegelijkertijd je arm met gebalde vuisten optrekken (je 
broekspijp is aan) 

2 idem 1 naar links met linkerknie 
3 knieën naar binnen brengen, hielen wijzen naar buiten en komen los van de grond 

door de knieën zakken 
rechte rug 

4 knieën naar buiten brengen, hielen wijzen lichtjes naar elkaar 
knieën blijven licht gebogen 
rechte rug 

5 handen gekruist op de schouders, rechterarm onder linkerarm  
ellebogen wijzen naar voor 

en linkerhand op linkerschouder, rechterhand op rechterschouder 
6 armen gestrekt voorwaarts, vingers gespreid, handpalmen naar boven,  
7 handen gekruist op de bovenarm, rechterarm onder linkerarm  

ellebogen wijzen naar voor 
en onderarmen vormen een kruis voor het aangezicht 

ellebogen blijven naar voor wijzen 
hoofd achterwaarts brengen 

8 handen gekruist op de schouders, rechterarm onder linkerarm  
ellebogen wijzen naar voor 
je kijkt terug naar voor 
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Slide-oefening 

Je beschrijft een ruit. 

 voorste rij van elk groepje 
(7-8)    ����  ���� (1-2) 
(5-6)       (3-4) 

Achterste rij van elk groepje 
(3-4)    ����  ����  (5-6) 
(1-2)        (7-8) 

1 rechtervoet schuin achterwaarts, benen 
gespreid 
armen zijwaarts gestrekt (horizontaal), vingers 
samen, handpalmen naar onder, (met gezicht 
naar buiten) 

Linkervoet schuin voorwaarts, benen gespreid 
Armen zijwaarts gestrekt (horizontaal), vingers 
samen, handpalmen naar onder, (met gezicht 
naar binnen) 

2 linkervoet bijschuiven en kwartdraai links 
armen horizontaal gebogen voor het lichaam, 
handpalmen naar beneden, ellebogen naar 
buiten,( met gezicht naar binnen) 

Rechtervoet bijschuiven en kwartdraai rechts 
Armen horizontaal gebogen voor het lichaam, 
handpalmen naar beneden, ellebogen naar 
buiten 
(met gezicht naar buiten) 

3 linkervoet schuin achterwaarts, benen gespreid 
armen zijwaarts gestrekt (horizontaal), vingers 
samen, handpalmen naar onder, (met gezicht 
naar binnen) 

Rechtervoet schuin voorwaarts, benen 
gespreid 
Armen zijwaarts gestrekt (horizontaal), vingers 
samen, handpalmen naar onder (met gezicht 
naar buiten) 

4 Rechtervoet bijschuiven en kwartdraai links 
Armen horizontaal gebogen voor het lichaam 
rechterarm tussen lichaam en linkerarm, (met 
gezicht naar buiten) 

Linkervoet bijschuiven en kwartdraai rechts 
Armen horizontaal gebogen voor het lichaam 
Rechterarm tussen lichaam en linkerarm, (met 
gezicht naar binnen) 

5 Rechtervoet zijwaarts, benen gespreid 
Armen zijwaarts gestrekt (horizontaal), vingers 
open, handpalmen naar onder, (met gezicht 
naar buiten) 

Linkervoet zijwaarts, benen gespreid 
Armen zijwaarts gestrekt (horizontaal), vingers 
open, handpalmen naar onder, (met gezicht 
naar binnen) 

6 linkervoet bijschuiven en kwartdraai links 
armen horizontaal gebogen voor het lichaam 
rechterarm tussen lichaam en linkerarm, (met 
gezicht naar binnen) 

Rechtervoet bijschuiven en kwartdraai rechts 
Armen horizontaal gebogen voor het lichaam 
Rechterarm tussen lichaam en linkerarm, (met 
gezicht naar buiten) 

7 Linkervoet zijwaarts, benen gespreid 
Armen zijwaarts gestrekt (horizontaal), vingers 
open, handpalmen naar onder,  (met gezicht 
naar binnen) 

Rechtervoet zijwaarts, benen gespreid 
Armen zijwaarts gestrekt (horizontaal), vingers 
open, handpalmen naar onder, (met gezicht 
naar buiten) 

8 rechtervoet bijschuiven en kwartdraai links 
armen horizontaal gebogen voor het lichaam 
rechterarm tussen lichaam en linkerarm, ( met 
gezicht naar buiten) 

Linkervoet bijschuiven en kwartdraai rechts 
Armen horizontaal gebogen voor het lichaam 
Rechterarm tussen lichaam en linkerarm, (met 
gezicht naar binnen) 

 

 

Walkoefening 

 
 

1 rechtervoet achterwaarts plaatsen,handen naast lichaam 
2 linkervoet achterwaarts plaatsen,handen naast lichaam 
3 rechtervoet achterwaarts plaatsen,handen naast lichaam 
en linkervoet achterwaarts plaatsen,handen naast lichaam 
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4 rechtervoet achterwaarts plaatsen, linkerknie opwaarts, handen naast lichaam 
5 linkervoet achterwaarts plaatsen,handen naast lichaam 
6 rechtervoet achterwaarts plaatsen,handen naast lichaam 
7 linkervoet achterwaarts plaatsen,handen naast lichaam 
en rechtervoet achterwaarts plaatsen,handen naast lichaam 
8 linkervoet achterwaarts plaatsen, rechterknie opwaarts, handen naast lichaam 
 
 
 

Freeze-oefening 

 
 

1 rechtervoet voorwaarts plaatsen, handen naast lichaam 
2 linkervoet voorwaarts plaatsen, handen naast lichaam 
3 rechtervoet voorwaarts plaatsen, handen naast lichaam 
en linkervoet voorwaarts plaatsen, handen naast lichaam 
 groep A groep B 
4  Rechtervoet stap voorwaarts plaatsen, 

linkerknie opwaarts 
5 sprong kwartdraai links 

schieten:  benen gespreid en lichtjes 
gebogen 
 armen gestrekt voorwaarts 
 handen in elkaar, wijsvingers gestrekt 
 duimen loodrecht t.o.v. hand 
 gemene gelaatsuitdrukking 

Linkervoet stap voorwaarts plaatsen 

6 blijven staan in vorige houding Kwartdraai rechts 
Benen gespreid en lichtjes gebogen 
Romp helt naar achter 
Armen vormen rechte hoek 
Vingers open 
Angstige gelaatsuitdrukking 

7 - 8 beweging 6 aanhouden Beweging 6 aanhouden 
 
 
 
 

Herhaling Refrein 

 
 
 

Gemengde oefening 

 
Herhaling boksoefening : 
Tijdens deze oefening armen naast lichaam houden. 
1 - 4 vier stappen voorwaarts te beginnen met rechts 
5 rechtervoet maakt een halve cirkelbeweging zijwaarts en lichtjes door je rechterknie buigen 
6 linkervoet maakt een halve cirkelbeweging zijwaarts en lichtjes door je linkerknie buigen 
7 rechterhiel draait naar binnen, rechterbeen lichtjes gebogen 
8 linkerhiel draait naar binnen, linkerbeen lichtjes gebogen 
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Bij de volgende acht tijden (het boksen) zijn je benen gespreid, lichtjes gebogen en je voeten 
staan schuin 
1 kleine sprong naar rechts, bokshouding aannemen (armen verticaal houden, vuisten maken, 

duim buiten vuist) en je rechterhand iets boven je linkerhand houden 
2 kleine sprong naar links, bokshouding maar linkervuist iets boven rechterhand 
3 kleine sprong naar rechts, rechtervuist uitstrekken (rug van de hand naar boven) 
en rechterhand bij linker brengen 
4 sprong rechts en rechtervuist uitstrekken (rug van de hand naar boven) 
5 kleine sprong naar links, bokshouding aannemen (armen verticaal houden, vuisten maken, duim 

buiten vuist) en je linkerhand iets boven je rechterhand houden 
6 - 8 houding 5 aanhouden 
 
 

 

Herhaling bounce-oefening 

 

1 rechterknie opwaarts brengen en tegelijkertijd je handen naar je voeten brengen (alsof je een 
broek aantrekt) 
en daarna je voet zijwaarts plaatsen en tegelijkertijd je arm met gebalde vuisten optrekken (je 
broekspijp is aan) 

2 idem 1 maar naar links 
3 knieën naar binnen brengen, hielen wijzen naar buiten en komen los van de grond 

door de knieën zakken 
rechte rug 

4 knieën naar buiten brengen, hielen wijzen lichtjes naar elkaar 
knieën blijven licht gebogen 
rechte rug 

5 handen gekruist op de schouders, rechterarm onder linkerarm  
ellebogen wijzen naar voor 

en linkerhand op linkerschouder, rechterhand op rechterschouder 
6 armen gestrekt voorwaarts, vingers gespreid, handpalmen naar boven 
7 handen gekruist op de schouders, rechterarm onder linkerarm  

ellebogen wijzen naar voor 
en onderarmen vormen een kruis voor het aangezicht 

ellebogen blijven naar voor wijzen 
hoofd achterwaarts brengen 

8 handen gekruist op de schouders, rechterarm onder linkerarm  
ellebogen wijzen naar voor 
je kijkt terug naar voor 

 

Vervormde Bounce-oefening 

 

1 rechterknie opwaarts brengen en tegelijkertijd je handen naar je voeten brengen (alsof je een 
broek aantrekt) 
en daarna je voet zijwaarts plaatsen en tegelijkertijd je arm met gebalde vuisten optrekken (je 
broekspijp is aan) 

2 idem 1 maar naar links 
3 knieën naar binnen brengen, hielen wijzen naar buiten en komen los van de grond 

door de knieën zakken 
rechte rug 
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4 knieën naar buiten brengen, hielen wijzen lichtjes naar elkaar 
knieën blijven licht gebogen 
rechte rug 

5 handen gekruist op de schouders, rechterarm onder linkerarm  
ellebogen wijzen naar voor 

en linkerhand op linkerschouder, rechterhand op rechterschouder 
6 armen gestrekt voorwaarts, vingers gespreid, handpalmen naar boven 
7 handen gekruist op de schouders, rechterarm onder linkerarm  

ellebogen wijzen naar voor 
en onderarmen vormen een kruis voor het aangezicht 

ellebogen blijven naar voor wijzen 
hoofd achterwaarts brengen 

8 vorige houding aanhouden 

 

 

Herhaling refrein 

 

 

 

Slot 

 

Armen zijn tijdens volgende oefening voortdurend over elkaar gevouwen (rechter boven linker) 
totdat anders beschreven wordt 

 
groep A groep B 

 
bij volgende oefening is het de bedoeling dat men op de vierde tel volgende figuur vormt: 

 
Jury 
  A 
  B 
  A 
  B 

1 - 2 
rechtervoet over linkervoet kruisen, lichtjes 
door beide benen buigen 

linkervoet over rechtervoet kruisen, lichtjes 
door beide benen buigen 

3 - 4 
linkervoet naast rechtervoet plaatsen 

benen zijn lichtjes gespreid 

rechtervoet naast linkervoet plaatsen 

benen zijn lichtjes gespreid 
5 - 6 

linkervoet over rechtervoet kruisen, lichtjes door beide benen buigen 

7 - 8 
rechtervoet naast linkervoet plaatsen 

benen zijn lichtjes gespreid en gestrekt 
1 - 2 

linkervoet over rechtervoet kruisen, lichtjes door beide benen buigen 
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3 - 4 
rechtervoet naast linkervoet plaatsen 

benen zijn lichtjes gespreid en gestrekt 
5 - 6 

linkervoet over rechtervoet kruisen, lichtjes door beide benen buigen 

7 - 8 
rechtervoet naast linkervoet plaatsen 

benen zijn lichtjes gespreid en gestrekt 

 

 
 

1 - 2 
rechtervoet over linkervoet kruisen, lichtjes door beide benen buigen 

3 - 4 
linkervoet naast rechtervoet plaatsen 

benen zijn lichtjes gespreid en gestrekt 
de eerste van de rij zet handen in de zij op de derde tel en blijft voor de rest van de oefening in 
die houding staan 

5 - 6 
rechtervoet over linkervoet kruisen, lichtjes door beide benen buigen 

7 - 8 
linkervoet naast rechtervoet plaatsen 

benen zijn lichtjes gespreid en gestrekt 
de tweede van de rij zet handen in de zij op de zevende tel en blijft voor de rest van de oefening 
in die houding staan 

 
 

 

1 - 2 
rechtervoet over linkervoet kruisen, lichtjes door beide benen buigen 

3 - 4 
linkervoet naast rechtervoet plaatsen 

benen zijn lichtjes gespreid en gestrekt 
de derde van de rij zet handen in de zij op de derde tel en blijft voor de rest van de oefening in 
die houding staan 

5 - 6 
rechtervoet over linkervoet kruisen, lichtjes door beide benen buigen 

7 - 8 
linkervoet naast rechtervoet plaatsen 

benen zijn lichtjes gespreid en gestrekt 
de vierde van de rij zet handen in de zij op de zevende tel en blijft voor de rest van de oefening 
in die houding staan 
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Eindhouding  voor iedereen (na de laatste tel): 

benen gespreid en gebogen, gewicht op rechterbeen 
rechterschouder draait iets naar voor en linkerschouder naar achter 
armen in de zij 
naar jury kijken 
 
 Jury 
  A 
 B 
 A 
    B 

 

Deze houding aanhouden tot de muziek helemaal gedaan is !!! 

  
 
 
Moniek Peeters, Joris Cerpentier, Els Verbruggen & Joke De Bock 
Dansmonitoren Antwerpen & Oost-Vlaanderen 
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PARENDANS 
 
 

Muziek  ‘Maculele’ (Brazilië) 
 
 

Beginopstelling Dubbele frontkring, tweetallen met gezicht naar elkaar toe, een stok in iedere 
hand. 
- Jongens: buitenkant cirkel: gehurkt met rechtervoet naar achter   
- Meisjes: binnenkant cirkel: rechtstaand 

 
Maatsoort  4/4 
 

Beschrijving 
 
 

Voorspel: 2 maten. 
Uitvoering muziek: Intro + 6xA + BCDE + Fade-out. 
Dansschema: De dans wordt vier keer helemaal uitgevoerd en de vijfde keer tot en met maat 12. 
 

Maat Tel  

  Intro 

1-2 rust  

3-10  Jongens : Hurkzit, eén tik met accent met beide stokken voor de knieën, drie tikken 
naast rechtervoet met de rechtse stok (linkse stok blijft voor) 
Meisjes : tikken met beide stokken voor het lichaam : één met accent en drie 
zachtere tikken  

  Dans 

1  Jongens komen recht 
Eén maal basispas: 
Sprong op rechts naar voren.  De stokken slaan tegen elkaar  
Drie passen op de plaats (L.R.L.) 

2 1 Sprong op rechts naar voren, de stokken slaan tegen elkaar 

 2-4 Drie passen rondje linksom (L.R.L.) 

3-4  Herhaal maat 1-2 

5  Eenmaal basispas 

6 1 Sprong op rechtervoet naar voren, de rechterstokken slaan tegen elkaar 

 2 Stap terug op links 

 3-4 Jongens : slaan 3 maal de stokken tegen elkaar - rechts boven 
Meisjes : slaan 3 maal de stokken tegen elkaar - rechts beneden 

7-8  Herhaal maat 5-6 

9-10  Acht galoppassen naar links 

11 1-2 Grote uitvalspas met rechts naar rechts opzij, linkervoet blijft op de plaats, armen 
wijd 

 3-4 Stap met rechts terug naast linkervoet, handen voor de borst met ellebogen wijd 

12  Herhaal maat 11 in spiegelbeeld 

13-14  Herhaal maat 11-12 

15-16  Met je partner in 8 passen rondlopen terwijl de stokken tegen elkaar worden 
geslagen.  Men komt weer terug op de oude plaats 

 



Katholieke Landelijke Jeugd 55 Sportfeestreeksen 1998 

 
 
Opmerking: Tijdens maat 9-14 doet de binnenkring alle passen in spiegelbeeld.  De binnenkring moet een ‘smokkel’ 
maken. 
 
Dans- en aanleersuggesties 

• Leer de dans eerst in een grote kring aan.  Iedereen leert de passen en bewegingen van de buitenkring. 

• Oefen eerst de basispas op muziek, al dansend de draai erbij doen. 

• Ga dan verder met de galoppassen en de uitvalspassen. 

• Doe de hele dans, in een kring, op muziek. 

• Maak tweetallen en oefen de dans in tweetallen. 

• Als de dans in deze vorm goed gaat, dan maat 5-8 in de dans betrekken. 

• Terwijl de muziek doorloopt, het slaan van het ritme met de stokken oefenen. 

• Maat 1-8 een aantal keren achter elkaar op muziek oefenen. 

• Tot slot de hele dans achter elkaar doornemen en uitvoeren op muziek. 
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KRINGDANS 

 
 
Muziek  ‘Neagra’ (Roemenië) 
 
 
Maatsoort : 6/8 (geteld in 2-en). Voorspel: 16 maten 
Opstelling : Frontkring, V-houding. R. voet vrij. 
 
MAAT TEL RICHTING a 
1 1-2 				 Stap-hop met R. voet gekruist voor de L.voet naar links, de 

handen komen hierbij in W-houding in frontkring. 
2 1  Stap met L.voet naar links. 
2   Stap met R.voet naast L.voet 
3 1  Stap met L.voet naar links 
 2  Stap met R. voet naast L.voet 
4 1-2  Stap-hop met L.voet naar links, waarbij de handen weer in V-

houding komen in dansrichting. 
5-16   Herhaal maat 1-4 nog 3 maal. 
   

Wanneer handen in W-houding : frontkring 
Wanneer handen in V-houding : dansrichting 

 
MAAT TEL RICHTING b 
17 1 ���� Stap met R.voet naar rechts. 
 2  Stap met L.voet gekruist achter R.voet. 
18 1  Stap met R.voet naar rechts 
 2  Stamp met L.voet naast R.voet 
19-20   Herhaal maat 17-18 spiegelbeeldig 
21-22  ���� Herhaal maat 17-18 
23 1  Stap met L.voet naar links. 
 2  Stap met R.voet gekruist achter L.voet 
24 1  Stap met L.voet naar links. 
2   Rust met de rechtervoet van de grond. 
:17-24:   Herhaal maat 17-24. 
 
MAAT TEL RICHTING c 
25 1  Stap met R.voet gekruist voor L.voet. 
 2  Stap met L.voet terug op de plaats. 
26 1  Stap met R.voet naast L.voet. 
 2  Stap met L.voet gekruist voor R.voet. 
27 1  Stap met R.voet terug op de plaats. 
 2  Stap met L.voet naast R.voet. 
28 1  Stamp met R.voet naast L.voet 
 2  Rust. 
29-32   Herhaal maat 25-28. 
:25-32:   Herhaal maat 25-32. 
 
MAAT TEL RICHTING d 
33 1  Stap met R.voet gekruist voor L.voet. 
 2  Stap met L.voet terug op de plaats. 
34 1  Stap met R.voet naast L.voet. 
 2  Stap met L.voet gekruist voor R.voet. 
35 1  Stap met R.voet terug op de plaats. 
 2  Stap met L.voet naast R.voet. 
36 1  Stap met R.voet gekruist voor L.voet. 
 2  Stap met L.voet terug op de plaats. 
37 1  Stap met R.voet naast L.voet. 
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 2  Stap met L.voet gekruist voor R.voet. 
38 1  Stap met R.voet terug op de plaats. 
 2  Stap met L.voet naast R.voet. 
39 1  Stamp met R.voet op de plaats 
 2  Rust. 
40 1  Stamp met R.voet op de plaats. 
 2  Rust. 
:33-40:   Herhaal maat 33-40. 
 

dansvolgorde: a-b-a-c-a-d. 
 
 


