
 

 

 

 

SPORTFEESTREEKSEN 2002 
 
 



SPORTSPROKKELS 
 
 
 
 
Hallo KLJ-sportfreaks, 
 
 
Op dit ogenblik doorblader je de bundel met de reeksen voor het sportfeestseizoen 2002. Wedden dat 
deze bladzijden binnen de kortste keren beduimeld, gekleurd en gekreukt zullen zijn? 
En dat is maar goed ook! Want deze schrijfsels zullen de komende maanden ongetwijfeld een centrale 
plaats gaan innemen in jullie sportende KLJ-afdeling. 
 
In deze bundel een groot aantal spiksplinternieuwe creaties. Na het 19de KLJ-Landjuweel van vorige 
zomer, starten we  immers een nieuwe cyclus van twee jaar KLJ-sportwerking.  
De vendeliers kunnen zich uitleven op muziek van K-OTIC en The Boomtown Rats; de 
vendelmonitoren selecteerden songs die zich ideaal lenen om op te vendelen. Bij het wimpelen 
werden, respectievelijk voor het Keurwimpelen en het Basiswimpelen, reeksen uitgewerkt op hits van 
Republica en The Corrs. 
Ook de DLO-monitoren hebben de voorbije winter niet stil gezeten en werkten een hippe Bondsreeks 
uit op ‘Crash like a wrecking ball’ van Jessica Folker. Verder zijn er ook twee nieuwe volksdansen: een 
originele parendans (I’ts so easy) en een zuiders klinkende kringdans op de tonen van ‘When the boys 
come into town’ (The Kelly Family). De DLO-monitoren tekenden ook dit jaar zelf voor de creatie van 
beide dansen. 
Ik ben ervan overtuigd dat het aangenaam kennismaken zal zijn met de nieuwe reeksen tijdens de 
provinciale en gewestelijke oefendagen. 
 
Hopelijk bezorgen de KLJ-sporten jullie opnieuw een massa toffe momenten, boordevol fun, 
inspanning, grappen en grollen. Ik duim alvast voor een zonnige zomervakantie en wens jullie veel 
succes. 
Maak er elke zondag opnieuw een feestelijk en sportief KLJ-gebeuren van! 
 
Tot slot een welgemeend proficiat aan de samenstellers van de verschillende reeksen.  
Bedankt sportmonitoren en –monitrices voor het aanleren ervan. 
 
 
En nu… oefenen maar! 
 
 
 
 
Sportieve groeten, 
 
 
Tom Schiettecat, 
nationaal sportverantwoordelijke KLJ 
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VENDELREEKSEN 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziekreeks Gilden: ‘I can’t explain’  –  K-OTIC 
 
Muziekreeks Hoofdgilden: ‘I don’t like mondays’  –  The Boomtown Rats 
 
 
 



MUZIEKREEKS GILDEN 
 
 
 
 
Muziek   ‘I can’t explain’  –  K-OTIC 
 
 
 
Gebruikte afkortingen 
 
 R : rechts (rechter) 
 L : links (linker) 
 O : onder 
 B : boven 
 V : voor 
 A : achter 

BH: borsthoogte 
HH: heuphoogte 
SH: schouderhoogte 

 
 
Opstelling 
 
Opstelling in een ruitvorm. De vendeliers vooraan zullen enkele oefeningen uitvoeren steunend op 
één knie, terwijl de vendeliers achteraan recht staan.  Zorg ervoor dat minstens de helft van de 
vendeliers de oefeningen beschreven als ‘achteraan’ uitvoeren.   
 
4 5 6 
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Beginhouding 
 

• Alle vendeliers zitten op R knie; L voet steunt op de grond 
• Beide knieën vormen een hoek van 90° 
• R hand aan zwaartepunt 
• L hand aan het tegengewicht op BH 
• Vlag in het verlengde van R arm 
• Vlag wijst voorwaarts, punt op de grond 
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Oefening I 
 
• Grote achterwaartse draai R-naast (VBA) met gestrekte armen tot A op HH. De vendeliers ‘achter’ 

(       ) staan op; 
• de vlag horizontaal via R naar V brengen (ARV); 
• platte acht L en R tot V; 
• vlag rond het lichaam geven (VLARV) met greepwissel voor het lichaam (tegengestelde greep); 
• vlag horizontaal naar A brengen (VLA); 
• vlag verticaal naar V brengen (ABV) tot net boven de grond; de stok in het verlengde van de L arm. 
 
Symmetrie 
• Grote achterwaartse draai L-naast (VBA) met gestrekte armen tot A op HH. De vendeliers ‘voor’ (       

); 
• de vlag horizontaal via L naar V brengen (ALV); 
• achtbeweging R en L tot V; 

figuur 
 

• vlag rond het lichaam geven (VRALV) met greepwissel voor het lichaam (gewone greep); 
• vlag horizontaal naar A brengen (VRA); 
• vlag verticaal naar V brengen (ABV); 
 
• wiekslag L tot V; 
• vlag R-naast op SH brengen; 
• voorstellingsdraai op SH (OABVO); 
• verticale draai voor het lichaam (RBLORBL). 
 

Oefening II 
 
• Vlag met L hand via V onder het voorwaarts geheven R been tot A brengen (R hand in het 

zwaartepunt, L hand op de rug); 
• vlag verticaal naar V brengen (vooraan: L hand bijnemen aan het tegengewicht = gewone greep); 
• wiekslag L en R tot V;  
• vlag met R hand onder het voorwaarts geheven L been tot A brengen (L hand in het zwaartepunt, 

R hand op de rug); 
• vlag verticaal naar V brengen (vooraan: R hand bijnemen aan tegengewicht = tegengestelde 

greep); 
• wiekslag R en L tot V; 
• onder het voorwaarts geheven R been tot V (L hand op de rug); 
• onder het voorwaarts geheven L been tot V (R hand op de rug; vooraan: R hand bijnemen aan 

tegengewicht = tegengestelde greep); 
• wiekslag R en L tot V. 
 

Oefening III 
 
• Vlag R-naast verticaal naar A brengen (greepwissel naar gewone greep als de vlag naar B vertrekt; 

geen gestrekte arm); 
• achterwaarste voorstellingsdraai op HH (AOVBA); 
• vlag in de knieholte brengen en knieworp vanuit de R knie; 
• de vlag opvangen in tegengestelde greep L-naast op SH, vlag horizontaal, punt wijst naar L; 
• verticale draai voor het lichaam (LBROLBR), eindigen in gewone greep; 
• wiekslag L en R tot horizontaal V. 
 
Symmetrie 

V 

A 



• Vlag L-naast verticaal naar A brengen (greepwissel naar tegengestelde greep als de vlag naar B 
vertrekt; geen gestrekte arm); 

• achterwaartse voorstellingsdraai op HH (AOVBA); 
• vlag in de knieholte brengen en knieworp vanuit de L knie; 
• de vlag opvangen in gewone greep R-naast op SH, vlag horizontaal, punt wijst naar R; 
• verticale draai voor het lichaam (RBLORBL), eindigen in tegengestelde greep; 
• wiekslag R en L tot horizontaal V. 
 

Oefening IV 
 
• Met de L hand de vlag horizontaal via L naar A over de elleboog draaien; 
• vlag achter de rug naar R brengen en overnemen met de R hand (L hand op de rug); 
• met de R hand telloorzwaai boven hoofd (VLARV) en greepwissel voor het gezicht: de L hand 

neemt het zwaartepunt, R hand naar het tegengewicht; 
• kleine achtbeweging L-naast op SH (Schuin A – Schuin V); 

figuur 
 

• verticale draai voor het lichaam (LBROLBR), eindigen in gewone greep; 
• ¾de telloorzwaai B het hoofd tot A (RVLA); 
• vlag via B verticaal naar V op HH brengen (tijdens het dalen de R hand van palm- naar 

kneukelgreep brengen); 
• vlag rond het lichaam geven (VRALV); 
• vlag R-naast op SH brengen (gewone greep). 
 
Symmetrie 
• kleine achtbeweging R-naast op SH (Schuin A – Schuin V); 

figuur 
 

• verticale draai voor het lichaam (RBLORBL), eindigen in tegengestelde greep; 
• ¾de telloorzwaai B het hoofd tot A (LVRA); 
• vlag via B verticaal naar V op HH brengen (tijdens het dalen de L hand van palm- naar 

kneukelgreep brengen); 
• vlag rond het lichaam geven (VLARVL); 
 
• L-naast de stok onder de vlag doortrekken voor een richtingsverandering (L hand blijft op de rug); 
• met de R hand de vlag horizontaal via R naar A over elleboog draaien; 
• vlag achter de rug naar L brengen en overnemen met de L hand (rechterhand op de rug); 
• met L hand telloorzwaai boven het hoofd (VRALV) en greepwissel voor het gezicht: de R hand 

neemt het zwaartepunt, L hand naar het tegengewicht; 
• vlag R-naast op SH brengen, vlag horizontaal, punt wijst naar R. 
 

Oefening V 
 
• 2 voorstellingsdraaien R-naast op SH (OABVOABVO); 
• draaiworp voor het lichaam naar L (RBLORBL), opvangen in tegengestelde greep, 

gedurende de worp draait de vendelier 90° naar L en  doet een stap naar L (1 pas met L voet en R 
voet bij); 

• kleine achtbeweging 135° schuin opwaarts voor het lichaam (R en L) tot V; 
figuur 
 

• telloorzwaai boven het hoofd (VRAL), 
intussen draait de vendelier in 3 stappen 1 maal rechtsom, zodat hij met het aangezicht naar de 
jury staat (3 stappen en bij: R-L-R en L bij), 
door deze gecombineerde beweging van passen en telloorzwaai beschrijft de vlag uiteindelijk 2 



toeren, 
de vlag eindigt L-naast op SH. 

 
Symmetrie 
• 2½ voorstellingsdraaien L-naast op SH (BVOABVOABVO); 
• draaiworp voor het lichaam naar R (LBROLBR), opvangen in gewone greep, 

gedurende de worp draait de vendelier 90° naar R en  doet een stap naar R (1 pas met R voet L 
voet bij);  

• kleine achtbeweging 135° schuin opwaarts voor het lichaam (L en R) tot V; 
figuur 
 

• telloorzwaai boven het hoofd (VLARV), 
intussen draait de vendelier in 3 stappen 1 maal linksom, zodat hij met het gezicht naar de jury 
staat (3 stappen en bij: L-R-L en R bij), 
door deze gecombineerde beweging van passen en telloorzwaai beschrijft de vlag uiteindelijk 2 
toeren, 
de vlag eindigt V op HH. 

 

Oefening VI 
 
• Wiekslag L en R (rechterwiekslag eindigt B); 
• telloorzwaai R-naast tot B en tegelijk 1 stap voorwaarts maken (R voet voorwaarts + L bij),  

B greepwissel naar tegengestelde greep; 
• telloorzwaai L-naast tot B en tegelijk 1 stap voorwaarts paken (L voet voorwaarts + R bij), 

B greepwissel naar gewone greep; 
• vendeliers       doen een knieval: R voet voorwaarts, zitten op de L knie (knieën vormen een hoek 

van 90°), 
vlag van B naar V horizontaal op HH brengen; 
 
vendeliers        blijven rechtstaan, 
vlag van B naar V horizontaal op HH brengen; 

• platte achten LRLR; 
• vendeliers        staan opnieuw recht, 

alle vendeliers maken horizontale draaien L en R op SH; 
• S-beweging 135° schuin L en 135° schuin R opwaarts  op SH; 
• S-beweging schuin L en schuin R op BH; 
• S-beweging schuin L op HH, eindigend V (vooraan: R hand van palm- naar kneukelgreep); 
• de vlag rond de enkels draaien (VRALVR); 
• voorstelling van R-naast op enkelhoogte naar L-naast op HH; 
• voorstellingsdraai L-naast op HH (OABVO) (tijdens B: L-hand van kneukel- naar palmgreep); 
• vlag rond het lichaam geven (LARVL); 
• voorstelling van L op HH naar R op SH; 
• voorstellingsdraai R-naast op SH (OABVO); 
• draaiworp voor het lichaam (RBLORBL), opvangen in tegengestelde greep. 
 

Oefening VII 
 
• Voorstelling van L naar R, eindigen in gewone greep; 
• wiekslag L en R tot V; 
• vlag horizontaal naar R op HH brengen; 
• voorstelbeweging zonder greepwissel van R naar R, intussen draait de vendelier 180° L-om; 
• 2 grote draaien voor het lichaam (ROLBROLBR) met gestrekte armen; 
• stok achter de vlag trekken en voorstelbeweging zonder greepwissel van R naar R, intussen draait 

de vendelier 180° L-om (vendelier kijkt terug naar de jury); 
• wiekslag L en R tot V; 

V 

A 
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• vlag horizontaal naar R op HH brengen; 
• voorstelbeweging zonder greepwissel van R naar R, intussen draait de vendelier 180° L-om; 
• 2 grote draaien voor het lichaam (ROLBROLBR) met gestrekte armen; 
• stok achter de vlag trekken en voorstelbeweging zonder greepwissel van R naar R, intussen draait 

de vendelier 180° L-om (vendelier kijkt terug naar de jury); 
• wiekslag L en R tot V; 
• vlag horizontaal naar R op HH brengen; 
• voorstelling van R naar L, eindigen in tegengestelde greep; 
• wiekslag R tot V + knieval op de R knie (knieën vormen een hoek van 90°),  

de vlag eindigt in het verlengde van de L arm, punt op de grond (= beginhouding in tegengestelde 
greep). 

 
 
 
Veel succes! 
 
Kristof Buysse 
Vendelmonitor Oost-Vlaanderen 
 
 



MUZIEKREEKS HOOFDGILDEN 
 
 
Muziek  ‘I don’t like mondays’  –  The Boomtown Rats 
 
 
Gebruikte afkortingen 
 
 R : rechts (rechter) 
 L : links (linker) 
 O : onder 
 B : boven 
 V : voor 
 A : achter 

BH: borsthoogte 
HH: heuphoogte 
SH: schouderhoogte 

 
 
 
 
Opstelling 
 

Jury 
 
 

X 1  2 X 
 

X 3  4 X 
  

X 5  6 X 
 

X 7  8 X 
 
 
Beginhouding 
• De Vendeliers staan gestrekt met het aangezicht naar de jury 
• De vlag in tegengestelde greep voor 1-3-5-7 en gewone greep voor 2-4-6-8 
• Punt op de grond, 45° schuin linksvoor voor 1-3-5- 7 en 45° schuinrechtsvoor voor 2-4-6-8 
• Tegengewicht in de L heup voor 1-3-5-7, L arm gestrekt 
• Tegengewicht in de R heup voor 2-4-6-8 R arm gestrekt 
 
 
Beschrijving 
 
1-3-5-7 Achterwaartse verticale draai (VBA) tot op HH, horizontaal verder draaien tot L naast 
2-4-6-8 Achterwaartse verticale draai (VBA) tot op HH, horizontaal verder draaien tot R naast 
 

1-3-5-7 Voorstellingsbeweging zonder greepwissel tot B, overgaand in verticale draai 
(BROLB) voor het lichaam 
2-4-6-8 Voorstellingsbeweging zonder greepwissel tot B, overgaand in verticale draai 
(BLORB) voor het lichaam 

 
1-3-5-7 Telloorzwaai R tot voor (BVOABV) 
 Voor het lichaam op HH drie kleine kapjes van R voor tot L voor 



2-4-6-8 Telloorzwaai R tot voor (BVOABV) 
 Voor het lichaam op HH drie kleine kapjes van L voor tot R voor 
 
1-3-5-7 Optrekken van R voor tot punt verticaal naar boven wijst (terwijl greepwissel � 

tegengestelde greep) Telloorzwaai L-naast tot voor (BVOABV) 
 Voor het lichaam op HH drie kleine kapjes van L voor tot R voor 
2-4-6-8 Optrekken van L voor tot punt verticaal naar boven wijst (terwijl greepwissel � gewone 

greep). Telloorzwaai R naast tot voor (BVOABV), 
 Voor het lichaam op HH drie kleine kapjes van R voor tot L voor 
 
1-3-5-7 Horizontale draai R naast 
 Horizontale draai L naast 
 Wiekslag RLR (bij de eerste wiekslag plaatst de vendelier de R voet opzij � spreidstand) 
 Voorstellingsdraai L naast 
 Voorstel van L naar R (bij het begin van de voorstel de R voet bijplaatsen) 
 Vlaggenspelworp van R naar L, opvangen in tegengestelde greep op SH 

Onmiddellijk wiekslag RL, L wiekslag eindigt met de punt naar voor (de wiekslagen uitvoeren 
in spreidstand � R voet opzij) 

2-4-6-8  Horizontale draai L naast 
 Horizontale draai R naast 
 Wiekslag LRL (bij de eerste wiekslag plaatst de vendelier de L voet opzij � spreidstand) 
 Voorstellingsdraai R naast 
 Voorstel van R naar L (bij het begin van de voorstel de L voet bijplaatsen) 
 Vlaggenspelworp van L naar R, opvangen in gewone greep op SH 

Onmiddellijk wiekslag LR, R wiekslag eindigt met de punt naar voor (de wiekslagen uitvoeren 
in  spreidstand � L voet opzij) 
 

1-3-5-7 Met de L hand de vlag naar L naast over de L elleboog geven en aannemen met de R 
hand  
(L hand op de rug) 

 Platte acht LRL tot voor met de R hand 
 Met de R hand de vlag naar R naast over de R elleboog geven en aannemen met de L hand  
 (R hand op de rug) 
 Onder het R voorwaarts geheven been 
 Met de R hand doordraaien tot de punt naar voor wijst op kniehoogte en voorover buigen 
 (het R been daalt gelijktijdig met de vlagbeweging van boven tot voor) 
2-4-6-8 Met de R hand de vlag naar R naast over de R elleboog geven en aannemen met de L hand 
 (R hand op de rug) 
 Platte acht RLR tot voor met de L hand  
 Met de L hand de vlag naar L naast over de L elleboog geven en aannemen met de R hand  

(L hand op de rug) 
 Onder het L voorwaarts geheven been 
 Met de L hand doordraaien tot de punt naar voor wijst op kniehoogte en voorover buigen 
 (het L been daalt gelijktijdig met de vlagbeweging van boven tot voor) 
 
1-3-5-7 2 ¼ draai rond de knieën (VRALVRALVR) 

Vanuit voorover gebogen stand (vlag in tegengestelde greep) een verticale draaiworp voor 
het lichaam (RBLORBL), eindigend op SH, opvangen in tegengestelde greep 
Draaiworp voor het lichaam (LBROLB), opvangen in tegengestelde greep 
Grote draai (BROLB) voor het lichaam 
Grote draai achter de rug door (BROLB) 
¾ grote draai voor het lichaam (BROL), eindigend L naast 
Richtingsverandering (stok onder de vlag doortrekken) en L naast het tegengewicht in de L 
knieholte plaatsen. 
Knieworp met de L hand, intussen draaien de vendeliers 90° R-om 
De vlag opvangen boven het hoofd in gewone greep, de punt naar A 

2-4-6-8  2 ¼ draai rond de knieën (VLARVLARVL) 
Vanuit voorover gebogen stand (vlag in gewone greep) een verticale draaiworp voor het 
lichaam (LBROLBR), eindigend op SH, opvangen in gewone greep 

 Draaiworp voor het lichaam (RBLORB), opvangen in gewone greep 



 Grote draai (BLORB) voor het lichaam 
 Grote draai achter de rug door (BLORB) 

¾ grote draai voor het lichaam (BLOR), eindigend R naast 
Richtingsverandering (stok onder de vlag doortrekken) en R naast het tegengewicht in de R 
knieholte plaatsen. 
Knieworp met de R hand, intussen draaien de vendeliers 90° L-om 
De vlag opvangen boven het hoofd in gewone greep, de punt naar A 

 
1-2-3-4-5-6-7-8 Telloorzwaai boven het hoofd (ARVLA) tot de punt naar achter wijst en de stok boven 

de R schouder is 
  Draaiworp R naast (ABVOABV) 
  Wiegbeweging 
  Breekworp met vlaggenwissel   1 2  
       3 4 

5 6  
7 8 

 
  Opvangen in gewone greep en de vlag 135° schuin R  achter brengen 

Kapslag van R achter 135° naar L naast (punt net bo ven de grond), intussen draaien 
de vendeliers 180° L-om 

  De vlag van L onder via B tot R naast brengen 
  Vlag via onder met de punt naar voor brengen. 
  Achterwaartse grote draai R naast het lichaam (VBAOV) 
  Achterwaartse draaiworp R naast (VBAOVB) 
  Vlag via A rechtsnaast op HH brengen 
  Achterwaartse voorstellingsdraai (OVBAO) en voorstel van R naar L, eindigend op 
SH 

Tijdens  voorstellingsdraai en voorstel verplaatsen de vendeliers zich tot een cirkel 
bekomen wordt, het aangezicht naar de buitenkant van de cirkel. 
 

JURY        
 

X 2 

X 1                     X 4 
 

X 3   X 6 
 

X  5                       X 8 

X 7 
Draaiworp voor het lichaam (LBROL), opvangen in gewone greep, terwijl draaien de vendeliers 180° 

R-om met het aangezicht naar middelpunt van de cirkel 
De vlag van L via onder tot R naast brengen 
 Voorstellingsdraai R naast (OABVO) 
 Voorstelbeweging van R naar L zonder greepwissel 

Als de vlag naar boven wijst lost de R hand de stok en leggen we met de L hand aan 
het  tegengewicht de vlaggenstok in de hals (cfr. Brabants: vrij draaien rondom de 
hals) 
De vlag rond de hals doordraaien tot L achter en vervolgens met de L hand van A 
verticaal via boven tot voor op HH brengen (R hand op de rug)  

 De vlag horizontaal naar L over de L elleboog draaien, vlag aannemen met de R 
hand 

De vlag R naast naar L naast brengen (op HH), greepwissel voor het lichaam naar 
tegengestelde greep 

 Voorstellingsdraai L naast (OABVO) 
 Voorstelbeweging van L naar R zonder greepwissel 

Als de vlag naar boven wijst lost de L hand de stok en leggen we met de R hand aan 
het tegengewicht de vlaggenstok in de hals (cfr. Brabants: vrij draaien rondom de 
hals) 



De vlag rond de hals doordraaien tot R achter 
Wiekslag RL eindigend met de vlaggepunt R-naast (bij het begin van de wiekslag de 
R voet opzij plaatsen � spreidstand) 
Vlaggenspelworp van R naar L, opvangen in tegengestelde greep met de handen 
ongeveer in het midden van de stok en onmiddellijk een breekworp voor het lichaam, 
opvangen in gewone greep R-naast op HH 
Voorstellingsdraai (OABVO) 
Vlag krachtig tot R naast op SH brengen en tegelijkertijd R voet bijzetten 
¾ telloorzwaai boven het hoofd (RVLA) 
Verticale draaiworp R naast het lichaam (ABVOAB) tot de punt naar boven wijst, en 
intussen verplaatsen de vendeliers zich naar het middelpunt van de cirkel (drie 
passen LRL, steunen op het L been, R tip op de grond) 
Punt traag laten dalen tot juist boven grond, de vlaggenpunten vormen een kleine 
cirkel  van ongeveer 30 cm 
Achterwaartse draaiworp R naast het lichaam (OVBAOVBA) en intussen verplaatsen 
de vendeliers zich opnieuw naar hun plaats in de cirkel (drie passen RLR, L voet 
bijzetten) en draaien 90° R-om zodat ze  met het aa ngezicht in de richting van de 
cirkel staan. 
Vlag via R tot voor brengen op SH en achterwaartse draaiworp (VBAOVBA)  
Vlag R naast op HH brengen 
Achterwaartse voorstellingsdraai (OVBAO)  
Voorstel van R naar L 
Voorstellingsdraai L (OABVO), L hand in kneukelgreep plaatsen en vlag rond het 
lichaam geven (LARVL) 
Voorstel van L naar R 
De vlag op HH naar voor brengen 
Vervolgens drie opklimmende achtbewegingen: achtbeweging LR op HH, 
achtbeweging LR op SH, en achtbeweging 135° schuin opwaarts. Bij elke lus plaatst 
de vendelier een stap in de richting van de volgende figuur, met het aangezicht naar 
de jury (L lus = L voet, R lus = R voet) 
Wiekslag LRLR, hierbij komen de vendeliers op één rij (het aantal stappen is vrij) 
R wiekslag doorzwaaien tot de vlag vooraan 135° sch uin opwaarts is 
 

Jury 
 
 

X 1 
 

X 2 
 

X 3 
 

X 4 
 

X 5 
 

X 6 
 

X 7 
 

X 8 
 
 

Dubbele S-beweging: twee kleine platte achten naar beneden LRLR, van 135° 
schuin opwaarts in vier trappen tot op HH, bij de laatste beweging R gaan de 
vendeliers op de knieën zitten (de knieën vormen een hoek van 90°) 
 

1-3-5-7 Grote achterwaartse draai (VBA) met gestrekte R arm (L hand op de rug) en horizontaal 
naar L brengen 



Achterwaarts voorstellingsdraai (OVBAO) 
Draaiworp voor het lichaam (RBLORB) 
Opvangen in tegengestelde greep wanneer de punt naar boven wijst 
De vlag van boven naar voor brengen 
Grote achterwaartse draai (VBA) met gestrekte L arm (R hand op de rug) en horizontaal 
naar R brengen 
Draaiworp voor het lichaam (LBROLB) 
Opvangen in gewone greep wanneer de punt naar boven wijst 
Vlag van boven naar voor brengen 
Platte acht RL 
Vlag over de R elleboog draaien en aannemen met de L hand en doordraaien tot R naast, 
voor het lichaam  greepwissel � gewone greep 
Voorstel van R naar L en tegelijkertijd het L been voorwaarts zetten, L voet op de grond en 
knie in een hoek van 90° 
Voorstel L naar R en tegelijkertijd rechtkomen 
Onder het L voorwaarts geheven been 
Telloorzwaai L naast 
Onder het R voorwaarts geheven been en de vlag verticaal (punt naar boven) op BH 
brengen 

2-4-6-8 Greepwissel � L hand in het zwaartepunt 
Grote achterwaartse draai (VBA) met gestrekte L arm (R hand op de rug) en horizontaal 

naar R brengen 
Achterwaarts voorstellingsdraai (OVBAO) 
Draaiworp voor het lichaam (LBROLB) 
Opvangen in gewone greep wanneer de punt naar boven wijst 
De vlag van boven naar voor brengen 
Grote achterwaartse draai (VBA) met gestrekte R arm (L hand op de rug) en horizontaal 
naar L brengen 
Draaiworp voor het lichaam (RBLORB) 
Opvangen in tegengestelde greep wanneer de punt naar boven wijst 
Vlag van boven naar voor brengen 
Platte acht LR 
Vlag over de L elleboog draaien en aannemen met de R hand en doordraaien tot L naast, 
voor het lichaam  greepwissel � tegengestelde greep 
Voorstel van L naar R en tegelijkertijd het R been voorwaarts zetten, R voet op de grond en 
knie in een hoek van 90° 
Voorstel R naar L en tegelijkertijd rechtkomen 
Onder het R voorwaarts geheven been 
Telloorzwaai R naast 
Onder het L voorwaarts geheven been en de vlag verticaal (punt naar boven) op BH brengen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1-3-5-7  Drie verticale draaien voor het lichaam (BLORBLORBLORBL), ondertussen verplaatsen de 

vendeliers zich naar de volgende figuur 
 Voorstel van L tot boven met greepwissel � gewone greep 
2-4-6-8 Drie verticale draaien voor het lichaam (BROLBROLBROLBR), ondertussen verplaatsen de 

vendeliers zich naar de volgende figuur 
 Voorstel van R tot boven, gewone greep 
 

JURY 
 

X 3  X 1  X 2   X 4 
 
 
 

X 5  X 7  X 8   X 6 
 
1-2-3-4-5-6-7-8 Twee telloorzwaaien R-naast (BVOABVOAB) 

Vanaf boven enkel met de R hand de stok doordraaien onder de oksel (BVOAB) (L 
hand op de rug) 

  Terug draaien R naast het lichaam (BAOVBA),  
  Vlag van achter tot R-naast op HH brengen  
  Rond lichaam (RVLARV) 

Met de R hand (L hand op de rug) richtingsverandering schuin L voor (stok onder de 
vlag doortrekken) 
Over de R elleboog draaien, overnemen met de L hand en direct heupworp vanuit 
de L heup 
Opvangen in gewone greep en de vlag tot voor brengen op heuphoogte 
 

3-2-5-8 Vlag van R voor naar boven brengen, punt verticaal omhoog 
 Tijdens deze beweging draaien de vendeliers 90° R- om en R voet opzij zetten � 
spreidstand 
1-4-7-6 Vlag van R voor naar boven brengen, punt verticaal omhoog 
 Tijdens deze beweging draaien de vendeliers 90° L- om en L voet opzij zetten � spreidstand 
 
3-1-8-6 Wiekslag RLRL, vlag eindigend verticaal L naast 
 Vanuit deze positie wordt de vlag naar de tegenoverstaande partner geworpen (cfr. Dubbel 
Brechts) 
 zodat zij verticaal R naast bij de tegenoverstaande vendelier aankomt 
  
 
 Opvangen in gewone greep 

Vendeliers komen in strekstand en maken ondertussen een achterwaartse draai (BAOV), 
vlag eindigend op kniehoogte 

 Rond de knieën (VLARV) en ondertussen draait vendelier 3 zich 1/8 R-om 
        1 zich 3/8 L-om 
        8 zich 3/8 L-om 
        6 zich 1/8 R-om 
 De vendeliers 3 en 8, en 1 en 6 staan nu met het aangezicht naar elkaar 
 Wiegbeweging en breekworp met vlaggenwissel 
 
   

Aannemen in gewone greep en de vendeliers 3 en 1 draaien zich met het aangezicht naar 
achter, vendeliers 8 en 6 met het aangezicht naar voor 

 Vlag rond de enkels draaien (RVLAR) 
 R naast op kniehoogte 1 ½ platte acht, schuin R-voor, schuin R-achter, schuin R-voor 
 Voorstel van R naar L 
 Voorstellingsdraai (VOAB) en de stok intussen op SH brengen 
 Draaiworp voor het lichaam, van L naar R (LBROLB)  

Vendeliers 3 en 1 draaien intussen 180° R-om en van gen de vlag L naast op in 
tegengestelde greep 



Vendeliers 8 en 6 vangen de vlag op in tegengestelde greep en draaien hun vlag via R en O 
door tot L naast 

2-4-5-7 Wiekslag RLRL, vlag eindigend  verticaal L naast 
Vanuit deze positie wordt de vlag naar de tegenoverstaande partner geworpen (cfr. Dubbel 
Brechts) zodat zij verticaal R naast bij de tegenoverstaande vendelier aankomt 

  
 
 Opvangen in gewone greep 

Vendeliers komen  in strekstand en maken ondertussen een achterwaartse draai (BAOV), 
vlag eindigend op kniehoogte 

 Rond de knieën (VLARV)  
 Voorstel van L naar R en ondertussen draait vendelier   4 zich 1/8 R-om 
        2 zich 3/8 L-om 
        7 zich 3/8 L-om 
        5 zich 1/8 R-om 
 De vendeliers 2 en 5, en 4 en 7 staan nu met aangezicht naar elkaar 
 Wiegbeweging en breekworp met vlaggenwissel 
  

Aannemen in tegengestelde greep en de vendeliers 2 en 4 draaien zich met aangezicht naar 
achter, vendeliers 5 en 7 met het aangezicht naar voor 

 Voorstellingsdraai L naast (VOAB) en de stok intussen op SH brengen 
 Draaiworp voor het lichaam van L naar R (LBROLB) 

Vendeliers 2 en 4 draaien intussen 180° R-om en van gen de vlag L naast op in 
tegengestelde greep 
Vendeliers 5 en 7 vangen de vlag op in tegengestelde greep en draaien hun vlag via R en O 
door tot L naast 

 
1-2-3-4-5-6-7-8 L naast een lus maken (richtingverandering) 

De vlag van L naast onder het R been brengen, het R been stapt over de vlag en de 
R knie vormt een hoek van ongeveer 100°, het L been  is gestrekt naar achter, tip op 
de grond 
In deze houding (vlag in gewone greep) een draai maken naast lichaam (RABVR) en 
schuin R achter een platte acht 
De vlag rond de R knie draaien (RVLAR), R-been gestrekt, L-been gestrekt 
achterwaarts, romp buigt voorover 

 Knieworp vanuit de R knie (L been bijzetten) 
 Opvangen met de R hand (L hand op de rug) en de punt naar voor brengen op HH 
 Verticale achterwaartse draai L (VBAOV) met R hand 
 Verticale achterwaartse draai R (VBAOV) met R hand 
 De vlag doordraaien tot boven, L hand bijnemen in het tegengewicht 
 Telloorzwaai R-naast (BVOAB) 
 Kapbeweging van boven tot juist voor, punt juist boven de grond. 
 

   
 
 
 
 
Veel vendelplezier! 
 
Eddy Verschueren 
Vendelmonitor Antwerpen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



WIMPELREEKSEN 2002 
 
 
 
 
Basisreeks Basiswimpelen: ‘Talk 2 me’  –  Raf Van Brussel  
 
Muziekreeks Basiswimpelen: ‘Leave me breathless’  –  The Corrs 
 
Muziekreeks Keurwimpelen: ‘Ready to go’  –  Republica  
 
 



BASISREEKS BASISWIMPELEN 
 
Gebruikte afkortingen: 
L: links     R: rechts 

B: boven    O: onder 

V: voor     A: achter    

Vw Wksl: voorwaartse wiekslag  Aw Wksl: achterwaartse wiekslag 

ots: ondertussen 

 
Uitgangshouding: 
Rug naar jury, vlag midden onder punt van de grond, linkerhand in linkerzij, rechterhand aan vlag. 
 
Intro (niet gezongen eerste deel): 
- 1+ ½ Aw Wksl R met gestrekte arm tot midden boven, ondertussen blijft linkerhand in linkerzij. 
- Beide handen terug aan vlag, zigzag met scherpe hoeken maken L(linkerschouder), R(rechterheup), 

L (linksonder). 
- 1+ ½ Aw Wksl L (tot midden boven dus). 
 
Deel 1: 
  1 -   4  Twee zonnen links 

5 -   8  Twee zonnen rechts 
9 -  16  Zigzag met afgeronde hoeken RLRL  

17 -  20  Vlag rechts doorgeven met gestrekte armen en ondertussen zelf 
180° graden draaien over de rechterschouder (gezich t naar jury.) 

21 -  28  Dubbel vlag roeren RRLL (zang begint hier) 
29 -  36  Dubbele achterwaartse draaitjes (RRLL) op heuphoogte 
37 -  40  ½ platte acht R boven + Aw WKSL R 
41 -  44  ½ platte acht L boven + Aw WKSL L 
45 -  48  ½ platte acht R boven + Aw WKSL L 
49 -  52  ½ platte acht L boven + Aw WKSL R 
53 -  56  1 + ¾  frontale draai LORB (tot op R heup), ots 2 zijwaartse bijtrekpassen R 
57 -  60  1+½ frontale draai OLBR (tot op L heup), ots 2 zijwaartse bijtrekpassen L 
61 -  64  Vlag  rechts doorgeven met gesterkte armen tot op R heup. 
 
Refrein 1: 

1 -   4  Voorstellingsdraaitjes RR 
5 -   8  Voorstellingsdraaitjes LL 
9 -  12  Voorstelling RL, 2+¼ zon R 

13 -  16  ¼ Vw Wksl R, ots 1 stap R voor (lichtjes door knie buigen) 
17 -  20  1 + ¼ Aw Wksl R en R voet terug bij zetten 
21 -  24  ¼ Vw Wksl L, ots 1 stap L voor (lichtjes door knie buigen) 
25 -  28  1 + ¼ Aw Wksl L en L voet terug bij zetten 
29 -  32  2 Vw Wksl RR, ots 2 voorwaartse bijtrekpassen RR 
33 -  36  2 Vw Wksl LL, ots 2 voorwaartse bijtrekpassen L & bij, 

vlag tot midden voor brengen 
37 -  40  Telloor R 
41 -  44  Telloor L 
45 -  52  Aw Wkls LRLR ots achterwaartse stappen LRL & bij 

Vlag langs boven naar L heup brengen. 
 



 
Deel 2: 

1 -   4  Voorstel R 
Dubbele achterwaartse draaitjes RR op heuphoogte 

5 -  12  Dubbele platte acht boven LLRR 
13 -  16  Dubbele achterwaartse draaitjes LL op heuphoogte 
17 -  20  Dubbel vlag roeren RR, ots 2 achterwaartse bijtrekpassen R 
21 -  24  Dubbel vlag roeren LL, ots 2 achterwaartse bijtrekpassen L 
25 -  32  Tweemaal enkel vlag roeren RLRL, ots achterwaartse stappen RLR en L bij 
33   Halve platte acht L boven 
34   Halve platte acht L boven 
35 -  36  Aw Wkls L 
37   Halve platte acht R boven 
38   Halve platte acht R boven 
39 -  40  Aw Wkls R 
41 -  44  Telloorzwaai L, eindigen op L heup. 
 
 
Refrein 2 + uitbreiding: 

1 -   4  Voorstellingsdraaitjes LL 
5 -   8  Voorstellingsdraaitjes RR 
9 -  12  Voorstelling LR, 2+¼ zon L 

13 -  16  ¼ Vw Wksl L, ots 1 stap L voor (lichtjes door knie buigen) 
17 -  20  1 + ¼  Aw Wksl L en L voet terug bij zetten 
21 -  24  ¼ Vw Wksl R, ots 1 stap R voor (lichtjes door knie buigen) 
25 -  28  1 + ¼ Aw Wksl R en R voet terug bij zetten 
29 -  32  2 Vw Wksl LL, ots 2 voorwaartse bijtrekpassen LL 

33 -  36 
 2 Vw Wksl RR, ots 2 voorwaartse bijtrekpassen R bij, 

vlag tot midden voor brengen 
37 -  40  Telloor L 
41 -  44  Telloor R 
45 -  48  Twee zonnen links 
49 -  52  1 + ¾  zonnen rechts 
53 -  56  1 + ¼ vlag R rond het lichaam draaien (tot midden voor) 
57 -  64  Aw Wkls R, Aw Wksl L (trage Wksl) 
65 -  68  Afgeronde zigzag RLRL, ots op R knie gaan zitten 
69 -  72  Vlag R doorgeven met gestrekte armen ots op L knie gaan zitten, 

telloorzwaai R met L hand, vlag op R heup brengen en met beide handen vastnemen 
73 -  76  Vlag oprollen BAOV (van R heup tot midden boven) 
77 -  80  Vlag ontrollen BAOV (van midden boven tot L heup) 
81 -  84  Vlag oprollen BVOA (van L heup tot midden boven) 
85 -  88  Vlag ontrollen BVOA (van midden boven tot R heup) 
89 -  92  4 golfjes horizontaal van R heup naar L heup 
93 -  96  4 golfjes horizontaal van L heup naar R heup 
 
 
Refrein 3: 

1 -   4  Voorstellingsdraaitjes RR (we zitten nog op de knieën) 
5 -   8  Voorstellingsdraaitjes LL (we zitten nog op de knieën) 

9 -  12  Voorstelling R ots R voet zetten, voorstelling  L ots L voet zetten, 
 2+¼ zon R ots volledig recht staan 

13 -  16  ¼ Vw Wksl R, ots 1 stap R voor (lichtjes door knie buigen) 
17 -  20  1 + ¼  Aw Wksl R en R voet terug bij zetten 
21 -  24  ¼ Vw Wksl L, ots 1 stap L voor (lichtjes door knie buigen) 
25 -  28  1 + ¼ Aw Wksl L en  L voet terug bij zetten 
29 -  32  2 Vw Wksl RR, ots 2 voorwaartse bijtrekpassen RR 

33 -  36 
 2 Vw Wksl LL, ots 2 voorwaartse bijtrekpassen Lbij, 

vlag tot midden voor brengen 
37 -  40  Telloor R 



41 -  44  Telloor L, vlag langs boven naar L heup 
45 -  48  Voorstel R, dubbele achterwaartse draaitjes RR op heuphoogte 
49 -  56  Dubbele platte acht boven LLRR 
57 -  60  Dubbele achterwaartse draaitjes LL op heuphoogte 
61 -  64  Dubbel vlag roeren RR, ots 2 achterwaartse bijtrekpassen R 
65 -  68  Dubbel vlag roeren LL, ots 2 achterwaartse bijtrekpassen L 
69 -  76  Tweemaal enkel vlag roeren RLRL, ots achterwaartse stappen RLR en L bij 
77   Halve platte acht L boven 
78   Halve platte acht L boven 
79 -  80  Aw Wkls L 
81   Halve platte acht R boven 
82   Halve platte acht R boven 
83 -  84  1 + ¼ Aw Wkls R 

eindigen met vlag  op R schouder, punt van de vlag wijst naar schuin R achter, 
L hand in L zij 

 
 
Veel wimpelgenot! 
 
Siska Devos & Catherine Deschrijver, 
Wimpelmonitrices West-Vlaanderen 
 
 
 
 
 



MUZIEKREEKS BASISWIMPELEN 
 
 
Muziek   ‘Leave me breathless’  –  The Corrs 
 
 
 
Gebruikte afkortingen 
 
VW: voorwaarts BLOR: boven links, onder rechts 
AW: achterwaarts BROL: boven rechts, onder links 
R: rechts (rechter) HH: heuphoogte 
L: links (linker) MOV: midden onder voor 
Ots: ondertussen MBV: midden boven voor 
 BAOV: boven achter, onder voor 

 

Beginhouding 
• L schouder naar de jury, steunend op het L been 
• R been schuin gestrekt, in het verlengde van het lichaam 
• vlag in R hand, L hand op de rug 
• vlag L-onder van het lichaam, punt van de grond, R arm gestrekt 
 

Beschrijving 

• Rust:  “Go on, go on” 
• Begin: “Leave me breathless” 

Deel I 
 
1-4 1¼ frontale draai, langs boven, van L-onder naar MBV, ots R voet bijzetten 
1-8 VW wiekslagen LL, VW wiekslagen RR 
1-8 VW wiekslag LRL + ¾ R, eindigen op schouderhoogte 
1-4 1½ telloor L, ots ¼ draai L schouder, R voet bijzetten als de vlag MBV is 
5-8 vlag L doorgeven met gestrekte arm, eindigen L op HH 
1-4 2 VW draaitjes L 
5-8 2 VW draaitjes R 
1-4 voorstelling LR 
5-8 2 zonnen L 
1-4 voorstelling LR 
5-8 2 frontale draaien L 

1-4 2 AW draaitjes R op HH 
5-8 AW wiekslag LR 
1-4 VW wiekslag L + ¾ R, eindigen op schouderhoogte 
5-8 1 + ¾ telloor L, eindigen L op HH 
1-4 2 AW draaitjes L 
5-8 AW wiekslag RL 
1-4 VW wiekslag R + ¾ L, eindigen op schouderhoogte 
5-8 1½ telloor R, eindigen MBV 
1-8 zigzag met afgeronde hoeken van boven naar onder RLRL, eindigen MOV 
1-4 1¼ AW wiekslag R (traag) tot MBV 
5-8 1¼ VW wiekslag L (traag) tot MOV 
 

Refrein 
1-4 2 draaitjes L onder BLOR 



5-8 2 draaitjes R boven BROL 
1-4 2 draaitjes L boven BLOR 
5-8 2 draaitjes R onder BROL 
1-4 AW wiekslag LR 
5-8 2 draaitjes R onder BROL 
1-4 2 draaitjes L boven BLOR 
5-8 2 draaitjes R boven BROL 
1-4 2 draaitjes L onder BLOR 
5-8 AW wiekslag RL 
1-4 vlag langs onder naar R op HH brengen + vlag oprollen BAOV (van R op HH tot MBV) 
5-8 vlag ontrollen BAOV (van MBV tot L op HH) 
1-2 vlag langs onder van L op HH tot R op HH 
3-4 vlag langs onder van R op HH tot L op HH 
5-8 2 zonnen R 
1-4 voorstelling RL 
5-8 vlag R rond het lichaam doorgeven, eindigen R onder 
 

Deel 2 
1-10 omgekeerde zigzag RLRLR, eindigen R boven 
1-2 1¼ telloor L 
3-6 1 telloor R, vlag doorgeven met gestrekte arm tot R onder 
1-8 dubbel vlag roeren RRLL, ots AW bijtrekpas RRLL 
1-8 enkel vlag roeren RLRL, ots R voet schuin voor, L voet schuin voor, R voet terug plaatsen, L 

voet naast R  
1-8 dubbel vlag roeren RRLL, ots VW bijtrekpas RRLL 
1-8 enkel vlag roeren RLRL, ots R voet schuin achter, L voet schuin achter, R voet terug 

plaatsen, L voet naast R 
1-4 2½ AW wiekslag R met VW bijtrekpas LL, ots 1/8 draai over L schouder, eindigen MBV 
5-8 VW wiekslag L, 1½ VW wiekslag R, ots R voet bijzetten, eindigen MOV 
1-4 platte acht RL 
5-8 2½ AW wiekslag L met VW bijtrekpas RR, ots ¼ draai over R schouder, eindigen MBV 
1-4 VW wiekslag R, 1½ VW wiekslag L, ots L voet bijzetten, eindigen MOV 
5-8 platte acht LR 
1-4 vlag doorgeven tot L onder met gestrekte arm, ots 1/8 draai over L schouder (gezicht naar 

de jury) 

Refrein 
1-4 2 draaitjes L onder BLOR 
5-8 2 draaitjes R boven BROL 
1-4 2 draaitjes L boven BLOR 
5-8 2 draaitjes R onder BROL 
1-4 AW wiekslag LR 
5-8 2 draaitjes R onder BROL 
1-4 2 draaitjes L boven BLOR 
5-8 2 draaitjes R boven BROL 
1-4 2 draaitjes L onder BLOR 
5-8 AW wiekslag RL 
1-4 vlag langs onder naar R op HH brengen + vlag oprollen BAOV (van R op HH tot MBV) 
5-8 vlag ontrollen BAOV (van MBV tot L op HH) 
1-2 vlag langs onder van L op HH tot R op HH 
3-4 vlag langs onder van R op HH tot L op HH 
5-8 2 zonnen R 
1-4 voorstelling RL 
5-8 vlag R rond het lichaam doorgeven, eindigen L op HH 

Grondoefening 
1-4 1¼ telloor R met L-hand 



5-8 telloor L met 2 handen, eindigen MBV 
1-8 platte acht boven RRLL 
1-4 platte acht onder RR, ots R voet AW plaatsen 
5-8 platte acht onder LL, ots op R knie zitten 
1-4 1¼ telloor R, ots L knie bijzetten 
5-8 telloor L, vlag doorgeven met gestrekte arm tot MV 
1-8 platte acht boven LLRR 
1-4 platte acht boven LR 
5-8 1½ AW wiekslag L, ots op de hielen gaan zitten 
1-4 1+3/4 VW wiekslag L, ots terug op de knieën zitten 
5-8 1+3/4 AW wiekslag R, ots op de hielen zitten 
1-4 1½ VW wiekslag R, eindigen MV, ots terug op de knieën zitten 
1-6 ½ AW wiekslag R, 1½ VW wiekslag R, ots R voet zetten 
7-12 ½ AW wiekslag L, 1+3/4 VW wiekslag L, ots rechtstaan 

Refrein 
1-4 2 draaitjes L onder BLOR 
5-8 2 draaitjes R boven BROL 
1-4 2 draaitjes L boven BLOR 
5-8 2 draaitjes R onder BROL 
1-4 AW wiekslag LR 
5-8 2 draaitjes R onder BROL 
1-4 2 draaitjes L boven BLOR 
5-8 2 draaitjes R boven BROL 
1-4 2 draaitjes L onder BLOR 
5-8 AW wiekslag RL 
1-4 vlag langs onder naar R op HH brengen + vlag oprollen BAOV (van R op HH tot MBV) 
5-8 vlag ontrollen BAOV (van MBV tot L op HH) 
1-2 vlag langs onder van L op HH tot R op HH 
3-4 vlag langs onder van R op HH tot L op HH 
5-8 2 zonnen R 
1-4 voorstelling RL 

Deel 3 
1-4 1+3/4 frontale draai R, langs boven, ots bijtrekpas LL 
5-8 dubbel vlag roeren RR, ots zijwaartse bijtrekpas RR 
1-2 enkel vlag roeren L, ots L voet over R zetten 
3-4 enkel vlag roeren R, ots R voet bijzetten 
5 vlag naar MBV brengen 
6-8 1½ VW wiekslag L, eindigen op L schouder 
1-4 1½ telloor R 
5-8 AW wiekslag RR, eindigen MBV 
1-4 telloor L 
5-6 zigzag met scherpe hoeken RL 
7-8 zigzag met scherpe hoeken RL 

eindigen met de vlag L schuin voor, punt van de vlag naar de grond gericht 
 
 
 
Veel wimpelplezier! 
 
Ingrid Jaeken & An Jannis 
Wimpelmonitrices Limburg 
 



MUZIEKREEKS KEURWIMPELEN 
 
Muziek  ‘Ready to go’  –  Republica  
 
Gebruikte afkortingen 
 
B:   boven 
M:  midden 
O:   onder 
V:   voor 
A: achter 
L:    links (linker) 
R:    rechts (rechter) 
HH:  heuphoogte 
MOV: midden onder voor 
MBV: midden boven voor 
Ots: Ondertussen 
1-8:   tellen 
Nr 1-8:   plaatsaanduiding wimpeliers 
 
 
Beginopstelling 

 
• de wimpeliers staan rug aan rug    4                              8 
• nr 1-3-5-7 staan recht met het gezicht naar de jury                           3                              7 
• nr 2-4-6-8 zitten gehurkt met de rug naar de jury          2                                6 
• vlag is MOV                                                                   1                                5 
  
                                                                                                                Jury 
 
 
1. Beginoefening 
 
• Er zijn in het begin van het liedje 4 tunes: 
 Tune 1 nr 1-7 gaan zitten op de hurken 
 Tune 2 nr 4-6 staan recht 
 Tune 3 nr 3-5 gaan zitten op de hurken 
 Tune 4 nr 2-8 staan recht 
• vlag blijft MOV 
 
 
2. Frontale draaien 
 
1-4 Vlag oprollen BVOA van R op HH tot MBV; 
5-8 vlag afrollen AOVB van MBV tot R op HH; 
9-12 zigzag met scherpe hoeken LRLR naar boven toe; 
13-14 A wiekslag R; 
15-16 A wiekslag L, 
 de achterste wimpeliers (nr 2-4-6-8) draaien ots naar voor via een kwartdraai naar 
R, 
 de wimpeliers nr 1-3-5-7 komen recht; 
17-20 nr 1-3-5-7 2 trage frontale draaien ROLB, ots 2 bijtrekpassen naar L; 
             nr 2-4-6-8 2 trage frontale draaien LORB, ots 2 bijtrekpassen naar R; 
21-24  nr 1-3-5-7  1/8 draaien over L schouder, platte acht O RLRL en dit met R hand, L hand achter 

de rug, 
 bij de 1ste platte acht R voet V plaatsen, bij de 2de platte acht R voet A plaatsen; 



21-24     nr 2-4-6-8     1/8 draaien over R schouder, platte acht O LRLR en dit met L hand, R hand 
achter de rug, 
 bij de 1ste platte acht L voet V plaatsen, bij de 2de platte acht L voet naar A 
plaatsen;      
25-28 nr 1-3-5-7 2 trage frontale draaien naar LORB, ots 2 bijtrekpassen naar R; 
  nr 2-4-6-8 2 trage frontale draaien naar ROLB, ots 2 bijtrekpassen naar L; 
29-32 nr 1-3-5-7 1/8 draaien over R schouder, platte acht O LRLR en dit met L hand, R hand achter 
de rug, 
  bij de 1ste platte acht L voet V plaatsen, bij de 2de platte acht L voet naar A 
plaatsen; 
 nr 2-4-6-8 1/8 draaien over L schouder, platte acht O RLRL en dit met R hand, L hand achter 

de rug, 
bij de 1ste platte acht R voet V plaatsen, bij de 2de platte acht R voet naar A 
plaatsen. 

 
 
 
3. Verplaatsen naar de volgende figuur 
 
                                   2  6  8 
     
    4  5 
 
   1  3  7 
 
                                                         jury 
 
1-2  Steek de vlag 2x RB in de lucht, voeten bijtrekpas RR; 
3-4  steek de vlag 2x LO in de richting van de grond, voeten bijtrekpas LL; 
5-8  vlag R achter doorgeven met gestrekte armen, ots looppas RLRL, 
  met de vlag eindigen MOV; 
9-16  herhaal 1-8. 
 
1-4  BR  ½ platte acht BROL, 

  LO ½ platte acht LORB, 
  A wiekslag R, eindigen R op HH, 
  zon L, eindigen B; 

5-8  LB ½ platte acht BLOR, 
  RO ½ platte acht ROLB, 
  A wiekslag L, eindigen L op HH, 
  zon R, eindigen B; 

9  de vlag naar beneden slaan, punt van vlag op de grond; 
10  kwartdraai naar R, ots de vlag naar B brengen en terug naar beneden slaan; 
11-12  2 zonnen R; 
13  vlag naar beneden slaan; 
14  kwartdraai naar R, ots de vlag naar B brengen en terug naar beneden slaan; 
15-16  2 ½ zonnen R, eindigen beneden, 
 nr 4-6-5-3  draaien ots naar voor, 

nr 1-2-7-8  draaien ots schuin naar het midden toe. 
 
 
 
4. Ruitvorm  
 
     6 
 



    2  8 
 
   4    5 
 

1 7 
 

3 
 
jury 

 
1-4   De vlag met smalle zigzag RLRLRLRL naar B brengen, ots looppas RLRL, 
  het bovenlichaam gaat van lichtjes naar voor gebogen naar een rechte rug; 
5-8  huppelpas naar R en L voet bij R voet plaatsen, ots voorstel R op schouderhoogte, 
  vervolgens huppelpas naar L en R voet bij L voet plaatsen, ots voorstel naar L op 
schouderhoogte; 
9-12  vlag met smalle zigzag RLRLRLRL naar B brengen, ots looppas RLRL, 
  het bovenlichaam gaat van lichtjes naar voor gebogen naar een rechte rug; 
13-16  wimpeliers draaien naar de jury en ots huppelpas naar R en L voet bij R voet 
plaatsen, 
   ots voorstel R op schouderhoogte, 
  vervolgens huppelpas naar L en R voet bij L voet plaatsen, ots voorstel naar L op 
schouderhoogte, 

  de wimpeliers vormen nu een ruitvorm. 
 

17-19  De vlag met smalle zigzag RLRLRLRLRLRL naar B brengen,  
  het bovenlichaam gaat van lichtjes naar voor gebogen naar een rechte rug; 
20-23  zigzag met scherpe hoeken RLRL naar beneden toe; 
24-25  A wiekslag R 
26-27  A wiekslag L 
28-35   R voet schuin RV plaatsen en met de vlag RO 2 draaitjes BROL maken,  

voet terug plaatsen en ots A wiekslag L, 
 L voet schuin LV plaatsen en met de vlag LO 2 draaitjes BLOR maken, 
voet terug plaatsen en ots A wiekslag R; 

36-43  de vlag L op HH brengen, 
  L arm is gestrekt naar L, vlag in de R hand, 

2 frontale draaien BROL, ots 2 huppelpassen maken, te binnen met de R voet  
  (afstoten op R-voet), 

nog een 3de frontale draai en L eindigen op schouderhoogte, ots L voet naar L 
plaatsen  
(arm is nog steeds gestrekt), 
vervolgens de L voet bij R voet plaatsen en een kwartdraai draaien over de L 
schouder, 
de vlag met V wiekslag R met R hand helemaal tot beneden brengen, ots gaan 
zitten, 

  beide handen nemen de vlag vast. 
 
5. Ruitvorm met R schouder naar de jury  
 
1-4  Platte acht beneden RL, 
 nr 3-4-5-6 staan recht en ots platte acht B RL; 
5-8  platte acht beneden RL, 
  nr 1-2-7-8 staan recht en ots platte acht B RL; 
9-16  2x telloorzwaai L, 
  2x telloorzwaai R; 
17-22  kwartdraai R naar de jury, ots voorstelling R, voorstelling L op schouderhoogte, 

  zon R, zon L; 
23  de vlag naar beneden slaan, hoofd naar beneden brengen; 
24  hoofd kijkt naar de jury. 



 
 
 
6. Diagonale lijn met vierkant, gezicht naar de jur y 
 
        6 
 
       2 
        8 
      4   5 
       3 
     1   7 
 
                           jury 
 
1-4  2x voorstellingsdraaitjes R, ots bijtrekpas RR, 

  2x voorstellingsdraaitjes L, ots bijtrekpas LL; 
5-8  herhaal 1-4; 
9-12  de vlag schuin brengen OAR en L voet achter R voet plaatsen, 

  A wiekslag R en ots op de L knie gaan zitten, 
  A wiekslag L en ots op de R knie gaan zitten. 

 
 
7. Grondoefening  
 
1-2 Telloorzwaai L, zitten op de R bips, voeten zijn LA,  

de wimpeliers kijken met het gezicht naar L, benen zijn lichtjes gespreid en opgetrokken; 
3-4 trage platte acht RL op schouderhoogte; 
5-8 ½ draai over de R schouder met het bovenlichaam zodat de knieën naar voor gericht zijn, 

snelle platte acht B RL, 
snelle platte acht O RL; 

9-10 ½ draai over de L schouder, benen opgetrokken en gespreid, ots de vlag langs B 
overbrengen, 

 trage platte acht LR op schouderhoogte; 
11-12 telloorzwaai R en terug op de knieën gaan zitten; 
13-18 R been zijdelings strekken, 

2 voorstellingsdraaitjes R, 
R been bij L been plaatsen, 
achtvorm voor het lichaam MLBROM-LORM-LB; 

19-24 L been zijdelings strekken, 
2 voorstellingsdraaitjes L, 
L been bij R been plaatsen, 
achtvorm voor het lichaam MRBLOM-ROLM-RB; 

25-28 V wiekslag R, R voet op de grond plaatsen, 
V wiekslag L, L voet op de grond plaatsen; 

29 de vlag naar beneden slaan. 
 
 
8. Diagonale lijn  
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                                                                         jury 
 
1-8 nr 1-2-4-6 Vlag R oprollen BVOA, 
  vlag afrollen BVOA, L eindigen op HH; 
 nr 3-5-7-8 met de vlag 4 korte slagjes LO maken, 
   L voet is voor R en op die manier met 4 stapjes naar R verplaatsen. 

 frontale draaien ORBL, bijtrekpas RR en inschuiven in de diagonale lijn, R eindigen 
op HH; 

9-10 nr 1-2-4-6 voorstel RL; 
  nr 3-5-7-8 voorstel LR; 
11-12 nr 1-2-4-6 zon RL, eindigen R op HH 
 nr 3-5-4-8 zon LR, eindigen B 
 
 nr 3-5-7-8      nr 1-2-4-6 
 
13         voorstel R op schouderhoogte;                 13 vlag B;   
14 vlag B;     14 voorstel L op schouderhoogte; 
15 voorstel L op schouderhoogte;  15 vlag B; 
16 vlag B;     16 voorstel R op schouderhoogte; 
17 voorstel R op HH;   17 rust R op HH; 
 
18-21 vlag oprollen VRAL langs onder; 
22-25 ½ frontale draai ORBL tot R op HH, ots R voet uitzetten naar R, 
 frontale draai OLBR, ots R voet terug bijzetten; 
26-27 2 zonnen L; 
28-29 2 zonnen R, eindigen L op HH; 
30-33 kwartdraai over de L schouder en R voet V plaatsen, ots met de R hand A wiekslag R, 
 ½ draai over de L schouder en de voeten draaien mee, 
 1 ½  A wiekslag R, 

R voet V plaatsen en een kwartdraai maken over de L schouder en eindigen met het gezicht 
naar de jury, vlag in rust R op HH. 

 
9. Dubbel kruis  
 
      6 8 
 
     1 3  2 5 
   
      4 7 
 
      jury 
 
1-8  2x A draai R op HH, ots bijtrekpas RRLL, 
  2x A draai L op HH, ots bijtrekpas RRLL, 
  enkel A draaitjes RLRL, ots voeten RLRL; 
9-16  vlag roeren RRLL, ots huppelpas RRLL, 
  enkel vlagroeren RLRL, ots looppas RLRL, 
  de wimpeliers vormen koppels zij aan zij; 
17-20 nr 1-2-4-6 de vlag is beneden, 
  vlag naar B brengen en een kwartdraai draaien over de R schouder, 
  sla de vlag naar beneden, terug naar B en dan weer naar beneden; 
 nr 3-5-7-8 de vlag is beneden, 
  vlag naar B brengen en een kwartdraai draaien over de L schouder, 



  sla de vlag naar benden en dan naar B; 
21-24 nr 1-2-4-6 vlag R achter doorgeven met gestrekte armen rond het lichaam van jezelf en je 
partner, 
  eindigen MOV (traag!); 
 nr 3-5-7-8 telloorzwaai LR( traag!); 
25-28 nr 1-2-4-6 zie hierboven 21-24 bij nr 3-5-7-8; 
 nr 3-5-7-8 zie hierboven 21-24 bij nr 1-2-4-6, 
  vlag RA doorgeven met gestrekte armen, 
  en ots met de L hand de vlag van je partner nemen tot MOV; 
29-32                zigzag naar B met afgeronde hoeken RLRL; 
33-36           V wiekslag R, 
  V wiekslag L, tot MV; 
37               kwartdraai naar de jury; 
38-41 nr 1-2-4-6 vlag oprollen BVOA van R op schouderhoogte tot B; 
 nr 3-5-7-8 vlag oprollen BVOA van L op schouderhoogte tot B; 
42-45 nr 1-2-4-6 vlag afrollen BAOV van B tot R op schouderhoogte; 
 nr 3-5-7-8 vlag afrollen BAOV van B tot L op schouderhoogte; 
 
 
 
10. Eindoefening  
 
     6 8 
 
    1 3 2 5 
 
     4 7 
 
        jury  
 
 
 
1-8 nr 1-3-4-6 2 draaitjes LO  BLOR / RB  BROL / LB  BLOR / RO  BROL, 
  bijtrekpas LLRRLLRR; 
 nr 2-5-7-8 2 draaitjes RB  BROL / LO  BLOR / RO  BROL / LB  BLOR, 
  bijtrekpas RRLLRRLL; 
 
  ondertussen verplaatsen de wimpeliers zich: nr 3-2 tussen nr 6-4 en nr 8-7, 
  nr 1 en 5 verplaatsen zich mee maar blijven staan naast nr 3 en 2; 
 
  vlag naar MB brengen, 
9-12                        vlag recht naar boven houden en 1 draaitje RVLA maken, 
  voorstel  R en ots R voet uitzetten naar R, 
  vlag recht naar boven houden en 1 draaitje LVRA maken, 
  voorstel L en ots L voet uitzetten naar L; 
13-16  voorstel R, R voet naar R plaatsen en terug plaatsen, 
  voorstel L, L voet naar L plaatsen en terug plaatsen; 
17-20  R voet uitzetten naar V, ots een kwartdraai maken over de L schouder, en dit 4 
maal, 
  de vlag horizontaal houden R op schouderhoogte en de vlag naar voor steken; 
21 nr 1 met de L schouder naar de jury gericht, R voet naar voor, 
  vlag MV op schouderhoogte met gestrekte armen; 
 nr 5 met de R schouder naar de jury gericht, L voet naar voor, 
  vlag MV op schouderhoogte met gestrekte armen; 
 nr 4 1/8ste  draaien over de L schouder, op L knie gaan zitten, 
  vlag MO, punt op de grond; 
 nr 7 1/8ste draaien over de R schouder, op R knie gaan zitten, 



  vlag MO, punt op de grond; 
 nr 3 1/8ste draaien over de L schouder, R voet naar voor, 
  vlag MO, punt op de grond; 
 nr 2 1/8ste draaien over de R schouder, L voet naar voor, 
  vlag MO, punt op de grond; 
 nr 6-8 spreidstand, vlag met beide handen horizontaal voor het lichaam houden, 
  met gestrekte armen naar B toe. 
 
 
Heel veel succes! 
 
Melissa Van Landeghem 
Wimpelmonitrice Oost-Vlaanderen 
 
 
 
 
 
 
 



DANSREEKSEN 2002 
 
 
 
 
 
Bondsreeks: ‘Crash like a wrecking ball’  –  Jessica Folker 
Parendans: ‘It’s so easy’  –  Linda Ronstadt 
Kringdans: ‘When the boys come into town’  –  The Kelly Family 
 
 



BONDSREEKS 
 
Muziek     ‘Crash like a wrecking ball’  –  Jessica Folker 
 
 
 

 
Opstelling 
 
In 2 rijen met het gezicht naar de jury. Armen naast het lichaam en hoofd naar beneden gericht.  
Na de intro is de opstelling vier rijen. 
 
 Beginopstelling    Na de intro 
 
  Jury         Jury 
 
        A  C                                        A   B   C   D 
        B  D             A   B   C   D 
        A  C             A   B   C   D 
        B  D             A   B   C   D 
 
 

1. Intro: 1 x 4, 3 x 8 
 

Oefening Tellen Beschrijving 
 

1          1-4  Rust 
 
2          1-4  Het hoofd langzaam opheffen (vanaf het begin van de zang) 

5 De 1ste, 5de, 9de enz. persoon per rij steekt de rechterarm gestrekt naar 
boven. Handpalm naar voor en vingers dicht. 

6 De 2de, 6de, 10de enz. persoon per rij steekt de rechterarm gestrekt op 
zij op schouderhoogte. 
Handpalm naar onder en vingers dicht. 

7  De 3de, 7de, 11de enz. persoon per rij idem als tel 5 maar met de 
linkerarm. 
8 De 4de, 8ste, 12de enz persoon per rij idem als tel 6 maar met de 

linkerarm. 
 

3        1      Rij C en D zakken door de knieën, hoofd naar onder, 
vingertoppen op 

    de grond en vingers dicht. Ze blijven de volgende 8 tellen zo 
zitten. 

Rij A en B doen de armen af langs de korste weg tot naast het lichaam. 
  2   Rechterarm maakt een slagbeweging naar de maag met de 

handpalm naar boven en de vingers dicht. 
3  Linkerarm doet hetzelfde en eindigt boven de rechterarm. 

  4   De onderarmen gaan open. De handpalmen naar voor gericht en 
de vingers volledig open. De ellebogen tegen het lichaam en 
deze vormen een hoek van 90°. 

  5-6   Linkerarm gaat langs het lichaam en met de rechterarm maken 
we een beweging in de vorm van een 8, te vertrekken in de 
richting van de linkerdij en verder een opwaartse beweging naar 
rechts. 



     Tegelijkertijd zetten we een stap met rechts en links. Hiermee 
gaat de rij uiteen in twee rijen. A gaat dus naar links en B naar 
rechts.  

     Handen zijn plat, vingers zijn dicht. 
7 Rechtervoet bij linkervoet zetten en door de knieën buigen. De 

beweging wordt naar voor uitgevoerd. Handen op de knieën met de 
duimen naar buiten. 

8 Rechtspringen tot spreidstand en armen langs het lichaam. 
 

4          1  Rij A en B blijven staan in spreidstand en rij C en D komen recht. 
2-8   Rij C en D idem tel 2 tem 8 van oefening 3). 
 
 

2. Eerste strofe: (alle rijen) 4 x 8 
 

Oefening Tellen Beschrijving 
 

1 1 Stap met de linkervoet naar links. Rechterarm is gestrekt naar boven in 
een  hoek van 45°, linkerarm is gestrekt opzij op s chouderhoogte. De 
handpalmen naar onder en de vingers dicht. Rechterbeen blijft gestrekt 
opzij. 

2  Rechtervoet bij linkervoet slepen. De armen gaan af  naast het 
lichaam. 
3 Rechterarm maakt een slagbeweging naar de maag met de handpalm 

naar boven en de vingers dicht. 
4  Linkerarm idem als rechterarm in vorige tel en eindigt boven de 
rechter. 
5  Armen kruisen en handen op de schouders leggen. Rechts is boven 
links 
en Armen ontkruisen. Linkerhand komt nu op linkerschouder, rechterhand 

op rechterschouder. 
6  Handen naast het lichaam. 
7 Tik de rechtervoet bij de linker. De armen maken een duwbeweging 

horizontaal naar voor en terug. De ellebogen zijn naar buiten gericht 
en de handen zijn vuisten. 

8 Wissel van voet. De armen idem als in tel 7. 
 

2 1  Stap op rechtervoet naar voor. De armen maken hoeken van 90°. De 
handen  

vormen vuisten. De linkerarm op schouderhoogte voor de borst en de  
rechterarm op schouderhoogte zijwaarts. Het lichaam mag iets naar 

achter  
leunen. 

2  ½ draai over linkerschouder. De armen gaan af.. 
3  Idem als tel 1. 
4  Idem als tel 2. 
5-8 4 stappen naar voor met rechts beginnen. Linkerarm blijft naast het 

lichaam. De rechterarm bokst van boven naar onder richting linkerknie, 
terug naar boven en onder. Per tel één beweging. 

 
3  1 Stap met de rechtervoet naar rechts. Linkerarm is gestrekt naar boven 

in een hoek van 45°, rechterarm is gestrekt opzij o p schouderhoogte. 
De handpalmen naar onder en de vingers dicht. Linkerbeen blijft 
gestrekt opzij. 



2  Linkervoet bij rechtervoet slepen. De armen gaan af  naast het 
lichaam. 
3 Rechterarm maakt een slagbeweging naar de maag met de handpalm 

naar boven en de vingers dicht. 
4  Linkerarm idem als rechterarm in vorige tel en eindigt boven de 
rechter. 
5  Armen kruisen en handen op de schouders leggen. Rechts is boven 
links 
en Armen ontkruisen. Linkerhand komt nu op linkerschouder, rechterhand 

op rechterschouder. 
6  Handen naast het lichaam. 
7 Tik de rechtervoet bij de linker. De armen maken een duwbeweging 

horizontaal naar voor en terug. De ellebogen zijn naar buiten gericht 
en de handen zijn vuisten. 

8 Wissel van voet. De armen idem als in tel 7. 
 
4  1  Stap op rechtervoet naar voor. De armen maken hoeken van 90°. De 
handen  

vormen vuisten. De linkerarm op schouderhoogte voor de borst en de  
rechterarm op schouderhoogte zijwaarts. Het lichaam mag iets naar 

achter  
leunen. 

2  ½ draai over linkerschouder. De armen gaan af.. 
3  Idem als tel 1. 
4  Idem als tel 2. 
5  Rechterhiel in de grond duwen (kick naar voor). De armen zijn af. 

 6  Door de knieën buigen. Handen op de dijen met de duimen naar 
buiten. 
 7  Rechtspringen tot spreidstand, armen langs het lichaam. 
 en-8  Sla met de handen van voor naar achter en terug op de dijen. 
 
3. Voorrefrein: 2 x 8 

 
Oefening Tellen Beschrijving 

 
1 1  Linkervoet tikt naast de rechtervoet. Rechterarm gebogen op de buik,  

linkerarm op de rug. De handen vormen vuisten voor de volgende 8 
tellen. 

2 Wissel van voet. Rechterarm naar boven strekken in een hoek van 
45°, links blijft (vingers onder). 

3  Wissel van voet. Armen kruisen voor de borst, rechts boven links. 
4  Wissel van voet. Armen langs het lichaam. 
5-8 Idem als tellen 1 tem 4. 
 

2 1  Rechtervoet opzij plaatsen en buigen door het been. Linkerbeen blijft  
gestrekt. Linkervuist is op de rug en blijft daar tot tel 8. Rechterarm op  
schouderhoogte, handpalm is flex en vingers zijn dicht, hand is links 

naast het  
hoofd. 

2 Rechtervoet terug naast links plaatsen. Armen blijven in dezelfde 
positie, waardoor het hoofd nu links van de rechterhand komt. 

3 Rechterarm blijft nog steeds in dezelfde houding en maakt zo een 
beweging van boven naar onder voor het gezicht. 



4  Rechterhand nu plat in het verlengde van de arm, handpalm naar 
onder. Zo maakt de arm een beweging horizontaal van de 
linkerschouder naar de rechterschouder. 

5-6  Rechterarm maakt een cirkel over het hoofd van achter naar voor. 
7-8 Rechterarm maakt nog een cirkel zoals in de vorige tellen. De 

rechtervoet wordt achter de linker geplaatst en dan draait men over de 
rechterschouder een hele draai. 

 
4. Refrein: 4 x 8 
 

Oefening Tellen Beschrijving 
 

1 1  Sprong met beide voeten naar links. Armen lichtjes gebogen rechts 
boven het  

hoofd. Handen zijn vuisten. Kijken naar rechts onder. 
2  Armen gaan af en hoofd komt recht. 
3 We springen iets naar rechts en landen met gebogen benen in 

spreidstand. Linkerarm op de rug, de rechterarm in een hoek van 90°. 
Vuisten blijven. 

4   Rechterarm zwaait naar de linkerheup. Het hoofd draait mee. 
5  Rechterarm zwaait terug naar rechts in een hoek van 90°. Handen 

gaan open en vingers spreiden. Handpalmen naar voor. Kijken naar 
voor. 

6   Armen iets gebogen boven het hoofd en met de gespreide handen 
tegen  

elkaar klappen.  
7   Armen gaan open. De handpalmen zijn naar boven. 
8 Armen zakken in die houding tot de handpalmen op schouderhoogte 

zijn. 
9  

2 1   Benen strekken. Armen strekken tot horizontale houding. Handpalmen 
naar  

onder en vingers dicht. Deze blijven dicht voor de volgende 8 tellen. 
2  Benen terug buigen. Rechterarm voor het lichaam zwaaien, linkerarm 

op de rug. 
3   Idem tel 1. 
4   Idem tel 2 maar rechts is nu op de rug en links voor het lichaam. 
5   Idem tel 1. 
6-7 Benen buigen. Linkerarm op de rug, rechterarm maakt een 

schepbeweging voor het lichaam tot de handpalm naar boven op 
schouderhoogte is. 

8 Linkerarm maakt nu de schepbeweging. 
 

3 1   Sla met de handen op de dijen. 
2  Spring tot benen dicht, handen langs het hoofd met de handpalmen 

flex naar het hoofd toe. De ellebogen zijn naar buiten gericht, de 
handpalmen raken het hoofd niet. 

3-8 Enkel het hoofd beweegt nu. Per tel naar onder, links, achter, rechts, 
onder en rechtop. Bij links en rechts blijven kijken naar voor. 

 
4 1   Armen in hoek van 90° brengen langs het licha am met de vingers naar 
voor,  

handpalmen naar elkaar en vingers dicht. Zo houden voor 8 tellen. 
Stap op  

linkervoet, rechterarm beweegt iets naar voor. 



2   Rechtervoet bijzetten en ¼ draai naar rechts, armen wisselen. 
3   Idem tel 1. 
4  ¼ draai naar rechts (rug naar de jury). Rechtervoet niet bijzetten, 

benen zijn lichtjes gespreid. 
5  Buig iets door de benen en draai de romp naar rechts. De armen 

blijven in hun zelfde positie naast het lichaam en volgen mee de 
beweging van de romp. Meekijken naar rechts voor. 

6   Terug tot houding in tel 4. 
7   Idem als tel 5 maar nu naar links draaien. 
8   Terug tot houding in tel 4. 
 

5. Tweede strofe: 4 x 8 
 

Oefening Tellen Beschrijving 
 
De komende 2 oefeningen zijn in de onderstaande volgorde voor rij A en B.  
Rij C en D doen eerst oefening 2 en dan pas oefening 1. 
 

1 1   Rechtervoet kruist voor linkervoet, lichtjes door de benen. Rechterarm  
zijwaarts strekken, linkerarm gebogen voor de borst. Vuisten maken. 

2  Rechtervoet terug plaatsen, benen strekken. Armen langs het lichaam, 
vingers dicht en gestrekt. 

3   Rechterhand tikt op linkerschouder. 
en  Rechterhand tikt op rechterschouder. 
4   Rechterhand klopt tegen rechterdij. 
5-8  Herhaal tel 1 tem 4. 
 

2 1   Kick met het rechterbeen schuin naar linksvoor. Armen op de rug voor 
de  

volgende 4 tellen. 
2   Kick met het rechterbeen schuin naar rechtsvoor. 
3   Rechterbeen kruist achter het linkerbeen. Tegelijkertijd ¼ draai naar 
rechts. 
en  Linkervoet bij rechtervoet zetten. 
4   Rechtervoet stapt naar voor. 
5  Linkervoet stap naar voor en ¼ draai naar de jury toe. Armen zijwaarts 

in een hoek van 90° met de handpalmen naar voor en de vingers 
gespreid. De linkerarm is iets hoger dan de rechterarm. 

6   Armen wisselen, rechts is nu iets hoger. 
7   Armen terug wisselen. 
en Linkerarm blijft in de zelfde houding, rechterarm onder het gezicht 

brengen met de handpalm naar voor. 
8   Rechterarm tot boven het hoofd brengen. 
 
De komende oefening is in de onderstaande volgorde voor rij A en B.  
Rij C en D doen eerst tel 5 tem 8 en dan pas tel 1 tem 4. 
 

3 1   Armen schuin naar onder gericht, handpalmen naar voor en vingers 
open. Ze  

blijven zo de volgende 4 tellen. Rechtervoet kruist voor linkervoet. De 
benen  

zijn lichtjes gebogen. 
2   Linkervoet kruist over rechtervoet. 
3   Rechtervoet naar achter plaatsen. 
4   Linkervoet langs rechtervoet plaatsen met een beetje ruimte tussen. 



5-8 Voeten zijn hetzelfde als de vorige 4 tellen. De armen zijn nu schuin 
naar boven gericht. 

 
4 1-8  Idem oefening 3 

 
6. Voorrefrein: 2 x 8 

 
Herhaal het voorrefrein. 
 

7. Refrein: 4 x 8 
 

Herhaal het refrein. 
 

8. Vervormd refrein 1  (qua muziek): 4 x 4 
 

Oefening Tellen Beschrijving 
 
1 1-2  Rij A ½ draai naar links over de linkerschouder, voeten dicht. 
Rechterarm  

voor het lichaam, hand met gespreide vingers op de buik. Linkerarm 
op de  

rug.  
3-4  Rij B idem als tel 1 en 2. 
5-6  Rij C idem als tel 1 en 2. 
7-8 Rij D idem als tel 1 en 2. 
 

2 1-2  Alle rijen samen. Rechterbeen op zij zetten en de armen wisselen. 
3-4  Romp draait naar rechts. Het hoofd gaat ook mee, de rest blijft. 
5-6  Romp buigt en draait van rechts naar het midden. 
7-8 Terug recht komen. 
 

3 1-2  De benen buigen. De armen van onder naar schuin boven duwen.  
Handpalmen naar voor en vingers dicht naar elkaar wijzend. 

3   Armen kruisen voor de borst. Rechts boven links. Vuisten maken. 
4   Armen zijwaarts strekken (90°). 
5-6  Armen blijven in een hoek van 90°, maar de rom p helt 45° naar rechts. 
7-8 Terug recht komen. 
 

4 1-2  1/8 draai naar rechts. Rechterbeen gestrekt vooruit steken, de voet is 
flex.  

Armen naar voor brengen. Nog steeds vuisten. 
3   Rechterbeen stapt naar achter. De armen gaan naast het lichaam. 
4   Op linkerbeen stappen. 
5  Op rechts verder stappen en tegelijkertijd over de rechterschouder een 

halve draai maken. 
6  Linkervoet bij de rechtervoet zetten. Armen in hoek van 90° zijwaarts 

heffen, vingers zijn dicht en de handpalmen naar voor. De romp helt 
iets naar achter. 

7-8  Armen voor de borst kruisen rechts boven links. Hoofd naar onder 
richten. 
 

9. Grondoefening: 4 x 8 
 

Oefening Tellen Beschrijving 
 
1 1-4  Langzaam op linkerknie gaan zitten. 



5-8 Langzaam rechterknie er naast zetten. Op tel 7 en 8 gaan de handen 
op de dijen, duimen naar buiten en gaan zitten op de hielen. 

 
2 1-2 Rechterknie maakt 1/8 draai naar rechts. Linkerknie bijzetten. Handen 

blijven op de dijen. 
3-4  Idem tel 9 en 10. 
5-6  Idem tel 9 en 10. Je zit nu met het gezicht naar de jury. 
7   Rechtop gaan zitten. Knieën maken een hoek van 90°. 
8   Terug op de hielen zitten. 
 

3 1-4  Langzaam op de grond gaan liggen, via een golfbeweging. 
5-6  Romp omhoog brengen door de armen te strekken. 
7-8 Terug gaan liggen 
 

4 1-2  Rechterbeen buigen. De voet wijst naar boven. 
 3-4 Naar links draaien tot je met de rug naar de jury zit. Het linkerbeen is 

gestrekt, het rechterbeen is gebogen. 
5-6  Het rechterbeen valt open op de grond en je draait nog iets verder 
door. 
7  Linkervoet neerzetten. Rechterschouder naar de jury. 
8   Rechtkomen en rechtervoet bijzetten. ¼ draai tot voor.  
 

10. Vervormd refrein 2  (qua muziek) 
 

Oefening Tellen Beschrijving 
 
De komende 4 oefeningen zijn in de onderstaande volgorde voor rij A en C.  
Rij B en D doen eerst oefening 2 en dan pas oefening 1. 
 
1 1  Rechterhiel in de grond duwen (kick naar voor). De armen zijn af. 
 2  Door de knieën buigen. Handen op de dijen met de duimen naar 
buiten. 
 3  Rechtspringen tot spreidstand, armen langs het lichaam. 
 en-4  Sla met de handen van voor naar achter en terug op de dijen. 

5-8 4 boksbewegingen. Linkerarm blijft naast het lichaam. De rechterarm 
bokst van boven naar onder richting linkerknie, terug naar boven en 
onder. Per tel een beweging. Geen verplaatsing maken. 

 
2 1-8  8 boksbewegingen. Linkerarm blijft naast het lichaam. De rechterarm 
bokst  

van boven naar onder richting linkerknie, terug naar boven en onder. 
Per tel een beweging. Geen verplaatsing maken 

 
3 1-8  Rijen A en C herhalen oefening 1 en rijen B en D herhalen oefening 2. 
 
4 1-8  Rijen A en C herhalen oefening 2 en rijen B en D herhalen oefening 1. 

 
11. Refrein: 4 x 8 
 

Herhalen refrein. 
 

12. Refrein’: 4 x 8 
 

Oefening Tellen Beschrijving 
 



1 1-8  Idem als het refrein maar met de rug naar de jury. 
 
2 1-8  Idem als het refrein maar met de rug naar de jury. 
 
3 1  Sla met de handen op de dijen. 

2 Spring tot benen dicht, handen langs het hoofd met de handpalmen 
flex naar het hoofd toe. Maak hierbij ½ draai langs rechts. 

3-8  Idem als refrein. 
 
4 1  Armen in hoek van 90° brengen langs het lichaa m met de vingers naar 
voor,  

handpalmen naar elkaar en vingers dicht. Zo houden voor 5 tellen. 
Stap op  

linkervoet, rechterarm beweegt iets naar voor. 
2  Rechtervoet bijzetten en ¼ draai naar rechts, armen wisselen. 
3  Idem tel 1. 
4  Rechtervoet bijzetten en ¼ draai naar rechts (rug naar jury)., armen 
wisselen. 
5  Idem tel 1. 
6  Rechtervoet bijzetten , armen langs het lichaam, met de rug naar jury 
blijven  

staan. 
7   Spring ½ draai naar rechts, gezicht naar de jury. 
8  Zakken door de knieën, hoofd naar onder, vingertoppen op de grond 
en  

vingers dicht. 
 
 
 

Veel dansplezier! 
 
Veerle Verrreth, Martine Tielens, Mieke Opdenakker en Mieke Van Thienen 
Dansmonitrices Vlaams-Brabant & Limburg  
 
 
 



PARENDANS 
 
 
Muziek    ‘It’s so easy’  –  Linda Ronstadt 
 

Structuur 
 
Intro – A – A – B – A – A – C – A – A – B – A – A – D – B – A – A – A – A – slot  
 
Beginhouding  
 
1 kring met het aangezicht van het meisje naar binnen gericht en het aangezicht van de jongen naar 
buiten. 
De jongen staat links van het meisje (bekeken vanuit de positie van het meisje). 
 
Intro 
 
1-16 Met de knieën meebuigen, handen naast het lichaam 
17-32  Stap bij, stap bij 

Bij iedere stap knippen met de vingers, meewiegen (de romp beweegt mee) en meekijken 
 Meisjes: 2 x L, 2 x R, 2 x L, 2 x R 
 Jongens:  2 x R, 2 x L, 2 x R-achter, 2 x L-achter 
 
A-deel 
   
1-8 
 
 Meisje en jongen staan tegenover elkaar. Jongen geeft de R hand aan de L hand van het 

meisje ter hoogte van de schouders 
 

Meisjes:  R achter, linkervoet eventjes van de grond heffen – terug 
Bijtrekpas rechts voor 
Stap met links voor, maak een halve draai rechtsom terwijl je voeten blijven 
staan. 

        Bijtrekpas terug met links 
 
Jongens: L achter, rechtervoet eventjes van de grond heffen – terug 
       Bijtrekpas links voor 

Stap met rechts voor, maak een halve draai linksom terwijl je voeten blijven 
staan,  
je linkervoet staat nu voor 

       Bijtrekpas terug met rechts 
Bij stap-draai elkaar weg duwen met vlakke hand tegen elkaar 
De buitenste hand bevindt zich langs het lichaam 



 
B-deel 
 
1-32 
 

1-8  In 8 stappen rug aan rug passeren (R schouder aan R schouder) met partner links 
voor (handen op de rug) 

  De meisjes beginnen met rechts de jongens met links 
 9-14 3 x wiegen met de eigen partner en ondertussen ronddraaien in wijzerszin 
 15-16 Terug naar de plaats in 2 stappen. 

17-24 In 8 stappen rug aan rug passeren (R schouder aan R schouder) met partner 
rechts voor (handen op rug). 

  De meisjes beginnen met rechts de jongens met links 
 25-30 3 x wiegen met de eigen partner en ondertussen ronddraaien in wijzerszin 
 31-32 Terug naar de plaats in 2 stappen 
 
C-deel 
  
1-16 
 1-8 Draai met de eigen partner in wijzerszin, R-schouder aan R-schouder 

Meisje en jongen hebben elkaars handen vast en leggen dan beiden hun linkerhand in 
de eigen hals, de handen blijven vast 

 9-16 Idem tel 1-8 maar in tegenwijzerszin en nu met de rechterhand in de hals 
 
D-deel  
 
1-32  
 

1-16 Enkel uitgevoerd door het meisje, terwijl de jongen stoer kijkt naar het meisje met de 
armen gekruist voor de borst en steunend op de rechtervoet. 
1-2  2 draaitjes (van binnen naar buiten) rechts-voor met rechtervinger, linkerarm 

ondersteunt de rechter elleboog 
3-8 Draai in tegenwijzerszin rond de eigen as met 3 x uitval met R 

Ondertussen knippen de handen ter hoogte van de heup 
Eerste uitval op de danslijn, tweede naar de buitenkant van de kring en derde 
terug op de danslijn. 

9-16 Idem tel 1-8 maar R wordt L  
 

17-32 Enkel uitgevoerd door de jongen, terwijl het meisje kijkt naar de jongen met de handen 
in de zij en steunend op rechtervoet 

  17-19 2 x klap op de dijbenen 
  20-22 2 x klap in de handen 
  23-24  2 x ‘shake it baby’ van links naar rechts, handen op heuphoogte 
 



Slot  
 
Dit is analoog aan de intro. Opnieuw stap-bij-stap-bij: 
 

1-16 Meisjes: 2 x L, 2 x R, 2 x L, 2 x R 
Jongens: 2 x R voor het meisje, 2 x L voor het meisje, 2 x R naar voor en 2 x L 

in de kring. 
  Per stap met de vingers knippen en meebewegen. 
 
Slothouding: armen los langs het lichaam. 
 
 
 

Have fun! 
 
Katrien Buys, Joke De Bock & Sandra Welvaert 
Dansmonitrices Oost-Vlaanderen 
 
 



KRINGDANS 

 

Muziek ‘When the boys come into town’  –  The Kelly Family 

 

Structuur 

Intro – voorspel – A – B – A – B’ – tussenstuk – B – A – B vervormd – slot  

 

Beginhouding 

Danskring met een even aantal personen, handen los van elkaar en op de rug 

 

Intro 
1-6 Rust 
7 Stamp met rechtervoet op de grond 
8 Stamp met linkervoet op de grond 

V-step 
1 Stap met rechtervoet schuin voorwaarts 
2 Stap met linkervoet schuin voorwaarts 
3 Stap met rechtervoet terug op je plaats 
4 Stap met linkervoet bij rechts 
5 Stap met rechtervoet schuin achterwaarts 
6 Stap met linkervoet schuin achterwaarts 
7 Stamp met rechtervoet ter plaatse 
8 Stamp met linkervoet bij rechter 

1-8 Herhaal V-step 

Voorspel 
4 x 8 De nummers 1 draaien zich een ¼ draai naar rechts en de nummers 2 draaien zich een ¼ 

draai naar links. 
Iedereen start met de rechterhand en -voet, je geeft een hand aan je buur en schuift door met 
2 bijtrekpassen naar de volgende persoon, vervolgens met je linkerhand (hand geven) en -
voet  opnieuw 2 bijtrekpassen, enz.  De vrije hand is steeds op de rug, vingers gespreid. 
 
Dit voer je 15 maal uit. 
Op de laatste 2 tellen ga je terug op de kringlijn staan met het aangezicht naar het midden van 
de kring. 

A-deel (strofe) 
Slingerpas met de handen vast:  
nummers 1 handpalmen omlaag (nemen), nummers 2 handpalmen omhoog (geven) 
 
1 Rechtervoet voor linker met buiging in de knie en de handen zijn beneden ter hoogte van de 

heup 
2 Linkervoet naast rechts en de handen zijn beneden ter hoogte van de heup 
3 Rechtervoet achter linker en de handen zijn boven ter hoogte van de schouders 
4 Linkervoet naast rechts en de handen zijn boven ter hoogte van de schouders 
5 Idem tel 1 
6 Idem tel 2 
7 Idem tel 3 
8 Idem tel 4 



Hier blijven de handen op de rug 
 
1-2 Driesprong (= R L R ) naar rechts 
3-4 Driesprong naar links 
5-8 Je beschrijft een kring naar rechts in 4 stappen te beginnen met R 

De laatste tel staan je voeten bij elkaar 
 
Herhaal de vorige 8T 

B-deel (refrein: ‘When the boys come into town…’) 
 
De eerste 8T zijn je handen op je rug 
 
1-2 Bijtrekpas naar rechts met rechtervoet 
3-4 ½ draai en bijtrekpas links met linkervoet 
5 Rechtervoet kruisen over linker 
6 Linkervoet kruisen over rechter 
7 Rechtervoet zijwaarts 
8 Linkervoet bij rechter 

Herhaal de vorige 8T 

1 De nummers 1 draaien zich een ¼ draai naar rechts en de nummers 2 draaien zich een ¼ 
draai naar links, zo sta je met je aangezicht naar elkaar. Leg de handpalmen tegen elkaar ter 
hoogte van de schouders (vingers licht gespreid) terwijl de nummers 1 de linkervoet en de 
nummers 2 de rechtervoet opzij plaatsen en naar de binnenkant van de kring bewegen met 
handen en voeten 

2 Voeten bijzetten en handen naar de buitenkant van de kring bewegen 
3 Idem tel 1 maar zonder ¼ draai 
4 Idem tel 2, handen stoppen midden voor 
5 De nummers 1 starten met de rechtervoet en de nummers 2 met de linkervoet, we bewegen 

naar de buitenkant van de kring met handen en voeten 
6 Voeten bijzetten en handen naar binnenkant van de kring bewegen 
7 Idem tel 5 
8 Idem tel 6 

 

Gedurende de volgende 8 tellen beschrijft men een kring. Men kruist met degene die 
achter je 

staat, het bovenlichaam is licht voorovergebogen en men knipt met de vingers ter 
hoogte van de schouders. 
 
1-4 Iedereen doet 4 achterwaartse huppelpassen, de nummers 1 via de binnenzijde van de kring, 

de nummers 2 via de buitenzijde van de kring (R schouder aan R schouder) zodat je degene 
die achter je staat kruist 

5-8 Idem met 4 voorwaartse huppelpassen, handen stoppen midden voor 

B’-deel 
 

Doe heel het refrein en herhaal de laatste 8 tijden (huppelpassen met kruisen en knippen) nog eens 
extra! 

C-deel (tussenstuk: V-step met stampen) 
 
  V-step 



1 Stap met rechtervoet schuin voorwaarts 
2 Stap met linkervoet schuin voorwaarts 
3 Stap met rechtervoet terug op je plaats 
4 Stap met linkervoet bij rechts 
5 Stap met rechtervoet schuin achterwaarts 
6 Stap met linkervoet schuin achterwaarts 
7 Stamp met rechtervoet ter plaatse 
8 Stamp met linkervoet bij rechter 

9-24  Herhaal dit stuk nog tweemaal. 

B-deel (vervormd refrein) 
 
1-2 Bijtrekpas naar rechts met rechtervoet 
3-4 ½ draai en bijtrekpas links met linkervoet 
5 Rechtervoet kruisen over linker 
6 Linkervoet kruisen over rechter 
7 Rechtervoet zijwaarts 
8 Linkervoet bij rechter 

9-32 Herhaal dit nog driemaal. 
 
1 De nummers 1 draaien zich een ¼ draai naar rechts en de nummers 2 draaien zich een ¼ 

draai naar links, zo sta je met je aangezicht naar elkaar. Leg de handpalmen tegen elkaar ter 
hoogte van de schouders (vingers licht gespreid) terwijl de nummers 1 de linkervoet en de 
nummers 2 de rechtervoet opzij plaatsen en naar de binnenkant van de kring bewegen met 
handen en voeten 

2 Voeten bijzetten en handen naar de buitenkant van de kring bewegen 
3 Idem tel 1 maar zonder ¼ draai 
4 Idem tel 2, handen stoppen midden voor 
5 De nummers 1 starten met de rechtervoet en de nummers 2 met de linkervoet, we bewegen 

naar de buitenkant van de kring met handen en voeten 
6 Voeten bijzetten en handen naar binnenkant van de kring bewegen 
7 Idem tel 5 
8 Idem tel 6 

Gedurende de volgende 8 tellen beschrijft men een kring. Men kruist met degene die 
achter je 

staat, het bovenlichaam is licht voorovergebogen en men knipt met de vingers ter 
hoogte van de schouders. 
 
1-4 Iedereen doet 4 achterwaartse huppelpassen, de nummers 1 via de binnenzijde van de kring, 

de nummers 2 via de buitenzijde van de kring (R schouder aan R schouder) zodat je degene 
die achter je staat kruist 

5-8 Idem met 4 voorwaartse huppelpassen, handen stoppen midden voor 
 
9-16 Herhaal dit nog eenmaal 
 

Slot 
We herhalen hier een stukje van het voorspel. We geven 4 maal handen en doen bijtrekpassen. 

Gedurende de laatste 4 tellen doen we onze handen terug op de rug 
 
1 Stap met rechtervoet ter plaatse zodat je met je aangezicht naar het midden van de kring 

staat 
2 Stap met linkervoet ter plaatse 
3 Stamp met rechtervoet 
4 Stamp met linkervoet 



 
 
Veel plezier! 
 
Leander Van Walleghem  
Dansmonitor West-Vlaanderen 
 
Lieve Thys, Lieve Gios & Els Verbruggen  
Dansmonitrices Antwerpen 
 
 
 
  


