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SPORTFEESTMUZIEK 2007 
 
Het is nog eventjes voor het weer zomer is maar toch… we denken reeds volop aan de 

komende KLJ-Sportzomer! De sportmonitoren zijn reeds enige tijd bezig om de reeksen 

onder de knie te krijgen. En binnenkort… is het aan jullie om hetzelfde te doen. Geen 

sportzomer zonder muziek dus geven we jullie bij deze alle info die je nodig hebt! 

 

Ook dit jaar sta je zelf in voor het verzamelen 
van de juiste muziek. Om je zoektocht te 
vergemakke-lijken hebben wij echter reeds enig 
voorbereidend werk gedaan. Van de 11 
nummers kan je immers 10 nummers legaal 
downloaden op het internet en dat op twee 
verschillende websites. 
 

LEGAAL DOWNLOADEN VAN DE MUZIEK… HOE 
GA JE AAN DE SLAG? 

 
Voor het legaal downloaden van de muziek 
verwijzen we je door naar twee websites. Op 

deze sites kan je 10 van de 11 nummers vinden die we gebruiken. Hou rekening met alle info die 
we je geven en down-load enkel de nummers die wij omschrijven. Het blijft immers nog mogelijk 
om je te vergissen want van een nummer kan je vaak verscheidene versies vinden op de site. Laat 
het duidelijk zijn: dit zijn de enige juiste versies die er zijn en die we ook gaan gebruiken 

tijdens de sportzomer. Alle nummers zijn echter ook nog steeds te vinden op een originele CD 
van de groep. 
 

Hier gaan we… 

 
- Praktisch: gebruik een PC met internetaansluiting en CD-brander. Je kan de CD immers 

enkel branden met de computer waarmee je ook gedownload hebt. 
- Websites: http://www.freerecordshop.be en http://www.msn.be 
- Hoe zoeken: FREERECORD: nummer of groep ingeven in de zoekmachine en dan krijg je 

alle mogelijkheden te zien (kijken bij “Download Tracks”) MSN: kies de categorie muziek en 
geeft de artiest in op de zoekmachine. Daarna kan je specifiëren met de titel van het 
nummer. 

- Kostprijs: 0,99 Euro of 1,09 Euro per nummer 
- Track-info: 
 

• Kringdans: Shakira —  Objection (Tango) (3:42) 
CD : Laundry Service; Label: Epic; Barcode (EAN) : 5099749872028   

 
• Parendans: Barbara Dex – Crazy (2:58) 

CD : Blue Eyed Girl – Label : EMI Belgium – Barcode (EAN): 5425010890444 
 
• Bondsreeks: Donna Summer – Hot Stuf Single Version (3:50) 

CD : The Very Best Of – Label : Universal Music AB – Barcode (EAN) :0602498628584 
 
• Vrije Ritmiek: The Pipettes - Pull Shapes (2:58) 

CD : We are the pipettes – Label : Memphis Industries – Barcode (EAN) : 5050954136817 
 
• Basiswimpelen Basisreeks: Laura – Shattered (Radio Edit) (3:16) 

CD : Naked on the inside – Label : CNR – 8714221025743 
 
• Basiswimpelen Muziekreeks: Belle Perez – El ritmo caliente Live (3:39) 

CD : Baila Perez – Label : APR – Barcode (EAN) : 5412577200885 
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• Basiswimpelen Vrije Reeks: Kelly Clarkson – Since u been gone (3:08) 
CD : Breakaway – Label : RCA Music Group – Barcode (EAN) : 0828766450828 

 
• Gilden Muziekreeks: The Rasmus – In the shadows (4:06) 

CD : Dead Letters – Label : Motor – Barcode (EAN) : 0602498069349 
 
• Gilden Vrije Reeks: HIM – Wings of a butterfly (3:31) 

CD : Wings Of A Butterfly – Label : Warner Bros. – Barcode (EAN) :0054391593863 
 
• Hoofdgilden Muziekreeks : The Rasmus - Guilty (3:46) 

CD : Dead Letters – Label : Motor – Barcode (EAN) : 0602498069349 
 
Wie goed heeft opgelet, zal gemerkt hebben dat we nog één nummer ontbreken. Het nummer voor 
het Keurwimpelen Muziekreeks is niet te downloaden. Het is echter wel te vinden op een makkelijk 
vindbare CD. Opgelet: de versie op de originele CD van NU is niet de juiste! 
 

 � Keurwimpelen Muziekreeks : NU – Any Other Girl (3:46) 
  CD : Studio Brussel Afrekening 31 – Label : Universal Music – Barcode (EAN) : 
  0602498120910 
 
 
 
Hopelijk heb je hiermee genoeg info om alles te vinden wat jullie nodig hebben. Op het provinciaal 
KLJ-Secretariaat van jouw provincie zal je alvast een CD kunnen vinden met de juiste versies van 
de liedjes. Ben je niet zeker van jouw versies? Vergelijken kan nooit kwaad… dus spring gerust 
eens binnen! 
 
 

En verder… 

 
Naast de muziek zijn er ook de reeksbeschrijvingen. Die kan je downloaden op de nationale KLJ-
site: http://www.klj.be. Misschien neem je best een uitprint mee naar de provinciale oefendagen. 
Op die manier kan je zelf nog zaken noteren ter verduidelijking. 
 
 

Vragen en andere… 

 
Is er nog iets niet duidelijk? Heb je nog meer vragen? … Aarzel niet en neem met ons contact op! 
Met al je vragen i.v.m. de KLJ-sportwerking kan je bij ons terecht: 
 KLJ-Telefoon: 016/47.99.54 
 KLJ-Sport-mail: sport@klj.be 
 
 
 

Alvast veel KLJ-sportgenot gewenst! 

 
Kristien Segers 
Stafmedewerker Sport 
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Muziekreeks Gilden 
 
 
 



Muziekreeks Gilden 2006-2007: “In the shadows” van the Rasmus  
 
Afkortingen 
 
- GG : gewone greep 
- TG : tegengestelde greep 
- KH : kniehoogte 
- HH : heuphoogte 
- BH : borsthoogte 
- SH : schouderhoogte 
 

- L : links(e) 
- R : rechts(e) 
- V : voor 
- A : achter 
- O : onder 
- B : boven 
 

Beginhouding 
 
De vendelier staat in strekstand met het gezicht naar de jury.  De vlag is in GG, tegengewicht op HH 
met de punt op de grond wijzend naar R. 
 
Deel I 
 
- Vlag optrekken tot 135° R naast (tijdens het optre kken wordt de L voet naar L geplaatst in 

spreidstand). 
- Wiekslag L in GG en de vlag tot R onder brengen (zie brechtse reeks, vlagwerpen). 
- Voorstelling van R naar L en als de vlag L komt, naar voor brengen met de punt net boven de 

grond (zoals bij wiekslag). 
- Wiekslag R in TG en de vlag tot L onder brengen. 
- Voorstelling van L naar R en als de vlag R komt, naar voor brengen met de punt net boven de 

grond (zoals bij wiekslag). 
- Wiekslag L in GG. 
- Vlaggespelworp van R naar L. 
- Wiekslag R in TG. 
- Vlaggespelworp van L naar R (L voet bijplaatsen tijdens deze worp). 
 
Deel II 
 
- De vlag onder het voorwaarts gestrekte L been van de R hand doorgeven in de L hand, verder 

horizontaal naar achter en verticaal naar voor (vrije R hand op de rug).   
- De vlag onder het voorwaarts gestrekte R been van de L hand doorgeven in de R hand, verder 

horizontaal naar achter en verticaal naar voor (vrije L hand op de rug). 
- De L hand neemt het tegengewicht en de R hand verpakt naar kneukelgreep. 
- 2 Maal R om rond het lichaam op HH (VRALVRALV). 
- De vlag onder het voorwaarts gestrekte R been van de L hand doorgeven in de R hand, verder 

horizontaal naar achter en verticaal naar voor (vrije L hand op de rug). 
- De vlag onder het voorwaarts gestrekte L been van de R hand doorgeven in de L hand, verder 

horizontaal naar achter en verticaal naar voor (vrije R hand op de rug).  
- De R hand neemt het tegengewicht en de L hand verpakt naar kneukelgreep 
- 2 Maal L om rond het lichaam op HH (VLARVLARV). 



 
Deel III 
 
- Horizontale draai R en L in GG op HH. 
- De vlag met de R hand horizontaal via R naar achter brengen, waarbij het tegengewicht over de 

elleboog draait. 
- Achter de rug overnemen met de L hand en horizontaal naar voor brengen. 
- 1 Horizontale telloorzwaai (VRALV) boven het hoofd met de L hand tot voor op HH 

( vrije R hand op de rug) 
- Horizontale draai L en R in TG op HH. 
- De vlag met de L hand horizontaal via L naar achter brengen, waarbij het tegengewicht over de 

elleboog draait. 
- Achter de rug overnemen met de R hand en horizontaal naar voor brengen. 
- ¾ Horizontale telloorzwaai (VLAR) boven het hoofd met de R hand. 

( vrije L hand op de rug) (de vlag eindigt R op SH in GG) 
 
Deel IV 
 
- Verticale draai voor het lichaam van R naar L (RBLORBL). 

(Vertrekt in GG en eindigt in TG) 
- Verticale draai voor het lichaam van L naar R (LBROLBR). 

(Vertrekt in TG en eindigt in GG) 
- 2 Horizontale telloorzwaaien (RVLARVLAR) boven het hoofd in GG. 

Per telloorzwaai maakt de vendelier ¼ draai L om in twee stappen. 
(L voet ¼ draai naar L, R voet bij) 

- Verticale draai voor het lichaam van R naar L (RBLORBL). 
(Vertrekt in GG en eindigt in TG) 

- Verticale draai voor het lichaam van L naar R (LBROLBR). 
(Vertrekt in TG en eindigt in GG) 

- 2 Horizontale telloorzwaaien (RVLARVLAR) boven het hoofd in GG.  
Per telloorzwaai maakt de vendelier ¼ draai L om in twee stappen. 

(L voet ¼ draai naar L, R voet bij) 
(Let erop dat bij deze figuur de vlag niet oprolt!) 

 
Deel V 
 
- (Vorige figuur eindigt op SH.) Vlag schuin opwaarts brengen (135°) en de stok achter de vlag 

doortrekken. 
- 2 Grote draaien voor het lichaam in GG (ROLBROLBRO), met gestrekte R arm. 

Tijdens de 2 grote draaien maakt de vendelier 2 bijtrekpassen naar L.( Lvoet opzij, R voet 
bijzetten) 

- 1½ Kleine 8-bewegingen voor het lichaam in GG (LRL). 
- Vlag schuin L opwaarts brengen (135°) en de stok a chter de vlag doortrekken 
- 2 Grote draaien voor het lichaam in GG (LORBLORBLO), met gestrekte R arm.  

Tijdens de 2 grote draaien maakt de vendelier 2 bijtrekpassen naar R. 
- 1½ Kleine 8-bewegingen voor het lichaam in GG (RLR). 
- ¾ achterwaartse voorstellingsdraai R in GG(VBAO). 



 
Deel VI 
 
- 2 Maal L om rond de knieën (RVLARVLAR). 
- De vlag met de R hand horizontaal langs RVL, A de nek brengen. 
- 1½ Maal rond de hals draaien (RVLARVL). 
- De vlag in TG naar B brengen. 
- 2 Grote draaien A de rug in TG (BROLBROLB) tot punt bovenaan. 
- 2¼ Verticale telloorzwaaien in TG, L naast het lichaam (BVOABVOABV). 

(de vlag eindigt op KH) 
- 2 Maal R om rond de knieën (VRALVRAL). 
- De vlag met de L hand horizontaal langs LVR, A de nek brengen 
- 1½ Maal rond de hals draaien (LVRALVR). 
- De vlag in GG naar B brengen. 
- 2 Grote draaien A de rug in GG (BLORBLORB) tot punt bovenaan. 
- 2¼  Verticale telloorzwaaien in GG, R naast het lichaam eindigen op SH (BVOABVOABV). 
- De vlag van V naar R horizontaal op SH brengen. 
 
Deel VII :Variatie op Deel IV 
 
- Verticale draaiworp met GG voor het lichaam (RBLORBL).  Opvangen in TG horizontaal L op SH. 
- Verticale draaiworp met TG voor het lichaam (LBROLBR).  Opvangen in GG horizontaal R op SH. 
- 2 Horizontale telloorzwaaien (RVLARVLAR) boven het hoofd in GG. 

Per telloorzwaai maakt de vendelier ¼ draai L om in twee stappen. 
(L voet ¼ draai naar L, R voet bij) 

- Verticale draaiworp met GG voor het lichaam (RBLORBL).  Opvangen in TG horizontaal L op SH. 
- Verticale draaiworp met TG voor het lichaam (LBROLBR).  Opvangen in GG horizontaal R op SH. 
- 2 Horizontale telloorzwaaien (RVLARVLAR) boven het hoofd in GG. 

Per telloorzwaai maakt de vendelier ¼ draai L om in twee stappen. 
(L voet ¼ draai naar L, R voet bij) 

 
Deel VIII 
 
- De vlag wordt R naast,van SH naar HH gebracht 
- Kleine 8-beweging R op HH in GG (V en A). Tegengewicht op HH 
- Kleine 8-beweging R op BH in GG (V en A). Tegengewicht op BH 
- Kleine 8-beweging R op SH schuin opwaarts in GG (V en A). Tegengewicht op BH 

Als de vlag naar V beweegt, volgt een greepwissel van GG naar TG, als overgang van de 3e 
naar de 4e 8-beweging 

- Kleine 8-beweging V op SH schuin opwaarts (L en R). Tegengewicht op BH 
- Kleine 8-beweging L op SH schuin opwaarts in TG (A en V). Tegengewicht op BH 
- Kleine 8-beweging L op BH in TG (A en V). Tegengewicht op BH 
- Kleine 8-beweging L op HH in TG (A en V). Tegengewicht op HH 
- De vlag van L horizontaal op HH naar verticaal B brengen in TG. 
- Kapslag naar voor in TG, punt net boven de grond. 
- De vlag via L onder naar A brengen. 



 
 
Deel IX 
 
- Verticale draaiworp L van het lichaam in TG en opvangen in TG (ABVOABV). 
- Achterwaartse verticale draaiworp L van het lichaam in TG en opvangen in GG (VBAOVBA). 
- De vlag horizontaal via L naar V brengen met de punt net boven de grond (zoals bij wiekslag). 
- Wiekslag R en L in GG. 
- De vlag via R onder naar A brengen. 
- Verticale draaiworp R van het lichaam in GG en opvangen in GG (ABVOABV). 
- Achterwaartse verticale draaiworp R van het lichaam in GG en opvangen in GG (VBAOVBA). 
- De vlag horizontaal via R naar V brengen met de punt net boven de grond (zoals bij wiekslag). 
- Wiekslag L en R in GG. 
 
Deel X 
 
- 1 Maal L om rond de knieën draaien (VLARV). 
- Kleine platte 8 L en R in GG op KH.  

(Bij het R deel van de platte 8 laat de vendelier het tegengewicht los zodat het achter de knie 
kan gebracht worden voor de volgende oefening.)  

- Horizontale draaiworp (RVLARVL) vanuit de knie met R hand en opvangen in TG. 
- 1½ achterwaartse voorstellingsdraai L in TG op KH (BAOVBAO). 
- 1 Maal R om rond de knieën draaien (VRALV). 
- Kleine platte 8 R en L in TG op KH.  

(Bij het L deel van de platte 8 laat de vendelier het tegengewicht los zodat het achter de knie 
kan gebracht worden voor de volgende oefening.)  

- Horizontale draaiworp (LVRALVR) vanuit de knie met L hand en opvangen in GG. 
- 1 achterwaarts voorstellingsdraai,R in GG op HH, vlag schuin opwaarts 135° brengen en de stok 

achter de vlag doortrekken  
 
Deel XI :Variatie op Deel I 
 
- Wiekslag L in GG en de vlag tot R onder brengen.  

(Tijdens de wiekslag wordt de L voet naar L geplaatst in spreidstand.) 
- Voorstelling van R naar L en als de vlag L komt, naar voor brengen met de punt net boven de 

grond (zoals bij wiekslag). 
- Wiekslag R in TG en de vlag tot L onder brengen. 
- Voorstelling van L naar recht en als de vlag R komt, naar voor brengen met de punt net boven de 

grond (zoals bij wiekslag). 
- Wiekslag L in GG. 
- Vlaggespelworp van R naar L. 
- Wiekslag R in TG. 
- Vlaggespelworp van L naar R. 
- De vlag in GG van R langs voor naar L brengen, met de punt net boven de grond (zoals bij 

wiekslag). 
- Voorstelling van L naar R in GG zonder greepwissel, eindigend met de punt op de grond. 

(Als de vlag van L naar R beweegt wordt de L voet bijgezet.) 
(De eindhouding is dezelfde als de beginhouding.) 
 

Veel vendelplezier. 
Kristof Buysse Vendelmonitor Oost-Vlaanderen. 
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Muziekreeks Hoofdgilden 
 
 



Muziekreeks hoofdgilde  Pagina 1 

Muziekreeks hoofdgilden (muziek: Guilty – The Rasmus) 
 

 Gebruikte afkortingen: Beginsopstelling:  
De vendeliers staan in strekstand met het aangezicht naar de jury 
1-3-5-7: vlag in tegengestelde greep; 
 tegengewicht op BH; 
 punt v/d stok L naast op grond  
2-4-6-8: vlag in gewone greep; 
 tegengewicht op BH; 
 punt v/d stok R naast op grond 
De afstand tussen 1-3, 2-4, 5-7, 6-8 is telkens 1 vlaglengte voor- en zijwaarts (zie afbeelding) 
De afstand tussen 3-4, 5-6 is telkens 2 vlaglengten voor- en zijwaarts (zie afbeelding) 

 R = rechts of rechter 
L = links of linker 
O = onder 
B = boven 
V = voor 
A = achter  
SH = schouderhoogte 
 

BH = borsthoogte 
HH = heuphoofte 
KH = kniehoogte 
LH = linkerhand 
RH = rechterhand 
GG = gewone greep 
TG = tegengestelde greep 

 
 

Beschrijving: 
Deel 1: 

1ste tijd: 7 en 8 voorstelbeweging tot boven zonder greepwissel 
2de tijd: 5 en 6 voorstelbeweging tot boven zonder greepwissel 
3de tijd: 3 en 4 voorstelbeweging tot boven zonder greepwissel 
4de tijd: 1 en 2 voorstelbeweging tot boven zonder greepwissel 
5de tijd: niets 
6de tijd: 
 

1 en 3: Draai voor lichaam 
(BROLBR) naar binnen tot punt 
naar binnen wijst  
(gewone greep) 
 
Achterwaarts voorstellingsdraai 
R-naast op KH  

(we brengen de punt van de 
vlag tot voor en nemen vlag 
over in TG) 

 
Achtbeweging L en R op KH 
Achtbeweging L en R op HH  
Vlag tot voor brengen 

2 en 4: Draai voor lichaam 
(BLORBL) naar binnen tot punt 
naar binnen wijst  
(tegengestelde greep) 
 
Achterwaarts voorstellingsdraai L-
naast op KH  

(we brengen de punt van de 
vlag tot voor en nemen vlag 
over in GG) 

 
Achtbeweging R en L op KH 
Achtbeweging R en L op HH 
Vlag tot voor brengen 

5 en 7: Draai voor lichaam 
(BROLBR) naar binnen tot punt 
naar binnen wijst  
(gewone greep) 
 
Achterwaarts voorstellingsdraai 
R-naast op KH. 
Knieworp vanuit R-knie 

(tijdens de knieworp beweegt 
7 V tot naast 5) 
(opvangen in GG) 

Draai rond lichaam (VLARV) 
(overnemen in TG) 

Achtbeweging L en R op HH 
Vlag tot voor brengen 

6 en 8: Draai voor lichaam 
(BLORBL) naar binnen tot punt 
naar binnen wijst  
(tegengestelde greep) 
 
Achterwaarts voorstellingsdraai 
L-naast op KH. 
Knieworp vanuit L-knie 

(tijdens de knieworp 
beweegt 8 V tot naast 6) 
(opvangen TG) 

Draai rond lichaam (VRALV) 
(overnemen in GG) 

Achtbeweging R en L op HH 
Vlag tot voor brengen 

 
1-3-5-7 
Achterwaartse draaiworp L-naast 

(tijdens deze draaiworp beweegt 1 zich achter tot naast 3) 
(opvangen in GG) 

Vlag via A en L tot V brengen 

 
2-4-6-8 
Achterwaartse draaiworp R-naast 

(tijdens deze draaiworp beweegt 2 zich achter tot naast 4) 
(opvangen in GG) 

Vlag via A en R tot V brengen 
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Deel 2: 

Vlag R-naast optrekken (VBA) en via R terug naar V brengen (gestrekte R-arm) 
Draai rond de R-knie (VLAR)  
(tijdens deze draai wordt L-been gestrekt achterwaarts geheven) 
(Als vlag van R opKH tot V beweegt, wordt het L-been bijgebracht) 

Overgaan in telloorzwaai boven hoofd (VLAR) met RH  
Vlag tot V brengen (tijdens ganse oefening vrije LH op rug) 
(Greepwissel: zwaartepunt overgeven van RH in LH) 

Vlag L-naast optrekken (VBA) en via L terug naar V brengen (gestrekte L-arm) 
Draai rond de L-knie (VRAL)  
(tijdens deze draai wordt R-been gestrekt achterwaarts geheven) 
(Als vlag van L op KH tot V beweegt, wordt het R-been bijgebracht) 

Overgaan in telloorzwaai boven hoofd (VRAL) met LH  
Vlag tot V brengen 
(tijdens ganse oefening vrije RH op rug) 
Oefening eindigt met vlag naar V op HH; LH in zwaartepunt 

 
Deel 3: 

(greepwissel: RH in zwaartepunt; LH aan tegengewicht) 
(1-3-5-7: Kwart draai R; 2-4-6-8: Kwart draai L) 

Achterwaartse horizontale draaien L-R-L op SH 
Achterwaartse draaiworp R-naast  (VBAOVBA) 
(tijdens deze draaiworp bewegen de vendeliers naar volgende tussenfiguur: 3-6 twee stappen naar L; 4-5 twee stappen naar R; 1-2-7-8 stap naar voor) 

Vlag via R tot V brengen 
Achterwaartse draai (VBAOV) naast lichaam 
Wiegbeweging tot A gevolgt door breekworp 
(breekworp: 3-4-5-6 naar zichzelf; 1-2 naar elkaar; 7-8 naar elkaar) 
(Vlag opvangen in gewone greep) 

Achterwaartse draaiworp (VBAOVBA) 
(tijdens deze worp verplaatsen naar plaats in cirkel; aangezicht naar middelpunt cirkel) 
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Deel 4: 

Brengen de vlag tot R-naast op SH 
Draaiworp voor lichaam (RBLORB) 
(opvangen in GG) 

Draai voor lichaam (BLORBL) tot L-naast 
Tegengestelde draaiworp (LBROLB) naar persoon R naast in de cirkel 
(opvangen in GG) 

Vlag tot R-naast brengen 
Voorstellingsdraai R-naast en vlag op SH brengen 
Omgekeerde telloorzwaai boven hoofd (RALV) en via R (over R-elleboog) achter de rug brengen tot punt naar L wijst 
Voorstelbeweging (achter de rug) van L naar R 
Voorstelbeweging (achter de rug) van R naar L  
(R-hand aan zwaartepunt met de rug van de hand naar achter) 

Brengen de vlag via A tot R en beschrijven verder nog een volledige draai boven hoofd (RVLAR) LH blijft op de rug 
(R-hand net boven tegengewicht; stok rust op onderarm; punt van vlag naar R) 

Vanuit deze houding beschrijven we een draai (RBLORBL) voor het lichaam (enkel met R-hand) tot L-naast 
(L-naast plaatsen we het tegengewicht in de L-heup)  

1 ½  draai rond het lichaam (LVRALVR)  
(tijdens deze draai, ½ draai R-om; aangezicht naar buitenkant cirkel) 
(de ½ draai R-om verdelen over de 1 ½ draai om het lichaam) 

Voorstellingsdraai R-naast 
Voorstelbeweging tot boven 
(greepwissel van GG naar TG) 

Telloorzwaai L-naast (BVOAB) 
Vlag laten dalen tot op KH (met L-hand) 
(tijdens deze beweging L-been gestrekt achterwaarts brengen; zwaartepunt langs L van R-knie) 

Draai rond R-knie (VLARVL) 
Van hieruit knieworp boven hoofd (ARVLAR) en tot strekstand komen 
(R-boven opvangen in GG) 

Wiekslag L-R en tot voor brengen 
(tijdens wiekslag L, L-voet zijwaarts) 

Vlag optrekken tot 135° schuin V en kapslag tot L-onder 
(tijdens kapslag L-voet achterwaarts plaatsen zodanig dat vendeliers ¼ L draaien) 

Vlag van L via B tot R brengen (brengen L-voet bij) 
Vlag tot V brengen en achterwaartse draaiworp (VBAOVBA) naar vendelier achter u in de cirkel 
(opvangen in GG) 

Vlag tot boven brengen 
Telloorzwaai R-naast (BVOAB) en verder met R-hand doorzwaaien en stok onder R-oksel brengen (BVOAB) 
(als vlag onder oksel wordt gebracht, R-hand van palm- naar kneukelgreep brengen) 

Achterwaartse draaiworp naar vendelier achter u in de cirkel 
(we bewegen het lood via V en B naar A en lossen de stok) 
(opvangen in GG en vlag 135°schuin opwaarts brengen) 
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Deel 5: 

Wiekslag LRLR 
(tijdens eerste 3 wiekslagen verplaatsen naar volgende figuur; bij 4de wiekslag meedraaien met aangezicht naar jury) 

Vlag tot voor op SH brengen 
Achtbeweging L-R (op SH) en overgaan in telloorzwaai boven hoofd 
(vendeliers draaien tijdens deze telloorzwaai 1x L-rond) 
(vlag maakt volgende beweging: VLARVLAR) 

Wanneer de vlag R-naast is gaan vendeliers op knieën zitten (knieën 90°) en maken draai rond lichaam (VLAR) 
Telloorzwaai boven hoofd (VLAR) 
(tijdens telloorzwaai leunen vendeliers naar achter) 

Achtbeweging L-R (op HH) 
Vlag van R naar L brengen 
(onder L-been doorzwaaien; L-voet wordt voor op grond geplaatst; L-knie 90°) 

Achtbeweging V-A (L-naast) en brengen vlag terug onder L-been tot R-naast  
(tegengewicht blijft in knieholte) 

Draai rond L-bovenbeen (RBL) tot L-naast 
Voorstel van L naar R 
(vendelier komt tot strekstand tijdens voorstelbeweging; R-voet bij L-voet plaatsen) 
 
 

 
 
 

Deel 6: 

 
2-3-4-8 
Voorstelbeweging van R tot B (zonder greepwissel) 
Draai achter de rug (BLORB), 1 ¾ draai voor het lichaam (BLORBLOR) 
Voorstellingsdraai R-naast en op SH brengen (GG) 
Twee draaien voor het lichaam (RBLORBLOR) 
(tijdens deze twee draaien verplaatsen de vendeliers zich naar de 
volgende figuur, aangezicht blijft naar de jury, na draaien vlag in GG) 

Draaiworp voor het lichaam (RBLORB) 
(4-8 draaien tijdens de worp L-om onder de stok door) 
(vlag opvangen in GG,)) 

Brengen vlag tot R-naast  
(2 draait L-om, 3 draait R-om)  

1-5-6-7 
Voorstelbeweging van R tot B (zonder greepwissel) 
Draai achter de rug (BLORB), 2 ¼ draai voor het lichaam (BLORBLORBL) 
Vlag tot R-naast op HH (vlag verpakken naar TG) en op SH brengen 
Twee draaien voor het lichaam (LBROLBROL) 

(tijdens deze twee draaien verplaatsen de vendeliers zich naar de 
volgende figuur, aangezicht blijft naar de jury, na draaien vlag in TG) 

Draaiworp voor het lichaam (LBROLB) 
(vlag opvangen in GG) 

Brengen vlag tot R-naast   
(6 draait L-om, 7 draait R-om) 
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Deel 7: 

(5-8 aangezicht naar elkaar; 1-4 aangezicht naar elkaar; 2-3 aangezicht naar elkaar; 6-7 aangezicht naar elkaar) 
Achtbeweging V-A (R-naast op KH) 
Draai rond knieën (RVLAR) 
Vanuit R-knie een knieworp naar elkaar 
(knieworp: 5<->8; 1<->4; 2<->3; 6<->7) 
(opvangen in TG; L-naast) 

Achterwaartse voorstellingsdraai (L-naast) 
Achterwaartse draai (L-naast eindigen op SH) 
Vlag van L via V en R tot achter brengen (stok op R-schouder leggen) en schouderworp naar elkaar 
(schouderworp: 5<->8; 1<->4; 2<->3; 6<->7) 
(opvangen in GG) 

Wiekslag L-R 
(benen blijven gesloten)  

Vlag tot V brengen en optrekken tot 135° schuin opwaarts 
Kapslag tot L-onder  
(ondertussen draaien vendeliers met aangezicht tot voor) 
(4-8 draaien ½ L-om; 3-7 draaien ¼ L-om; 2-6 draaien ¾ L-om) 

1 ½ draai voor het lichaam (LBROLBR) 
(bij het brengen van de vlag van L tot B wordt L-voet bijgeplaatst) 

Achtbeweging L en vlag via R over de elleboog tot achter de rug brengen 
(punt van vlag naar L) 

Stok over hoofd tot voor werpen  
(vlag blijft horizontaal tijdens worp over hoofd) (opvangen in TG op SH) 

Draaiworp voor lichaam (LBROLB)  
(opvangen in TG) 

Vlag via R tot V brengen 
Achtbeweging L-R op KH 
Vlag in L knieholte plaatsen en knieworp vanuit L-knie  
(opvangen in GG) 

Vlag in R knieholte plaatsen en knieworp vanuit R-knie 
(opvangen in GG op SH) 

Telloorzwaai boven hoofd (RVLAR) en vlag verder draaien en laten dalen tot schuin L-voor 
(eindhouding: punt op grond; tegengewicht op BH) 

 
 
 
 

 
Veel vendelplezier 

 
Eddy Verschueren en Peter Nagels 

Vendelmonitoren Antwerpen 
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Basisreeks Basiswimpelen 
 



Basiswimpelen Basisreeks: ‘Shattered’ van Laura 
 
Afkortingen: 
R: rechts A: achterwaarts 
L: links V: voorwaarts  
B: boven HH: heuphoogte 
O: onder SH: schouder hoogte 
M: midden W: wiekslag 
  
 
Beginhouding: 
Beginpositie: Groep 1 staat links gezien vanuit het gezichtspunt van de jury. Groep 2 staat rechts 
gezien vanuit het gezichtspunt van de jury. 
 
Groep 1: 
Zittend op de knieën, met zitvlak op de voeten en gezicht naar de jury. Vlag met tip op de grond, met 
beide handen vasthouden. Vlag midden voor.  
 
Groep 2: 
Vlag op RHH met beide handen vasthouden. Men staat met de R schouder naar de jury  (de vlag wijst 
dus naar de jury). 
 
 
Intro: 
Groep 1: 
1-4 Rust  
5-8 Platte acht op HH RL R voet plaatsen, L voet plaatsen en 

rechtstaan 
1-4 AW RL  
5-8 Vlag doorgeven met gestrekte arm R. Vlag 

eindigen op L HH 
360° draaien langs R 
 

1-16 Rust  
 
Groep 2: 
1-16 Rust  
1-4 Vlag oprollen met 4 draaitjes van R HH tot 

MBV (BAOV) 
 

5-8 Vlag afrollen van MBV tot L HH  
1-4 Platte acht op HH RL  
5-6 AW R R voet naar jury plaatsen 
7-8 AW L, eindigen op L HH L voet bijzetten 
 
Strofe 1: 
Vanaf hier zijn alle oefeningen samen 
 
1-4 2 voorstellingsdraaitjes L HH Voorwaartse bijtrekpas L voet 
5-8 2 voorstellingsdraaitjes R HH Voorwaartse bijtrekpas R voet  
1-2 Voorstel L L voet bijzetten 
3-4 Voorstel R  
5-8 2 zonnen L  
1-8 AW RLRL Naar achter stappen RLR, L bijzetten 
1-4 Platte acht RL B  
5-8 Telloor R, doorgaan tot R O (rustig)  
1-4 Platte acht LR O  
5-8 Platte acht LR B  
1-4 AW LR  
5-8 
1-4 

Vlag L doorgeven met gestrekte armen 
Vlag R doorgeven met gestrekte armen 

 
L hand blijft op de rug  



5-8 
1-4 

Telloor R 
Telloor L 
Eindigen LB 

R hand blijft op de rug 
 
Vlag met beide handen vasthouden 

 
Refrein: 
 
1-4 Dubbele platte acht B RRLL Huppelpas R (RLR), 

Huppelpas L (LRL). 
5-8 Vlag R doorgeven met gestrekte armen tot R 

O 
Halve draai over R schouder met 
4 stappen RLRL. 

1-4 Vlag roeren RRLL 
 

Huppelpas R (RLR), 
Huppelpas L (LRL). 

5-8 Vlag R doorgeven met gestrekte armen Halve draai over R schouder met 
4 stappen RLRL. 

1-2 ½ AW R tot op schouderhoogte  
3-6 1 ½ VW R  
7-8 1 ¼ AW L  
1-4 1 ¾ frontale draai BLOR eindigen op R HH 2 bijtrekpassen R 
5-8 1 ½ frontale draai OLBR, eindigen op L HH 2 bijtrekpassen L 
1-4 Lus MRBLM, eindigen op R HH 

 
5-8 Lus MLORM, eindigen op L HH 

 
1-4 Vlag afrollen met 4 draaitjes BAOV van R B 

naar R HH 
 

5-8 AW RL  
1-4 Vlag afrollen met 4 draaitjes BAOV van L B 

naar L HH 
 

5-8 AW LR tot MO  
 
Strofe 2: 
 
1-2 Vlag naar R B brengen (in een rechte lijn) R voet schuin voor plaatsen 
3-4 Vlag naar L B brengen (in een rechte lijn) L voet schuin voor plaatsen 
5-6 Vlag naar R HH brengen (in een rechte lijn) Op R knie gaan zitten 
7-8 Vlag naar L HH brengen (in een rechte lijn) Op L knie gaan zitten (recht op) 
1-2 Vlag horizontaal naar R HH brengen   
3-4 Vlag horizontaal naar L HH brengen  
5-8 Vlag R doorgeven met gestrekte armen  
1-4 2 voorstellingsdraaitjes R Meekijken 
5-8 Voorstel L Met gestrekte armen en meekijken (traag) 
1-4 2 voorstellingsdraaitjes L Meekijken 
5-8 Voorstel R Met gestrekte armen en meekijken (traag) 
1-4 4 draaitjes BLOR  op HH van R naar L Meekijken 
5-6 ½ AW L Op hielen gaan zitten 
7-8 ½ VW L Terug rechtop zitten 
1-4 4 draaitjes BROL  op HH van L naar R Meekijken 
5-6 ½ AW R Op hielen gaan zitten 
7-8 ½ VW R Terug rechtop zitten 
1-4 2 voorstellingsdraaitjes R R voet plaatsen 

L HH 

L HH 

R HH 

R HH 



5-8 2 voorstellingsdraaitjes L L voet plaatsen en rechtstaan 
1-4 Telloor R met beide handen (traag)  
 
Refrein: 
Bijna alles blijft hetzelfde, enkel de laatste 8 tellen vallen weg. 
 
1-4 Dubbele platte acht B RRLL Huppelpas R (RLR), 

Huppelpas L (LRL). 
5-8 Vlag R doorgeven met gestrekte armen tot R 

O 
Halve draai over R schouder met 
4 stappen RLRL. 

1-4 Vlag roeren RRLL 
 

Huppelpas R (RLR), 
Huppelpas L (LRL). 

5-8 Vlag R doorgeven met gestrekte armen Halve draai over R schouder met 
4 stappen RLRL. 

1-2 ½ AW R tot op schouderhoogte  
3-6 1 ½ VW R  
7-8 1 ¼ AW L  
1-4 1 ¾ frontale draai BLOR eindigen op R HH 2 bijtrekpassen R 
5-8 1 ½ frontale draai OLBR, eindigen op L HH 2bijtrekpassen L 
1-4 Lus MRBLM, eindigen op R HH 

 
5-8 Lus MLORM, eindigen op L HH 

 
1-4 Vlag afrollen met 4 draaitjes BAOV van R B 

naar R HH 
 

5-8 AW RL  
 
Tussenstuk: 
 
1-4 Platte acht O RL  
5-8 2 zonnen R, B beginnen  
1-4 Platte acht RL B  
5-8 1 en ¾ zonnen L  
1-8 Achterwaartse draaitjes RR LL (overgang 

langs voor) 
 

1-8 AW R met gestrekte arm, tot MBV (traag) 
L hand op de rug 
Naar vlag kijken 

R voet uitval naar achter 
(voeten plat op de grond) 
Draai 1/8ste draai naar L  

1-4 Vlag met beide handen vasthouden 
4 golfjes van L naar R HH 

R voet bijzetten, aangezicht terug naar de 
jury - hurkzit 

5-8 Voorstel LR Meekijken 
1-4 4 golfjes van R HH naar L HH terug recht komen 
5-6 Vlag met kracht naar R O ‘slaan’  
7-8 Vlag met kracht naar L B ‘slaan’  
 
Refrein: 
 
1-4 Dubbele platte acht B RRLL Huppelpas R (RLR), 

Huppelpas L (LRL). 
5-8 Vlag R doorgeven met gestrekte armen tot R Halve draai over R schouder met 

L HH 

L HH 

R HH 

R HH 



O 4 stappen RLRL. 
1-4 Vlag roeren RRLL 

 
Huppelpas R (RLR), 
Huppelpas L (LRL). 

5-8 Vlag R doorgeven met gestrekte armen Halve draai over R schouder met 
4 stappen RLRL. 

1-2 ½ AW R tot op schouderhoogte  
3-6 1 ½ VW R  
7-8 1 ¼ AW L  
1-4 1 ¾ frontale draai BLOR eindigen op R HH 2 bijtrekpassen R 
5-8 1 ½ frontale draai OLBR, eindigen op L HH 2bijtrekpassen L 
1-4 Lus MRBLM, eindigen op R HH 

 
5-8 Lus MLORM, eindigen op L HH 

 
1-4 Vlag afrollen met 4 draaitjes BAOV van R B 

naar R HH 
 

5-8 AW RL  
1-4 Vlag afrollen met 4 draaitjes BAOV van L B 

naar L HH 
 

5-8 AW LR tot MO  
 
Eindstuk: 
 
1-4 Vlag afrollen van R B naar R HH  
5-8 AW RL  
 
Groep 1: 
1-4 AW R met gestrekte arm, tot MBV (traag) 

L hand op de rug 
Naar de vlag kijken 

R voet uitval naar achter (voeten plat op de 
grond) 
Draai 1/8ste draai naar L  

 
Groep 2: 
1-4 AW R met gestrekte arm, tot MBV (traag) 

L hand op de rug 
Naar de vlag kijken 

R voet uitval naar achter (voeten plat op de 
grond) 
Draai 1/8ste draai naar R  

 
Veel wimpelplezier! 
 
Tinne en Sonja 
Wimpelmonitrices Limburg  

L HH 

L HH 

R HH 

R HH 
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Muziekreeks Basiswimpelen 
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EL RITMO CALIENTE – BELLE PEREZ  
 
Muziekreeks – basiswimpelen 2006 
 
 
Afkortingen : 
 L : links   R : rechts 
 B : boven   O : onder 
 V : voorwaarts   A : achterwaarts 
 Z : zijwaarts   M : midden 
 HH : heuphoogte  SH : schouderhoogte 
 
 
 
Beginhouding : 
 
De wimpelier staat met de rug naar de jury, de vlag wordt met beide handen vastgehouden en bevindt 
zich M V O, met de punt van de grond. Het hoofd is naar beneden. 
 
De wimpeliers moeten in 3 (ongeveer) gelijke groepen ingedeeld worden voor de eerste oefening. 
Vanuit het oogpunt van de jury bevindt groep 1 zich rechts, groep 2 staat in het midden en groep 3 
bevindt zich links. 
 
Intro : 
 
1e x “(el) Ritmo Caliente” : GROEP 1 
 

 zigzag RLR van O naar B (met scherpe hoeken)  

 halve frontale draai van schuin R B kwartdraai over L-schouder op L-voet 

 naar horizontaal op HH M V op 4e tel stamp met R-voet en bij 
   

 
2e x “(el) Ritmo Caliente” : GROEP 2 
 

- zelfde oefening als groep 1 
 
3e x “(el) Ritmo Caliente” : GROEP 3 
 

- zelfde oefening als groep 1 
 
 
--Vanaf hier zijn alle oefeningen terug samen : 
 

1 -    vlag naar voor steken R-voet naar voor plaatsen 

   

2 -    vlag terug brengen  R-voet terug bijplaatsen 

   

3 -    voorstel L kwartdraai over L-schouder 

  en uitval naar L met L-voet 

4 -    voorstel R L-voet terug bijplaatsen 

1-4 -    vlag oprollen R van HH naar MB meekijken met vlag 

      met 4 draaitjes BAOV  

   

5-8 -    vlag afrollen L van MB naar HH meekijken met vlag 

      met 4 draaitjes BAOV  
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1-4 -    vanaf HH afgeronde omgekeerde zigzag   

      RLRL tot M B  

   

5-8 -    A wiekslag RL tot L O  

   

   

Tussenstuk 1 :   

   

1-4 -    2 draaitjes BLOR, O voor  bijtrekpas naar R 

      half draaitje BLO en vlag laten uitlopen  L-voet R achter plaatsen en 

      tot op R HH  R-voet opheffen 

      vlag langs O terug naar O voor brengen R-voet terugplaatsen 

   

5-8 -    2 draaitjes BROL, O voor bijtrekpas naar L 

      half draaitje BRO en vlag laten uitlopen R-voet L achter plaatsen en 

      tot op L HH  L-voet opheffen 

      vlag langs O terug naar O voor brengen L-voet terugplaatsen 

   

1-2 -    2 draaitjes BLOR, O voor bijtrekpas naar R 

   

3-4 -    platte 8 boven LR L-voet naar voor plaatsen 

  R-voet naar voor plaatsen (voeten  

  wijd open plaatsen) 

5-6 -    platte 8 onder LR L-voet terug naar achter plaatsen 

  R-voet terug naar achter plaatsen 

  (voeten bijeen plaatsen) 

7-8 -    vlag recht naar MBV brengen  

      vlag recht naar MOV brengen  

   

1-4 -    2 draaitjes BROL, O voor  bijtrekpas naar L 

      half draaitje BRO en vlag laten uitlopen  R-voet L achter plaatsen en 

      tot op L HH  L-voet opheffen 

      vlag langs O terug naar O voor brengen L-voet terugplaatsen 

   

5-8 -    2 draaitjes BLOR, O voor bijtrekpas naar R 

      half draaitje BLO en vlag laten uitlopen L-voet R achter plaatsen en 

      tot op R HH  R-voet opheffen 

      vlag langs O terug naar O voor brengen R-voet terugplaatsen 

   

1-2 -    2 draaitjes BROL, O voor bijtrekpas naar L 

   

3-4 -    platte 8 boven RL R-voet naar voor plaatsen 

  L-voet naar voor plaatsen (voeten  
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  wijd open plaatsen) 

5-6 -    platte 8 onder RL R-voet terug naar achter plaatsen 

  L-voet terug naar achter plaatsen 

  (voeten bijeen plaatsen) 

7-8 -    vlag recht naar MBV brengen  

      vlag recht naar MOV brengen  

   

   

Strofe 1 :  

   

1-4 -    mini-zigzag van MOV naar MBV (zeer snel)   

      R beginnen (6 zigzagjes)  

   

5-8 -    2 V wiekslag L  

   

 vloeiende overgang : ¼ frontale draai BROL  

   

1-4 -    2 voorstellingsdraaitjes op R HH  

   

 vlag langs boven naar L HH brengen  

   

5-8 -    2 voorstellingsdraaitjes op L HH  

   

 vloeiende overgang : ¼ frontale draai LBRO  

   

1-4 -    2 V wiekslag R  

   

 vloeiende overgang : ¼ frontale draai BLOR  

   

5-8 -    2 voorstellingsdraaitjes op L HH  

   

 vlag langs boven naar R HH brengen  

   

1-4 -    2 voorstellingsdraaitjes op R HH  

   

5-8 -    voorstel LR  

   

1-4 -    2 zonnen L tot M B  

   

5-8 -    2 ¼ zonnen R en tot R HH  

   

1-4 -    2 achterwaartse draaitjes op R HH  

   

5-8 -    vlag horizontaal langs voor naar L HH brengen 
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      2 achterwaartse draaitjes op L HH  

   

1-4 -    2 zonnen R tot M B  

   

5-8 -    2 ½  zonnen L en tot L O  

   

1-4 -    vlag R doorgeven met gestrekte armen  

   

5-8 -    telloor R met L-hand en R-hand op de rug  

      als vlag terug voor is, R-hand aan vlag  

      brengen  

   

   

Refrein 1 :  

   

1-4 -    dubbele platte 8 boven RRLL  

   

5-8 -    1 extra draaitje R boven en vloeiende  halve draai over L-schouder 

       overgang naar telloor L naar achter 

   

1-4 -    platte 8 boven LR  

   

5-8 -    A wiekslag LR  

   

1-4 -    dubbele platte 8 onder LLRR  

   

5-8 -    1 extra draaitje R onder en vloeiende halve draai over L-schouder 

      overgang naar vlag doorgeven L naar voor 

      met gestrekte armen  

   

1-4 -    platte 8 onder LR  

   

5-8 -    1 extra draaitje L onder en vloeiende meekijken met vlag 

      overgang naar frontale draai ORBL  

      met gestrekte armen tot MOV  

   

   

Tussenstuk 2 :  

   

1-4 -    2 draaitjes R onder BROL voorwaartse bijtrekpas met R-voet 

   

3 -    1 draaitje L onder BLOR L-voet voor plaatsen 

   

4 -    frontale draai van MOV tot MOV ots halve draai over R-schouder 
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      R-voet opheffen, draaien op L-voet 

  R-voet terug neer plaatsen 

   

1-2 -   2 draaitjes L onder BLOR voorwaartse bijtrekpas met L-voet 

   

3 -   1 draaitje R onder BROL R-voet voor plaatsen 

   

4 -   frontale draai van MOV tot BMV ots halve draai over L-schouder 

      L-voet opheffen, draaien op R-voet 

  L-voet terug neer plaatsen 

   

1-2 -   2 draaitjes R boven BROL voorwaartse bijtrekpas met R-voet 

   

3 -   1 draaitje L boven BLOR L-voet voor plaatsen, gewicht naar  

  voor plaatsen en R-voet opheffen 

   

4 -   1 draaitjes R boven BROL R-voet terugplaatsen en gewicht op 

  R-voet brengen 

   

1-2 -   2 draaitjes L boven BLOR achterwaartse bijtrekpas met L-voet 

   

3 -   1 draaitje R boven BROL R-voet achter plaatsen, gewicht naar 

  achter plaatsen en L-voet opheffen 

   

4 -   1 draaitje L boven BLOR L-voet terugplaatsen en gewicht op 

  L-voet brengen  

   

   

Deze reeks oefeningen wordt hierna volledig herhaald  

   

1-4 -    mini-zigzag van B naar MOV (zeer snel)  ots op 1e tel R-voet bij L-voet  

      R beginnen (6 zigzagjes) plaatsen 

   

Strofe 2 :   

   

1-8 -   vlagroeren LL RR  

   

1-4 -   vlagroeren LR  

   

5-8 -   platte 8 op HH LR  

   

1-8 -   dubbele platte 8 boven LL RR  

   

1-4 -   platte 8 boven LR  
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1-4 -   1 extra draaitje L boven en vloeiende  

      overgang naar telloor R  

   

5-8 -   telloor L tot boven L zij  

   

1-4 -   vlag oprollen van L boven tot  meekijken met vlag 

     L onder met 4 draaitjes BAOV  

   

 
vlag langs onder van L onder zij naar R onder zij 
brengen  

   

5-8 -   vlag afrollen van R onder tot meekijken met vlag 

     R boven met 4 draaitjes BAOV  

   

1-4 -   telloor L  

        

5-8 -   telloor R (tot M V)  

   

1-4 -   A wiekslag RL tot BMV  

   

5-8 -   telloor L (zeer traag) tot BMV  

   

1-4 -   mini-zigzag van B naar OMV (zeer snel)   

     R beginnen (6 zigzagjes)  

   

   

Refrein 2 :  

   

1-4 -    dubbele platte 8 onder RRLL  

   

5-8 -    1 extra draaitje R onder en vloeiende  halve draai over L-schouder 

       overgang naar vlag doorgeven L naar achter 

       met gestrekte armen  

   

1-4 -    platte 8 onder LR  

   

5-8 -    A wiekslag LR  

   

1-4 -    dubbele platte 8 boven LLRR  

   

5-8 -    1 extra draaitje R onder en vloeiende halve draai over L-schouder 

      overgang naar telloor L naar voor 

   

1-4 -    platte 8 boven LR  
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5-8 -    A wiekslag LR  

   

   

Tussenstuk 3 :  

   

1-4 -   2 achterwaartse draaitjes op L HH op L-knie gaan zitten 

   

5-8 -   vlag langs boven naar R HH brengen  

     2 achterwaartse draaitjes op R HH op R-knie gaan zitten 

   

1-6 -   platte 8 op HH LRL  

   

7-8 -   telloor R op hielen gaan zitten, even naar  

  achter leunen, ots meekijken met vlag, en  

  terug rechtop zitten 

1-2 -   ½ A wiekslag R (tot HH)  

   

3-4 -   vlag horizontaal zijwaarts R terug naar   

     M V brengen  

   

5-6 -   ½ A wiekslag L (tot HH)  

   

7-8 -   vlag horizontaal zijwaarts L terug naar  

     M V brengen  

   

1-4 -   1 ½ A wiekslag R (tot SH) als je vlag horizontaal achter is, op  

      hielen gaan zitten 

   

5-8 -   1 ½ V wiekslag R (tot MV) terug rechtop gaan zitten 

   

1-2 -   ½ A wiekslag L (tot HH)  

   

3-4 -   vlag horizontaal zijwaarts L terug naar  

     M V brengen  

   

5-6 -   ½ A wiekslag R (tot HH)  

   

7-8 -   vlag horizontaal zijwaarts R terug naar  

     M V brengen  

   

1-4 -   1 ½ A wiekslag L (tot SH) als je vlag horizontaal achter is, op 

  hielen gaat zitten 
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5-8 -   1 ½ V wiekslag L  terug rechtop gaan zitten 

   

1-2 -   V wiekslag L (doordraaien na vorige) L-voet voor plaatsen 

   

3-4 -   V wiekslag R R-voet voor plaatsen en rechtstaan 

   

5-6 -   V wiekslag L tot BMV  

   

   

Refrein 3 :  

   

Refrein 1 volledig herhalen  

   

Tussenstuk 4 :  

   

Tussenstuk 1 volledig herhalen  

   

   

Eindstuk :  

   

1-2 -   platte 8 onder LR L-voet naar voor plaatsen 

  R-voet naar voor plaatsen (voeten 

  wijd open plaatsen) 

   

3-4 -   platte 8 onder LR L-voet terug naar achter plaatsen 

  met een kleine sprong R-voet  

  bijplaatsen 

   

5-6 -   platte 8 op HH LR L-voet naar voor plaatsen 

  R-voet naar voor plaatsen (voeten 

  wijd open plaatsen) 

   

7-8 -   platte 8 op HH LR L-voet terug naar achter plaatsen 

  met een kleine sprong R-voet  

  bijplaatsen 

   

1-2 -   platte 8 boven LR L-voet naar voor plaatsen 

  R-voet naar voor plaatsen (voeten 

  wijd open plaatsen) 

   

3-4 -   platte 8 boven LR L-voet terug naar achter plaatsen 

  met een kleine sprong R-voet  

  bijplaatsen 
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1-2 -   zigzag van M B naar L HH en  

     naar R onder (met scherpe hoeken)  

   

3-4        Rust  

   

5-6 -   frontale draai ORBL kwartdraai over L-schouder op L-voet 

  op laatste tel stamp met R-voet bij  
  L-voet 
 
 
De wimpelier eindigt met de vlag MOV en het hoofd naar beneden. 
 
 
 
 
Veel wimpelplezier!!! 
 
Ann, Cindy en Evelyne, 
Wimpelmonitoren Oost-Vlaanderen 



 Sportfeestreeksen 2007Sportfeestreeksen 2007Sportfeestreeksen 2007Sportfeestreeksen 2007    
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Muziekreeks Keurwimpelen 
 
 
 



1 

Muziekreeks keurwimpelen: Any other girl (Nu) [CD De Afrekening 31 liedje 17;  3:09] 
 

Gebruikte afkortingen 
- Boven  B 
- Midden  M 
- Onder  O 
- Voor  V 
- Achter  A 

- Links   L 
- Rechts   R 
- Voorwaarts  Vw 
- Achterwaarts  Aw 
- Zijwaarts  Zw 

- Heuphoogte  Hh  
- Linkerhand  Lh 
- Rechterhand   Rh 
- Linkerbeen  Lb 
- Rechterbeen   Rb 

- Linkerschouder  Ls 
- Rechterschouder Rs 
- Linkervoet   Lv 
- Rechtervoet  Rv 
 

 
Algemene uitleg bij de tekeningen 

- De tekeningen zijn gemaakt vanuit het standpunt van de wimpelier, zodat je onmiddellijk ziet hoe je moet staan. 
- Een kapje boven een bolletje wijst de richting aan waarnaar men kijkt. Een bolletje met een cirkel rond is de plaats waar men heen moet. 
 

Beginopstelling (zie figuur 1): 
- De wimpeliers vormen 2 vierkanten in elkaar. De nrs 1, 2, 3 en 4 vormen het buitenste vierkant. De nrs 5, 6, 7 en 8 vormen een vierkant binnen 

in het vierkant dat gevormd wordt door de andere wimpeliers. 
- De afstand tussen de wimpeliers die met de rug naar elkaar staan (1-5, 2-6, 3-7 en 4-8) is ongeveer 1 vlaglengte. 
- De nrs 1, 2, 3 en 4 staan recht en hebben hun gezicht naar de buitenkant van het vierkant gericht. De nrs 5, 6, 7 en 8 zitten in hurkzit, Lv voor 

en zijn naar elkaartoe gedraaid. 
- Als alle wimpeliers op hun juiste plaats staan dan vormen de nrs 1, 5, 4 en 8 en de nrs 3, 7, 6 en 2 een diagonaal. 
- Let op!: Het is zeer belangrijk dat de figuur in het midden van het volledige terrein staat. Zo staan alle andere figuren ook mooi in het midden. 

Laat je dus niet misleiden door het naamplaatje jury bij elke tekening. Dit is slechts bedoeld als richtingaanwijzer. 
 
Starthouding: 

- De vlag is voor het lichaam en wordt door de wimpeliers vastgehouden met hun Rh, de Lh is op de rug en de vlag wijst met de punt naar de 
grond. Het hoofd is ook noor beneden gericht. 

- De eerste vier tellen van de muziek wachten de wimpeliers gewoon af zonder iets te doen. 
 
Uitleg bij de gebruikte tabellen van de beschrijving 

- 1. aantal tellen; 2. nummers wimpeliers voor bijhorende bewegingen met vlag; 3. bewegingen met vlag; 4. nummers wimpeliers voor bijhorende 
verplaatsing; 5. verplaatsing; 6. nummers wimpeliers voor bijhorende bewegingen met lichaam; 7. bewegingen met lichaam 

- LET OP!  DE CIJFERS UIT TABEL 3, 5 en 7 KOMEN STEEDS OVEREEN EN MOETEN GELIJKTIJDIG UITGEVOERD WORDEN. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 



2 

FIGUUR 1   
 
1-4 
5-8 
1-4 
 
5-8 
 

1-8 
 
1-8 
 
1-8 

Rust 
 
Draaitje VLAR naar de grond 
Telloor L 
Vlag L doorgeven met gestrekte 
armen 

 
5,6,7,8 
 

 
Rechtstaan en Rv bijzetten 
 

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

 
Hoofd rechtop 
Lichaam lichtjes naar voor gebogen 
Terug rechtopstaan 
draai over Ls 
draai over Rs 

VERPLAATSEN 1 → 2  
 
1-3 
 
4 
 
5-8 
 
 
 
1-3 
 
4 
 
5-8 

1-8 
 
 
 
1-8 
 
 
 
1-8 
 
 
 
1-8 

Zigzag RLR met scherpe hoeken van 
O naar B 
R vegen 
 
Aw wiekslag R 
 
 
 
Zigzag LRL met scherpe hoeken van 
O naar B 
L vegen 
 
Aw wiekslag L 

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

Ter plaatse stappen RLR 
Vw stappen RLR 
Sprong ter plaatse op Lv 
Sprong Vw op Lv 
Ter plaatse stappen LRLR  
Vw stappen LRLR 
(neerkomen op Lv na sprong uit vorig 
oefening) 
Ter plaatse stappen LRL 
 
Sprong ter plaatse op Rv 
 
Ter plaatse stappen RLRL 
(neerkomen op Rv na sprong uit vorig 
oefening, met laatste stap Lv 
bijzetten) 

/ / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGUUR 2 
 
1-4 
5-8 
 
1-4 
 
5-8 
1-4 

1-8 
 

1 en 3/4de zonnen R (eindigen L Hh) 
Vlag R doorgeven met gestrekte 
armen 
Zigzag RL met scherpe hoeken van O 
naar B 
Telloor R 
1 en 3/4de zonnen  L (eindigen R Hh) 

/ / / 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 



3 

5-8 
 
1-4 
 
5-8 

Vlag L doorgeven met gestrekte 
armen 
Zigzag LR met scherpe hoeken van O 
naar B 
Telloor L 

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

 
 
 
 
1/4de draai over Ls 
1/4de draai over Rs 

 
VERPLAATSEN 2 → 3 
 
1-4 
 
 
5-8 
1-4 
 
 
5-8 

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

4 kleine draaitjes BROL van MBV 
naar MOV 
 
Trage Aw wiekslag R 
Telloor L 
Omgekeerde zigzag LRLR met 
afgeronde hoeken van O naar B 
Zigzag LRLR met afgeronde hoeken 
van B naar O (op einde vlag snel naar 
MB brengen) 
Telloor L 

1-8 
 
 
 
1-8 

Vw stappen RLRL (met laatste stap 
Lv bijzetten) 
 
 
Lv opzij zetten en Rv bijzetten 

1-8 
 
 
1-8 
1-8 

De wimpeliers staan nu per 2 met Ls 
tegen elkaar (2,4,5 en 7 langs kant 
jury) 
Lh op rug en meekijken met vlag 
De wimpeliers staan nu met rug tegen 
elkaar 

 
FIGUUR 3 
 
1-4 
 
5-8 

1-8 
 
 

Vlag oprollen met 4 Aw draaitjes van 
MB tot L Hh 
2 en 1/4de zonnen R (eindigen MB) 

    

 
VERPLAATSEN 3 → 4 
 
1-4 
 
5-8 

1-8 Vlag afrollen met 4 Aw draaitjes van 
MB tot R Hh 
1 en 3/4de zonnen L (eindigen MO) 

1-8 Lv opzij zetten en Rv bijzetten 1-8 1/4de draai over Ls 
 
Eindigen met vlag in paproerhouding 

 
FIGUUR 4 
 
1-4 1,6,3,8 Paproeren LR     
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5-8 
 
1-4 
 
 
5-8 

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

Rust 
Platte acht B LR 
Paproeren LR 
1 en 1/4de frontale draai BLOR 
(eindigen L Hh) 
Platte acht B LR 
Rust  
1 en /4de frontale draai BLOR 
(eindigen L Hh) 

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

 
 
 
Lv opzij uitvallen (L been is gebogen) 
 
 
 
Lv opzij uitvallen (L been is gebogen) 

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

 
 
 
Naar R kijken 
 
 
 
Naar R kijken 

 
VERPLAATSEN 4 → 5 
 
1-4 
 
5-8 

1-8 MROLMRBLM (rechtopstaande acht 
tekenen voor lichaam) 
Vlag L doorgeven met gestrekte 
armen 

1-8 Rv bijzetten 
 
Stap naar L en Rv bijzetten 

1-8 Hoofd terug recht 
 
1/2de draai over Ls 

 
FIGUUR 5  
 
1-4 
 
5-8 

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

MLBRMLORM (rechtopstaande acht 
tekenen voor lichaam) 
Voorstel R voorstel L 
Voorstel R voorstel R 

   
 
 
2,4,6,8 

 
 
 
1/2de draai over Rs (tijdens 2de 
voorstel) 
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VERPLAATSEN 5 → 6 
 
1-4 
 
 
 
5-8 
 
 
 
1-4 
 
 
 
5-8 
 
 
 

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

Vlag R doorgeven met gestrekte 
armen 
Vlag L doorgeven met gestrekte 
armen 
Voorstel R 
Voorstel L 
Voorstel L 
Voorstel R 
Vlag R doorgeven met gestrekte 
armen 
Vlag L doorgeven met gestrekte 
armen 
Voorstel R 
Voorstel L 
Voorstel L 
Voorstel R 

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

Vw stappen RLRL 
 
Vw stappen LRLR 
 
Huppelpas R 
Huppelpas L 
Huppelpas L 
Huppelpas R 
Vw stappen RLRL 
 
Vw stappen LRLR 
 
Huppelpas R 
Huppelpas L 
Huppelpas L 
Huppelpas R 

/ / 

 
FIGUUR 6 
 
1-4 
 
5-8 
 
1-4 
 
 
 
5-8 

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

Dubbel paproeren RR 
Dubbel paproeren LL 
Dubbel paproeren LL 
Dubbel paproeren RR 
3/4de telloor L + vlag naar R Hh 
1 telloor L + vlag naar R Hh 
3/4de telloor R + vlag naar L Hh 
1 telloor R + vlag naar L Hh 
Voorstel L + voorstel R (tot O) 
Voorstel L + voorstel R (tot O) 

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

Bijtrekpas R (ter plaatse) 
Bijtrekpas L (ter plaatse) 
Bijtrekpas L (ter plaatse) 
Bijtrekpas R (ter plaatse) 

 
 
 
 
 
7 
 
8 
 
4,2,6,8 

 
 
 
 
 
1/4de draai over Ls 
 
1/4de draai over Rs 
 
1/2de draai over Ls (tijdens voorstel L) 
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VERPLAATSEN 6 → 7 
 
1-8 5,3,2,8 

 
1,4,6,7 

Vlag aan R zijde in verlengde van 
arm met punt op grond 
Vlag aan R zijde in verlengde van 
arm 
Telloor L 

 
 
1,4,6,7 

 
 
Vw stappen RLR 
 
Afstoten op Lv en springen over vlag 
van voorgaande wimpelier (zittend) 
Vw stappen RLRL 

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

Zitten in hurkzit (voeten gelijk) Lh op 
rug 
Lh op rug 

 
FIGUUR 7 
 
1-4 
 
5-8 
1-4 
5-8 
1-4 
5-8 
 
1-4 
 
5-8 
1-4 
 
 
5-8 

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

Vlag L doorgeven met gestrekte 
armen 
Telloor L tot R Hh 
4 Aw draaitjes van R Hh tot MB 
4 Aw draaitjes van MB tot L Hh 
Voorstel R voorstel L 
1 en 1/2de frontale draai BROL (tot R 
Hh) 
Telloor L 
 
2 voorstellingsdraaitjes R 
1 en 1/2de frontale draai BLOR (tot L 
Hh) 
2 Aw draaitjes R 
Rust  
1 en 1/2de frontale draai BLOR (tot L 
Hh) 

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

Vw stappen RL (traag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lv opzij uitvallen (L been gebogen) 
 
 
 
Lv opzij uitvallen (L been gebogen) 

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

Rechtstaan  
 
 
 
 
 
 
 
Kortste draai tot gezicht naar jury 
Korstste draai tot rug naar jury 
 
Naar R kijken 
 
1/2de draai over Rs 
 
Naar R kijken 

VERPLAATSEN 7 → 8 
 
1-4 
 
5-8 

1-8 2 draaitjes R B  
Vlag zwaaien LR B 
2 draaitjes L B 
Vlag zwaaien RL B 

1-8 Bijtrekpas R 
Vw stappen LR 
Bijtrekpas L 
Vw stappen RL 

 Stappen in richting van plaats in figuur 
8 
 
Draaien met gezicht naar jury 



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

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

2 zonnen R 
2 zonnen L 
1 en 3/4de zonnen L (tot R Hh) 
1 en 3/4de zonnen R (tot L Hh) 
Vlag horizontaal van R Hh tot B 
 
Vlag horizontaal van L Hh tot O 
Vlag horizontaal van B tot R Hh 
 
 
Vlag horizontaal van O tot L Hh 
 
Frontale draai OL  
Rust  
Frontale draai BR tot MOV 
Rust  
Frontale draai OL 
Rust  
Frontale draai BROL tot MBV 
Rust  

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

 
 
 
 
Vw stappen RLRL 
 
Vw stappen RLRL 
 
Aw stappen RLRL (laatste pas Lv 
bijzetten) 
Aw stappen RLRL (laatste pas Lv 
bijzetten) 

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

 
 
 
 
Hoogte vlag: borst-schouder-oog-
boven hoofd (handpalmen B) 
Hoogte vlag: heup-dij-knie-kuit 
(handpalmen O) 
Hoogte vlag: boven hoofd-oog-
schouder-borst (handpalmen B) 
Hoogte vlag: kuit-knie-dij-heup 
(handpalmen O) 
 
 
 
1/4de draai over Rs (Rv voor) 
 
 
 
1/4de draai over Ls (Lv voor) 
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VERPLAATSEN 8 → 9 
 
1-4 
 
5-8 
 
 
1-4 
 
5-8 
 
 
1-4 
5-8 
 
1-4 
 
 
 
5-8 

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

Vw wiekslag LR 
Rust 
Zigzag LRLR met afgeronde hoeken 
van B tot O 
Rust  
Rust 
Aw wiekslag LR 
Rust (op tel 8 vlag naar B brengen) 
Zigzag LRLR met afgeronde hoeken 
van B tot O 
Vw wiekslag LR 
Zigzag LRLR met afgeronde hoeken 
van B tot O 
Voorstel R 
Voorstel L 
Voorstel L 
Voorstel R 
Golfjes van L Hh tot R Hh 
Golfjes van R Hh tot L Hh 

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

Vw huppelen LR 
 
Aw stappen LRLR (met laatste stap 
Rv bijzetten) 
 
 
Vw huppelen LR 
 
Aw stappen LRLR (met laatste stap 
Rv bijzetten) 
Vw huppelen LR 
Vw stappen LRLR (met laatst stap Rv 
bijzetten) 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,4,8 
 
3,5,6,7 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/4de draai over Rs 
 
1/4de draai over Ls 
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FIGUUR 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1-4 
 
5-8 
 
1-2 
3-4 
 
5-8 
1-2 
3-4 
5-7 
8 

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

3/4de frontale draai BLOR tot MOV 
3/4de frontale draai BROL tot MOV 
3/4de frontale draai BLOR tot MOV 
3/4de frontale draai BROL tot MOV 
3/4de frontale draai BLOR tot MOV 
3/4de frontale draai BROL tot MOV 
3/4de frontale draai BLOR tot MOV 
3/4de frontale draai BROL tot MOV 
2 voorstellingsdraaitjes L 
2 voorstellingsdraaitjes R 
2 voorstellingsdraaitjes R 
2 voorstellingsdraaitjes L 
Vlag MOV 
Vlag met Rh naar achter in verlengde 
van lichaam 
Vlag Vw brengen tot MOV 
Aw wiekslag L 
Aw wiekslag R 
Vlag tot MBV 
Slag tot MOV 

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

1/4de draai over Ls en zitten op R knie 
1/4de draai over Rs en zitten op L knie 
1/4de draai over Ls en zitten op R knie 
1/4de draai over Rs en zitten op L knie 
1/4de draai over Ls en zitten op R knie 
1/4de draai over Rs en zitten op L knie 
1/4de draai over Ls en zitten op R knie 
1/4de draai over Rs en zitten op L knie 
L knie bijzetten 
Zitten op voeten 
R knie bijzetten 
Zitten op voeten 
 
Lh op graond achter lichaam + Aw 
leunen 
Rechtzitten op kniën 
Lv bijzetten 
Rv bijzetten (= rechtstaan) 
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VERPLAATSEN 9 → 10 
1-4 
 
5-8 
 
 
 
1-4 
 
5-8 

1-8 Zigzag RLRL met scherpe hoeken 
van O tot B 
Voorstel R 
 
Voorstel L 
 
Zigzag RLRL met scherpe hoeken 
van B tot O 
Voorstel R 
Voorstel L 

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

Ter plaatse stappen RLRL 
Vw stappen RLRL 
Ter plaatse huppelpas R 
Vw huppelpas R 
Ter plaatse huppelpas L 
Vw huppelpas L 
Ter plaatse stappen RLRL 
Vw stappen RLRL 
Ter plaatse huppelpas R 
Ter plaatse huppelpas L 
 

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

Tijdens stappen een beetje AW gaan 
(zie figuur) 
 
 
 
 
 
 
 
1/4de draai over Rs 
1/4de draai over Ls 

FIGUUR 10 
1-4 
5-8 
1-4 
5-8 

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

2 Vw wiekslagen R 
2 Vw wiekslagen L 
Vlinder van R naar L 
Vlinder van L naar R eindigen RO 
Vlinder van L naar R eindigen RB 

/ / / / 
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VERPLAATSEN 10 → 11 
1-4 
 
5-8 
 
 
1-4 
 
5-8 
 
 
1-4 
 
5-8 
 
 
1-4 
5-8 

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

Dubbele platte acht RRLL O 
Rust  
Zigzag RLRL met afgeronde hoeken 
van O tot B 
Rust  
Dubbele platte acht RRLL B 
Rust  
Zigzag RLRL met afgeronde hoeken 
van B tot O 
Rust  
Dubbele platte acht RRLL O 
Rust  
Zigzag RLRL met afgeronde hoeken 
van O tot B 
Rust  
Dubbele platte acht RRLL B 
Zigzag RLRL met afgeronde hoeken 
van B tot O 

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

VW huppelen RL 
 
Vw lopen RLRL 
 
 
VW huppelen RL 
 
Vw lopen RLRL 
 
 
VW huppelen RL 
 
Vw lopen RLRL 
 
 
VW huppelen RL 
Vw lopen RLRL 
 

/ / 
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FIGUUR 11 
1-4 
 
5-8 
 
1-4 
5-8 
 
1-4 
 
 
5-8 
 
 
1-4 
 
 
5-8 

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

4 draaitjes BROL van MB tot MO 
 
1 en 1/2de frontale draai BLOR tot 
MBV 
4 draaitjes BLOR van MB tot MO 
1 en 3/4de frontale draai BROL 
(eindigen op R Hh) 
1 en 3/4de frontale draai BLOR 
(eindigen MOV) 
Rust  
1 en 3/4de frontale draai BLOR 
(eindigen MOV) 
Rust 
1 en 3/4de frontale draai BLOR 
(eindigen MOV) 
Rust 
1 en 3/4de frontale draai BLOR 
(eindigen MOV) 
Rust 

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

1/4de draai over Rs (Rv voor zetten) 
 
1/2de draai over Ls (Lv voor zetten) 
 
 
1/4de draai over Rs (Lv bijzetten) 
 
1/4de draai over Ls , Lv voor en hoofd 
naar beneden gebogen 
 
1/4de draai over Ls , Lv voor en hoofd 
naar beneden gebogen 
 
1/4de draai over Ls , Lv voor en hoofd 
naar beneden gebogen 
 
1/4de draai over Ls , Lv voor en hoofd 
naar beneden gebogen 

 
 
We hopen dat jullie veel plezier beleven aan deze reeks.  
We hebben ervoor gekozen om de beschrijving op dezelfde manier op te bouwen als de vorige reeks. Hebben jullie hierover nog vragen, aarzel dan 
niet om iemand van ons te contacteren! 
. 
Vele wimpelgroeten, 
 
Anneleen Schoeters, Karine Van der Heyden, Kirsten Smits en Liesbeth Van Woensel 
Wimpelmonitoren Antwerpen en Vlaams-Brabant 
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Enkele danstermen 



 
Enkele danstermen: 
 
Front: 
De voorkant van de dansers. 
 
 
Flank: 
De zijkant van de dansers. 
 
 
Dansrichting: 
Dit is de richting waarin de dansbaan doorlopen wordt. Voor paardansen wordt met de dansrichting de 
richting tegen de zon bedoeld. 
 
 
Tweehandshouding: 
Jongen en meisje staan tegenover elkaar. De jongen neemt met de linkerhand de rechterhand van het 
meisje en met de rechterhand haar linkerhand.  
 
 
Tweehandshouding gekruist: 
Jongen en meisje staan tegenover elkaar. De jongen neemt met de rechterhand de rechterhand van 
het meisje en met de linkerhand haar linkerhand. In deze dans liggen de linkerarmen boven. 
 
 
Open danshouding: 
Jongen en meisje staan naast elkaar, beiden front in dezelfde richting. De jongen staat meestal links 
van het meisje. 
De jongen neemt met de rechterhand de linkerhand van het meisje op schouderhoogte. De vrije hand 
steunt meestal op de heup.  
Deze houding kan ook tegengesteld aangenomen worden, d.w.z. : het meisje staat links van de 
jongen. De jongen neemt dan met de linkerhand de rechterhand van het meisje. 
 
 
Open heup-schouderhouding: 
Jongen en meisje staan naast elkaar, beiden front in dezelfde richting. De jongen staat meestal links 
van het meisje. 
De jongen legt de rechterarm om het middel van het meisje en houdt de rechterhand van het meisje 
vast. De linkerhand steunt op de heup. 
Het meisje legt haar linkerhand op de rechterschouder van de jongen en geeft haar rechterhand 
achter de rug aan de jongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijtrekpas 
Een bijtrekpas wordt meestal zijwaarts uitgevoerd. De beweging verloopt in een rustig tempo: 

1. met lichte afdruk van de rechtervoet de linkervoet naar links plaatsen 
2. met lichte vering in het linkerbeen de rechtervoet aansluiten 

De voet die aansluit, neemt al of niet het lichaamsgewicht over al naar gelang de volgende beweging. 
De beweging naar rechts heeft tegengesteld plaats. 
 



 
Wisselpas 
De wisselpas verloopt in ongelijke tijden in een tweeledige maatsoort: kort-kort-lang 

1. linkervoet voorwaarts (rugwaarts of zijwaarts) 
2. rechtervoet bij linkervoet aansluiten 
3. linkervoet voorwaarts (rugwaarts of zijwaarts) 

De volgende wisselpas wordt met de andere voet begonnen. 
 
 
Tweesprong 
Een tweesprong is een ongelijke drieledige beweging op twee muzikale tijden: 

1. sprong iets zijwaarts of voorwaarts op de bal van de rechtervoet 
2. linkervoet even nabij de rechtervoet stellen op de bal van de voet, waarbij die heel even het 

lichaamsgewicht overneemt 
3. sprong op de rechtervoet 

De volgende tweesprong wordt met de andere voet begonnen. 
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Bondsreeks: 

HOT STUFF (Donna Summer) 
 

Beginhouding: 
 

D B 
 
  C   A 

 

D B 
 
  C   A 

 

       JURY 
 

Kolommen A-B staan geschrankt, idem voor kolommen C-D.  Alle kolommen staan vrij ver achteraan in de ring, 
want ze moeten nog naar voor kunnen. 
De R-voet van kolom A/C staat op 1 lijn met de L-voet van kolom B/D.  +/- ½ meter verschil tussen achterste voet 
van kolom A/C en de voorste van B/C.  Met de andere voet valt kolom A/C schuin uit naar L, kolom B/D schuin naar 
R.  Buitenbeen staat dus gebogen schuin naar voor, bovenlichaam leunt mee in dezelfde richting).  Buitenste hand 
ligt met vingers naar buiten op de knie, met binnenste hand grijp je de pols van de buitenste pols (vingers samen 
houden).  Hoofd naar jury gericht. 

Intro = A-gedeelte (4x8 tellen) 
 

1X8: Pompoefening 
 

1 rust 
2 binnenste bij buitenste voet zetten, lichaam rechtop plaatsen 
3-4 in hurkzit gaan met handen naast lichaam, vingers naar voor, steunend op vingertoppen, gezicht naar jury 

(handen blijven tijdens deze oefening plat op de grond) 
5 handen plat op grond, springen met beide benen naar achter (pomphouding) 
6 springen zodat benen gespreid staan 
7 springen zodat benen terug samen staan (pomphouding) 
8 springen met beide voeten samen naar voor (hurkhouding met handen op grond) 
 
 
2X8: Pompoefening 
 

(1-4 is herhaling van 5-8 van hierboven) 
1 handen plat op grond, springen met beide benen naar achter (pomphouding) 
2 springen zodat benen gespreid staan 
3 springen zodat benen terug samen staan (pomphouding) 
4 springen met beide voeten samen naar voor (hurkhouding met handen op grond) 
5-6 rechtkomen 
7 kolom A/C: stap R opzij, kolom B/D: stap L schuin achter, 

zodat A en B 1 kolom vormen (A vóór B) zoals C en D (C vóór D) 

 
 
8 andere voet bijzetten 
 
 
(in de volgende 16 tellen, volgt het hoofd de richting van de armen, ondertussen marcheren met de voeten, tippen 
blijven op grond, beginnen met rechts gebogen) 
3X8: Armoefening 
 

1 R-arm op schouderhoogte R naast lichaam brengen (hoek arm-lichaam is 90°), tegelijkertijd L-arm op 
schouderhoogte voor borst brengen, beide handen handpalm naar beneden, vingers samen 

2 handen horizontaal naar L-kant lichaam brengen, dus L-arm op schouderhoogte L naast lichaam brengen 
(hoek arm-lichaam is 90°), tegelijkertijd is R-arm op schouderhoogte voor borst 

3 L-arm behoudt zelfde positie terwijl R-hand op 5cm afstand het R-oog bedekt 
4 zelfde met L-arm-hand, R-hand blijft voor gezicht 
5 R-arm terug op schouderhoogte R naast lichaam brengen (hoek arm-lichaam is 90°) 
6 L-arm ook op schouderhoogte L naast lichaam brengen (hoek arm-lichaam is 90°) 
7 R-arm op schouderhoogte voor borst brengen, handpalmen blijven naar beneden gericht 
8 L-arm op schouderhoogte voor borst brengen, handpalmen blijven nog steeds naar beneden gericht 
4X8: Herhaling armoefening  
= 3X8 
 

     D        B 

D   C  C B    A    A 

JURY 
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B-gedeelte (4x8 tellen) 
 

Tijdens dit gedeelte staan alle rijen steeds op gelijke hoogte. 
 
1X8: Stap & spring 
 

1-4 kolommen A en C: stap schuin L voorwaarts, R-L-R-L 
kolommen B en D: stap recht voorwaarts, R-L-R-L 

5 spring ter plaatse, met voeten schuin R (45°), on dertusssen R-arm voor lichaam plooien, hand (vuist) stopt 
op schouderhoogte, L-arm gestrekt naast lichaam, L-hand = vuist 

6 spring ter plaatse met voeten schuin L (45°), ond ertussen L-arm voor lichaam plooien, hand (vuist) stopt op 
schouderhoogte, R-arm gestrekt naast lichaam, R-hand = vuist 

7 idem 5 
8 spring ter plaatse met voeten recht voor, ondertusssen R-arm voor lichaam plooien, hand (vuist) stopt op 

schouderhoogte, L-arm gestrekt naast lichaam, L-hand = vuist 
 
 
2X8: Herhaling stap & spring 
 

1-4 alle kolommen: stap recht voorwaarts, R-L-R-L 
5-8 idem 5-8 van vorige oefening 
 
 
3X8: Stap & veer 
 

kolommen A en D gaan voorwaarts, B en C gaan achterwaarts 
1 stap R 
2 natik R (hiel van de grond, tenen blijven op de grond) 
3 stap L 
4 natik L 
5 stap R 
6 natik R 
7 stap L tot hoogte R-voet 
8 natik L, ondertussen liggen de handen boven de knieën, knieën lichtjes gebogen, vingers aan de 

binnenkant, duim aan de buitenkant 
 
 
4X8: Herhaling stap & veer 
= 3X8, maar kolommen A en D gaan achterwaarts, B en C gaan voorwaarts 
 

C-gedeelte (hier begint zang, 4x8 tellen) 
 

1X8: Bijtrekpas & draai naar L 
 

1-2 bijtrekpas L (gezicht is naar jury gericht) 
2�3 halve draai over L-schouder zodat gezicht weg van de jury is gericht 
3-4 bijtrekpas R 
4�5 halve draai over R-schouder zodat gezicht opnieuw naar de jury is gericht 
5-6 bijtrekpas L 
7 R-voet over L-voet brengen, ondertussen R-hand (vingers lichtjes gespreid) op R-achterbil brengen 
8 L-voet overR-voet brengen, ondertussen L-hand (vingers lichtjes gespreid) op L-achterbil brengen 
 
 
2X8: Bijtrekpas & draai naar R 
 

gedurende de volgende 8 tellen blijven de handen op de billen liggen 
1-2 bijtrekpas R (gezicht is naar jury gericht) 
2�3 halve draai over R-schouder zodat gezicht weg van is van de jury 
3-4 bijtrekpas L 
5 R-voet over L-voet brengen 
6 L-voet terug over R-voet brengen 
7 R-voet R schuin achter L-voet zetten 
8 L-voet naast R-voet zetten 
 
gedurende de volgende 16 tellen zijn de handen in de zij geplaatst, vingers naar voren 
 
3X8: Kick & draai R 
 

1 kick R 
2 kwartdraai R en L-voet bijzetten 
3-4 idem tellen 1-2 
5-6 kick R en L-voet bijzetten 
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7-8 idem 5-6 
 
 
4X8: Kick & draai L 
 

1-2 kwartdraai L + kick R en L-voet bijzetten 
3-4 idem tellen 1-2 
5-6 idem tellen 1-2 
7-8 idem tellen 1-2, eindigen met gezicht naar de jury 
 

REFREIN (4x8 tellen) 
 

1X8: A & C samen en B & D samen 
 

Kolommen A en C 
1 kwartdraai R, ondertussen een uitval en kwartdraai R met R-voet, L-hiel van de grond 

R-arm uitstrekken, neem met R-hand de R-hand van de partner 
2 L-arm uitstrekken, L-hand raakt de L-hand van de partner boven de R-hand 
3-8 maak met L-arm een cirkelbeweging, vertrekkende van aanraking langs boven tot arm naast L-been, kijken 

naar partner 
 
Kolommen B en D 
1 kwartdraai L, ondertussen een uitval en kwartdraai L met L-voet, R-hiel van de grond 

R-arm uitstrekken, neem met R-hand de R-hand van de partner 
2 L-arm uitstrekken, L-hand raakt de L-hand van de partner boven de R-hand 
3-8 maak met L-arm een cirkelbeweging, vertrekkende van aanraking langs boven tot arm naast L-been, kijken 

naar partner 
 
 
2X8: B & C samen 
 

Kolom A 
1 halve draai L met het lichaam, ondertussen met L-voet kwartdraai L, L-been gebogen, R-hiel van de grond. 

Buitenste hand ligt met vingers naar buiten op de knie 
2 met binnenste hand grijp je de pols van de buitenste.(vingers samen houden 
3-8 maak met R-arm een cirkelbeweging, vertrekkende van knie langs boven tot arm naast R-been, naar 

buitenkant kijken 
 
Kolom B 
1 halve draai R met lichaam en voeten, L-hiel van de grond 

R-arm uitstrekken, neem met R-hand de R-hand van de partner 
2 L-arm uitstrekken, L-hand raakt de L-hand van de partner 
3-8 maak met L-arm een cirkelbeweging, vertrekkende van aanraking langs boven tot arm naast L-been, naar 

parter kijken 
 
Kolom C 
1 halve draai R met lichaam en voeten, R-hiel van de grond 

R-arm uitstrekken, neem met R-hand de R-hand van de partner 
2 L-arm uitstrekken, L-hand raakt de L-hand van de partner 
3-8 maak met L-arm een cirkelbeweging, vertrekkende van aanraking langs boven tot arm naast L-been, naar 

partner kijken 
 
Kolom D 
1 halve draai R met het lichaam, ondertussen met R-voet kwartdraai R, R-been gebogen, L-hiel van de grond. 

Buitenste hand ligt met vingers naar buiten op de knie 
2 met binnenste hand grijp je de pols van de buitenste.(vingers samen houden 
3-8 maak met L-arm een cirkelbeweging, vertrekkende van knie langs boven tot arm naast L-been, naar 

buitenkant kijken 
 
 
3X8: Uitval & boks met R-hand 
 

L-hand in L-zij, alle kolommen doen hetzelfde 
1 draai met R-schouder naar de jury (draai kortste weg), uitval met R-voet en R-vuist met horizontale 

beweging van R-schouder tot gestrekte positie brengen 
2 R-voet bij L-voet plaatsen, R-vuist met horizontale beweging van gestrekte positie tot R-schouder brengen 
3 alle rijen draaien kwartdraai L, uitval met R-voet en R-vuist met horizontale beweging van R-schouder tot 

gestrekte positie brengen 
4 R-voet bij L-voet plaatsen, R-vuist met horizontale beweging van gestrekte positie tot R-schouder brengen, 

kwartdraai links 
5-8 idem 3-4 (2X) 
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4X8: Uitval & boks met L-hand 
 

R-hand in R-zij 
1 alle kolommen draaien met L-schouder naar de jury, uitval met L-voet en L-vuist met horizontale beweging 

van L-schouder tot gestrekte positie brengen 
2 L-voet bij R-voet plaatsen, L-vuist met horizontale beweging van L-schouder tot gestrekte positie brengen 
3 alle kolommen draaien kwartdraai R, uitval met L-voet en L-vuist met horizontale beweging van L-schouder 

tot gestrekte positie brengen 
4 L-voet bij R-voet plaatsen, L-vuist met horizontale beweging van L-schouder tot gestrekte positie brengen, 

kwartdraai links 
5-8 idem 3-4 (2X) 
 

REFREIN + (4x8 tellen) 
 

1X8: Kick & boks voor 
 

alle kolommen doen hetzelfde, ondertussen zijn handen vuisten naast lichaam 
1 stap R voorwaarts 
2 kick met L-voet tot op heuphoogte (tenen kwartdraai R) 
3 stap L voorwaarts 
4 kick met R-voet tot op heuphoogte (tenen kwartdraai L) 
5 stap R voorwaarts 
6 kick met L-voet tot op heuphoogte (tenen kwartdraai R) 
7 L-voet voor R-voet op de grond zetten, voeten lichtjes gespreid, boks met L-vuist voorwaarts op 

schouderhoogte 
8 boks met R-vuist voorwaarts op schouderhoogte en boks terug 
 
2X8: Kick & boks achter 
 

alle kolommen doen hetzelfde, ondertussen zijn handen vuisten naast lichaam 
1 halve draai R en stap met R-voet voorwaarts 
2 stap L voorwaarts 
3 stap R voorwaarts 
4 kick met L-voet tot op heuphoogte (tenen kwartdraai R) 
5 stap L voorwaarts 
6 kick met R-voet tot op heuphoogte (tenen kwartdraai L) 
7 stap R voorwaarts 
8 kick met L-voet tot op heuphoogte (tenen kwartdraai R) 
 
 
3X8: Snelle boks 
 

1-7: alle kolommen doen hetzelfde 
1 kwartdraai R (R-schouder richting jury), ondertussen L-voet plaatsen tot lichte spreidstand en met L-vuist 

voorwaarts boksen op schouderhoogte 
2 boks met R-vuist voorwaarts op schouderhoogte 
3 beide vuisten naar boven 
4 vuisten op de schouderhoogte horizontaal naast lichaam, armen gestrekt 
4+ springen en ondertussen halve draai L, armen intrekken, vuisten voor borst 
5 vuisten op de schouderhoogte horizontaal naast lichaam, armen gestrekt 
6 beide vuisten naar boven 
7 beide vuisten recht voor 
8 A/B: kick met L-voet op heuphoogte (tenen kwartdraai R) 
 C/D: kick met R-voet op heuphoogte (tenen kwartdraai L) 
 
4X8: Voorover buigen 
 

1-2 A/B: kwartdraai L, L-voet vw naar jury gericht, L-knie gebogen (90°), R-vuist naast L-knie op de gro nd, L-
vuist op de rug, R-been gestrekt naar achter (knie niet op grond) 

 C/D: kwartdraai R, R-voet vw (weg van jury), R-knie gebogen (90°), L-vuist naast R-knie op de grond, R-
vuist op de rug, L-been gestrekt naar achter (knie niet op grond) 

3-8 rust 
 

B-gedeelte (4x8 tellen): Koppeloefening 
 

1X8: Tot 2 groepen 
1 voeten en handen samen brengen 
2 rechtkomen 
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3-6 stappen R-L-R-L voorwaarts (A komt dichter naar B, zoals D naar C) 
 

      D C 
 
 
 D C B A 
 
 
   B  A 
 

 
 

7 spring ter plaatse met voeten schuin R (45°), ond ertusssen R-arm voor lichaam plooien, hand (vuist) stopt 
op schouderhoogte, L-arm gestrekt naast lichaam, L-hand = vuist 

8 spring ter plaatse met voeten recht voor, ondertussen L-arm voor lichaam plooien, hand (vuist) stopt op 
schouderhoogte, R-arm gestrekt naast lichaam, R-hand = vuist 

 
 
2X8: Handen gekruist en draaien 
 

kolommen A en B 
1 B neemt met de R-hand de R-hand van A 
 tegelijkertijd neemt B met de L-hand de L-hand van A (onder R-arm van A), ondertussen met R-voet stap 

schuin R voorwaarts 
1 stap met L-voet naar L ter hoogte van R-voet 
2 stap met R-voet midden achter 
3 stap met L-voet bij 
5 A en B halve draai (beide handen blijven vastgehouden) 

ondertussen met R-voet stap schuin R voorwaarts  
6 stap met L-voet naar L ter hoogte van R-voet 
7 stap met R-voet midden achter 
8 stap met L-voet bij, ondertussen draaien met lichaam/gezicht naar mekaar toe 
 
kolommen C en D 
1 draai kwart zodat je met gezicht naar mekaar toe staat, geef mekaar ondertussen de R-hand en daaronder 

de L-hand, tegelijkertijd zet D een stap L achterwaarts en C een stap R voorwaarts 
2-3 C stap R, L voorwaarts en D stap L, R achterwaarts 
4 C zet R-voet bij en laat D onder R-arm draaien totdat ze in dezelfde richting kijken, handen op 

schouderhoogte, handen van D liggen in handen van C 
5-7 beide kolommen stap R,L,R achter 
8 kwartdraai tot met gezicht naar de jury, ondertussen draait D onder de R-arm van C, handen gekruist voor 

buik, ondertussen L-voet bijzetten 
 
 
3X8: Vervolg handen gekruist en draaien 
 

kolommen A en B 
1-8 idem kolommen C en D in 2X8 
 
kolommen C en D 
1 R-voet stap schuin R voorwaarts 
2-8 idem tellen 2-8 van A en B in 2X8 
 
 
 
 
4X8: Vervolg handen gekruist en draaien 
 

kolommen A en B herhalen 2X8 
 
kolommen C en D: 
1 kwartdraai zodat je met gezicht naar mekaar toe staat, zet C een stap L achterwaarts en D een stap R 

voorwaarts 
2-3 C stap R, L achterwaarts en D stap L, R voorwaarts 
4 D zet R-voet bij en laat C onder R-arm draaien totdat ze in dezelfde richting kijken, handen op 

schouderhoogte, handen van C liggen in handen van D 
5-7 beide kolommen stap R,L,R achter 
8 L-voet bij 
 

C-gedeelte (4x8 tellen) 
 

1X8: Bijtrekpas & draai R 
 

JURY 
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1-2 kolommen A en B: kwartdraai R (L schouder naar jury gericht) 
Alle kolommen bijtrekpas R 
A en B gaan weg van de jury (grote passen), terwijl C en D richting jury bewegen (grote passen) 

2�3 halve draai R 
3-4 bijtrekpas L 
4�5 halve draai L 
5-7 bijtrekpas R 
7 L-voet overR-voet brengen, ondertussen L-hand op L-achterbil brengen (vingers lichtjes gespreid) 
8 R-voet over L-voet brengen, ondertussen R-hand op R-achterbil brengen (vingers lichtjes gespreid) 
 
 
2X8: Bijtrekpas & draai L 
 

gedurende de volgende 8 tellen blijven de handen op de billen liggen, allen kleine pasjes nemen 
1-2 bijtrekpas L 
2�3 halve draaien L 
3-4 bijtrekpas R 
5 L-voet over R-voet brengen 
6 R-voet terug over L-voet brengen 
7 L-voet voor R-voet naar jury gericht (kwartdraai) 
8 R-voet naast L-voet zetten 
 
 
3X8: Ruitoefening naar jury (tekening bijvoegen) 
 

1-3 kolommen A en C 3 stappen R-L-R schuin R voorwaarts 
kolommen B en D 3 stappen R-L-R schuin L voorwaarts, 
kruisen achter A en C 

4 sprong met beide voeten, gezicht naar jury, ondertussen knippen,  
armen in W-houding 

5-7 3 stappen R-L-R voorwaarts 
8 sprong met beide voeten, A en C draaien ondertussen 135° (3/8) over L-schouder, 

B en D draaien ondertussen 135° (3/8) over R-schoude r 
Tegelijkertijd knippen, armen in W-houding 

 
 
4X8: Ruitoefening weg van jury 
 

1-4 A en C 3 stappen R-L-R schuin R voorwaarts (weg van de jury) 
B en D 3 stappen R-L-R schuin L voorwaarts, kruisen achter A en C 

4 sprong met beide voeten tot met rug naar jury, ondertussen knippen,  
armen in W-houding 

5-7 3 stappen R-L-R voorwaarts (weg van de jury) 
8 sprong met beide voeten met aangezicht naar partner toe, ondertussen knippen,  

armen in W-houding 
 

REFREIN (4x8 tellen) 

REFREIN + (4x8 tellen) 
 

D-gedeelte (8x8 tellen) - Grondoefening 
 

1X8: Naar kring 
 

1 voeten en handen samen brengen 
2 rechtkomen 
3-6 stappen R-L-R-L totdat er een cirkel gevormd wordt 
7-8 stappen R-L, ondertussen handen geven, met aangezicht naar binnenkant cirkel 
 

jury 
 

   Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D 
 
    A  B  C  D 

 
 
    A  B  C  D 

 
 

C D A B 

 
 

C D A B 
 

 
D C B A 

JURY 

C D A B 

 

 
D C B A 

 
 

D C B A 

JURY 
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    A  B  C  D 
 

 
    A  B  C  D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2X8: Stappen in dansrichting 
 

1-6 6 stappen in de dansrichting: R-L-R-L-R-L 
7 Kolommen A en C: R-voet naar de binnenkant van de cirkel plaatsen, handen lossen 
 Kolommen B en D R-voet naar de buitenkant van de cirkel plaatsen, handen lossen 
8 L bijzetten 
 
 
3X8: Gaan liggen 
 

1-2 hurkzit, ondertussen handen plaatsen naast knieën, vingertoppen raken de grond 
3 R-been strekken achterwaarts 
4 L-been strekken (pomphouding) 
5-6 liggen op de buik 
 
Kolommen A en C 
7 R-hand plaatsen onder de kin 
8 L-hand plaatsen onder de kin 

 
Kolommen B en D 
7-8 halve draai L, steunen op ellebogen 
 
4X8: Zwieren, buigen en strekken 
 

1-5 kolommen A en C: benen zwieren tot tegen billen en terug (R-L-R-L-R) 
 kolommen B en D: benen buigen en strekken (horizontaal op kniehoogte) (R-L-R-L-R) 
6 R-been op de grond leggen 
7-8 kolommen A en C draaien op de rug over L-schouder, steunen op ellebogen 
 kolommen B en D draaien op de buik over L-schouder 
 
 

5X8: Buigen en strekken, zwieren 
 

1-5 kolommen B en D: benen zwieren tot tegen billen en terug (R-L-R-L-R) 
 kolommen A en C: benen strekken en buigen (horizontaal op kniehoogte) (R-L-R-L-R) 
6 R-been op de grond leggen 
7-8 kolommen B en D: rust; kolommen A en C: draaien op de buik over L-schouder 
 
 

6X8:  
 

1-2 handen op de grond zetten 
3-4 steunen op handen en knieën 
5 met bovenlichaam rechtop komen (op hielen zitten), R-arm op schouderhoogte rechts naast lichaam 

brengen (hoek arm-lichaam is 90°), tegelijkertijd L -arm op schouderhoogte voor borst brengen, beide 
handen handpalm naar beneden, vingers samen 

6 handen horizontaal naar L-kant lichaam brengen 
7 terwijl R-arm R-oog bedekt op 5cm afstand (gesloten vingers) 
8 zelfde met L-arm-hand 
 
 

7X8 
 

B 

C 

C 

C 

C 

D 

D 

D 

B 

B 

B 

A 

A 

A 

A 

D 
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1 R-arm terug op schouderhoogte R naast lichaam brengen (hoek arm-lichaam is 90°) 
2 L-arm ook op schouderhoogte L naast lichaam brengen (hoek arm-lichaam is 90°) 
3 R-arm op schouderhoogte voor borst brengen, handpalmen blijven naar beneden gericht 
4 L-arm op schouderhoogte voor borst brengen, handpalmen blijven nog steeds naar beneden gericht 
5-6 R-hand op R-dij, ondertussen R-voet plaatsen (rechtkomen) 
7-8 L-voet bijplaatsen 
 
 

8X8 
 

1-8 alle rijen stappen verder naar hun plaats: R-L-R-L-R-L-R-L 
 

E-gedeelte (4x8 tellen) 
 

Een pats = een volleybaltoets vertrekkend met gesloten vingers naar vingers gespreid 
Een dump = een pats naar beneden toe 
 

1X8: Pats & dump 
 

Iedereen begint op R-heuphoogte 
1-4 kolommen A en B: 4 patsen naar L-heuphoogte langs boven (elke pats 45° verder naar links) 

kolommen C en D: 4 dumpen naar L-heuphoogte langs onder (elke dump 45° verder naar links) 
5-8 cirkel verder doordraaien met gestrekte armen (handen zijn vuisten), van L-heuphoogte naar R-heuphoogte 

kolommen A en B ondertussen door knieën buigen 
 

2X8: Pats & dump 
 

Iedereen begint op R-heuphoogte 
1-4 kolommen C en D: 4 patsen naar L-heuphoogte langs boven (elke pats 45° verder naar links) 

kolommen A en B: 4 dumpen naar L-heuphoogte langs onder (elke dump 45° verder naar links) 
5-8 cirkel verder doordraaien met gestrekte armen (handen zijn vuisten), van L-heuphoogte naar R-heuphoogte 

kolommen C en D ondertussen door knieën buigen 
 
 

3X8: Zwaaien 
 

1-4 Kolommen A en C met R-voet kwartdraai naar achter en kolommen B en D met L-voet kwartdraai naar 
achter tot A en B met gezicht naar mekaar toe staan (idem voor C en D), benen lichtjes gespreid 
Handen naar jury gericht. 
Met de armen (handen zijn vuisten) een boog langs onder weg van de jury � terug naar jury � weg van 
jury � terug naar jury, ondertussen op maat heupwiegen 

5-8 kolommen B en D anderhalve cirkel met gebogen armen R-O-L-B-R-O-L (weg van jury) 
kolommen A en C anderhalve cirkel met gebogen armen L-O-R-B-L-O-R (weg van jury) 

 
 
4X8: Zwaaien 
 

1-4 met de armen een boog naar jury � weg van jury � naar jury � weg van jury 
5-8 anderhalve cirkel met gebogen armen (naar jury) 
 

REFREIN (4x8 tellen) 
REFREIN+ (4x8 tellen) 

Tina Symons 

Lieve Thijs 

Veerle Geudens 
 

Dansmonitrices Antwerpen 
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Parendans 
 
 



PARENDANS 2007: “Crazy” van Barbara Dex 
 
 
Structuur van de dans 
Intro – A – Tussenstuk – B – Refrein – C – A in cirkel – Refrein – Refrein' – D – 
Refrein'' – Slot 
 
De armen zijn steeds los naast het lichaam, tenzij anders vermeld. 
 
BEGINHOUDING:* 
Vier rijen, waarbij de buitenste rijen meisjes zijn en de binnenste rijen jongens. De jongens 
staan met hun rug tegen elkaar en de meisjes staan met hun gezicht naar de jongens. De  
afstand tussen meisjes en jongens is drie meter. 
   

m j j m 
m j j m 
m j j m 
m j j m 
m j j m 

        3 m                                   3 m  
JURY 

 
INTRO (2x8) 
Meisjes en jongens staan apart beschreven, maar dit verloopt gelijktijdig. 
 
Meisjes: 
1-4 Meisje stapt in vier tellen naar de jongen, met rechtervoet te beginnen (RLRL). 
5-6 Meisje draait over haar linkerschouder (stapt RL) en staat dan met de rug naar de   
            jongen. 
7-8 Meisje stapt ter plaatse RL. 
 
1-5 Meisje wacht. 
6 Meisje legt haar linkerarm tegen de buik, zodat de linkerhand vrij is voor de jongen. 
7 De linkerhand van het meisje wordt door de jongen vastgenomen. 
8 Het meisje wordt gedraaid en neemt met haar rechterhand de rechterhand van de 

jongen boven de linkerhanden. (armen zijn gekruist met rechts boven links) 
  
 
Jongens: 
1-8 Jongen wacht (terwijl de meisjes aan het stappen zijn). 
1-6 Jongen stapt in zes tellen naar meisje toe, met rechtervoet te beginnen, RLRLRL. 
7 Jongen neemt met linkerhand de linkerhand van het meisje. 
8 Jongen draait het meisje naar hem toe en neemt met zijn rechterhand de rechterhand 

van het meisje boven de linkerhanden. (armen zijn gekruist met rechts boven links) 
 
 



A-DEEL (4x8) 
 
1-4 Jongen doet vier bijtrekpassen naar links, meisje doet vier bijtrekpassen naar rechts.  

(De armen zijn nog steeds gekruist, rechts boven links) 
5-8 Meisje draait onder de rechterarm van de jongen zodat ze met haar rug naar de jongen 

toe staat (handen blijven vast op schouderhoogte van het meisje). LRLR 
 Jongen blijft ter plaatse stappen RLRL. 
 
1-4 Jongen doet vier bijtrekpassen naar rechts, meisje doet vier bijtrekpassen naar rechts.  
5-8 Meisje draait over haar rechterschouder onder linkerarm van de jongen.  LRLR 
 Jongen blijft ter plaatse stappen LRLR. 
 (Armen zijn terug gekruist, nu links boven rechts) 
 
1-4 Jongen doet vier bijtrekpassen naar rechts, meisje doet vier bijtrekpassen naar links. 

(de armen zijn gekruist, links boven rechts) 
5-8 Jongen draait onder de linkerarm van het meisje, zodat hij met zijn rug naar het meisje 

staat. (handen blijven vast op schouderhoogte) LRLR 
 Meisje blijft ter plaatse stappen RLRL. 
 
1-4 Jongen doet vier bijtrekpassen naar rechts, meisje doet vier bijtrekpassen naar rechts.  
5-6 Jongen draait over zijn linkerschouder onder rechterarm van het meisje. LR 

Meisje blijft ter plaatse stappen LR 
7-8 Jongen zet links-rechts en komt aan de linkerkant van het meisje te staan. Meisjes 

stappen links-rechts ter plaatse. Ze kijken nu in dezelfde richting. 
 
 
TUSSENSTUK (2x8) 
 
1 Rechtervoet opzij plaatsen 
2 Halve draai over rechterschouder, linkervoet verder plaatsen 
3 Verder een halve draai maken over linkschouder, rechtervoet verder plaatsen. 
4 Links bij rechts tikken en klappen in de handen op rechterschouderhoogte. 
5 Linkervoet opzij plaatsen 
6 Halve draai over linkerschouder, rechtervoet verder plaatsen 
7 Verder een halve draai maken over rechterschouder, linkervoet verder plaatsen. 
8 Rechts bij links tikken en klappen in de handen op linkerschouderhoogte. 
 
1-7 Jongen geeft zijn linkerhand aan de linkerhand van het meisje. Meisje houdt 

rechterhand in de zij en jongen op de rug. Meisje draait rond de jongen met 7 
wandelpassen, met rechtervoet te beginnen.   

 Jongen blijft ter plaatse stappen RLRLRLR 
8 De jongen draait 90° naar het meisje toe. 

Jongen en meisje geven elkaar de rechterhand zodat de armen gekruist zijn (rechts 
boven links).  

 
 



B-DEEL 
  
1-4 Samen naar midden in vier bijtrekpassen (armen gekruist rechts boven links) 
5-8 Samen een halve draai maken met vier bijtrekpassen, met linkervoet te beginnen (in 

wijzerzin) 
 
1-4 Samen naar buiten in vier bijtrekpassen 
5-8 Samen naar midden in vier bijtrekpassen 
 
1-4 Samen een halve draai maken met vier bijtrekpassen, met linkervoet te beginnen (in 

wijzerzin) 
5-8 Partnerwissel: meisjes wisselen van plaats in vier huppelpassen en passeren elkaar met 

rechterschouder.  
 Jongens blijven staan. 
     j   m 
     m  j 
 
                                                                  JURY 
 
(Indien met oneven aantal koppels blijft het overblijvende koppel gedurende deze vier tellen 
ter plaatse stappen) 
 
1-4 Samen naar buiten in vier bijtrekpassen 
5-8 Samen naar midden in vier bijtrekpassen 
 
1-4 Samen een halve draai maken met vier bijtrekpassen, met linkervoet te beginnen (in 

wijzerzin) 
5-8 Samen naar buiten in vier bijtrekpassen. Bij laatste tel voet bijzetten. 
 
 
REFREIN 
 
1-4 RLRL swingend naar beneden zakken, voeten blijven plat op de grond. Jongen duwt 

bij eerste tel rechterarm vooruit, meisje rechterarm achteruit. 
5-8  Al swingend RLRL terug rechtkomen, armen mee bewegen, voeten blijven plat op de 

grond. 
 
So rechtervoet achteruit zetten 
lets linkervoet bijzetten 
get Rechtervoet terug vooruit zetten 
Hot  Springen op rechterbeen, linkerknie op en kick. Terwijl de partner tegen de handen 

klappen. 
 
1-7 In zeven passen rond de partner stappen, met links te beginnen. Passeer de partner 

eerst met de rechterschouder, sta dan rug tegen rug en passeer elkaar dan met 
linkerschouder. 

8 Zet rechtervoet bij linkervoet. 
 
1-3 3 stappen schuin-rechts-vooruit RLR 
4 Linkervoet vooruit tikken met de hiel 



5-6 twee stappen achteruit LR 
7 Linkervoet achter tikken met de tip 
8 Linkervoet bijplaatsen 
 
1 (Ooh)Draai (al schuivend) je voeten een kwartdraai naar links 
2-4 3 stappen schuin-links-vooruit RLR 
5 Linkervoet vooruit tikken met de hiel 
6-7 twee stappen achteruit LR 
8 Linkervoet achter tikken met de tip 
en Linkervoet bijplaatsen 
 
1-2 Stap naar elkaar toe, geef elkaar de handen (handen van de meisjes boven) en leg de 

armen in de nek. 
3-7 Maak samen een draai tot je terug tegenover elkaar staat, met rechtervoet beginnen 

stappen. 
8 Laat elkaars handen bovenaan los. 
 
 
C-DEEL** 
 
1-4 Laat je handen langzaam zakken tot naast het lichaam. 
1-2 Jongen stapt naar het meisje toe, RL 
3-4 Jongen draait (RL) over rechterschouder zodat hij links van het meisje komt te staan 

en het meisje legt haar linkerhand op de rechterhand van de jongen. 
5-8 Samen stappen zodat een cirkel gevormd wordt, RLRL. (Meisjes houden vrije hand in 

de zij, jongens houden hun vrije hand op de rug.) Achterste koppels van beide  
rijen moeten wat afstand houden zodat er in de cirkel tussen alle koppels een even 
grote afstand is. 

 
1-8 Samen stappen in cirkel, beginnend met rechts. 

Bij de 8ste tel handen terug kruisen, rechts boven links, voor volgende oefening!  
  
 
A-DEEL IN CIRKEL 
 
 
1-4 Jongen doet vier bijtrekpassen naar links, meisje doet vier bijtrekpassen naar rechts.  

(De armen zijn nog steeds gekruist, rechts boven links) 
5-8 Meisje draait onder de rechterarm van de jongen zodat ze met haar rug naar de jongen 

toe staat (handen blijven vast op schouderhoogte van het meisje). LRLR 
 Jongen blijft ter plaatse stappen RLRL. 
 
1-4 Jongen doet vier bijtrekpassen naar rechts, meisje doet vier bijtrekpassen naar rechts.  
5-8 Meisje draait over haar rechterschouder onder linkerarm van de jongen.  LRLR 
 Jongen blijft ter plaatse stappen LRLR. 
 (Armen zijn terug gekruist, nu links boven rechts) 
 
1-4 Jongen doet vier bijtrekpassen naar rechts, meisje doet vier bijtrekpassen naar links. 

(de armen zijn gekruist, links boven rechts) 



5-8 Jongen draait onder de linkerarm van het meisje, zodat hij met zijn rug naar het meisje 
staat. (handen blijven vast op schouderhoogte) LRLR 

 Meisje blijft ter plaatse stappen RLRL. 
 
1-4 Jongen doet vier bijtrekpassen naar rechts, meisje doet vier bijtrekpassen naar rechts.  
5-6 Jongen draait over zijn linkerschouder onder rechterarm van het meisje. LR 

Meisje blijft ter plaatse stappen LR 
7-8 Jongen zet links-rechts en komt aan de linkerkant van het meisje te staan. Meisjes 

stappen links-rechts ter plaatse. Ze kijken nu in dezelfde richting. 
 
1-4 Jongen doet vier bijtrekpassen naar rechts, meisje doet vier bijtrekpassen naar rechts.  
5-8 Jongen draait over zijn linkerschouder onder rechterarm van het meisje. LRLR  

Meisje blijft ter plaatse stappen LRLR 
 
 
 
REFREIN 
 
 
REFREIN’ 
 
1-7 In zeven passen rond de partner stappen, met links te beginnen.  Passeer de partner 

eerst met de rechterschouder, sta dan rug tegen rug en passeer elkaar dan met 
linkerschouder. 

8 Tik rechtervoet bij linkervoet. 
 
1-3 3 stappen schuin-rechts-vooruit RLR 
4 Linkervoet vooruit tikken met de hiel 
5-6 twee stappen achteruit LR 
7 Linkervoet achter tikken met de tip 
8 Linkervoet bijplaatsen 
 
1 (Ooh)Draai (al schuivend) je voeten een kwartdraai naar links 
 
2-4 3 stappen schuin-links-vooruit RLR 
5 Linkervoet vooruit tikken met de hiel 
6-7 twee stappen achteruit LR 
8 Linkervoet achter tikken met de tip 
en Linkervoet bijplaatsen 
1-2 Stap naar elkaar toe, geef elkaar de handen (handen van de meisjes boven) en leg de 

armen in de nek 
3-7 Maak samen een draai tot je terug tegenover elkaar staat, met rechtervoet beginnen 

stappen. 
8 Laat elkaars handen bovenaan los.  
 
Taken away...: Handen langzaam laten zakken tot naast het lichaam. 
 



 
D-DEEL 
 
Inhaken 3x8 (vrije hand steeds op de rug) 
1-8 Inhaken met je partner (rechterarm in rechterarm van partner). In acht tellen een hele 

draai rondstappen. 
 
1-8 Inhaken met de volgende partner (linkerarm in linkerarm van partner) In acht tellen 

een hele draai rondstappen. 
 
1-8 Inhaken met de volgende partner (rechterarm in rechterarm van partner) In acht tellen 

een hele draai rondstappen. 
 
 
REFREIN’’ 
 
1 (Hot) De partner tegen de handen klappen. 
 
2-7 In zeven passen rond de partner stappen, met links te beginnen. Passeer de partner 

eerst met de rechterschouder, sta dan rug tegen rug en passeer elkaar dan met 
linkerschouder. 

8 Zet links bij rechts. 
 
1-3 3 stappen schuin-rechts-vooruit RLR 
4 Linkervoet vooruit tikken met de hiel. 
5-6 twee stappen achteruit LR 
7 Linkervoet achter tikken met tip van de voet 
8 Linkervoet bijplaatsen 
 
1 (Ooh)Draai (al schuivend) je voeten een kwartdraai naar links 
 
2-4 3 stappen schuin-links-vooruit RLR 
5 Linkervoet vooruit tikken met de hiel 
6-7 twee stappen achteruit LR 
8 Linkervoet achter tikken met de tip 
en Linkervoet bijplaatsen 
 
1-2 Stap naar elkaar toe, geef elkaar de handen (handen van de meisjes boven) en leg de 

armen in de nek 
3-7 Maak samen een draai tot je terug tegenover elkaar staat, met rechtervoet beginnen 

stappen. 
8 Laat elkaars handen bovenaan los.  
 



 
SLOT 
 
1-7 In zeven passen rond de partner stappen, met links te beginnen. Passeer de partner 

eerst met de rechterschouder, sta dan rug tegen rug en passeer elkaar dan met 
linkerschouder. 

8 Zet rechtervoet bij linkervoet. 
 
1 Rechtervoet opzij plaatsen 
2 Halve draai over rechterschouder, linkervoet verder plaatsen 
3 Verder een halve draai maken over linkschouder, rechtervoet verder plaatsen. 
4 Links bij rechts tikken en klappen in de handen op rechterschouderhoogte. 
5 Linkervoet opzij plaatsen 
6 Halve draai over linkerschouder, rechtervoet verder plaatsen 
7 Verder een halve draai maken over rechterschouder, linkervoet verder plaatsen. 
8 Rechts bij links tikken en klappen in de handen op linkerschouderhoogte. 
 
1-7 In zeven passen rond de partner stappen, met links te beginnen.  Passeer de partner 

eerst met de rechterschouder, sta dan rug tegen rug en passeer elkaar dan met 
linkerschouder. 

8 Tik rechtervoet bij linkervoet. 
 
1-8 Armen zijn gekruist. Al swingend (RLRLRLRL) naar beneden zakken. Armen mee 

bewegen.  
Eindhouding is dus hurkzit, meisjes tegenover jongens, met gekruiste armen. 

 
 
 
 
INDIEN JE MET MEER DAN 40 BENT: 
 
*Beginhouding 
 
m j j m m j j m
m j j m m j j m
m j j m m j j m
m j j m m j j m
m j j m m j j m
m j j m m j j m
m j j m m j j m
      3 m        3 m            3 m   3 m 
 

JURY 
 
**C-deel (indien je met meer dan 40 mensen bent) 
1-2 Jongen stapt naar het meisje toe, met rechts te beginnen. 
3-4 Jongen draait over linkerschouder zodat hij links van het meisje komt te staan. 
5-8 Samen stappen zodat een cirkel gevormd wordt. (tekening) 
 
1-8 Samen stappen in cirkel 
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Kringdans 
 

 



Kringdans 2007 
 

OBJECTION (TANGO) – Shakira 
 
Opstelling: 
Beginhouding: Tegen de dansrichting in, handen op de rug, linkerhand boven,  

voeten samen 
 
De grootste deelnemers zijn de nrs. 1, de kleineren de nrs. 2. 
Wanneer handen los zijn → handen op de rug, linker boven rechts 
Dansrichting = in wijzerszin 
 
1-2-3-4-5-6-7-8  snel tellen, 8 tellen staat gelijk met 4 seconden. 
 
Structuur: 
Intro – A – B – C – Refrein 
        – A – B – C - Refrein’ – D – E 
        – A’ – Refrein – D’ – B’ 
 
Beschrijving: 
 
Intro 
 
1-2-3  Rust (luisteren naar de muziek) 
1-2 Door de knieën buigen 
3-4 Terug rechtkomen 
5-6 Rechterbeen opzij plaatsen, gewicht verplaatst naar rechterbeen, meekijken 

naar rechts 
7-8 Rechterbeen al slepend terug bijplaatsen, terug naar voren kijken 
 
1-2 Door de knieën buigen 
3-4 Terug rechtkomen 
5-6 Linkerbeen opzij plaatsen, gewicht verplaatst naar linkerbeen, meekijken naar 

links 
7-8 Linkerbeen al slepend terug bijplaatsen, terug naar voren kijken 
 
1-2 Door de knieën buigen 
3-4 Terug rechtkomen 
5-6 Rechtervoet schopt tegen de grond (van achteren naar voren) 
7-8 Halve draai over rechterschouder (tot in de dansrichting), met rechterbeen 

halve cirkel naar achteren maken, rechtervoet naast linker plaatsen 
 
1-2 Geef hand rechts achter, meekijken 
3-4 Neem hand links voor, meekijken 
Volgende 4 tellen zijn traag, 1 tel is 1 seconde.  Luisteren naar de muziek. 
5 Rust 
6 Stap links in de dansrichting 
7 Stap rechts in de dansrichting 
8 Stap links in de dansrichting 



Deel A  “Hop, hop, slingerpas” 
 
1-2 Stap rechts voor, hop op rechts (linkerknie intrekken) 
3-4 Stap links voor, hop op links (rechterknie intrekken) 
5-8 Slingerpas naar links, beginnen met rechtervoet over linkervoet te plaatsen 
  
Doe 1-8 nog twee keren. 
 
1-2 Stap rechts voor, hop op rechts (linkerknie intrekken) 
3-4 Stap links voor, hop op links (rechterknie intrekken) 
 
Deel A en B lopen vloeiend in elkaar door.  Na hop op links direct doorstappen met 
rechts (tel 1-2 van deel B). 
 
Deel B  “Voor, achter, lopen, draaisprong” 
 
1-2 Stap rechts in de dansrichting 
3-4 Stap links 
5-6 Stap rechts achter 
7-8 Zet links bij rechts 
 
1-4 4 looppassen in de dansrichting (rechts – links – rechts – links) 
5-6 Sprong ter plaatse met halve draai schuin naar rechts, beide voeten samen 
7-8 Sprong ter plaatse met halve draai schuin naar links, beide voeten samen 
 
1-2 Stap rechts in de dansrichting 
3-4 Stap links 
5-6 Stap rechts achter 
7-8 Zet links bij rechts 
 
1-4 4 looppassen in de dansrichting (rechts – links – rechts – links) 
5-6 Sprong ter plaatse met beide voeten samen 
7-8 Sprong ter plaatse met halve draai schuin naar rechts, beide voeten samen 
 
Deel C  “Wisselpas, naar het midden” 
 
Beginnen tegen de dansrichting 
 
1-4 Wisselpas schuin rechtsvoor, tegen de dansrichting 
5-8 Wisselpas schuin linksvoor, tegen de dansrichting 
 
Handen los 
 
1-2 Stap rechts (gezicht naar het midden van de kring), rechterhand rechts 

uitsteken, op heuphoogte 
3-4 Linkerhand klapt in rechterhand, linkervoet tikt bij rechtervoet 
5-6 Stap links (gezicht naar het midden van de kring), linkerhand links uitsteken, 

op heuphoogte 
7-8 Rechterhand klapt in linkerhand, rechtervoet tikt bij linkervoet 
 



Handen op de rug links boven rechts 
 
1-4 Wisselpas schuin rechtsvoor naar het midden van de kring 
5-8 Wisselpas schuin linksvoor naar het midden van de kring 
 
1-2 Stap rechts en rechterhand geven, meekijken 
3-4 Zet linker voet bij en linkerhand nemen, meekijken 
5-8 4 looppassen naar achteren (rechts – links – rechts – links) 
 
Refrein  “Vallen, slingerpas, hop-pas draaien” 
 
Eerste 8 tellen handen geven, tweede 8 tellen handen op de rug links in rechts 
1-2 Rechtervoet over links plaatsen, gewicht verplaatst naar rechterbeen 
3-4 Terugvallen op links 
5-8 Rechts naast, links over, rechts naast, links achter (slingerpas naar rechts) 
 
1-2 Hop-pas rechts, ondertussen halve draai over rechterschouder 
3-4 Hop-pas links naast 
5-6 Hop-pas rechts achter 
7-8 Hop-pas links naast 
 
Doe deze 16 tellen nog 2 keren. 
 
1-2 Rechtervoet voor links plaatsen 
3-4 Links over rechts 
5-6 Rechts achter 
7-8 Links bij zetten 
 
1-8 1-8 opnieuw, maar in de dansrichting (kwartdraai rechts) 
 
1-2 Geef hand rechts achter, meekijken 
3-4 Neem hand links voor, meekijken 
5-8      4 keer snel stampen op de grond met rechtervoet 
 
Deel A  “Hop, hop, slingerpas” 
 
1-2      Stap rechts voor, hop op rechts (linkerknie intrekken) 
3-4      Stap links voor, hop op links (rechterknie intrekken) 
5-8 Slingerpas naar links, beginnen met rechtervoet over linkervoet te plaatsen 
  
Doe 1-8 nog twee keren. 
 
1-2      Stap rechts voor, hop op rechts (linkerknie intrekken) 
3-4      Stap links voor, hop op links (rechterknie intrekken) 
 
Deel A en B lopen vloeiend in elkaar door.  Na hop op links direct doorstappen met 
rechts (tel 1-2 van deel B). 
 
 



Deel B  “Voor, achter, lopen, draaisprong” 
 
1-2       Stap rechts in de dansrichting 
3-4       Stap links 
5-6       Stap rechts achter 
7-8       Zet links bij rechts 
 
1-4 4 looppassen in de dansrichting (rechts – links – rechts – links) 
5-6      Sprong ter plaatse met halve draai schuin naar rechts, beide voeten samen 
7-8      Sprong ter plaatse met halve draai schuin naar links, beide voeten samen 
 
1-2 Stap rechts in de dansrichting 
3-4 Stap links 
5-6 Stap rechts achter 
7-8 Zet links bij rechts 
 
1-4 4 looppassen in de dansrichting (rechts – links – rechts – links) 
5-6 Sprong ter plaatse met beide voeten samen 
7-8 Sprong ter plaatse met halve draai schuin naar rechts, beide voeten samen 
 
Deel C  “Wisselpas, naar het midden” 
 
Beginnen tegen de dansrichting 
 
1-4 Wisselpas schuin rechtsvoor, tegen de dansrichting 
5-8 Wisselpas schuin linksvoor, tegen de dansrichting 
 
Handen los 
 
1-2 Stap rechts (gezicht naar het midden van de kring), rechterhand rechts 

uitsteken, op heuphoogte 
3-4       Linkerhand klapt in rechterhand, linkervoet tikt bij rechtervoet 
5-6      Stap links (gezicht naar het midden van de kring), linkerhand links uitsteken,    
           op heuphoogte 
7-8 Rechterhand klapt in linkerhand, rechtervoet tikt bij linkervoet 
 
Handen op de rug links boven rechts 
 
1-4 Wisselpas schuin rechtsvoor naar het midden van de kring 
5-8 Wisselpas schuin linksvoor naar het midden van de kring 
 
1-2 Stap rechts en rechterhand geven, meekijken 
3-4      Zet linker voet bij en linkerhand nemen, meekijken 
5-8 4 looppassen naar achteren (rechts – links – rechts – links) 
 
Refrein’  “Vallen, slingerpas, hop-pas draaien”  
 
Eerste 8 tellen handen geven, tweede 8 tellen handen op de rug links in rechts 
1-2 Rechtervoet over links plaatsen, gewicht verplaatst naar rechterbeen 
3-4 Terugvallen op links 



5-8 Rechts naast, links over, rechts naast, links achter (slingerpas naar rechts) 
 
1-2      Hop-pas rechts, ondertussen halve draai over rechterschouder 
3-4 Hop-pas links naast 
5-6 Hop-pas rechts achter 
7-8 Hop-pas links naast 
 
Doe deze 16 tellen nog 2 keren. 
 
1-2      Rechtervoet voor links plaatsen 
3-4 Links over rechts 
5-6 Rechts achter 
7-8 Links bij zetten 
 
Doe 1-8 nog één keer (blijf met het gezicht naar buiten staan) 
 
Deel D  “Bijtrekpas, bijtrekpas, overpas” 
 
1-4 Bijtrekpas naar rechts, halve draai 
5-8      Bijtrekpas naar links 
 
1-2     Rechtervoet voor links plaatsen 
3-4 Links over rechts 
5-6 Rechts achter 
7-8 Links bij zetten 
 
Herhaal deze 16 tellen nog 2 keren. Je eindigt met je gezicht naar het midden. 
 
Deel E  “Trommels” 
 
1-8 4 keer traag stampen op de grond met rechtervoet 
 
 Nummers 1 Nummers 2 
1-4 Bijtrekpas schuin rechtsvoor naar het 

midden van de kring 
Rust 

5-8 Bijtrekpas schuin linksvoor naar het 
midden van de kring 

Rust 

1-4 Bijtrekpas schuin rechtsvoor naar het 
midden van de kring 

Rust 

5-8 Bijtrekpas schuin linksvoor naar het 
midden van de kring 

Rust 

1-4 Geef hand rechts Bijtrekpas schuin rechtsvoor naar het 
midden van de kring 

5-8 Neem hand links Bijtrekpas schuin linksvoor naar het 
midden van de kring 

1-4 Armen over de hoofden van de 
nummers 2, tot achter hun rug 

Rust 

5-8 4 looppassen naar achter (beginnen met rechts), nummers 1 handen lossen 
tot ze de handen van de nummers 2 terug vast hebben. 

 



Deel A’  “Hop, hop, slingerpas” 
 
1-2 Stap rechts voor, hop op rechts (linkerknie intrekken) 
3-4 Stap links voor, hop op links (rechterknie intrekken) 
5-8 Slingerpas naar links, beginnen met rechtervoet over linkervoet te plaatsen 
 
Doe 1-8 nog twee keren. 
 
1-2 Stap rechts voor, hop op rechts (linkerknie intrekken) 
3-4 Stap links voor, hop op links (rechterknie intrekken) 
 
1-2 Stap rechts voor, hop op rechts (linkerknie intrekken) 
3-4 Stap links voor, hop op links (rechterknie intrekken) 
5-8 Slingerpas naar links, beginnen met rechtervoet over linkervoet te plaatsen 
 
Refrein’’  “Vallen, slingerpas, hop-pas draaien” 
 
Eerste 8 tellen handen geven, tweede 8 tellen handen op de rug links in rechts 
1-2 Rechtervoet over links plaatsen, gewicht verplaatst naar rechterbeen 
3-4 Terugvallen op links 
5-8 Rechts naast, links over, rechts naast, links achter (slingerpas naar rechts) 
 
1-2 Hop-pas rechts, ondertussen halve draai over rechterschouder 
3-4 Hop-pas links naast 
5-6 Hop-pas rechts achter 
7-8 Hop-pas links naast 
 
Doe deze 16 tellen nog 2 keren. 
 
1-2      Rechtervoet voor links plaatsen 
3-4 Links over rechts 
5-6 Rechts achter 
7-8 Links bij zetten 
 
1-8     1-8 opnieuw, maar in de dansrichting (kwartdraai rechts) 
 
Deel D’  “Bijtrekpas, bijtrekpas, overpas” 
 
1-4 Bijtrekpas naar rechts (met het gezicht naar het midden), halve draai  
5-8 Bijtrekpas naar links 
 
1-2     Rechtervoet voor links plaatsen 
3-4 Links over rechts 
5-6 Rechts achter 
7-8 Links bij zetten 
 
Herhaal deze 16 tellen nog 3 keren. Je eindigt met je gezicht naar het midden. 
 
 



Deel B’  “Voor, achter, stap, draaisprong” 
 
Handen geven 
 
1-2 Stap rechts in de dansrichting 
3-4 Stap links 
5-6 Stap rechts achter 
7-8 Zet links bij rechts 
 
1-2 Stap rechts voor 
3-4       Zet links bij rechts 
5-7 Sprong ter plaatse met halve draai schuin naar rechts, beide voeten samen 
7-9 Sprong ter plaatse met halve draai schuin naar links, beide voeten samen 
 
1-2 Stap rechts in de dansrichting 
3-4 Stap links 
5-6 Stap rechts achter 
7-8 Zet links bij rechts 
 
1-2 Stap rechts voor 
3-4      Zet links bij rechts 
5-6 Sprong ter plaatse met beide voeten samen 
7-8 Sprong ter plaatse met halve draai schuin naar rechts, beide voeten samen 
 
Eindhouding: Handen los.  Sprong met gezicht naar het midden (kwartdraai links),     

tegelijkertijd door de knieën zakken tot hurkzit, vingertoppen op de 
grond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DLO monitoren Oost-Vlaanderen 
Sara Fiems 
Marjolein Schelfaut 
Katrien Van Leugenhaeghe 
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