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Dag sportievelingen, 
 
 
 
 
Voor jou ligt de bundel met de reeksen voor het sportfeestseizoen 2010. Een 
werkinstrument om de komende maanden mee aan de slag te gaan. Om je 
als afdeling volledig klaar te stomen voor de sportfeestzomer.  
 
 
In deze bundel een groot aantal nieuwe creaties. Na het 23ste Landjuweel 
van vorige zomer starten we immers een nieuwe cyclus van twee jaar KLJ-
sportwerking. 
De vendeliers kunnen zich uitleven op muziek van Muse en Avantasia. De 
vendelmonitoren selecteerden songs die zich ideaal lenen om op te 
vendelen. Bij het wimpelen werden, respectievelijk voor het basiswimpelen 
en het keurwimpelen, reeksen uitgewerkt op hits van Smash Mouth en The 
Veronicas. Ook de DLO-monitoren hebben de voorbije winter niet stil 
gezeten en werkten een hippe bondsreeks uit op ‘Heavy Cross’ van Gossip. 
Verder zijn er ook twee nieuwe volksdansen: een originele kringdans (‘Song 
That Makes Me Laugh’ van Ingrid Mank) en een western klinkende 
parendans op de tonen van ‘Any Man of Mine’ van Shania Twain. De DLO-
monitoren tekenden ook dit jaar zelf voor de creatie van beide dansen. 
 
 
We zijn ervan overtuigd dat het aangenaam kennismaken zal zijn met de 
nieuwe reeksen tijdens de provinciale en gewestelijke oefendagen. Hopelijk 
bezorgen de KLJ-sporten jullie opnieuw een massa toffe momenten, 
boordevol fun, inspanning, grappen en grollen. We duimen alvast voor een 
zonnige zomervakantie en wensen jullie veel succes! Maak er elke zondag 
opnieuw een feestelijk en sportief KLJ-gebeuren van! 
 
Tot slot een dikke proficiat aan de samenstellers van de verschillende 
reeksen. Ook een welgemeende dank u aan de sportmonitoren en –
monitrices voor het inoefenen en aanleren van alle reeksen! 
 
En dan nu… oefenen maar! 
 
 
  
Sportieve KLJ-groet, 
 
 
Gerrit Beutels 
 
 
Stafmedewerker aanbod en sport 
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Voorwoord Voorwoord Voorwoord Voorwoord             3333    
 
 
 
 
InhoudstafelInhoudstafelInhoudstafelInhoudstafel        4444    
 
 
 
 
SportfeestmuziekSportfeestmuziekSportfeestmuziekSportfeestmuziek 20 20 20 2011110000        5555    
 
 
 
 
DansreeksenDansreeksenDansreeksenDansreeksen 20 20 20 2011110000        7777    

Bondreeks  9 

Parendans  27 

Kringdans  35 
 
 
 

 
WimpelreeksenWimpelreeksenWimpelreeksenWimpelreeksen 20 20 20 2011110000        41414141    

Basisreeks Basiswimpelen  43 

Muziekreeks Basiswimpelen  47 

Muziekreeks Keurwimpelen  53 
 
 
 
 
VendelreeksenVendelreeksenVendelreeksenVendelreeksen 20 20 20 2011110000        75757575    

Muziekreeks Gilden  77 

Muziekreeks Hoofdgilden  81 
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1.1.1.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    
Ook dit jaar sta je zelf in voor het verzamelen van de juiste muziek. Om je zoektocht te vergemakkelijken 
hebben wij al enig voorbereidingswerk gedaan. Van de 11 nummers kan je immers 10 nummers legaal 
downloaden op het internet via ‘I-tunes’. In het verleden werd er verwezen naar Free Record shop en MSN 
Music maar deze hebben hun werking spijtig genoeg stop gezet.  
 
 

2.2.2.2. Legaal downloaden van muziek… Hoe ga je aan de slag?Legaal downloaden van muziek… Hoe ga je aan de slag?Legaal downloaden van muziek… Hoe ga je aan de slag?Legaal downloaden van muziek… Hoe ga je aan de slag?    
Voor het legaal downloaden van de muziek verwijzen we je door naar I-tunes.  Hier kan je 10 van de 11 
nummers vinden die we gebruiken. Hou rekening met alle info die we je geven en download 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.  
 
 

3.3.3.3. Hier gaan we…Hier gaan we…Hier gaan we…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.  

• Website: http://www.apple.com/be/iTunes  

• Hoe zoeken:  Nummer of groep ingeven in de zoekmachine en dan krijg je alle mogelijkheden te 
zien  

• Kostprijs:  0,99 Euro of 1,29 Euro per nummer 

 
 

4.4.4.4. TrackTrackTrackTrack----infoinfoinfoinfo::::    

DLO : 

• Kringdans: 'Song That Makes Me Laugh' (Radio Edit) van Ingrid Mank 
op CD 'Song That Makes Me Laugh 
I-tunes/ 3:00  

• Parendans: 'Any Man of Mine' van Shania Twain  
op CD 'Shania Twain: Greatest Hits' 
I-tunes/ 4:07  

• Bondsreeks: ' Heavy Cross' van Gossip  
op CD 'Heavy Cross- Single'  
I-tunes/ 4:03  

• Vrije Ritmiek: ‘Run the show’ van Kat Deluna 
op CD ‘Run The Show (featuring Busta Rhymes) (New Album Version)’ 
I-tunes/ 3:35  
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LVG – Wimpelen : 

• Basiswimpelen Basisreeks: ‘If you can afford me’ van Katy Perry 
op CD ‘One of the boys’ 
I-tunes/ 3:18  

• Basiswimpelen Muziekreeks:  'I’m A Believer' (Radio Edit) van Smash Mouth 
op CD 'All Star Smash Hits' 
I-tunes/ 3:03  

• Basiswimpelen Vrije Reeks: 'Never Get Enough' (Radio Edit) van Das Pop 
op CD 'Never Get Enough' 
I-tunes/ 3:09  

• Keurwimpelen Muziekreeks: 'Untouched' van The Veronicas 
op CD Now That’s what I call Music ’73, CD1 
3:21 (Indien je deze versie niet vindt gelieve een mailtje te sturen naar sport@klj.be)  

 

LVG – Vendelen : 

• Gilden Muziekreeks: 'Lost In Space' van Avantasia 
op CD ‘Lost In Space’ 
I-tunes/ 3:52  

• Gilden Vrije Reeks: 'Kryptonite' van 3 Doors Down 
op CD ‘The Better Life’ 
I-tunes/ 3:54  

• Hoofdgilden Muziekreeks: ‘ Starlight’ van Muse 
op CD ‘Black Holes and Revelations’ 
I-tunes/ 4:03 

 
 
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! 
 
 

5.5.5.5. En verder…En verder…En verder…En verder…    
Naast de muziek zijn er ook de reeksbeschrijvingen, je vindt ze verder in deze bundel. Misschien neem je 
deze best mee naar de provinciale oefendagen. Op die manier kan je zelf nog zaken noteren ter 
verduidelijking. 
 
 

6.6.6.6. Vragen en andere…Vragen en andere…Vragen en andere…Vragen en andere…    
Is er nog iets niet duidelijk? Heb je nog meer vragen? … Aarzel niet en neem met ons contact op! 
Je kan er met al je vragen i.v.m. de KLJ-sportwerking terecht: 

KLJ-Telefoon: 016/47.99.54 

KLJ-Sportmail: sport@klj.be 
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Bondsreeks :Bondsreeks :Bondsreeks :Bondsreeks :    
‘Heavy Cross’ – Gossip 

    
Parendans :Parendans :Parendans :Parendans :    

‘Any Man of Mine’ – Shania Twain 
    

Kringdans :Kringdans :Kringdans :Kringdans :    
‘Song That Makes Me Laugh’ – Ingrid Mank 
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1.1.1.1.    MuziekMuziekMuziekMuziek    
 Gossip ‘Heavy Cross’ 
 
 

2.2.2.2.    Gebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingen    
 Re of R: rechts  Li of L: links  
 
 

3.3.3.3.    Beginhouding & afsprakenBeginhouding & afsprakenBeginhouding & afsprakenBeginhouding & afspraken    
Er staan vier blokken (A-B-C-D) elk in een hoek van het veld. Per blok proberen de deelnemers een zo 
mooi mogelijk vierkantje te vormen afhankelijk van het aantal personen. Je probeert de deelnemers zo 
goed mogelijk te verdelen over de 4 blokken. Wanneer er meer dan 4 personen zijn, is het de 
bedoeling dat er rijtjes van 2 personen gevormd worden.  
De tekening schetst maar een voorbeeld, de opstelling hangt af van het aantal deelnemers. Er moeten 
geen nummers gegeven worden, in de tekening zijn enkel nummers gebruikt ter verduidelijking. Hou er 
rekening mee dat bij blok A en D de deelnemers die vooraan in het blokje staan, achteraan zullen 
komen als er naar een opstelling van 4 rijen gegaan wordt.  
Iedereen staat met het lichaam in de richting van de jury. Iedereen staat licht voorover gebogen (licht 
door de knieën buigen) met de handen op de dijen (vingers wijzen naar onder), hoofd naar beneden. 
! Als het niet expliciet beschreven staat, hou je het hoofd in neutrale positie (= voor je kijken). 
 

 
 

4.4.4.4.    Intro (8X8 tellen)Intro (8X8 tellen)Intro (8X8 tellen)Intro (8X8 tellen)    
 
1111eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

 IEDEREEN 
1-8 Rust in beginhouding  

 

�     � 
C 

�     � 

JURY 

�     � 
B 

�     � 

�     � 
A 

�     � 

�     � 
D 

�     � 
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2222eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

BLOK A en C 
 ARMEN BENEN 

1-2 
 
 
 

Re-arm (vingers toe) zwaai naar rechts 
langs onder tot op schouderhoogte 
(meekijken met hoofd), Li-hand (vingers toe) 
blijft op de Li-dij liggen. 

Re-been uitval naar rechts 
 
 
 

3-4 
 
 

 

Re-arm doorzwaaien (vingers toe), Li-hand 
blijft op de Li-dij liggen (vingers toe), 
meekijken met hoofd 
(tel 1-4 is vloeiende beweging) 

Kwartdraai naar links, beide voeten wijzen naar 
links (Li-voet staat voor Re-voet). 
 
 

5 
 
 
 

Li-arm in rechte hoek naar boven (vingers 
toe en wijzen naar boven) + Re-arm in 
rechte hoek naar beneden (vingers toe en 
wijzen naar beneden) 

Beide voeten wijzen naar links  
(links voor rechts) 
 
 

6 
 
 
 

Re-arm in rechte hoek naar boven (vingers 
toe en wijzen naar boven) + Li-arm in rechte 
hoek naar beneden (vingers toe en wijzen 
naar beneden) 

Beide voeten wijzen naar links  
(links voor rechts) 
 
 

7 
 
 
 

Li-arm in rechte hoek naar boven (vingers 
toe en wijzen naar boven) + Re-arm in 
rechte hoek naar beneden (vingers toe en 
wijzen naar beneden) 

Beide voeten wijzen naar links  
(links voor rechts) 
 
 

8 
 

 
 

Re-arm in rechte hoek naar boven (vingers 
toe en wijzen naar boven) + Li-arm in rechte 
hoek naar beneden (vingers toe en wijzen 
naar beneden) + kijken naar jury 

Kwartdraai naar voor door Re-been bij te zetten 
(voeten samen) 
 
 

 
BLOK B en D 

1-8 Rust in beginhouding 
 
 
3333eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

BLOK A en C 
1-8 

 
 

 

Rust in eindhouding vorige oefening: Re-arm in rechte hoek naar boven (vingers toen en wijzen 
naar boven) + Li-arm in rechte hoek naar beneden (vingers toe en wijzen naar beneden)  
(kijken naar jury, benen samen) 

 
BLOK B en D 

 ARMEN BENEN 
1-2 

 
 
 

Re-arm (vingers toe) zwaai naar rechts 
langs onder tot op schouderhoogte 
(meekijken met hoofd), Li-hand (vingers toe) 
blijft op de Li-dij liggen. 

Re-been uitval naar rechts 
 
 
 

3-4 
 
 

 

Re-arm doorzwaaien (vingers toe), Li-hand 
blijft op de Li-dij liggen (vingers toe), 
meekijken met hoofd 
(tel 1-4 is vloeiende beweging) 

Kwartdraai naar links, beide voeten wijzen naar 
links (Li-voet staat voor Re-voet) 
 
 

5 
 
 
 

Li-arm in rechte hoek naar boven (vingers 
toe en wijzen naar boven) + Re-arm in 
rechte hoek naar beneden (vingers toe en 
wijzen naar beneden) 

Beide voeten wijzen naar links  
(links voor rechts) 
 
 

6 
 
 
 

Re-arm in rechte hoek naar boven (vingers 
toe en wijzen naar boven) + Li-arm in rechte 
hoek naar beneden (vingers toe en wijzen 
naar beneden) 

Beide voeten wijzen naar links  
(links voor rechts) 
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7 
 
 
 

Li-arm in rechte hoek naar boven (vingers 
toe en wijzen naar boven) + Re-arm in 
rechte hoek naar beneden (vingers toe en 
wijzen naar beneden) 

Beide voeten wijzen naar links  
(links voor rechts) 
 
 

8 
 
 

 

Re-arm in rechte hoek naar boven (vingers 
toe en wijzen naar boven) + Li-arm in rechte 
hoek naar beneden (vingers toe en wijzen 
naar beneden) + kijken naar jury 

Kwartdraai naar voor door Re-been bij te zetten 
(voeten samen) 
 
 

 
 
4444eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

BLOK A en C 
 ARMEN BENEN 
1 
 
 

Li-arm (hand in vuist) gestrekt naar Li-boven 
stampen + Re-arm (hand in vuist) gestrekt 
naar Re-onder stampen, kijken naar jury 

Benen samen 
 
 

2 
 

 

Li-arm (hand in vuist) gestrekt naar Li-onder 
stampen + Re-arm (hand in vuist) gestrekt 
naar Re-boven stampen, kijken naar jury 

Benen samen 
 
 

3-4 Idem 1-2 
5-6 

 
Handen met duimen naar buiten net boven 
de knieën, kijken naar jury 

Uitval met Re-been naar rechts  
(2X knikken met knieën) 

7-8 
 

Armen los naast het lichaam, kijken naar 
jury 

Benen samen brengen 
(2X knikken met knieën) 

 
BLOK B en D 

1-8 
 
 

 

Rust in eindhouding vorige oefening: Re-arm in rechte hoek naar boven (vingers toe en wijzen 
naar boven) + Li-arm in rechte hoek naar beneden (vingers toe en wijzen naar beneden)  
(kijken naar jury, benen samen) 

 
 
5555eeee 8 telle 8 telle 8 telle 8 tellen:n:n:n:    
 

BLOK A en C 
1-8 

 Rust in eindhouding vorige oefening: Rechtstaan, armen los naast het lichaam en kijken naar jury 

 
BLOK B en D 

 ARMEN BENEN 
1 
 
 

Li-arm (hand in vuist) gestrekt naar Li-boven 
stampen + Re-arm (hand in vuist) gestrekt 
naar Re-onder stampen, kijken naar jury 

Benen samen 
 
 

2 
 

 

Li-arm (hand in vuist) gestrekt naar Li-onder 
stampen + Re-arm (hand in vuist) gestrekt 
naar Re-boven stampen, kijken naar jury 

Benen samen 
 
 

3-4 Idem 1-2 
5-6 

 
Handen met duimen naar buiten net boven 
de knieën, kijken naar jury 

Uitval met Re-been naar rechts  
(2X knikken met knieën) 

7-8 
 

Armen los naast het lichaam, kijken naar 
jury 

Benen samen brengen (2X knikken met knieën) 
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Voorbeeld met 6 deelnemers/blok 
 
       C en D          A en B 

6666eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

 
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-4 
 
 
 
 

Handen op de rug 
 
 
 
 

4 passen voorwaarts naar binnen: kwartdraai blok 
A naar blok D; blok B naar blok C, beginnen met 
rechts  
(Nr. 1 begint te stappen, gevolgd door nr. 2, 3, 4… 
Het is de bedoeling dat iedereen zich direct in de 
juiste staprichting draait en meevolgt) 

5 Handen op de rug Re-voet over Li-voet zetten (kruis) 
6 Handen op de rug Li-voet tik met tip links  
7 Handen op de rug Li-voet over Re-voet zetten (kruis) 
8 Handen op de rug Re-voet tik met tip rechts 

 
 
7777eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

 
 

RIJ A en D 
 ARMEN BENEN 

1-4 
 

Handen op de rug 
 

4 passen voorwaarts naar achter (van jury weg, 
kwartdraai), beginnen met rechts 

5 
 

Armen kruisen voor de borst (Re-arm meest 
naar jury), handen in vuisten 

Re-voet over Li-voet zetten (kruis) 
 

6 
 
 

Strek armen schuin boven in V naast het 
hoofd (Re-arm rechts, Li-arm Links),  
handen in vuisten (niet meekijken) 

Li-voet tik met tip links  
 
 

7 
 

Armen kruisen voor de borst (Re-arm meest 
naar jury), handen in vuisten 

Li-voet over Re-voet zetten (kruis) 
 

� � � 
�  C 
� � � 

JURY 

� � � 
  B  � 
� � � 

� � � 
  A  � 
� � � 

� � � 
�  D 
� � � 

 
C 

���� 
 

JURY 

 
B 

���� 
 

 
A 

 

���� 
 

 
D 

 

���� 
 

� � � 
�      	 
�      
 
� 
� � � 
 

� � � 
	     � 

     � 
        � 
� � � 
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8 
 
 

Strek armen schuin boven in V naast het 
hoofd (Re-arm rechts, Li-arm Links),  
handen in vuisten (niet meekijken) 

Re-voet tik met tip rechts 
 
 

 
RIJ B en C 

 ARMEN BENEN 
1-4 

 
Handen op de rug 
 

4 passen voorwaarts naar voor (naar jury toe, 
kwartdraai), beginnen met rechts 

5 
 

Armen kruisen voor de borst (Re-arm meest 
naar jury), handen in vuisten 

Re-voet over Li-voet zetten (kruis) 
 

6 
 

Strek armen schuin boven in V naast het 
hoofd (Re-arm rechts, Li-arm Links),  
handen in vuisten (niet meekijken) 

Li-voet tik met tip links  
 
 

7 
 

Armen kruisen voor de borst (Re-arm meest 
naar jury), handen in vuisten 

Li-voet over Re-voet zetten (kruis) 
 

8 
 
 

Strek armen schuin boven in V naast het 
hoofd (Re-arm rechts, Li-arm Links),  
handen in vuisten (niet meekijken) 

Re-voet tik met tip rechts 
 
 

 
 
8888eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

RIJ A en D 
 ARMEN BENEN 

1-4 
 

Handen op de rug 
 

4 passen voorwaarts naar achter (van jury weg, 
kwartdraai), beginnen met rechts 

5 Handen op de rug Re-been voor 
6 Handen op de rug Halve draai (pivo) 
7 Handen op de rug Stap rechts 
8 Handen op de rug Stap links 

 
RIJ B en C 

 ARMEN BENEN 
1-4 

 
Handen op de rug 
 

4 passen voorwaarts naar voor (naar jury toe, 
kwartdraai), beginnen met rechts 

5 Handen op de rug Re-been voor 
6 Handen op de rug Halve draai (pivo)  
7 Handen op de rug Re-been voor  
8 Handen op de rug Halve draai (pivo) en Li-been bijzetten 

 
We staan nu in 4 rijen (A, B, C, D), allemaal gezicht naar de jury, armen naast het lichaam 
 
 

5.5.5.5.    Strofe 1 (8X8 tellen)Strofe 1 (8X8 tellen)Strofe 1 (8X8 tellen)Strofe 1 (8X8 tellen)    
 
4 rijen (A, B, C, D), allemaal gezicht naar de jury, armen naast het lichaam 
 
1111eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 
Opzet: iedereen doet dezelfde oefening maar begint later 
 

1 Rij A 
3 Rij B 
5 Rij C 
7 Rij D 

IEDEREEN  
 ARMEN BENEN 
1 

 
Re-arm gestrekt naar boven (naast het 
hoofd), handen in vuisten, kijken naar jury 

Stap met Re-been 
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2 
 

Li-arm gestrekt naar boven (naast het 
hoofd), handen in vuisten, kijken naar jury 

Stap met Li-been 
 

3 
 

Re-arm gestrekt naar voor schouder-
hoogte), handen in vuisten, kijken naar jury 

Stap met Re-been 
 

4 
 

Li-arm gestrekt naar voor (schouderhoogte), 
handen in vuisten, kijken naar jury 

Stap met Li-been 
 

5 
 

Re-arm gestrekt naar voor (schouder-
hoogte), handen in vuisten 

Kwartdraai rechts, beginnen met Re-been 
 

6 
 

Li-arm gestrekt naar voor (schouderhoogte), 
handen in vuisten 

Stap bij met Li-been 
 

7 
 

Re-arm gestrekt naar onder (naast het 
lichaam), handen in vuisten 

Stap met Re-been 
 

8 
 

Li-arm gestrekt naar onder (naast het 
lichaam), handen in vuisten 

Stap met Li-been 
 

 
 
VOOR ELKE RIJ APART UITGELEGD: 
1111eeee 8 tellen RIJ A: 8 tellen RIJ A: 8 tellen RIJ A: 8 tellen RIJ A:    
 

RIJ A 
 ARMEN BENEN 
1 

 
Re-arm gestrekt naar boven  
(naast het hoofd), handen in vuisten  

Stap met Re-been 
 

2 
 

Li-arm gestrekt naar boven  
(naast het hoofd), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
 

3 
 

Re-arm gestrekt naar voor 
(schouderhoogte), handen in vuisten 

Stap met Re-been 
 

4 
 

Li-arm gestrekt naar voor  
(schouderhoogte), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
 

5 
 

Re-arm gestrekt naar voor 
(schouderhoogte), handen in vuisten 

Kwartdraai rechts, beginnen met Re-been 
 

6 
 

Li-arm gestrekt naar voor  
(schouderhoogte), handen in vuisten  

Stap bij met Li-been 
 

7 
 

Re-arm gestrekt naar onder  
(naast het lichaam), handen in vuisten  

Stap met Re-been 
 

8 
 

Li-arm gestrekt naar onder  
(naast het lichaam), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
 

 
 
2222eeee 8 tellen RIJ A: 8 tellen RIJ A: 8 tellen RIJ A: 8 tellen RIJ A:    
 

RIJ A 
 ARMEN BENEN 

1-6 Armen los naast het lichaam, handen los Afwisselend stappen R-L-R-L-R-L 
7-8 Vingertoppen op de grond Zakken naar hurkzit, gezicht naar voor 

 
 
1111eeee 8 tellen RIJ B: 8 tellen RIJ B: 8 tellen RIJ B: 8 tellen RIJ B:    
 

RIJ B 
 ARMEN BENEN 

1-2 Armen naast lichaam, handen los Stap R-L 
3 

 
Re-arm gestrekt naar boven  
(naast het hoofd), handen in vuisten  

Stap met Re-been 
 

4 
 

Li-arm gestrekt naar boven  
(naast het hoofd), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
 

5 
 

Re-arm gestrekt naar voor 
(schouderhoogte), handen in vuisten 

Stap met Re-been 
 

6 
 

Li-arm gestrekt naar voor  
(schouderhoogte), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
 

7 
 

Re-arm gestrekt naar voor 
(schouderhoogte), handen in vuisten 

Kwartdraai rechts, beginnen met Re-been 
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8 
 

Li-arm gestrekt naar voor  
(schouderhoogte), handen in vuisten  

Stap bij met Li-been 
 

 
 
2222eeee 8 tellen RIJ B: 8 tellen RIJ B: 8 tellen RIJ B: 8 tellen RIJ B:    
 

RIJ B 
 ARMEN BENEN 
1 

 
Re-arm gestrekt naar onder  
(naast het lichaam), handen in vuisten  

Stap met Re-been 
 

2 
 

Li-arm gestrekt naar onder  
(naast het lichaam), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
 

3-6 Armen los naast het lichaam, handen los Afwisselend stappen R-L-R-L 
7-8 Vingertoppen op de grond Zakken naar hurkzit, gezicht naar voor 

 
 
1111eeee 8 tellen RIJ C: 8 tellen RIJ C: 8 tellen RIJ C: 8 tellen RIJ C:    
 

RIJ C 
 ARMEN BENEN 

1-4 Armen naast lichaam, handen los Stap R-L-R-L 
5 

 
Re-arm gestrekt naar boven  
(naast het hoofd), handen in vuisten  

Stap met Re-been 
 

6 
 

Li-arm gestrekt naar boven  
(naast het hoofd), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
 

7 
 

Re-arm gestrekt naar voor 
(schouderhoogte), handen in vuisten 

Stap met Re-been 
 

8 
Li-arm gestrekt naar voor  
(schouderhoogte), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
 

 
 
2222eeee 8 tellen RIJ C: 8 tellen RIJ C: 8 tellen RIJ C: 8 tellen RIJ C:    
 

RIJ C 
 ARMEN BENEN 
1 
 

Re-arm gestrekt naar voor 
(schouderhoogte), handen in vuisten 

Kwartdraai rechts, beginnen met Re-been 
 

2 
 

Li-arm gestrekt naar voor  
(schouderhoogte), handen in vuisten  

Stap bij met Li-been 
 

3 
 

Re-arm gestrekt naar onder  
(naast het lichaam), handen in vuisten  

Stap met Re-been 
 

4 
 

Li-arm gestrekt naar onder  
(naast het lichaam), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
 

5-6 Armen los naast het lichaam, handen los Afwisselend stappen R-L 
7-8 Vingertoppen op de grond Zakken naar hurkzit, gezicht naar voor 

 
 
1111eeee 8 tellen RIJ D: 8 tellen RIJ D: 8 tellen RIJ D: 8 tellen RIJ D:    
 

RIJ D 
 ARMEN BENEN 

1-6 Armen naast lichaam, handen los Stap R-L-R-L-R-L 
7 

 
Re-arm gestrekt naar boven  
(naast het hoofd), handen in vuisten  

Stap met Re-been 
 

8 
 

Li-arm gestrekt naar boven  
(naast het hoofd), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
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2222eeee 8 tellen RIJ D: 8 tellen RIJ D: 8 tellen RIJ D: 8 tellen RIJ D:    
 

RIJ D 
 ARMEN BENEN 
1 
 

Re-arm gestrekt naar voor 
(schouderhoogte), handen in vuisten 

Stap met Re-been 
 

2 
 

Li-arm gestrekt naar voor  
(schouderhoogte), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
 

3 
 

Re-arm gestrekt naar voor 
(schouderhoogte), handen in vuisten 

Kwartdraai rechts, beginnen met Re-been 
 

4 
 

Li-arm gestrekt naar voor  
(schouderhoogte), handen in vuisten  

Stap bij met Li-been 
 

5 
 

Re-arm gestrekt naar onder  
(naast het lichaam), handen in vuisten  

Stap met Re-been 
 

6 
 

Li-arm gestrekt naar onder  
(naast het lichaam), handen in vuisten  

Stap met Li-been 
 

7-8 Vingertoppen op de grond Zakken naar hurkzit, gezicht naar voor 
 
 
3333eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
Grondoefening: lichaam en gezicht naar rechts 
 

IEDEREEN  
 ARMEN BENEN 

1-2 
 

Armen naast het lichaam (handen los) 
 

Re-knie op de grond 
 

3-4 
 

Armen naast het lichaam (handen los) 
 

Li-knie op de grond 
 

5 
 
 

Li-arm uitstrekken naar Li-boven (vingers 
toe), Re-arm uitstrekken naar Re-onder 
(vingers toe) (niet meekijken) 

Re-been uitstrekken naar rechts 
 
 

6 
Armen voor borst, vingertoppen (toe) wijzen 
naar elkaar 

Re-been bij (terug op knie) 

7 
 
 

Re-arm uitstrekken naar Re-boven (vingers 
toe), Li-arm uitstrekken naar Li-onder 
(vingers toe) (niet meekijken) 

Li-been uitstrekken naar links 
 
 

8 Beide armen naast lichaam  Re-been bij (terug op knie) 
 
 
4444eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
Grondoefening 
 

IEDEREEN  
 ARMEN BENEN 
1 
 
 
 

 

Duw Re-arm gestrekt naar voor op 
schouderhoogte + Li-arm intrekken tot 
tegen Li-schouder, met de handpalm naar 
het oor gericht (beide handpalmen wijzen 
naar elkaar, vingers open) 

2 
 
 
 

 

Duw Li-arm gestrekt naar voor op 
schouderhoogte + Re-arm intrekken tot 
tegen Re-schouder, met handpalm naar het 
oor gericht  
(beide handpalmen wijzen naar elkaar, 
vingers open) 

3 
 
 
 

 

Duw Re-arm gestrekt naar voor op 
schouderhoogte + Li-arm intrekken tot 
tegen Li-schouder, met de handpalm naar 
het oor gericht (beide handpalmen wijzen 
naar elkaar, vingers open) 

Kniezit (niet met zitvlak op benen) 
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4 
 
 
 

 

Duw Li-arm gestrekt naar voor op 
schouderhoogte + Re-arm intrekken tot 
tegen Re-schouder, met handpalm naar het 
oor gericht (beide handpalmen wijzen naar 
elkaar, vingers open) 

5 
 
 

 

Kwartdraai hoofd naar jury (terwijl Li-arm 
gestrekt blijft hangen op schouderhoogte en 
Re-arm ingetrokken tot tegen schouder met 
handpalm naar het oor gericht) 

6-8 
 
 
 
 

 

Re-hand draait rond hoofd (vingertoppen 
wijzen naar beneden en zijn toe): langs 
voorkant hoofd, Li-oor, achterkant hoofd, 
naast het lichaam eindigen met Re-hand in 
tafeltje (als hand aan borst is, naar beneden 
gaan met arm), naar jury blijven kijken 

 
 
5555eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
Rechtkomen 
 

IEDEREEN  
 ARMEN BENEN 

1-2 Re-hand en Li-hand steunt op Re-knie Rechtkomen Re-been 
3-4 Re-arm en Li-arm naast lichaam Rechtkomen Li-been (bijzetten) 
5-6 

 
Re-hand met kleine zwaaibeweging op 
zitvlak, vingers open Kwartdraai naar achter Re-voet (openzetten) 

7-8 
 

Li-hand met kleine zwaaibeweging op 
zitvlak, vingers open 

Kwartdraai naar achter Li-voet (openzetten, zodat 
benen in lichte spreidstand staan) 

 
Lichaam en gezicht naar achter 
 
 
6666eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 
1 
 

Beide handen op zitvlak (vingers open), kijk 
Re-achter (naar jury) 

Benen lichte spreidstand, licht door de knieën 
buigen, Li-knie draait in  

2 
 

Beide handen op zitvlak (vingers open), 
terug naar voor kijken 

Benen lichte spreidstand 
 

3 
 

Beide handen op zitvlak (vingers open), kijk 
Li-achter (naar jury) 

Benen lichte spreidstand, licht door de knieën 
buigen, Re-knie draait in 

4 
 

Beide handen op zitvlak (vingers open), 
terug naar voor kijken 

Benen lichte spreidstand 
 

5-6 
 

 

Re-arm met grote zwaai naar achter, 
eindigen met handen op zitvlak (vingers 
open) 

Re-been zetten (nog geen kwartdraai) (benen 
lichte spreidstand) 
 

7-8 
 
 

Li-arm met grote zwaai naar achter, 
eindigen met handen op zitvlak (vingers 
open) 

Kwartdraai naar andere rij (rij A naar rij B; rij C naar 
rij D), Li-been openzetten  
 

 
Rij A en B kijken naar elkaar en rij C en D kijken naar elkaar 
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7777eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-4 
 

Handen op de rug 
 

Voorwaarts stappen (R-L-R-L) om op 2 lijnen te 
komen (A voor B, C voor D) 

5 
 

 

Beide handen in tafeltjes, druk Re-hand 
naar benenden, Li-hand licht omhoog en 
terug 

Re-been uitval naar rechts (lichaam en gezicht 
naar jury) 
 

6 
 
 

Beide handen in tafeltjes, druk Re-hand 
naar benenden, Li-hand licht omhoog en 
terug 

Re-been uitval naar voor (lichaam zijwaarts) 
 
 

7 
 
 

Beide handen in tafeltjes, druk Re-hand 
naar benenden, Li-hand licht omhoog en 
terug 

Re-been uitval naar rechts 
(lichaam en gezicht naar achter) 
 

8 Armen naast het lichaam Re-voet bij 
 
 
8888eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 
1 Armen naast het lichaam 
2 
 

Klap in handen op borsthoogte  
(vingers wijzen naar jury) 

Bijtrekpas (springen) naar rechts, beginnen met 
Re-been (Li-been bij op tel 2) 
 

3 Armen naast het lichaam 
4 
 

Klap in handen op borsthoogte  
(vingers wijzen naar jury) 

Bijtrekpas (springen) naar links, beginnen met Li-
been (Re-been bij op tel 4) 
 

5-8 Idem tel 1-4 Idem tel 1-4 
 
 

6666    Refrein (8X8 tellen)Refrein (8X8 tellen)Refrein (8X8 tellen)Refrein (8X8 tellen)    
 
1111eeee 8 tellen: Superman 8 tellen: Superman 8 tellen: Superman 8 tellen: Superman    
 

Rij A en C 
 ARMEN BENEN 
1 

 
Armen in diagonaal: Li-arm schuin boven, 
Re-arm schuin onder, kijken naar jury 

Spring naar links, steunend op Li-been, Re-been 
zweeft 

2 
 

Armen voor borst, vingertoppen (toe) wijzen 
naar elkaar, kijken naar jury 

Benen komen samen 
 

3-4 Idem tel 1-2 Idem tel 1-2 
5 
 
 

Li-arm gestrekt naar voor op 
schouderhoogte, Re-arm gestrekt opzij op 
schouderhoogte (vormt samen rechte hoek) 

Kick voor Re-been 
 
 

6 
 

Armen voor borst, vingertoppen (toe) wijzen 
naar elkaar 

Terug 
 

7 
 
 

Re-arm gestrekt naar voor op 
schouderhoogte, Li-arm gestrekt opzij op 
schouderhoogte (vormt samen rechte hoek) 

Kick voor Li-been 
 
 

8 
 

Armen voor borst, vingertoppen (toe) wijzen 
naar elkaar 

Terug 
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Rij B en D 

 ARMEN BENEN 
1 
 

Armen in diagonaal: Re-arm schuin boven, 
Li-arm schuin onder, kijken naar jury 

Spring naar rechts, steunend op Re-been, Li-been 
zweeft 

2 
 

Armen voor borst, vingertoppen (toe) wijzen 
naar elkaar, kijken naar jury 

Benen komen samen 
 

3-4 Idem tel 1-2 Idem tel 1-2 
5 
 

 

Li-arm gestrekt naar voor op 
schouderhoogte, Re-arm gestrekt opzij op 
schouderhoogte (vormt samen rechte hoek) 

Kick voor Re-been, hierbij licht naar voor komen 
zodat terug op gelijke hoogte met A en C 

6 
 

Armen voor borst, vingertoppen (toe) wijzen 
naar elkaar 

Terug 
 

7 
 
 

Re-arm gestrekt naar voor op 
schouderhoogte, Li-arm gestrekt opzij op 
schouderhoogte (vormt samen rechte hoek) 

Kick voor Li-been 
 
 

8 
 

Armen voor borst, vingertoppen (toe) wijzen 
naar elkaar 

Terug 
 

 
 
2222eeee 8 telle 8 telle 8 telle 8 tellen: Kickn: Kickn: Kickn: Kick----ballballballball----changechangechangechange    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 
1 
 

Vingers in kniphouding, naar voor (voor 
buik) 

Shot met Re-been 
 

2 
 

Vingers in kniphouding aan elke kant van 
lichaam  

Re-voet tik bij (met tip) en direct daarna uitval links 
met Li-voet tik (met tip) 

3 
 

Vingers in kniphouding, naar voor (voor 
beuk) 

Shot met Li-been 
 

4 
 

Vingers in kniphouding aan elke kant van 
lichaam 

Li-voet tik bij (met tip) en direct daarna uitval rechts 
met Re-voet tik (met tip) 

5-7 
 

Armen mee, Re-arm afwisselend met Li-arm 
naar beneden duwen 

Pivo met rechts (3X Re-voet stampen) 
 

8 
 

Duwen met beide armen naar beneden, 
zoals tafeltje 

Re-voet bijzetten 
 

 
 
3333eeee 8 tellen: Bijtrekpas wiebel 8 tellen: Bijtrekpas wiebel 8 tellen: Bijtrekpas wiebel 8 tellen: Bijtrekpas wiebel    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-2 
 
 

Armen in twee rechte hoeken op 
schouderhoogte, Wiebel R-L-R (beginnen 
naar beneden) 

Bijtrekpas naar rechts,  
beginnen met Re-been 
 

3-4 
 

 

Armen in twee rechte hoeken op 
schouderhoogte, Wiebel L-R-L (beginnen 
naar beneden) 

Halve draai (draaien over Re-schouder) zodat met 
rug naar jury, bijtrekpas naar links, beginnen met 
Li-been 

5-6 
 
 

Armen in twee rechte hoeken op 
schouderhoogte , Wiebel R-L-R (beginnen 
naar beneden) 

Bijtrekpas naar rechts,  
beginnen met Re-been 
 

7-8 
 

 

Armen in twee rechte hoeken op 
schouderhoogte, Wiebel L-R-L (beginnen 
naar beneden) 

Halve draai (draaien over Re-schouder) zodat met 
lichaam naar jury, bijtrekpas naar links, beginnen 
met Li-been, op 8 bijzetten 
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4444eeee 8 tellen: Grapevine 8 tellen: Grapevine 8 tellen: Grapevine 8 tellen: Grapevine    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 
1 
 

Handen op de rug 
 

Kwartdraai: zet Re-been zijwaarts (Re-voet wijst 
naar links) 

2 Handen op de rug Zet Li-been achter (kruis) 
3 Handen op de rug Zet Re-been naast 
4 Handen op de rug Halve draai + tegelijk Li-been opheffen 
5 
 

Handen op de rug 
Zet Li-been zijwaarts (Li-voet wijst naar rechts) 

6 Handen op de rug Zet Re-been achter (kruis) 
7 Handen op de rug Zet Li-been naast 
8 

 
Handen op de rug Zet Re-been bij (kwartdraai naar jury 

(eindigen met lichaam en gezicht naar jury) 
 
 

5555eeee 8 tellen: Bounce 8 tellen: Bounce 8 tellen: Bounce 8 tellen: Bounce    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-2 
 

2 keer met armen duwen Re-onder 
(heuphoogte), meekijken naar Re-onder 

Bijtrekpas schuin achter rechts  
met Re-been 

3-4 
 

2 keer met armen duwen Li-onder 
(heuphoogte), meekijken naar Li-onder 

Bijtrekpas schuin achter links 
met Li-been 

5-6 
 

2 keer met armen duwen Re-boven 
(boven hoofd), meekijken naar Re-boven 

Bijtrekpas schuin achter rechts  
met Re-been 

7-8 
 

2 keer met armen duwen Li-boven 
(boven hoofd), meekijken naar Li-boven 

Bijtrekpas schuin achter links  
met Li-been 

 
 

6666eeee 8 tellen: Open toe open toe 8 tellen: Open toe open toe 8 tellen: Open toe open toe 8 tellen: Open toe open toe    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 
1 
 

Re-arm uisteken naar rechts op schouder-
hoogte (handen in vuisten), niet meekijken 

Zet Re-been open naar rechts 
 

2 
 

Li-arm uitsteken naar links op schouder-
hoogte (handen in vuisten), niet meekijken 

Zet Li-been open naar links 
 

3-4 
 

Armen toe-open-toe met handen in vuisten 
(mee met benen) (niet meekijken) 

Spring toe-open-toe 
 

5-8 Idem tel 1-4 Idem tel 1-4 
 
 

7777eeee 8 tellen: Wijzen 8 tellen: Wijzen 8 tellen: Wijzen 8 tellen: Wijzen    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 
1 
 

Wijs met Re-wijsvinger (arm langs onder) 
op Re-schouderhoogte (Li-arm op rug) 

Tik voor met Re-voet (tip) 
 

2 Re-arm op rug Re-voet bijzetten 
3 
 

Wijs met Li-wijsvinger (arm langs onder) op 
Li-schouderhoogte (Re-arm op rug) 

Tik voor met Li-voet (tip) 
 

4 Li-arm op rug Li-voet bijzetten 
5 
 
 

Re-arm zwaaien naar rechts (van onder 
naar boven) op heuphoogte (hand in vuist),  
Li-arm op rug 

Re-been uitval naar rechts 
 
 

6 Re-arm op rug Re-been bijzetten 
7 
 
 

Li-arm zwaaien links (van onder naar 
boven) op heuphoogte (hand in vuist),  
Re-arm op rug 

Li-been uitval naar links 
 
 

8 Li-arm op rug Li-been bijzetten 
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8888eeee 8 tellen: idem 7 8 tellen: idem 7 8 tellen: idem 7 8 tellen: idem 7eeee 8 tellen 8 tellen 8 tellen 8 tellen    
 
 

7.7.7.7.    Tussenstuk (4Tussenstuk (4Tussenstuk (4Tussenstuk (4X8 tellen)X8 tellen)X8 tellen)X8 tellen)    
 
1111eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-4 
 

 

Handen op de dijen (duimen naar buiten, 
vingers wijzen naar elkaar toe), kijken naar 
de jury en meebewegen met schouders 

Benen in spreidstand, afwisselend steunpunt 
verleggen (knieën buigen)  
R-L-R-L (zachtjes naar beneden gaan) 

5-8 
 

Handen blijven op dijen liggen 
 

Re-been traag trekken 
van binnen naar buiten 

 
 
2222eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-4 
 

 

Handen op de dijen (duimen naar buiten, 
vingers wijzen naar elkaar toe), kijken naar 
de jury en meebewegen met schouders 

Benen in spreidstand, afwisselend steunpunt 
verleggen (knieën buigen)  
L-R-L-R (zachtjes naar beneden gaan) 

5-7 
 

Handen blijven op dijen liggen 
 

Li-been traag trekken  
van binnen naar buiten 

8 
 

Handen blijven op dijen liggen 
 

Kwartdraai links ( Li-been voor, Re-been achter, 
voeten wijzen naar links) 

 
 
3333eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-4 
 

 

Afwisselend armen gestrekt van aan buik 
naar hoofd brengen R-L-R-L (handen 
fladderen) 

Benen in schaarstand (Li-been voor, Re-been 
achter, voeten wijzen naar links) 
 

5-8 
 

Re-arm gaat mee met been 
 

Re-been traag optrekken 
van onder naar boven 

 
 
4444eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-2 Re-arm zwaait door  Halve draai naar rechts 
3-4 Li-arm zwaaien langs boven Li-been bijzetten 
5 
 

Re-hand aan Re-oor, Li-hand aan Li-oor 
(vingertoppen wijzen toe naar boven) 

Stap Re-been 
 

6 
 

Re-hand boven hoofd, Li-hand onder kin 
(handen gestrekt en vingers toe) 

Stap Li-been 
 

7 
 

Re-hand aan Re-oor, Li-hand aan Li-oor  
(vingertoppen wijzen toe naar boven) 

Kwartdraai naar jury, stap Re-been 
 

8 
 

Li-hand boven hoofd, Re-hand onder kin 
(handen gestrekt en vingers toe) 

Li-been bijzetten 
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8.8.8.8.    Strofe (4X8 tellen) (herhaling)Strofe (4X8 tellen) (herhaling)Strofe (4X8 tellen) (herhaling)Strofe (4X8 tellen) (herhaling)    
 
1111eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

IEDEREEN SAMEN 
 ARMEN BENEN 
1 

 
Re-arm gestrekt naar boven (naast het 
hoofd), handen in vuisten, kijken naar jury  

Stap met Re-been 
 

2 
 

Li-arm gestrekt naar boven (naast het 
hoofd), handen in vuisten, kijken naar jury 

Stap met Li-been 
 

3 
 

Re-arm gestrekt naar voor (schouder-
hoogte), handen in vuisten, kijken naar jury 

Stap met Re-been 
 

4 
 

Li-arm gestrekt naar voor (schouder-
hoogte), handen in vuisten, kijken naar jury 

Stap met Li-been 
 

5 
 

Re-arm gestrekt naar voor (schouder-
hoogte), handen in vuisten, kijken naar jury 

Stap met Re-been 
 

6 
 

Li-arm gestrekt naar voor (schouder-
hoogte), handen in vuisten, kijken naar jury 

Stap met Li-been 
 

7 
 

Re-arm gestrekt naar onder (naast het 
lichaam), handen in vuisten, kijken naar jury 

Stap met Re-been 
 

8 
 
 

Li-arm gestrekt naar onder (naast het 
lichaam), handen in vuisten (kijken naar 
jury) 

Stap met Li-been 
 
 

 
 
2222eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

1-2 
Re-hand met kleine zwaaibeweging op 
zitvlak, vingers open 

Kwartdraai naar voor Re-voet (openzetten), gezicht 
naar jury 

3-4 
 

Li-hand met kleine zwaaibeweging op 
zitvlak, vingers open 

Zet Li-voet (openzetten, zodat benen in lichte 
spreidstand staan) 

5 
 

Beide handen op zitvlak, kijk Re-achter (van 
jury weg) 

Benen lichte spreidstand, licht door de knieën 
buigen, Li-knie draait in  

6 
 

Beide handen op zitvlak, terug naar voor 
kijken 

Benen lichte spreidstand 
 

7 
 

Beide handen op zitvlak, kijk Li-achter (van 
jury weg) 

Benen lichte spreidstand, licht door de knieën 
buigen, Re-knie draait in 

8 
 

Beide handen op zitvlak, terug naar voor 
kijken 

Benen lichte spreidstand 
 

 
 
3333eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-2 
 

Re-arm met grote zwaai naar achter, 
eindigen met handen op zitvlak 

Re-been zetten (nog geen kwartdraai) (benen 
lichte spreidstand) 

3-4 
 

Li-arm met grote zwaai naar achter, 
eindigen met handen op zitvlak 

Kwartdraai naar andere rij (rij A naar rij B; rij C naar 
rij D), Li-been openzetten  

5-8 
 

Handen op de rug 
 

Voorwaarts stappen (R-L-R-L) om op 2 lijnen te 
komen (A voor B, C voor D) 
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4444eeee 8 tellen 8 tellen 8 tellen 8 tellen    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 
1 
 

 

Beide handen in tafeltjes, druk Re-hand 
naar benenden, Li-hand licht omhoog en 
terug 

Re-been uitval naar rechts (lichaam en gezicht 
naar jury) 
 

2 
 
 

Beide handen in tafeltjes, druk Re-hand 
naar benenden, Li-hand licht omhoog en 
terug 

Re-been uitval naar voor (lichaam zijwaarts) 
 
 

3 
 
 

Beide handen in tafeltjes, druk Re-hand 
naar benenden, Li-hand licht omhoog en 
terug 

Re-been uitval naar rechts 
(lichaam en gezicht naar achter) 
 

4 Armen naast het lichaam Re-voet bij 
5 Armen naast het lichaam 
6 
 

Klap in handen op borsthoogte  
(vingers wijzen naar jury) 

Bijtrekpas (springen) naar rechts, beginnen met 
Re-been (Li-been bij op tel 6) 
 

7 Armen naast het lichaam 
8 
 

Klap in handen op borsthoogte  
(vingers wijzen naar jury) 

Bijtrekpas (springen) naar links, beginnen met Li-
been (Re-been bij op tel 8) 
 

 
 

9.9.9.9.    Refrein (8X8 tellen)Refrein (8X8 tellen)Refrein (8X8 tellen)Refrein (8X8 tellen)    
 
 

10.10.10.10.    Tussenstuk (12Tussenstuk (12Tussenstuk (12Tussenstuk (12X8 tellen) X8 tellen) X8 tellen) X8 tellen)     
 
Bedoeling: in één groot blok komen 
 
1111eeee 8 tellen:  8 tellen:  8 tellen:  8 tellen:     
A B � � C D 
 

RIJ A en B (schuiven op naar rechts) 
 ARMEN BENEN 

1-4 
 

Armen naast het lichaam, net na tel 4 
(muziek) accent geven  

Stap op de muziek naar opzij (rechts), beginnen 
met Re-voet 

5-8 
 

Armen naast het lichaam, net na tel 8 
(muziek) accent geven 

Stap op de muziek naar opzij (rechts), beginnen 
met Re-voet 

 
RIJ C en D (schuiven op naar links) 

 ARMEN BENEN 
1-4 

 
Armen naast het lichaam, net na tel 4 
(muziek) accent geven  

Stap op de muziek naar opzij (links), beginnen met 
Li-voet 

5-8 
 

Armen naast het lichaam, net na tel 8 
(muziek) accent geven 

Stap op de muziek naar opzij (links), beginnen met 
Li-voet 

 
ACCENT ARMEN RIJ A en C  

 ARMEN  
1-4 

 
Armen naast het lichaam, net na tel 4 (muziek) accent: klap met handen op de dijen (vingers 
wijzen naar onder), licht buigen door de knieën, meekijken naar beneden 

5-8 
 

Armen naast het lichaam, net na tel 8 (muziek) accent: klap met handen op de dijen (vingers 
wijzen naar onder), licht buigen door de knieën, meekijken naar beneden 
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ACCENT ARMEN RIJ B en D  

 ARMEN  

1-4 
 

Armen naast het lichaam, net na tel 4 (muziek) accent: met armen gestrekt naast het hoofd naar 
boven, handpalmen wijzen naar de jury (vingers open), meekijken naar boven en met het been 
waarmee we beginnen ook knikken met de knie (voor B met Re-knie, voor D met Li-knie) 

5-8 
 

Armen naast het lichaam, net na tel 8 (muziek) accent: met armen gestrekt naast het hoofd naar 
boven, handpalmen wijzen naar de jury (vingers open), meekijken naar boven en met het been 
waarmee we beginnen ook knikken met de knie (voor B met Re-knie, voor D met Li-knie) 

 
 
2222eeee 8 tellen:  8 tellen:  8 tellen:  8 tellen:     
Idem 1e 8 tellen 
 
 
3333eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
� 
	 
 
Zelfde oefening als 1e en 2e 8 tellen, maar i.p.v. opzij te gaan naar voor gaan: eerste rij ter plaatse, andere 
rijen komen tot bij de eerste rij. Iedereen begint met rechts! Voor de accenten van rij B en D: iedereen knik 
met Re-knie! 
 
 
4444eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
Idem 3e 8 tellen 
 
 
5555eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-2 Re-hand aan de nek 
3-4 

 
Re-hand uitstrekken op schouder rechter 
buur, (rij D hand in zij), niet meekijken 

5-6 Li-hand aan de nek 

7-8 
Li-hand uitstrekken op schouder linker buur, 
(rij A hand in zij), niet meekijken 

Benen samen 
 
 
 
 
 

 
 
6666eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-8 
 

Armen liggen in de eindpositie van 5e 8 
tellen (op schouder buur) 

Stappen naar voor op de muziek 
 

 
 
7777eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 
Idem 6e 8 tellen 
 
 
8888eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 
 

Rij A en B 
 ARMEN BENEN 

1-2 
 

Li-hand (hand dichtst bij jury) naar de nek 
brengen 

Kwartdraai naar het midden (rechts) met Re-voet 

3-4 Li-hand in de zij brengen Li-voet bijzetten 
5-6 Re-hand aan de nek brengen  
7-8 Re-hand in de zij brengen  
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Rij C en D 

 ARMEN BENEN 
1-2 

 
Re-hand (hand dichtst bij jury) naar de nek 
brengen 

Kwartdraai naar het midden (links) met  
Li-voet 

3-4 Re-hand in de zij brengen Re-voet bijzetten 
5-6 Li-hand aan de nek brengen  
7-8 Li-hand in de zij brengen  

 
 
9999eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
Bijtrekpas naar achter 
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-2 
 

Handen in de zij 
 

Dubbele bijtrekpas schuin Re-achter (traag), 
beginnen met rechts, hoofd volgt 

3-4 
 

Handen in de zij 
 

Dubbele bijtrekpas schuin Li-achter (traag), 
beginnen met links, hoofd volgt 

5-6 
 

Handen in de zij 
 

Dubbele bijtrekpas schuin Re-achter (traag), 
beginnen met rechts, hoofd volgt 

7-8 
 

Handen in de zij 
 

Dubbele bijtrekpas schuin Li-achter (traag), 
beginnen met links, hoofd volgt 

 
 
10101010eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen:    
Idem 9e 8 tellen 
 
 
11111111eeee 8 tellen:  8 tellen:  8 tellen:  8 tellen:     
Vierkantje om op 2 rijen te komen 
 

Rij B en C 
 ARMEN BENEN 

1-2 
 
 

Armen gestrekt op schouderhoogte naar 
opzij (handen in vuisten) , terugkomen met 
armen in vuisten voor borst 

Bijtrekpas naar links met Li-been  
 
 

3-4 
 
 

Armen gestrekt op schouderhoogte naar 
voor (handen in vuisten) , terugkomen met 
armen in vuisten voor borst 

Bijtrekpas naar achter met Li-been 
 
 

5-6 
 
 

Armen gestrekt op schouderhoogte naar 
opzij (handen in vuisten) , terugkomen met 
armen in vuisten voor borst 

Bijtrekpas naar rechts met Re-been 
 
 

7-8 
 
 

Armen gestrekt op schouderhoogte naar 
voor (handen in vuisten) , eindigen met 
armen naast het lichaam 

Bijtrekpas naar voor met Re-been 
 
 

 
 
 

Rij A en D 
 ARMEN BENEN 

1-2 
 
 

Armen gestrekt op schouderhoogte naar 
opzij (handen in vuisten), terugkomen met 
armen in vuisten voor borst 

Bijtrekpas naar rechts met Re-been 
 
 

3-4 
 
 

Armen gestrekt op schouderhoogte naar 
voor (handen in vuisten), terugkomen met 
armen in vuisten voor borst 

Bijtrekpas naar voor met Re-been 
 
 

5-6 
 
 

Armen gestrekt op schouderhoogte naar 
opzij (handen in vuisten), terugkomen met 
armen in vuisten voor borst 

Bijtrekpas naar links met Li-been 
 
 

7-8 
 
 

Armen gestrekt op schouderhoogte naar 
voor (handen in vuisten), eindigen met 
armen naast het lichaam 

Bijtrekpas naar achter met Li-been 
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12121212eeee 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 8 tellen: 
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 
1 Armen naast het lichaam 
2 
 

Klap in handen op borsthoogte  
(vingers wijzen naar jury) 

Bijtrekpas (springen) naar rechts, beginnen met 
Re-been (Li-been bij op tel 2) 
 

3 Armen naast het lichaam 
4 
 

Klap in handen op borsthoogte  
(vingers wijzen naar jury) 

Bijtrekpas (springen) naar links, beginnen met Li-
been (Re-been bij op tel 4) 
 

5-8 Idem tel 1-4 Idem tel 1-4 
 
 

11.11.11.11.    Refrein (8X8 tellen)Refrein (8X8 tellen)Refrein (8X8 tellen)Refrein (8X8 tellen)    
 
 

12.12.12.12.    Einde (4 tellen)Einde (4 tellen)Einde (4 tellen)Einde (4 tellen)    
 
Allen 4 stappen op de muziek (beginnen met rechts): A en C ter plaatse, B en D zetten eerst een stap naar 
voor (met Re-been) en doen dan de 4 stappen op de muziek. 
Eindaccent geven  
 

ACCENT RIJ A en C  
   

 
Klap met handen op de dijen (vingers wijzen naar onder), licht buigen door de knieën, kijken naar 
jury, meekijken naar beneden 

 
ACCENT RIJ B en D  

 

Met armen gestrekt naast het hoofd naar 
boven, handpalmen naar jury (vingers 
open), meekijken naar boven en knik met 
Re-knie 

Stap naar voor, beginnen met rechts, links bijzetten 
 
 

 
 

 
 
 

Veel dansplezier! 
 
 

Evelien Van De Walle 
Leen Bovijn 

Lien De Landtsheer 
 Ine Bettens 

Sofie Van Erdeghem 
 

Sportmonitoren KLJ Oost-Vlaanderen 
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1.1.1.1.    MuziekMuziekMuziekMuziek    
Shania Twain ‘Any man of mine' 
 
 

2.2.2.2. Gebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingen    
 Re: rechts, rechter 
 Li: links, linker 
 
 

3.3.3.3. Beginhouding & afsprakenBeginhouding & afsprakenBeginhouding & afsprakenBeginhouding & afspraken    
De jongens vormen aan de binnenkant een kring met het gezicht naar buiten. Zij staan dicht bijeen, 
bijna met de schouders tegen elkaar. De handen zijn op de onderrug: li boven re hand. 
De meisjes vormen aan de buitenkant een kring, eveneens met het gezicht naar buiten. Zij staan 
slechts 1 stap vóór de jongens. De handen zijn eveneens op de onderrug: li boven re hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.4.4.4. StructuurStructuurStructuurStructuur    
Intro – A – B – Refrein – A’ – B – Refrein – C – Refrein – D – Outro 

JURY 
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5.5.5.5. ReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijving    

Intro: 3x8Intro: 3x8Intro: 3x8Intro: 3x8    

 Meisjes Jongens  
1-8 Rust. Rust. 
1-2 Wisselpas re. 
3-4 Wisselpas li. 
5-6 Terugvallen op re voet. 

Terugvallen op li voet. 
7-8 Re voet schuin voor zetten. Li voet bijzetten. 

8x ter plaatse door de knieën buigen. 

1-2 Wisselpas re. 
3-4 

Rust. 
Wisselpas li. (Zodat de jongen tot vlak achter het 
meisje staat om haar handen te kunnen nemen.) 

5-6 Gelijktijdig re en li hand aanreiken aan de 
jongen (de handpalmen naar buiten gericht, 
vingers gesloten). 
 

Re stap, terwijl re hand van het meisje nemen. 
Li bijzetten, terwijl li hand van het meisje nemen. 

7-8 Li voet kwartdraai li opzij zetten, terwijl met de 
re arm zwaaiend over je hoofd. 
Re voet bijzetten, zodat je re naast de jongen 
staat. 
 
Tijdens deze 2 tellen zorg je ervoor dat je de 
handen aanpast, zodat je mooi elkaars 
handen vasthebt. (goeiedaghanden) 
Eindhouding: de armen naar li, gekruist voor 
het lichaam op buikhoogte. Re boven li arm. 

Li voet kwartdraai li opzij zetten, terwijl met de re 
arm zwaaiend over het hoofd van het meisje. 
Re voet bijzetten, zodat je li naast het meisje 
staat. 
Tijdens deze 2 tellen zorg je ervoor dat je de 
handen aanpast, zodat je mooi elkaars handen 
vasthebt. (goeiedaghanden) 
Eindhouding: de armen naar re, gekruist voor het 
lichaam op buikhoogte. Re boven li arm. 

 
 
AAAA----deel: 4x8 (strofe 1)deel: 4x8 (strofe 1)deel: 4x8 (strofe 1)deel: 4x8 (strofe 1)    
 2x8 in de dansrichting (= tegen wijzerszin) 

 2x8 tegen de dansrichting (= in wijzerszin) 

 Meisjes Jongens  
1-2 Wisselpas re. Wisselpas re. 
3-4 Wisselpas li. Wisselpas li. 
5-6 Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 

plaatsen, re voet bijzetten. 
Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 
plaatsen, re voet bijzetten. 

7-8 Li voet li opzij zetten, re voet achter li voet 
plaatsen, li voet bijzetten. 

Li voet li opzij zetten, re voet achter li voet 
plaatsen, li voet bijzetten. 

1-2 Wisselpas re. Wisselpas re. 
3-4 Wisselpas li. Wisselpas li. 
5-6 Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 

plaatsen, re voet bijzetten. 
Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 
plaatsen, re voet bijzetten. 

7-8 Li voet li opzij zetten, re voet achter li voet 
plaatsen, li voet bijzetten. 
Tussen tellen 7-8 en 1-2: 180° over li 
schouder draaien om tegen de dansrichting te 
gaan dansen. Handen blijven vasthouden. 

Li voet li opzij zetten, re voet achter li voet 
plaatsen, li voet bijzetten. 
Tussen tellen 7-8 en 1-2: 180° over re schouder 
draaien om tegen de dansrichting te gaan 
dansen. Handen blijven vasthouden. 

1-2 Wisselpas re. Wisselpas re. 
3-4 Wisselpas li. Wisselpas li. 
5-6 Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 

plaatsen, re voet bijzetten. 
Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 
plaatsen, re voet bijzetten. 

7-8 Li voet li opzij zetten, re voet achter li voet 
plaatsen, li voet bijzetten. 

Li voet li opzij zetten, re voet achter li voet 
plaatsen, li voet bijzetten. 

1-2 Wisselpas re. Wisselpas re. 
3-4 Wisselpas li. Wisselpas li. 
5-6 Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 

plaatsen, re voet bijzetten. 
Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 
plaatsen, re voet bijzetten. 
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7-8 Li voet li opzij zetten, re voet naast li voet 
plaatsen, terwijl kwartdraai re, zodat je naar de 
jongen toe draait. 
Li voet bijzetten, terwijl je de handen van de 
jongen loslaat en op je onderrug legt (li boven 
re). 

Li voet ter plaatse zetten, re voet naast li voet 
plaatsen, terwijl kwartdraai li, zodat je naar het 
meisje toe draait. 
Li voet bijzetten, terwijl je de handen van het 
meisje loslaat en op je onderrug legt (li boven 
re). 

 
 
BBBB----deel: 3x4 deel: 3x4 deel: 3x4 deel: 3x4 –––– 1x10 (schransoefening  1x10 (schransoefening  1x10 (schransoefening  1x10 (schransoefening –––– rock&rolloefening) rock&rolloefening) rock&rolloefening) rock&rolloefening)    

 Meisjes Jongens  
1-2 Schuin li van de jongen wisselpas re, terwijl re 

hand geven en elkaar passeren langs de re 
schouder. Richting binnencirkel. (Li hand blijft 
op de onderrug.) 

Schuin li van het meisje wisselpas re, terwijl re 
hand geven en elkaar passeren langs de re 
schouder. Richting buitencirkel. (Li hand blijft op 
de onderrug.) 
 

3-4 Li voet bijzetten, re voet naast li voet plaatsen, 
terwijl kwartdraai li, zodat je met je gezicht 
naar buiten kijkt. 
Li voet bijzetten. 

Li voet bijzetten, re voet naast li voet plaatsen, 
terwijl kwartdraai li, zodat je met je gezicht naar 
binnen kijkt. 
Li voet bijzetten. 

1-2 Schuin re van de jongen wisselpas li, terwijl li 
hand geven en elkaar passeren langs de li 
schouder. Richting buitencirkel. (Re hand blijft 
op de onderrug.) 

Schuin re van het meisje wisselpas li, terwijl li 
hand geven en elkaar passeren langs de li 
schouder. Richting binnencirkel. (Re hand blijft op 
de onderrug.) 

3-4 Re voet bijzetten, li voet naast re voet 
plaatsen, terwijl kwartdraai re, zodat je met je 
gezicht naar binnen kijkt. 
Re voet bijzetten. 

Re voet bijzetten, li voet naast re voet plaatsen, 
terwijl kwartdraai li, zodat je met je gezicht naar 
buiten kijkt. 
Re voet bijzetten. 

1-2 Schuin li van de jongen wisselpas re, terwijl re 
hand geven en elkaar passeren langs de re 
schouder. Richting binnencirkel. (Li hand blijft 
op de onderrug.) 

Schuin li van het meisje wisselpas re, terwijl re 
hand geven en elkaar passeren langs de re 
schouder. Richting buitencirkel. (Li hand blijft op 
de onderrug.) 

3-4 Li voet bijzetten, re voet naast li voet plaatsen, 
terwijl grote kwartdraai li, zodat je met je 
gezicht tegenover de jongen staat (naar buiten 
gericht). 

Li voet bijzetten, re voet naast li voet plaatsen, 
terwijl grote kwartdraai li, zodat je met je gezicht 
tegenover het meisje staat (naar binnen gericht). 

1-2 Stap li, terwijl li hand in de palm van de jongen 
zijn re hand leggen. 
Stap re, terwijl re hand in de palm van de 
jongen zijn li hand leggen. 

Stap re, terwijl re hand met de palm van het hand 
op buikhoogte naar boven. 
Stap li, terwijl li hand met de palm van het hand 
op buikhoogte naar boven. 

3-4 Handen gekruist in elkaars nek leggen. (Je 
staat li van de jongen. Li hand ligt in je eigen 
nek, re hand ligt in zijn nek.) 
Stap li - re. 

Handen gekruist in elkaars nek leggen. (Je staat 
li van het meisje. Li hand ligt in je eigen nek, re 
hand ligt in haar nek.) 
Stap re - li. 

5-10 Laat elkaars re arm over elkaar schuiven (Je 
gaat dus verder uit elkaar.), zodat je 
uiteindelijk de jongen een hand kan geven. 
Val lichtjes naar achter uit, draai onder de re 
arm van de jongen door (re voet re opzij 
zetten, li voet voor re voet plaatsen, re voet re 
opzij zetten en li voet bijzetten), zodat je van 
plaats verwisselt. (Je staat nu in de 
buitencirkel met je li schouder aan de kant van 
de li schouder van de jongen, dus met je 
gezicht in de dansrichting.) 

Laat elkaars re arm over elkaar schuiven (Je 
gaat dus verder uit elkaar.), zodat je uiteindelijk 
het meisje een hand kan geven. 
 
Het meisje valt lichtjes naar achter uit, waarna je 
haar begeleidt onder je re arm, om zo van plaats 
te verwisselen. (Je staat nu in de binnencirkel 
met je li schouder aan de kant van de li schouder 
van het meisje, dus met je gezicht tegen de 
dansrichting.) 
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Refrein: 4x8 (looppas)Refrein: 4x8 (looppas)Refrein: 4x8 (looppas)Refrein: 4x8 (looppas)    
 Tijdens het refrein zijn de handen steeds los naas t het lichaam (in loophouding). 

 Meisjes Jongens  
1-4 Looppas re – li – re – li – re – li – re – li, in de 

dansrichting. 2 jongens passeren, bij de 3de 
jongen starten met tellen 5-8. 

Looppas re – li – re – li – re – li – re – li, tegen de 
dansrichting. 2 meisjes passeren, bij het 3de 
meisje starten met tellen 5-8. 

5-8 1 éénsprong re opzij (weg van de jongen, naar 
buiten). 
2 éénsprongen li opzij (náár de jongen, naar 
binnen). 
Tik met je li heup tegen die van de jongen. 

1 éénsprong re opzij (weg van het meisje, naar 
binnen). 
2 éénsprongen li opzij (náár het meisje, naar 
buiten). 
Tik met je li heup tegen die van het meisje. 

1-4 Looppas re – li – re – li – re – li – re – li, in de 
dansrichting. 2 jongens passeren, bij de 3de 
jongen starten met tellen 5-8. 

Looppas re – li – re – li – re – li – re – li, tegen de 
dansrichting. 2 meisjes passeren, bij het 3de 
meisje starten met tellen 5-8. 

5-8 1 éénsprong re opzij (weg van de jongen, naar 
buiten). 
1 éénsprong li opzij (náár de jongen, naar 
binnen). 
2 éénsprongen re opzij (weg van de jongen, 
naar buiten). 

1 éénsprong re opzij (weg van het meisje, naar 
binnen). 
1 éénsprong li opzij (náár het meisje, naar 
buiten). 
2 éénsprongen re opzij (weg van het meisje, 
naar binnen). 

  
 Herhaal de vorige 2x8 tellen. 

 Meisjes Jongens  
 
 
 
 

Re voet voor zetten en daarop halve draai (= 
180°) naar li draaien. Re voet bijzetten, zodat je 
terug in dansrichting staat, li van het meisje. 

Tss 
7-8 
refr. 
en 1-
2 A’ 

Van zodra de jongen li van je staat, de armen 
naar li, gekruist voor het lichaam op 
buikhoogte. Re boven li arm. (Idem 
beginhouding A-deel.) 

Van zodra je terug in de dansrichting staat, de 
armen naar re, gekruist voor het lichaam op 
buikhoogte. Re boven li arm. (Idem 
beginhouding A-deel.) 

 
 
A’A’A’A’----deel: 3x8 (strofe 2)deel: 3x8 (strofe 2)deel: 3x8 (strofe 2)deel: 3x8 (strofe 2)    
 2x8 in de dansrichting (= tegen wijzerszin) 

 1x8 tegen de dansrichting (= in wijzerszin) 

 Meisjes Jongens  
1-2 Wisselpas re. Wisselpas re. 
3-4 Wisselpas li. Wisselpas li. 
5-6 Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 

plaatsen, re voet bijzetten. 
Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 
plaatsen, re voet bijzetten. 

7-8 Li voet li opzij zetten, re voet achter li voet 
plaatsen, li voet bijzetten. 

Li voet li opzij zetten, re voet achter li voet 
plaatsen, li voet bijzetten. 

1-2 Wisselpas re. Wisselpas re. 
3-4 Wisselpas li. Wisselpas li. 
5-6 Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 

plaatsen, re voet bijzetten. 
Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 
plaatsen, re voet bijzetten. 

7-8 Li voet li opzij zetten, re voet achter li voet 
plaatsen, li voet bijzetten. 
Tussen tellen 7-8 en 1-2: 180° over li 
schouder draaien om tegen de dansrichting te 
gaan dansen. Handen blijven vasthouden. 

Li voet li opzij zetten, re voet achter li voet 
plaatsen, li voet bijzetten. 
Tussen tellen 7-8 en 1-2: 180° over re schouder 
draaien om tegen de dansrichting te gaan 
dansen. Handen blijven vasthouden. 

1-2 Wisselpas re. Wisselpas re. 
3-4 Wisselpas li. Wisselpas li. 
5-6 Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 

plaatsen, re voet bijzetten. 
Re voet re opzij zetten, li voet achter re voet 
plaatsen, re voet bijzetten. 
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7-8 Li voet li opzij zetten, re voet naast li voet 
plaatsen, terwijl kwartdraai li, zodat je naar de 
jongen toe draait. Li voet bijzetten, terwijl je de 
handen van de jongen loslaat en naast je 
lichaam laat hangen. 

Li voet ter plaatse zetten, re voet naast li voet 
plaatsen, terwijl kwartdraai re, zodat je naar het 
meisje toe draait. Li voet bijzetten, terwijl je de 
handen van het meisje loslaat en naast je 
lichaam laat hangen. 

 
 
BBBB----deel: 3x4 deel: 3x4 deel: 3x4 deel: 3x4 –––– 1x10 (schransoefening  1x10 (schransoefening  1x10 (schransoefening  1x10 (schransoefening –––– rock&rolloefening) rock&rolloefening) rock&rolloefening) rock&rolloefening) 
 
 
Refrein: 4x8 (looppas)Refrein: 4x8 (looppas)Refrein: 4x8 (looppas)Refrein: 4x8 (looppas)    
 
 
CCCC----deel: 4x4 deel: 4x4 deel: 4x4 deel: 4x4 –––– 1x10 (sjotoefening) 1x10 (sjotoefening) 1x10 (sjotoefening) 1x10 (sjotoefening)    
 Tijdens de sjotoefening blijft de vrije hand steed s op de onderrug. 

 Meisjes Jongens  
1 Re voet over li voet zetten, terwijl halve draai 

(= 180°) naar li draaien. Je neemt met je re 
hand de re hand van de jongen vast. Li voet 
draait mee, maar blijft ter plaatse op de grond. 
Sjot met re voet schuin li voor. 

Re voet over li voet zetten, terwijl halve draai (= 
180°) naar li draaien. Je neemt met je re hand de 
re hand van het meisje vast. Li voet draait mee, 
maar blijft ter plaatse op de grond. 
Sjot met re voet schuin li voor. 

2-4 Sjot met li voet schuin re voor. 
Sjot met re voet schuin li voor. 
Sjot met li voet schuin re voor. 

Sjot met li voet schuin re voor. 
Sjot met re voet schuin li voor. 
Sjot met li voet schuin re voor. 

1 Li voet over re voet zetten, terwijl halve draai 
(= 180°) naar re draaien. Je neemt met je li 
hand de li hand van de jongen vast. Re voet 
draait mee, maar blijft ter plaatse op de grond. 
Sjot met re voet schuin li voor. 

Li voet over re voet zetten, terwijl halve draai (= 
180°) naar re draaien. Je neemt met je li hand de 
li hand van het meisje vast. Re voet draait mee, 
maar blijft ter plaatse op de grond. 
Sjot met re voet schuin li voor. 

2-4 Sjot met li voet schuin re voor. 
Sjot met re voet schuin li voor. 
Sjot met li voet schuin re voor. 

Sjot met li voet schuin re voor. 
Sjot met re voet schuin li voor. 
Sjot met li voet schuin re voor. 

1 Re voet over li voet zetten, terwijl halve draai 
(= 180°) naar li draaien. Je neemt met je re 
hand de re hand van de jongen vast. 
Li voet draait mee, maar blijft ter plaatse op de 
grond. 
Je staat nu recht tegenover de jongen. 
Sjot met re voet schuin li voor. 

Re voet over li voet zetten, terwijl halve draai (= 
180°) naar li draaien. Je neemt met je re hand de 
re hand van het meisje vast. 
Li voet draait mee, maar blijft ter plaatse op de 
grond. 
Je staat nu recht tegenover het meisje. 
Sjot met re voet schuin li voor. 

2-4 Sjot met li voet schuin re voor. 
Sjot met re voet schuin li voor. 
Sjot met li voet schuin re voor. 

Sjot met li voet schuin re voor. 
Sjot met re voet schuin li voor. 
Sjot met li voet schuin re voor. 

1-4 Sjot met re voet schuin li voor. 
Sjot met li voet schuin re voor. 
Sjot met re voet schuin li voor. 
Sjot met li voet schuin re voor. 

Sjot met re voet schuin li voor. 
Sjot met li voet schuin re voor. 
Sjot met re voet schuin li voor. 
Sjot met li voet schuin re voor. 

1-2 Door de benen zakken, zodat je gehurkt zit 
met je vingertoppen op de grond. Je kijkt recht 
voor je. 

Rust. 
Handen los naast het lichaam. 

3-4 Rust. Door de benen zakken, zodat je gehurkt zit met 
je vingertoppen op de grond. Je kijkt recht voor 
je. 

5-6 Gehurkt kwartdraai re. Eindigen met 
vingertoppen terug op de grond. Je kijkt recht 
voor je. 

Gehurkt kwartdraai re. Eindigen met 
vingertoppen terug op de grond. Je kijkt recht 
voor je. 

7-8 In een vloeiende beweging met een klein 
sprongetje rechtkomen, met de handen los 
naast het lichaam. 

Rust. 
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9-10 Rust. (tel 10) In een vloeiende beweging met een klein 
sprongetje rechtkomen, met de handen los naast 
het lichaam. 

 
 
Refrein: 4x8 (looppas)Refrein: 4x8 (looppas)Refrein: 4x8 (looppas)Refrein: 4x8 (looppas)    
 
 

 Meisjes Jongens  
Tss 
loop-
pas. 
en 1-
2  
D 

‘Any’: ter plaatse blijven staan. 
‘Man’: met li voet kwartdraai li. 
‘Of’: re voet naast li voet bijzetten. 
 

‘Any’: ter plaatse blijven staan. 
‘Man’: met li voet kwartdraai li. 
‘Of’: re voet naast li voet bijzetten. 
 

 
 
DDDD----deel: 4x8 (klopoefenideel: 4x8 (klopoefenideel: 4x8 (klopoefenideel: 4x8 (klopoefening)ng)ng)ng)    

 Meisjes Jongens  
1-2 Veeg met de rug van je hand over je 

bovenbenen (dus met de handpalmen naar 
boven gericht), van binnen naar buiten toe. 
Klop li hand op bovenbeen en stamp met li 
voet. 
Klop re hand op bovenbeen en stamp met re 
voet. 

Veeg met de rug van je hand over je 
bovenbenen (dus met de handpalmen naar 
boven gericht), van binnen naar buiten toe. 
Klop li hand op bovenbeen en stamp met li voet. 
Klop re hand op bovenbeen en stamp met re 
voet. 

3-4 Re voet voor zetten en daarop halve draai (= 
180°) naar li draaien, terwijl je met je re hand 
tegen de re hand van de jongen klopt (high-
five) en je jezelf van hem wegduwt. Li voet 
draait mee, maar blijft ter plaatse op de grond. 
Li hand los naast het lichaam. 

Re voet voor zetten en daarop halve draai (= 
180°) naar li draaien, terwijl je met je re hand 
tegen de re hand van het meisje klopt (high-five) 
en je jezelf van haar wegduwt. Li voet draait mee, 
maar blijft ter plaatse op de grond. Li hand los 
naast het lichaam. 

5-6 Op de 5de tel: re voet bijzetten. 
Veeg met de rug van je hand over je 
bovenbenen (dus met de handpalmen naar 
boven gericht), van binnen naar buiten toe. 
Klop li hand op bovenbeen en stamp met li 
voet. 
Klop re hand op bovenbeen en stamp met re 
voet. 

Op de 5de tel: re voet bijzetten. 
Veeg met de rug van je hand over je bovenbenen 
(dus met de handpalmen naar boven gericht), 
van binnen naar buiten toe. 
Klop li hand op bovenbeen en stamp met li voet. 
Klop re hand op bovenbeen en stamp met re 
voet. 

7-8 Re voet voor zetten en daarop halve draai 
naar li draaien, zodat je terug tegenover de 
jongen staat. Li voet draait mee, maar blijft ter 
plaatse op de grond. De beide handen zijn los 
naast het lichaam. 

Re voet voor zetten en daarop halve draai naar li 
draaien, zodat je terug tegenover het meisje 
staat. Li voet draait mee, blijft ter plaatse op de 
grond. De beide handen zijn los naast het 
lichaam. 

1-8 In 8 stappen (met re voet beginnen) langs li 
van de jongen (dus de re schouders langs 
elkaar), hem rug aan rug passeren en 
vervolgens langs re van hem terugkeren (dus 
de li schouders langs elkaar), om zo terug 
tegenover hem te staan. Handen li boven re 
op de rug. Het lichaam blijft steeds naar voor 
gericht. 

In 8 stappen (met re voet beginnen) langs li van 
het meisje (dus de re schouders langs elkaar), 
haar rug aan rug passeren en vervolgens langs 
re van haar terugkeren (dus de li schouders 
langs elkaar), om zo terug tegenover haar te 
staan. Handen li boven re op de rug. Het lichaam 
blijft steeds naar voor gericht. 

 
 Herhaal de vorige 2x8 tellen. 
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OOOOutro: 4x8 (prinsenpas)utro: 4x8 (prinsenpas)utro: 4x8 (prinsenpas)utro: 4x8 (prinsenpas)    
Je kijkt telkens in de richting naar waar je lichaa m gericht is en je vrije hand is steeds in de zij. 

 Meisjes Jongens  
1-2 Li voet halve draai (= 180°) over re voet 

zetten, zodat je met je rug naar de jongen 
draait. Re voet draait mee, maar blijft ter 
plaatse op de grond. 
Re voet trappelt (= lichtjes van de grond laten 
gaan). 
Li voet trappelt. 
Dit alles terwijl li hand in de re hand van de 
jongen op schouderhoogte ligt. (Li hand 
beweegt gelijk mee met de li voet.) 

Re voet halve draai (= 180°) over li voet zetten, 
zodat je met je rug naar het meisje draait. Li voet 
draait mee, maar blijft ter plaatse op de grond. 
Re voet trappelt (= lichtjes van de grond laten 
gaan). 
Li voet trappelt. 
Dit alles terwijl je je re hand op schouderhoogte 
hebt aangeboden aan het meisje, waarin zij haar 
hand kan leggen. 

3-4 Re voet halve draai over li voet zetten, zodat je 
terug tegenover de jongen staat. Li voet draait 
mee, maar blijft ter plaatse op de grond. 
Li voet trappelt. 
Re voet trappelt. 

Li voet halve draai over re voet zetten, zodat je 
terug tegenover het meisje staat. Re voet draait 
mee, maar blijft ter plaatse op de grond. 
Re voet trappelt. 
Li voet trappelt. 

5-6 Li voet halve draai over re voet zetten, zodat je 
terug met je rug naar de jongen draait. Re voet 
draait mee, maar blijft ter plaatse op de grond. 
Li voet trappelt. 
Re voet trappelt. 

Re voet halve draai over li voet zetten, zodat je 
terug met je rug naar het meisje draait. Li voet 
draait mee, maar blijft ter plaatse op de grond. 
Re voet trappelt. 
Li voet trappelt. 

7-8 Re voet halve draai over li voet zetten, zodat 
je terug tegenover de jongen staat. Li voet 
draait mee, maar blijft ter plaatse op de grond. 
Li voet trappelt. 
Re voet trappelt. 

Li voet halve draai over re voet zetten, zodat je 
terug tegenover het meisje staat. Re voet draait 
mee, maar blijft ter plaatse op de grond. 
Re voet trappelt. 
Li voet trappelt. 

1-6 Stap schuin re (met li voet beginnen) naar de 
jongen re voor je, terwijl je je re hand plat 
tegen dat van hem houdt (schouderhoogte) en 
er in 8 tellen een ronde mee draait. Li – re – li 
– re – li – re. 
Tijdens het rondje kijk je de jongen steeds in 
de ogen. 

Het meisje re voor je, komt naar je toe. Je draait 
er in 8 tellen een ronde mee, terwijl je je re hand 
plat tegen dat van het meisje houdt. Re- li – re – 
li – re – li. Tijdens het rondje kijk je het meisje 
steeds in de ogen. 

7-8 Je doet je re hand weg van dat van de jongen 
en legt je li hand in zijn re handpalm. Je zorgt 
er voor dat je terug klaarstaat om in de 
dansrichting bovenstaande 2x8 tellen van de 
prinsenpas te herhalen. (Je staat dus al met je 
gezicht naar de dansrichting, wat anders is 
dan de eerste prinsenpas, waar je met je 
gezichten naar elkaar toe stond.) 

Je wijzigt je platte hand in een 
handpalmkommetje, zodat je terug klaarstaat om 
in de dansrichting bovenstaande 2x8 tellen van 
de prinsenpas te herhalen. 

 
 Herhaal de vorige 2x8 tellen, maar met een variant op laatste tellen 7-8. 
 

 Meisjes Jongens  
Va-
riant 
7-8 
outro 

Rust. 
Beide handen in de zij. Je kijkt naar de jongen 
die zich voor je op zijn knieën zet. 

Hurken met li knie op de grond, re knie van de 
grond. Armen zijn los naast het lichaam. 

9-10 

(extra) 

Je legt je li hand op de re schouder van de 
jongen. Je plaatst je re voet op het re 
bovenbeen van de jongen. Je legt je re hand 
op je re bovenbeen. Je kijkt de jongen aan. 

Rust. Je kijkt het meisje aan. 
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Veel dansplezier! 
 
 

Tin Goossens 
Helena Rymen 

Tina Sijmons 
Christophe Van Berckelaer 

Evi Vanpachtenbeke 
 

Sportmonitoren KLJ Antwerpen 
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1.1.1.1.    MuziekMuziekMuziekMuziek    
 Ingrid Mank ‘Song that makes me laugh’ 

 
 

2.2.2.2.    StructuurStructuurStructuurStructuur    
Intro – A-Deel – Refrein – tussenstuk - A-Deel - Refrein – B-Deel – Refrein* - Refrein – C-Deel - Outro 
 
 

3. 3. 3. 3.     Gebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingen    
R: rechts 
L: links 
 
 

 4. 4. 4. 4.    Uitleg danstermenUitleg danstermenUitleg danstermenUitleg danstermen    
 

Kruishoppas RKruishoppas RKruishoppas RKruishoppas R----voet (Lvoet (Lvoet (Lvoet (L----voet)voet)voet)voet)    

Deze duurt 2 tellen, maar bestaat uit 4 halve tellen 
Tijdens de beweging maakt men elke halve tel een klein hopje op de L-voet (R-voet) 

 
1 R-knie (L-knie) opheffen 
& R-voet (L-voet) aan andere kant van L-voet (R-voet) tikken 
2 R-knie (L-knie) opheffen 
& R-voet (L-voet) neerzetten 

 
 

Slingerpas naar rechtsSlingerpas naar rechtsSlingerpas naar rechtsSlingerpas naar rechts    

Slingerpassen duren 4 tellen, maar bestaan uit 8 halve tellen. 
1 R-voet opzij zetten  

& L-voet kruisen voor R-voet 
2 R-voet opzij zetten 
& L-voet kruisen achter R-voet 
3-4 Herhaal 1-2 

 
 

SlingerpasSlingerpasSlingerpasSlingerpas naar links naar links naar links naar links    

Slingerpassen duren 4 tellen, maar bestaan uit 8 halve tellen. 
1 R-voet kruisen voor L-voet  

& L-voet opzij zetten 
2 R-voet kruisen achter R-voet 
& L-voet opzij zetten 
3-4 Herhaal 1-2 
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5.5.5.5.    Beginhouding & afsprakenBeginhouding & afsprakenBeginhouding & afsprakenBeginhouding & afspraken    
In een kring handen geven (R-hand geven, L-hand nemen), kort bij elkaar staan, gezichten naar 
binnenkant cirkel. 
Tenzij anders vermeld, worden in de kring handen gegeven (R-hand geven, L-hand nemen). 
 
 

6.6.6.6.    ReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijving    

Intro (1x8)Intro (1x8)Intro (1x8)Intro (1x8)    

1x8 Van elkaar weg 
1-4 Rust 
5-6 4 looppassen achteruit met R-voet beginnen. Laatste stap bijzetten. 
7 Tweesprong op R-voet 
8 Tweesprong op L-voet 

 

AAAA----Deel (4x8)Deel (4x8)Deel (4x8)Deel (4x8)    

Handen op de rug (L boven R) 
 

1x8 Wisselpassen (tegen de dansrichting: tegen wijzerzin) 
1-2 Wisselpas met Rechts (45° schuin naar de buiten kant van de kring) 
3-4 Wisselpas met Links (recht vooruit op de kring) 
5-6 R-voet vegen over de grond van achter naar voren, kruishoppas met R-voet 
7-8 Kruishoppas met L-voet 
2x8 Wisselpassen (tegen de dansrichting: tegen wijzerzin) 
1-2 Wisselpas met R-voet  (rechtvooruit op de kring)  

3-4 Wisselpas met L-voet (45° schuin naar binnenkan t van de kring) 
5-6 R-voet vegen over de grond van achter naar voren, kruishoppas met R-voet 
7-8 Kruishoppas met L-voet 
3x8 Bijtrekpassen naar buiten 
1-2 Bijtrekpas met R-voet naar buiten 
3-4 Halve draai over R-schouder en tegelijkertijd bijtrekpas met L-voet naar buiten 
5 Al hoppend R-voet schuin voor L-voet zetten 
6 Al hoppend L-voet schuin voor R-voet zetten 
7 Al hoppend R-voet naast L-voet zetten 
8 L-voet bijzetten 
4x8 Bijtrekpassen naar binnen 
1-2 Bijtrekpas met R-voet naar binnen 
3-4 Halve draai over R-schouder en tegelijkertijd bijtrekpas met L-voet naar binnen 
5 Al hoppend R-voet schuin voor L-voet zetten  
6 Al hoppend L-voet schuin voor R-voet zetten 
7-8 R-voet langs L-voet tikken, vervolgens 3 keer met de R-voet plat op de grond stampen 

 



 - 37 -   

Refrein (4x8)Refrein (4x8)Refrein (4x8)Refrein (4x8)    

Handen vasthouden 
 

1x8 Hoppassen (tegen de dansrichting: tegen wijzerzin) + slingerpas naar rechts 
1-2 R-voet stap hop, L-voet stap hop.  
3-4 Halve draai over R-schouder via midden van de kring terwijl achterwaarts R-voet stap 

hop, L-voet stap hop. 
5-8 Slingerpassen (naar rechts) 
2x8 Hoppassen (tegen dansrichting: tegen wijzerzin) + looppassen 
1-2 R-voet stap hop, L-voet stap hop.  
3-4 Halve draai over R-schouder via midden van de kring terwijl achterwaarts R-voet stap 

hop, L-voet stap hop. 
5-6 4 looppassen vooruit met R-voet beginnen in dansrichting: wijzerzin 
7-8 Draaien over L-schouder via het midden van de kring, terwijl 4 looppassen achter met R-

voet beginnen 
3x8 Herhaal 1x8 
4x8 Herhaal 2x8 

 

Tussenstuk (2x8)Tussenstuk (2x8)Tussenstuk (2x8)Tussenstuk (2x8)    

Handen vasthouden 
 

1x8 Naar elkaar toe en van elkaar weg 
1-2 4 looppassen naar het midden met R-voet beginnen, laatste stap bijzetten. 
3 Tweesprong op R-voet 
4 Tweesprong op L-voet 
5-6 4 looppassen achteruit met R-voet beginnen, laatste stap bijzetten. 
7 Tweesprong op R-voet 
8 Tweesprong op L-voet 

 

AAAA----deel (4x8)deel (4x8)deel (4x8)deel (4x8)    

 
 

Refrein (4x8)Refrein (4x8)Refrein (4x8)Refrein (4x8)    

 
 

BBBB----Deel (4x8)Deel (4x8)Deel (4x8)Deel (4x8)    

 A 
1x8 Traag omdraaien 
1 R-voet naar binnenkant cirkel zetten, lichaam draait mee naar binnenkant cirkel 
2 L-voet bijzetten 
3-4 Vloeiende beweging armen via voorkant naar boven brengen. Handpalmen tegen elkaar 

leggen. 
5 R-voet kruisen over L-voet 
6-8 Halve draai over L-schouder. Voeten schuiven over de grond en blijven toe. De handen 

worden losgelaten, handpalmen terug tegen elkaar leggen na draai. 
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2x8 Naar beneden en rechtkomen 
1-4 Door knieën buigen tot hurkzit. ondertussen via vloeiende beweging armen via voorkant 

naar beneden brengen. Hoofd geleidelijk naar beneden kijken 
5-8 Handen lossen, los naast het lichaam houden, weer rechtkomen, hoofd geleidelijk terug 

naar voor kijken 
3x8 Bijtrekpas en lopen 
1-2 Handen op de rug (L boven R) 

Bijtrekpas met R-voet in de dansrichting 
3-4 Halve draai over R-schouder en tegelijkertijd bijtrekpas met L-voet in dansrichting 
5-6 Handen geven (R-hand geven, L-hand nemen), 4 looppassen naar midden kring 
7-8 4 looppassen achteruit  
4x8 Hoppen en springen 
1-2 R-voet stap naar R, hop met L-hiel achter R-kuit 

L-voet stap naar L, hop met R-hiel achter L-kuit 
3-4 Herhaal stap 1 -2 
5 R-voet neerzetten 
6 L-voet neerzetten 
7-8 Halve tel rust, gevolgd door 3 sprongen met beide benen en voeten gesloten 

 

Refrein* (1x8+6)Refrein* (1x8+6)Refrein* (1x8+6)Refrein* (1x8+6)    

1x8 Hoppassen (Met dansrichting mee: wijzerzin) + slingerpas naar links 
1-2 R-voet stap hop, L-voet stap hop.  
3-4 Halve draai over R-schouder via midden van de kring terwijl achterwaarts R-voet stap 

hop, L-voet stap hop. 
5-8 Slingerpassen (naar links) 
6 Hoppassen ((Met dansrichting mee: wijzerzin) + looppassen 
1-2 R-voet stap hop, L-voet stap hop.  
3-4 Halve draai over R-schouder via midden van de kring terwijl achterwaarts R-voet stap 

hop, L-voet stap hop. 
5-6 4 looppassen vooruit met R-voet beginnen in dansrichting: tegenwijzerzin 

 

Refrein (4x8)Refrein (4x8)Refrein (4x8)Refrein (4x8)    

 
 

CCCC----deel (4x8)deel (4x8)deel (4x8)deel (4x8)    

Handen vasthouden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x8 Slingerpas naar links (wijzerzin), kruishoppass en 
1-4 Gezicht naar binnenkant kring, R-voet kruisen over L-voet, L-voet opzij zetten, R-voet 

kruisen achter L-voet, L-voet opzij zetten, R-voet kruisen voor L-voet, L-voet opzij zetten, 
R-voet kruisen achter L-voet, L-voet bijzetten 

5-8 Kruishoppas met R-voet, kruishoppas met Lvoet 
2x8 Slingerpas naar rechts (tegenwijzerzin), kruish oppassen 
1-4 L-voet kruisen voor R-voet, R-voet opzij zetten, L-voet kruisen achter R-voet, R-voet opzij 

zetten, L-voet kruisen voor R-voet, R-voet opzij zetten, L-voet kruisen achter R-voet, R-
voet bijzetten 

5-8 Kruishoppas met L-voet, kruishoppas met R-voet 
3x8 Herhaal 1x8 
4x8 Herhaal 2x8 
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Outro (2x8)Outro (2x8)Outro (2x8)Outro (2x8)    

1x8 Naar elkaar toe en van elkaar weg 
1-2 4 looppassen naar het midden met R-voet beginnen 
3 Veren op R-voet 
4 Veren op L-voet 
5-6 4 looppassen achteruit met R-voet beginnen 
7 Veren op R-voet 
8 Veren op L-voet 
2x8 Naar buiten en naar elkaar toe 
1-2 Handen op de rug (L boven R), 4 looppassen achteruit  
3 Veren op R-voet 
4 Veren op L-voet 
5-6 4 looppassen vooruit 
7 Sprong naar R op R-voet 
& Sprong naar L op L-voet 
8 Stamp met R-voet op de grond, voeten dicht 

 
 
 
 
 
 

Veel dansplezier! 
 
 

Linda Bastiaens 
Dries Bellinkx 

Lize Cox 
Sangeeta Vandervoort 

 
Sportmonitoren KLJ Limburg 
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Basisreeks Basiswimpelen :Basisreeks Basiswimpelen :Basisreeks Basiswimpelen :Basisreeks Basiswimpelen :    
‘If you can afford me’ – Katy Perry 

    
Muziekreeks Basiswimpelen :Muziekreeks Basiswimpelen :Muziekreeks Basiswimpelen :Muziekreeks Basiswimpelen :    

‘I’m A Believer’ – Smash Mouth 
    

Muziekreeks Keurwimpelen :Muziekreeks Keurwimpelen :Muziekreeks Keurwimpelen :Muziekreeks Keurwimpelen :    
‘Untouched’ – The Veronicas 
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1.1.1.1. MuziekMuziekMuziekMuziek    
 Katy Perry ‘If you can afford me’ 
 
 

2.2.2.2. Gebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingen    
 R : rechts 
 L : links 
 B : boven 
 O : onder 
 M : midden 
 A : achter 
 V : voor 
 Hh : heuphoogte 
 De basisoefeningen worden beschreven in de bundel ‘brochure wimpeltermen’ 
 
 

3.3.3.3. Beginhouding & afsprakenBeginhouding & afsprakenBeginhouding & afsprakenBeginhouding & afspraken    
Rechtopstaand, gezicht naar de jury. Handen nemen de vlag in vlagroerhouding vast. Vlag is MOV 
met punt op de grond. 
 
 

4.4.4.4. ReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijving    

Strofe 1Strofe 1Strofe 1Strofe 1    
 

Intro: 1-8 Rust  
1-4 Vlagroeren LLRR  
5-6 Vlagroeren MOV (draairichting L) 

Vlagroeren MOV (draairichting R) 
Linkervoet voor 
Halve draai over rechterschouder en 
rechtervoet voor 

7-8 Vlagroeren L  
Vlagroeren R 

Linkervoet bijzetten 

1-4 Vlagroeren LLRR  
5-6 Vlagroeren MOV (draairichting L) 

Vlagroeren MOV (draairichting R) 
Linkervoet voor 
Halve draai over rechterschouder en 
rechtervoet voor 

7-8 Vlagroeren L  
Vlagroeren R 

Linkervoet bijzetten 

1-2 2 achterwaartse wiekslagen L  
3-4 2 achterwaartse draaitjes op R Hh  
5-8 Vlag 1 + 1/4 doorgeven met gestrekte armen 

van R Hh tot MOV 
360° draaien over linkerschouder in vier 
passen LRL, R bijzetten 

1-2 2 achterwaartse wiekslagen R  
3-4 2 achterwaartse draaitjes op L Hh  
5-8 Vlag 1 + 1/2 doorgeven met gestrekte armen 

van L Hh tot R Hh 
360° draaien over rechterschouder in vier 
passen RLR, L bijzetten 
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Tussenstuk 1Tussenstuk 1Tussenstuk 1Tussenstuk 1    
 

1-4 Vlag achterwaarts oprollen in 4 draaitjes van R 
Hh tot MB 
Meekijken met vlag 

 

5-8 Vlag achterwaarts afrollen in 4 draaitjes van MB 
tot  
L Hh 
Meekijken met vlag 

 

1-3 3 draaitjes MBV BROL   
4 Telloor L  
5-7 3 draaitjes MBV BLOR   
8 Telloor R, eindigen MBV  

RefrRefrRefrRefreineineinein    
 

1-2 2 frontale draaien BROL Zijwaartse bijtrekpas L (met sprongetje)  
3-4 2 frontale draaien BLOR, doordraaien tot L Hh Halve draai over L-schouder 

Zijwaartse bijtrekpas R (met sprongetje) 
5-6 2 voorstellingsdraaitjes L  
7-8 Zon R, traag doorgaan tot MBV  
1-2 2 frontale draaien BROL Zijwaartse bijtrekpas L (met sprongetje)  
3-4 2 frontale draaien BLOR Halve draai over L-schouder 

Zijwaartse bijtrekpas R (met sprongetje) 
5-6 Platte acht RL B  
7-8 Platte acht RL O  
1-2 2 draaitjes RB BROL  
3-4 Vlag van RB naar MO 

Vlag van MO naar LB 
(V-vorm) 

 

5-6 2 draaitjes LB BLOR  
7-8 Telloor R  

Tussenstuk 2Tussenstuk 2Tussenstuk 2Tussenstuk 2    
 

1-4 Vlag R doorgeven met gestrekte armen, vlag 
rustig naar RB brengen 

 

Strofe 2Strofe 2Strofe 2Strofe 2    
 

1-2 2 draaitjes RB BROL  
3-6 2 zonnen R  
7-8 2 draaitjes RB BROL  
1-6 Zigzag met afgeronde hoeken van O naar B 

LRLRLR 
 

7-8 Telloor L   
1-2 2 draaitjes LB BLOR  
3-6 2 zonnen L  
7-8 2 draaitjes LB BLOR  
1-6 Zigzag met afgeronde hoeken van B naar O 

RLRLRL 
 

7-8 Vlag R doorgeven met gestrekte armen tot R Hh  

TussenstukTussenstukTussenstukTussenstuk 1 1 1 1    

RefreinRefreinRefreinRefrein    
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Strofe 3Strofe 3Strofe 3Strofe 3    
 

1-4 Dubbele platte acht B RRLL Voorwaartse bijtrekpas RL 
5-8 2 platte achten B RLRL Voorwaarts huppelen RLR, L bijzetten  
1-4 Dubbele platte acht O RRLL Achterwaartse bijtrekpas RL 
5-8 2 platte achten O RLRL Achterwaarts huppelen RLR, L bijzetten  
1-4 Achterwaartse wiekslag R met gestrekte arm, 

tot MBV (traag) 
Linkerhand op rug 
Meekijken met vlag 
 

 

5-6 Platte acht B LR met beide handen  
(op tekst “the pick of the pack” in liedje) 

 

1-4 Achterwaartse wiekslag L met gestrekte arm, tot 
MBV (traag) 
Rechterhand op rug 
Meekijken met vlag 

 

RefreinRefreinRefreinRefrein    

Rechterhand aan vlag bij eerste tel van refrein 
 

Refrein’Refrein’Refrein’Refrein’    
 

1-2 2 voorwaartse wiekslagen L Voorwaartse bijtrekpas L 
3-4 2 voorwaartse wiekslagen R Voorwaartse bijtrekpas R 
5-6 2 voorstellingsdraaitjes L Linkervoet bijzetten 
7-8 Zon R  
1-2 2 achterwaartse wiekslagen R Achterwaartse bijtrekpas R 
3-4 2 achterwaartse wiekslagen L Achterwaartse bijtrekpas L 
5-6 Platte acht B RL Rechtervoet bijzetten 
7-8 Platte acht O RL  
1-2 2 draaitjes RO BROL  
3-4 Vlag van RO naar MBV 

Vlag van MBV naar LO 
(omgekeerde V-vorm) 

 

5-6 2 draaitjes LO BLOR  
7-8 Vlag R doorgeven met gestrekte armen, vlag 

naar RB brengen 
 

 

EindstukEindstukEindstukEindstuk    
 

1-4 Zigzag met afgeronde hoeken van B naar O 
RLRL 

Rechterknie neerzetten bij eerste tel, 
linkerknie neerzetten bij derde tel 

5-8 Telloor R 
Telloor L 

 

1-4 Zigzag met afgeronde hoeken van B naar O 
LRLR 

Op de voeten gaan zitten in vier tellen 

5-8 Vlag L doorgeven met gestrekte armen tot MOV, 
punt van de vlag op de grond, kijken naar punt 
van de vlag 

 

 
 

Veel wimpelplezier! 
 
 

Ilse Beck 
Liesbeth Van Woensel 

 
Sportmonitoren KLJ Vlaams-Brabant 
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1. 1. 1. 1.     MuziekMuziekMuziekMuziek    
Smash Mouth ‘I’m a believer’ 

 
 

2.2.2.2.    Gebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingen    
R : rechts    Hh : heuphoogte 
L : links     Zw: zijwaarts 
B : boven    Aw : achterwaartse 
O : onder    Vw : voorwaartse 
De basisoefeningen worden beschreven in de bundel ‘brochure wimpeltermen’ 

 
 

3. 3. 3. 3.     ReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijving    
 

IntroIntroIntroIntro    
Beginh. Vlag midden voor met de punt op de grond Hurkzit met beide voeten samen 
1-4 rust  
1-6 Platte afgeronde zigzag naar B RLR rechtstaan 
7 Vlag naar MBV brengen  
8 Slag naar MOV  

 
 

Strofe 1Strofe 1Strofe 1Strofe 1    
1-4 2 Aw draaitjes op L-Hh  
5-8 Platte acht B RL  
1-4 2 Aw draaitjes op R-Hh  
5-8 Platte acht B LR, eindigen MBV  
1-4 1 + 7/8 frontale draai BLOR tot RB Zw bijtrekpas R 
5-8 Platte acht B RL -Lichaam 1/4 naar R draaien, gewicht op R-voet 

plaatsen, L-voet achter, meekijken met vlag 
-vlag met R-hand nemen, L-hand op de rug 

1-4 1 + ½ frontale draai BROL tot L-Hh -vlag terug met 2 handen nemen en lichaam 
terug naar voor draaien 
-Zw bijtrekpas L  

5-8 Vlag rondgeven L met gestrekte armen volledige draai over L-schouder 
1-6 2 + ½  Aw wiekslag R Vlag tot op R schouder 
7-8 ½ Vw wiekslag R  

+ in vloeiende beweging Vegen R  
R-voet A zetten wanneer vlag naar A, 
ondertussen gewicht op R-voet plaatsen, R-voet 
terug bijzetten wanneer vlag naar V 

1-2 Vlag naar MBV brengen  
3-6 2 Vw wiekslag L  
7-8 Vegen L tot MV L-voet A zetten wanneer vlag naar A, 

ondertussen gewicht op L-voet plaatsen, L-voet 
terug bijzetten wanneer vlag naar V 

1-8 rechtopstaande acht tekenen voor lichaam : 
MRBLMROLM 

 

1-4 Aw wiekslag RL tot MBV  
5 Slag naar MOV Kwartdraai naar R + stampen met L-voet 
6-8 rust  
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Refrein 1Refrein 1Refrein 1Refrein 1    
1-4 4 draaitjes BLOR van O naar B voor het 

lichaam 
Lopen LRLR naar voor  

5-8 Telloor R tot MBV Kwartdraai naar R 
1-4 2 zonnen R  
5-8 Telloor R tot MBV Kwartdraai naar R 
1-4 4 draaitjes BROL van B naar O voor het 

lichaam 
Lopen RLRL naar voor 

5-8 Doorgeven R tot R-Hh Kwartdraai naar R 
1-4 Vlag oprollen 2 draaitjes BROL, van R-Hh 

tot RB 
 

5-8 Vlag afrollen 2 draaitjes BLOR, van LB tot 
L-Hh 

 

1-4 Platte acht O RL R-voet V zetten, ondertussen gewicht op R-voet 
plaatsen  

5-8 Aw wiekslag R met gestrekte R-arm R-voet terug bijzetten, L-hand op de rug 
Meekijken met vlag 

1-8 Dubbele platte acht B LLRR  
1-6 Platte afgeronde zigzag naar O LRL  
7-8 Doorgeven R tot RO  

 
 

Strofe 2Strofe 2Strofe 2Strofe 2    
1-4 Vlagroeren RR R uitvallen met R-voet 
5-8 Vlagroeren LR R-voet terug bijzetten 
1-4 Vlagroeren LL L uitvallen met L-voet 
5-8 Vlagroeren RL L-voet terug bijzetten 
1-4 2 Aw wiekslag R  
5-8 Platte acht B LR  
1-4 2 Aw wiekslag L  
5-8 Platte acht B RL  
1-4 1 + ¾ Frontale draai BROL tot L-Hh  Zw bijtrekpas L  

L-arm evenwijdig met grond strekken, handpalm 
naar de grond 

5 Zon L tot R-Hh Halve draai naar L eindigen met rug naar jury 
6-8 Voorstel LR  
1-4 1 + ½ frontale draai ROLB Zw bijtrekpas L  

L-arm evenwijdig met grond strekken, handpalm 
naar de grond 

5-8 Voorstel LR Halve draai L eindigen met gezicht naar jury 
1-8 rechtopstaande acht tekenen voor lichaam : 

MLBRMLORM 
 

1-4 Aw wiekslag LR tot MBV  
5 Slag naar MOV Kwartdraai naar L + stampen met R-voet 
6-8 rust  

 
 

Refrein 2Refrein 2Refrein 2Refrein 2    
1-4 4 draaitjes BROL van O naar B voor het 

lichaam 
Lopen RLRL naar voor  

5-8 Telloor L tot MBV Kwartdraai naar L 
1-4 2 zonnen L  
5-8 Telloor L tot MBV Kwartdraai naar L 
1-4 4 draaitjes BLOR van B naar O voor het 

lichaam 
Lopen LRLR naar voor 

5-8 Doorgeven L tot L-Hh Kwartdraai naar L 
1-4 Vlag oprollen 2 draaitjes BLOR, van L-Hh 

tot LB 
 

5-8 Vlag afrollen 2 draaitjes BROL, van RB tot 
R-Hh 
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1-4 Platte acht O LV L-voet V zetten, ondertussen gewicht op L-voet 
plaatsen  

5-8 Aw wiekslag L met gestrekte L-arm L-voet terug bijzetten, R-hand op de rug 
Meekijken met vlag 

1-8 Dubbele platte acht B RRLL  
1-6 Platte afgeronde zigzag naar O RLR  
7-8 Doorgeven L tot MOV  

 
TussenstukTussenstukTussenstukTussenstuk    
 
 
Groep 1 (*)Groep 1 (*)Groep 1 (*)Groep 1 (*)    

1-6 Omgekeerde zigzag met rechte hoeken van 
O naar B RLRLRL 

Naar voor lopen RLRLRL 
Lichaam is lichtjes naar voor gebogen, 
geleidelijk rechtkomen 

7-8 Vlag zwaaien B RL (vlag in rechte lijn van 
RB naar LB brengen) 

Looppas ter plaatse RL 

1-4 Voorstel RL Driesprong RL 
5-6 Voorstel R Halve draai R naar A en driesprong R 
7-8 Voorstel L Driesprong L 
1-6 Omgekeerde zigzag met rechte hoeken van 

O naar B RLRLRL 
Naar voor lopen RLRLRL 
Lichaam is lichtjes naar voor gebogen, 
geleidelijk rechtkomen 

7-8 Vlag zwaaien B RL (vlag in rechte lijn van 
RB naar LB brengen) 

Looppas ter plaatse RL 

1-4 Voorstel RL Driesprong RL 
5-6 Voorstel R Halve draai R naar V en driesprong R 
7-8 Voorstel L Driesprong L 

 
 

Groep 2 (*) Groep 2 (*) Groep 2 (*) Groep 2 (*) � tijdens doorgeven halve draai L naar Atijdens doorgeven halve draai L naar Atijdens doorgeven halve draai L naar Atijdens doorgeven halve draai L naar A    
1-6 Omgekeerde zigzag met rechte hoeken van 

O naar B RLRLRL 
Naar voor lopen RLRLRL 
Lichaam is lichtjes naar voor gebogen, 
geleidelijk rechtkomen 

7-8 Vlag zwaaien B RL (vlag in rechte lijn van 
RB naar LB brengen) 

Looppas ter plaatse RL 

1-4 Voorstel RL Driesprong RL 
5-6 Voorstel R Halve draai R naar V en driesprong R 
7-8 Voorstel L Driesprong L 
1-6 Omgekeerde zigzag met rechte hoeken van 

O naar B RLRLRL 
Naar voor lopen RLRLRL 
Lichaam is lichtjes naar voor gebogen, 
geleidelijk rechtkomen 

7-8 Vlag zwaaien B RL (vlag in rechte lijn van 
RB naar LB brengen) 

Looppas ter plaatse RL 

1-4 Voorstel RL Driesprong RL 
5-6 Voorstel R driesprong R (naar V blijven) 
7-8 Voorstel L Driesprong L 

(*) de verdeling van deze groepen is zelf te kiezen  naargelang gekozen groepsopstelling 
 
 

Terug samen :Terug samen :Terug samen :Terug samen :    
1-6 2 + ½  Aw wiekslag R Vlag tot op R schouder 
7-8 ½ Vw wiekslag R  

+ in vloeiende beweging Vegen R  
R-voet A zetten wanneer vlag naar A, 
ondertussen gewicht op R-voet plaatsen, R-voet 
terug bijzetten wanneer vlag naar V 

1-2 Vlag naar MBV brengen  
3-6 2 Vw wiekslag L  
7-8 Vegen L tot MV L-voet A zetten wanneer vlag naar A, 

ondertussen gewicht op L-voet plaatsen, L-voet 
terug bijzetten wanneer vlag naar V 
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1-8 rechtopstaande acht tekenen voor lichaam : 
MRBLMROLM 

 

1-4 Aw wiekslag RL tot MBV  
5 Slag naar MOV Groep A: Kwartdraai naar R + stampen met L-

voet 
Groep B: Kwartdraai naar L + stampen met R-
voet 
 

6-8 rust  
 

Refrein 3 Refrein 3 Refrein 3 Refrein 3 ���� groep A (groep links tov jury) groep A (groep links tov jury) groep A (groep links tov jury) groep A (groep links tov jury)    
1-4 4 draaitjes BLOR van O naar B voor het 

lichaam 
Lopen LRLR naar voor 

5-8 Telloor R tot MBV Kwartdraai naar R 
1-4 2 zonnen R  
5-8 Telloor R tot MBV Kwartdraai naar R 
1-4 4 draaitjes BROL van B naar O voor het 

lichaam 
Lopen RLRL naar voor 

5-8 Doorgeven R tot R-Hh Kwartdraai naar R 
1-4 Vlag oprollen 2 draaitjes BROL, van R-Hh 

tot RB 
 

5-8 Vlag afrollen 2 draaitjes BLOR, van LB tot 
L-Hh 

 

1-4 Platte acht O RL R-voet V zetten, ondertussen gewicht op R-voet 
plaatsen  

5-8 Aw wiekslag R met gestrekte R-arm R-voet terug bijzetten, L-hand op de rug 
Meekijken met vlag 

1-8 Dubbele platte acht B LLRR  
1-6 Platte afgeronde zigzag naar O LRL  
7-8 Doorgeven R   
1-4 Telloor R met 1 hand tot MBV  
5-6 Slag van MBV tot MOV  
7-8 Rust  

 
 

Refrein 3 Refrein 3 Refrein 3 Refrein 3 ���� groep B (groep rechts tov jury) groep B (groep rechts tov jury) groep B (groep rechts tov jury) groep B (groep rechts tov jury)    
1-4 4 draaitjes BROL van O naar B voor het 

lichaam 
Lopen RLRL naar voor 

5-8 Telloor L tot MBV Kwartdraai naar L 
1-4 2 zonnen L  
5-8 Telloor L tot MBV Kwartdraai naar L 
1-4 4 draaitjes BLOR van B naar O voor het 

lichaam 
Lopen LRLR naar voor 

5-8 Doorgeven L tot L-Hh Kwartdraai naar L 
1-4 Vlag oprollen 2 draaitjes BLOR, van L-Hh 

tot LB 
 

5-8 Vlag afrollen 2 draaitjes BROL, van RB tot 
R-Hh 

 

1-4 Platte acht O LV L-voet V zetten, ondertussen gewicht op L-voet 
plaatsen  

5-8 Aw wiekslag L met gestrekte L-arm L-voet terug bijzetten, R-hand op de rug 
Meekijken met vlag 

1-8 Dubbele platte acht B RRLL  
1-6 Platte afgeronde zigzag naar O RLR  
7-8 Doorgeven L   
1-4 Telloor L met 1 hand tot MBV  
5-6 Slag van MBV tot MOV  
7-8 Rust  
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Refrein 4Refrein 4Refrein 4Refrein 4    
1-4 Vlag oprollen 4 draaitjes BROL, van R-Hh 

tot RB 
 

5-6 Slag van RB tot LO  
7-8 Vlag naar L-Hh brengen  
1-4 Vlag afrollen 4 draaitjes BLOR, van L-Hh tot 

LB 
 

5-6 Slag van LB tot RO  
7-8 Vlag naar R-Hh brengen  
1-8 Vlagroeren LRLR R-voet L voor zetten, ondertussen. gewicht op 

R-voet zetten, L-voet opheffen 
R-voet terug bijzetten, L-voet bijzetten  

1-8 Vlagroeren LRLR L-voet R voor zetten, ondertussen. gewicht op 
L-voet zetten, R-voet opheffen 
L-voet terug bijzetten, R-voet bijzetten  

 
 

GrondstukGrondstukGrondstukGrondstuk    
1-4 1 + ¼ Frontale draai ORBL tot R-Hh  
5-8 7/8 frontale draai OLBR tot R-Hh Hurkzit met L-voet voor  
1-4 V-vorm maken van RB naar MOV tot LB  
5-8 V-vorm maken van LB naar MOV tot RB  
1-4 Golfjes van RB tot L Hh  
5-8 Voorstel R, voorstel L  
1-8 Telloor R 

Telloor L  
In kleermakerszit gaan zitten, te beginnen met 
L-voet bij 1e telloor 

1-4 Vlag oprollen 2 draaitjes BLOR, van LO tot 
LB 

 

5-8 Vlag afrollen 2 draaitjes BROL, van RB tot 
RO 

 

1-4 Golfjes van R naar L  
5-8 Voorstel R, voorstel L  
1-4 Golfjes van L naar R  
5-8 Voorstel L, voorstel R  
1-4 Vlag oprollen 2 draaitjes BROL, van RO tot 

RB 
 

5-8 Vlag afrollen 2 draaitjes BLOR, van LB tot 
LO 

 

1-4 Aw wiekslag L tot L-schouder  
5-8 Vlag langs zij tot MV brengen  
1-4 Aw wiekslag R tot R-schouder  
5-8 Vlag langs zij tot MOV brengen  

 
 

EindhoudingEindhoudingEindhoudingEindhouding 
Vlag MOV met punt van de vlag op de grond. Handen in de schoot.  

 
 
 

Veel wimpelplezier! 
 
 

Evelyne De Vlieger 
Katleen Van Uytfanghe 

Inge De Gendt 
Charlotte Dereu 
Verena Pynaert 

 
Wimpelmonitrices  Oost-Vlaanderen 
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1. Muziek: 
The Veronicas ‘Untouched’ 

 
 

2. Afkortingen: 
B: boven     Hh: heuphoogte 
O: onder     Rv: rechtervoet 
M: midden    Lv: linkervoet 
V: voor     Lb: linkerbeen 
A: achter     Rb: rechterbeen 
L: links     La: linkerarm 
R: rechts     Ra: rechterarm 
Vw: voorwaarts    Lh: linkerhand 
Aw: achterwaarts    Rh: rechterhand 
Sch: schouder 

 
 

3.  Tabel: 
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 
 
De cijfers uit tabel 2,4 en 6 komen steeds overeen en moeten gelijktijdig uitgevoerd worden. 

 
 

4. Beginhouding: 
Voeten bij elkaar, gezicht naar jury, vlag MBV 

 
 
FIGUUR 1 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1-4 3,4,5,6 Afgeronde zig zag LRLRL 

van B naar O tussen 
schouder/ heupbreedte 

  3,4,5,6 Door knieën zakken tot 
hurkzit, kijken naar vlag  

 1,2,7,8 Rust     
5-8 1-8 Rust      
1-4 3,4,5,6 Omgekeerde afgeronde zig 

zag RLRLR van O naar B 
tussen schouder/ 
heupbreedte 

  3,4,5,6 Rechtstaan 

 1,2,7,8 Afgeronde zig zag LRLRL 
van B naar O tussen 
schouder/ heupbreedte 

  1,2,7,8 Door knieën zakken tot 
hurkzit, kijken naar vlag 

5-8 1-8 Rust     
1-4 3,4,5,6 Rust     
 1,2,7,8 Omgekeerde afgeronde zig 

zag RLRLR van O naar B 
tussen schouder/ 
heupbreedte 

  1,2,7,8 Rechtstaan 

5-8 1-8 Rust     
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VERPLAATSING FIGUUR 1 -> FIGUUR 2 (A) 
 
1-4 1,2 Telloor naar R, eindigen 

vlag MBV 
  1,2 Stap Rv, kwartdraai naar 

R en Lv bij 
 3,4 Telloor naar R, eindigen 

vlag MBV 
3,4 Naar rechts 3,4 Grote stap Rv, kwartdraai 

naar R en Lv bij 
 7,8 Telloor naar L, eindigen 

vlag MBV 
  7,8 Stap Lv, kwartdraai naar 

L en Rv bij 
 5,6 Telloor naar L, eindigen 

vlag MBV 
5,6 Naar rechts 5,6 Grote stap Lv, kwartdraai 

naar L en Rv bij 
5-8 
1-2 

1-8 Rust     

 
 
VERPLAATSING FIGUUR 1 -> FIGUUR 2 (B) 
 
1-4 1-8 Aw wiekslag R - L 1-8 Naar V 1-8 Stap Rv en Lb hop, stap Lv 

en Rb hop 
5-8 1-8 Afgeronde zig zag RLRL 

van B naar O 
3,4,5,6 Naar V 3,4,5,6 4 looppassen naar V, 

beginnen met Rv 
   1,2,7,8 Naar A 1,2,7,8 4 looppassen naar A, 

beginnen met Rv 
1-4 1-8 Aw wiekslag R - L 1-8 Naar V 1-8 Stap Rv en Lb hop, stap Lv 

en Rb hop 
5-8 1-8 Afgeronde zig zag RLRL 

van B naar O 
3,4,5,6 Naar V 3,4,5,6 4 looppassen naar V, 

beginnen met Rv 
   1,2,7,8 Naar A 1,2,7,8 4 looppassen naar A, 

beginnen met Rv 
 
 
FIGUUR 2 
 
1-4 1,2,3,4 2 ½ zonnen L   1,2,3,4 Kwartdraai naar L (gezicht 

jury), stap Lv en Rv bij 
 5,6,7,8 2 ½ zonnen R   5,6,7,8 Kwartdraai naar R (gezicht 

jury), stap Rv en Lv bij 
5-7 1,2,3,4 3 draaitjes BLOR op L Hh   1,2,3,4 Lv stap opzij, lichaam draaien 

naar L en licht voorover 
buigen 

 5,6,7,8 3 draaitjes BROL op R Hh   5,6,7,8 Rv stap opzij, lichaam 
draaien naar R en licht 
voorover buigen 

8 1,2,3,4 Vlag terug naar MBV 
brengen 

  1,2,3,4 
 

Lv terug bij Rv plaatsen en 
lichaam terug recht 

 5,6,7,8 Vlag terug naar MBV 
brengen 

  5,6,7,8 Rv terug bij Lv plaatsen en 
lichaam terug recht 

1-4 1,2,3,4 2 ¼ zonnen R   1,2,3,4 Lichaam rechtop, Lv bij 
 5,6,7,8 2 ¼ zonnen L   5,6,7,8 Lichaam rechtop, Rv bij 
5-7 1,2,3,4 3 draaitjes BROL op R Hh   1,2,3,4 Rv stap opzij, lichaam 

draaien naar R en licht 
voorover buigen 

 5,6,7,8 3 draaitjes BLOR op L Hh   5,6,7,8 Lv stap opzij, lichaam draaien 
naar L en licht voorover 
buigen 

8 1-8  Rust     
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VERPLAATSING FIGUUR 2 -> FIGUUR 3 
 
1-2 1,2,3,4 Voorstel L tot Hh   1,2,3,4 1/8 draai naar L, Rv terug bij 

Lv plaatsen 
 5,6,7,8 Voorstel R tot Hh   5,6,7,8 1/8 draai naar L, Lv terug bij 

Rv plaatsen 
3-6 1,3 1 en ½ frontale draai 

BROL tot R Hh 
  1,3 Bijtrekpas naar R 

 5,7 1 en ½ frontale draai 
BLOR tot L Hh 

  5,7 Bijtrekpas naar R 

 6,8 1 en ½ frontale draai 
BLOR tot L Hh 

  6,8 Bijtrekpas naar L 

 2,4 1 en ½ frontale draai 
BROL tot R Hh 

  2,4 Bijtrekpas naar L 

7-8 1-8 Rust     
 
 
FIGUUR 3 
 
1-8 1,2,5,6 2 platte achten O, RLRL     
 3,4,7,8 2 platte achten O, LRLR     
1-4 1,2,5,6 2 draaitjes op R Hh BROL    Stap Rv opzij, lichaam draait 

mee richting R 
 3,4,7,8 2 draaitjes op L Hh BLOR    Stap Lv opzij, lichaam draait 

mee richting L 
5-8 1,2,5,6 Vlag langs V naar L Hh, 2 

draaitjes op L Hh BLOR 
   Halve draai met lichaam over 

L Sch, voeten blijven staan 
 3,4,7,8 Vlag langs V naar R Hh, 2 

draaitjes op R Hh BROL 
   Halve draai met lichaam over 

R Sch, voeten blijven staan 
 
 
VERPLAATSING FIGUUR 3 -> FIGUUR 4 (A) 
 
1-8 1,2,5,6 Aw wiekslag RLRL, vlag 

tot MBV 
1,2,5,6 Gezicht naar 

de plaats waar 
je naartoe 
moet, rug naar 
jury bij draaitje 

1 Grote verre hoppassen naar 
A, RLR en Lv bij 

     2 Verre hoppassen naar A, 
RLR en Lv bij 

     5 Hoppassen naar A, RLR en 
Lv bij 

     6 Kleine hoppassen lichtjes 
naar A, RLR en Lv bij 

 3,4,7,8 Aw wiekslag RLRL, vlag 
tot MBV 

3,4,7,8 Gezicht naar 
jury 

3 Kleine hoppassen lichtjes 
naar V, LRL en Rv bij 

     4 Hoppassen naar V, LRL en 
Rv bij 

     7 Verre hoppassen naar V, LRL 
en Rv bij 

     8 Grote verre hoppassen naar 
V, LRL en Rv bij 

 
 
VERPLAATSING FIGUUR 3 -> FIGUUR 4 (B) 
 
1-2 1,2,5,6 2 draaitjes RB BROL     
 3,4,7,8 2 draaitjes RB BROL     
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VERPLAATSING FIGUUR 3 -> FIGUUR 4 (C) 
 
3-4 1,2,5,6 2 draaitjes LO BLOR   1,2,5,6 Halve draai over L sch, 

gezicht naar jury 
 3,4,7,8 2 draaitjes LO BLOR     
 
 
FIGUUR 4 
 
5-6 1,2,5,6 2 draaitjes LB BLOR     
 3,4,7,8 2 draaitjes LB BLOR     
7  1-8 1 draaitje RO BROL     
8 1-8 Vlag naar RB brengen   1-8 Lh op de rug, Ra strekken 

en meekijken met vlag  
1-4 7,8 Vlinder van RB naar LB   7,8 Rh op de rug 
5-8 3,4 Vlinder van RB naar LB   3,4 Rh op de rug 
1-4 5,6 Vlinder van RB naar LB   5,6 Rh op de rug 
5-8 1,2 Vlinder van RB naar LB   1,2 Rh op de rug 
1-2 1 Vlag van LB tot MO en 

naar RB (V-vorm) 
  1 2 handen terug aan vlag 

 2,3,4,5,6,7,8 Rust     
2-3 2 Vlag van LB tot MO en 

naar RB (V-vorm) 
  2 2 handen terug aan vlag 

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

 
Vlag van LB tot MO en 
naar RB (V-vorm) 

  3 2 handen terug aan vlag 

 1,2,3,4,6,7,8 Rust     
4-5 6 Vlag van LB tot MO en 

naar RB (V-vorm) 
  4 2 handen terug aan vlag 

 1,2,3,4,5,7,8 Rust     
5-6 3 Vlag van LB tot MO en 

naar RB (V-vorm) 
  5 2 handen terug aan vlag 

 1,2,4,5,6,7,8 Rust     
6-7 4 Vlag van LB tot MO en 

naar RB (V-vorm) 
  6 2 handen terug aan vlag 

 1,2,3,5,6,7,8 Rust     
7-8 7 Vlag van LB tot MO en 

naar RB (V-vorm) 
  7 2 handen terug aan vlag 

 1,2,3,4,5,6,8 Rust     
8-1 8 Vlag van LB tot MO en 

naar RB (V-vorm) 
  8 2 handen terug aan vlag 

 1,2,3,4,5,6,7 Rust     
2 1-8 Rust     
 
 
VERPLAATSING FIGUUR 4 -> FIGUUR 5 (A) 
 
3-4 1,2,3,4 Vlag zwaaien B LR (vlag 

in rechte lijn van LB naar 
RB brengen) 

    

 5,6,7,8 Rust     
5-8 1,2,3,4 4 Draaitjes BLOR van MB 

tot MO 
   Looppas naar A, beginnen 

met Rv 
 5,6,7,8 4 Draaitjes BLOR van MB 

tot MO 
   Looppas naar V, beginnen 

met Rv 
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VERPLAATSING FIGUUR 4 -> FIGUUR 5 (B) 
 
1-8 1,2,3,4 Vlagroeren RLRL 1,2,3,4 Naar R opzij 1,2,3,4 Lv over Rv, Rv opzij, Lv 

achter Rv, Rv opzij, Lv over 
Rv, Rv opzij, Lv achter Rv, 
Rv bij (slingerpas, al 
huppelend) 

 5,6,7,8 Vlagroeren LRLR 5,6,7,8 Naar L opzij 5,6,7,8 Rv over Lv, Lv opzij, Rv 
achter Lv, Lv opzij, Rv over 
Lv, Lv opzij, Rv achter Lv, Lv 
bij (slingerpas, al huppelend) 

 
 
VERPLAATSING FIGUUR 4 -> FIGUUR 5 (C) 
 
1-8 1,2,3,4 Vlag doorgeven L met 

gestrekte armen tot MBV 
1,2,3,4 Lichtjes naar L 

opschuiven 
tijdens draai 

1,2,3,4 Looppas en rond je eigen as 
draaien, beginnen langs L 
(over L Sch), gezichten naar 
elkaar en vlaggen in een 
punt 

 5,6,7,8 Vlag doorgeven R met 
gestrekte armen tot MBV 

5,6,7,8 Lichtjes naar R 
opschuiven 
tijdens draai 

5,6,7,8 Looppas en rond je eigen as 
draaien, beginnen langs R 
(over R Sch), gezichten naar 
elkaar en vlaggen in een 
punt 

 
 
FIGUUR 5 
 
1-4 1-8 Afgeronde zig zag van B 

naar O, LRLR 
  1-8 Door benen gaan, zitten op 

voeten 
5-8 1-8 Omgekeerde afgeronde 

zig zag van O naar B, 
LRLR 

  1-8 Rechtzitten op knieën  

1-2 1-8 Vlag op L Hh   1-8 1/8ste draai naar L met 
lichaam, je kijkt mee in de 
richting van de vierkant 

3-4 1-8 Vlag naar MV    1-8 Lv zetten, L knie omhoog 
5-6 1-8 Punt vlag recht omhoog   1-8 Meekijken met vlag 
7-8 1-8 Vlag naar MV     
1-2 1-8 Vlag op R Hh   1-8 L knie neer, 1/4de draai naar 

R met je lichaam, je kijkt mee 
in de richting van de vierkant 

3-4 1-8 Vlag naar MV   1-8 Rv zetten, R knie omhoog 
5-6 1-8 Punt vlag recht omhoog   1-8 Meekijken met vlag 
7-8 1-8 Vlag naar MV      
 
 
VERPLAATSING FIGUUR 5 -> FIGUUR 6 
 
1-2 1-8 Aw wiekslag R   1-8 Rechtstaan 
3-4 1-8 Aw wiekslag L   1-8 Lv bij 
5-8 1-8 Platte 8’en O, RLRL     
1-7 1-8 Vlag doorgeven R met 

gestrekte armen tot MOV 
1-8 Kring maken 1-8 Looppas naar V 

8 1-8 Vlag MOV   1-8 Gezichten naar binnenkant 
kring, La gestrekt naar 
binnenkant kring en 
handpalm naar O gericht 
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FIGUUR 6 
 
1-2 1-8 Vlag van MO naar RB 

zwaaien  
1-8 Naar buiten, 

kring groter 
maken 

1-8 Uitval met Rv naar buiten van 
de kring, gezicht naar 
buitenkant van de kring 

 
 
VERPLAATSING FIGUUR 6 -> FIGUUR 7 (A) 
 
3-6 1-8 2 Vw wiekslagen langs R 1-8 Stappen naar 

buiten 
1-8 Stappen RL 

7-8 2,5,7,4 Aw wiekslag langs R   2,5,7,4 Halve draai over R Sch, 
gezicht terug naar binnenkant 
kring 

 3,1,6,8 Vw wiekslag langs L    Rv bij 
 
 
VERPLAATSING FIGUUR 6 -> FIGUUR 7 (B) 
 
1-4 1-8 Zon naar R tot MBV     
 
 
VERPLAATSING FIGUUR 6 -> FIGUUR 7 (C) 
 
5-8 1-8 2 frontale draaien BROL   1-8 Bijtrekpas naar L, La gestrekt 

opzij 
1-8 1-8 Draaitje O, BLOR en 

doordraaien naar boven 
telloor langs L (viooltje)  

  1-8 Licht voorover buigen, Lh op 
de rug 

1-8 1-8 Vlagroeren O, LRLR 1-8 Koppels 
maken, ruggen 
tegen elkaar 

1-8 Rv over Lv, Lv zij, Rv achter 
Lv, Lv bij (slingerpas) 

 
 
FIGUUR 7 
 
1-2 1-8 ¾ Aw wiekslag L tot naast 

L Sch 
  1-8 Lichaam ¼ draaien naar R, 

uitval Lv A, gezichten naar 
elkaar, lichtjes door benen 
buigen 

3-4 1-8 Draaitje RB BROL    Terug rechtstaan, ruggen 
tegen elkaar 

5-8 1-8 Afgeronde zig zag van MB 
tot MV, LRLR 

    

1-2 1-8 ¾ Aw wiekslag R tot naast 
R Sch 

  1-8 Lichaam ¼ draaien naar L, 
uitval Rv A, gezichten naar 
elkaar, lichtjes door benen 
buigen 

3-4 1-8 Draaitje MBV BLOR    Lichaam lichtjes voorover 
buigen 

5-8 1-8 4 Draaitjes van B naar O 
BLOR 

    

1-2 1-8 Vlag van O langs B tot R 
Hh 

  1-8 Terug rechtstaan (1/4 draai 
naar R), Rv bijzetten, ruggen 
tegen elkaar, vlag overnemen 
van de partner 

3-4 1-8 Vlag overnemen van 
partner 

    

5-6 1-8 Frontale draai BROL te 
beginnen en eindigen bij L 
Hh  

  1-8 Ra gestrekt opzij houden, 
nadien eigen vlag terug 
aanpakken 
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7-8 1-8 Eigen vlag terug 
aanpakken 

    

 
 
VERPLAATSING FIGUUR 7 -> FIGUUR 8 (A) 
 
1-8 1-8 2 platte achten RO met 

Rh, opzij van je lichaam, 
VO;RO;VO;RO 

  1-8 Lh op rug, 4 passen naar V 
stappen RLRL  

 
 
VERPLAATSING FIGUUR 7 -> FIGUUR 8 (B) 
 
1-4 4,8 Vlag L doorgeven met 

gestrekte armen van RO 
naar schuin RB 

   Lh op de rug 

 1,5 Vlag L doorgeven met 
gestrekte armen van RO 
naar schuin RB 

  1,5 Halve draai over L Sch, 
gezicht naar V, Lh op de rug 

 2,3 Vlag L doorgeven met 
gestrekte armen van RO 
naar schuin RB 

  2,3 Kwartdraai over L Sch, 
gezicht naar V, Lh op de rug 

 6,7 Vlag L doorgeven met 
gestrekte armen van RO 
naar schuin RB 

  6,7 Kwartdraai over R Sch, 
gezicht naar V, Lh op de rug 

5-8 1-8 Rust     
 
 
FIGUUR 8 
 
1-4 8,5 Vlag van schuin RB naar 

L op de grond, 
horizontaal naast lichaam 

   Door knieën gaan tot 
hurkhouding, Lh zetten L van 
je en op je Lzij vallen, benen 
langs R opzij (LB gebogen en 
Rb lichtjes gestrekt, steunend 
op Lh) 

 6,2,7,3,4,1 Rust      
5-8 1-8 Rust     
1-4 6,2,7,3 Vlag van schuin RB naar 

L op de grond, 
horizontaal naast lichaam 

   Door knieën gaan tot 
hurkhouding, Lh zetten L van 
je en op je Lzij vallen, benen 
langs R opzij (LB gebogen en 
Rb lichtjes gestrekt, steunend 
op Lh) 

 4,1,8,5 Rust     
5-8 1-8 Rust     
1-4 4,1 Vlag van schuin RB naar 

L op de grond, 
horizontaal naast lichaam 

   Door knieën gaan tot 
hurkhouding, Lh zetten L van 
je en op je Lzij vallen, benen 
langs R opzij (LB gebogen en 
Rb lichtjes gestrekt, steunend 
op Lh) 

 8,5,6,2,7,3 Rust      
5-8 1-8 Rust      
1-2 1-8 Rust     
3-8 1-8 Kwartdraai R en terwijl 

golfjes van L Hh naar R 
Hh 

  1-8 Benen lichtjes buigen, 
lichaam een kwart naar R 
draaien, L Sch is naar jury 

1-4 1-8 Vlag doorgeven onder de 
benen van R Hh naar L 
Hh 

  1-8 Knieën optrekken en voeten 
van de grond, steunen op 
achterwerk, voeten terug op 
grond plaatsen 
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5-8 1-8 Vlag doorgeven onder de 
benen van L Hh naar R 
Hh 

  1-8 Knieën optrekken en voeten 
van de grond, steunen op 
achterwerk 

1-4 1-8 Vlag voor je brengen en 
4 draaitjes van boven je 
voeten naar boven je 
gezicht BLOR 

  1-8 Benen terug strekken, gaan 
liggen 

5-8 1-8 4 draaitjes van boven je 
gezicht naar boven je 
voeten BROL 

  1-8 Terug rechtzitten 

1-4 1-8 Telloor naar L   1-8 Benen in kleermakerszit 
5-8 1-8 Platte acht L-R     
1-2 1-8 Voorstel naar L   1-8 Benen langs R naast je poep 

leggen en rechtzitten op 
knieën, lichaam draait ¼ naar 
L (gezicht naar jury) 

3-4 1-8 Voorstel naar R     
5-8 1,6 Dubbele platte achten B 

LLRR 
  1,6 Lv zetten, Rv zetten 

(rechtstaan) 
 4,2 Dubbele platte achten O 

LLRR 
    

 7,5 Dubbele platte achten B 
LLRR 

    

 3,8 Dubbele platte achten O 
LLRR 

    

1-4 1,6 Dubbele platte achten O 
LLRR 

    

 4,2 Dubbele platte achten B 
LLRR 

  4,2 Lv zetten, Rv zetten 
(rechtstaan) 

 7,5 Dubbele platte achten O 
LLRR 

    

 3,8 Dubbele platte achten B 
LLRR 

    

5-8 1,6 Dubbele platte achten B 
LLRR 

    

 4,2 Dubbele platte achten O 
LLRR 

    

 7,5 Dubbele platte achten B 
LLRR 

  7,5 Lv zetten, Rv zetten 
(rechtstaan) 

 3,8 Dubbele platte achten O 
LLRR 

    

1-4 1,6 Dubbele platte achten O 
LLRR 

    

 4,2 Dubbele platte achten B 
LLRR 

    

 7,5 Dubbele platte achten O 
LLRR 

    

 3,8 Dubbele platte achten B 
LLRR 

  3,8 Lv zetten, Rv zetten 
(rechtstaan) 

5-8 1,6 Dubbele platte achten B 
LLRR 

    

 4,2 Dubbele platte achten O 
LLRR 

    

 7,5 Dubbele platte achten B 
LLRR 

    

 3,8 Dubbele platte achten O 
LLRR 
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VERPLAATSING FIGUUR 8 -> FIGUUR 9 (A) 
 
1-2 1-8 2 draaitjes BLOR L 

schuin V 
  1-8 Uitval Lv schuin voor, lichtjes 

voorover buigen 
3-4 1-8 Telloor naar R   1-8  Lv terug bijzetten 
5-8 1-8 Vlag doorgeven R met 

gestrekte armen tot MBV 
    

1-2 8,5 Vlag zwaaien B RL (vlag 
in rechte lijn van RB naar 
LB brengen) 

8,5 Naar R 
verplaatsen 

8,5 Zijwaartse looppas naar R  
( Rv opzij, Lv bij) 

 3,7 Vlag zwaaien B RL 3,7 Naar A 
verplaatsen 

3,7 Achterwaartse looppas 
beginnen met Rv, R-L 

 4,1 Vlag zwaaien B RL 4,1 Naar L 
verplaatsen 

4,1 Zijwaartse looppas naar L  
( Lv opzij, Rv bij) 

 6,2 Vlag zwaaien B RL 6,2 Naar V 
verplaatsen 

6,2 Voorwaartse looppas 
beginnen met Rv, R-L 

3-4 8,5 Frontale draai BROL 8,5 Naar R 
verplaatsen 

8,5 Zijwaartse looppas naar R, 
(Rv opzij, Lv bij) 

 3,7 Frontale draai BROL 3,7 Naar A 
verplaatsen 

3,7 Achterwaartse looppas, R-L 

 4,1 Frontale draai BROL 4,1 Naar L 
verplaatsen 

4,1 Zijwaartse looppas naar L  
(Lv opzij, Rv bij) 

 6,2 Frontale draai BROL 6,2 Naar V 
verplaatsen 

6,2 Voorwaartse looppas, R-L 

5-6 8,5 Vlag zwaaien B RL 8,5 Naar R 
verplaatsen 

8,5 Zijwaartse looppas naar R  
( Rv opzij, Lv bij) 

 3,7 Vlag zwaaien B RL 3,7 Naar A 
verplaatsen 

3,7 Achterwaartse looppas 
beginnen met Rv, R-L 

 4,1 Vlag zwaaien B RL 4,1 Naar L 
verplaatsen 

4,1 Zijwaartse looppas naar L  
( Lv opzij, Rv bij) 

 6,2 Vlag zwaaien B RL 6,2 Naar V 
verplaatsen 

6,2 Voorwaartse looppas 
beginnen met Rv, R-L 

7-8 8,5 Frontale draai BROL 8,5 Naar R 
verplaatsen 

8,5 Zijwaartse looppas naar R 
(Rv opzij, Lv bij) 

 3,7 Frontale draai BROL 3,7 Naar A 
verplaatsen 

3,7 Achterwaartse looppas, R-L 

 4,1 Frontale draai BROL 4,1 Naar L 
verplaatsen 

4,1 Zijwaartse looppas naar L  
(Lv opzij, Rv bij) 

 6,2 Frontale draai BROL 6,2 Naar V 
verplaatsen 

6,2 Voorwaartse looppas, R-L 

 
 
VERPLAATSING FIGUUR 8 -> FIGUUR 9 (B) 
 
1-2 1-8 2 Draaitjes BROL schuin 

RV 
  1-8 Uitval Rv schuin voor, lichtjes 

voorover buigen 
3-4 1-8 Telloor naar L   1-8 Rv terug bijzetten 
5-8 1-8 Vlag doorgeven L met 

gestrekte armen tot MBV 
   Met gestrekte armen 

1-2 8 Vlag zwaaien B LR (vlag 
in rechte lijn van LB naar 
RB brengen) 

8 Kruis maken 8 Zijwaartste looppas naar R 

 3 Vlag zwaaien B LR  3 Kruis maken 3 Looppas naar A, beginnen 
met Rv 

 1 Vlag zwaaien B LR  1 Kruis maken 1 Zijwaartste looppas naar L 
 6 Vlag zwaaien B LR  6 Kruis maken 6 Looppas naar V, beginnen 

met Rv 
 2,5,4,7 Vlag zwaaien B LR    2,5,4,7 Looppas ter plaatse 
3-4 8 Frontale draai BLOR 8 Kruis maken 8 Zijwaartste looppas naar R 
 3 Frontale draai BLOR 3 Kruis maken 3 Looppas naar A, beginnen 

met Rv 
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 1 Frontale draai BLOR 1 Kruis maken 1 Zijwaartste looppas naar L 
 6 Frontale draai BLOR 6 Kruis maken 6 Looppas naar V, beginnen 

met Rv 
 2,5,4,7 Frontale draai BLOR   2,5,4,7 Looppas ter plaatse 
5-6 8 Vlag zwaaien B LR  8,5 Kruis maken 8 Zijwaartste looppas naar R 
 3 Vlag zwaaien B LR  7,3 Kruis maken 3 Looppas naar A, beginnen 

met Rv 
 1 Vlag zwaaien B LR  4,1 Kruis maken 1 Zijwaartste looppas naar L 
 6 Vlag zwaaien B LR  6,2 Kruis maken 6 Looppas naar V, beginnen 

met Rv 
 2,5,4,7 Vlag zwaaien B LR    2,5,4,7 Looppas ter plaatse 
7-8 8 1 en ¼ frontale draai 

BLOR  tot L Hh 
8,5 Kruis maken 8,5 Zijwaartste looppas naar R 

 3 1 en ¼ frontale draai 
BLOR  tot L Hh 

7,3 Kruis maken 7,3 Looppas naar A, beginnen 
met Rv 

 1 1 en ¼ frontale draai 
BLOR  tot L Hh 

4,1 Kruis maken 4,1 Zijwaartste looppas naar L 

 6 1 en ¼ frontale draai 
BLOR  tot L Hh 

6,2 Kruis maken 6,2 Looppas naar V, beginnen 
met Rv 

 2,5,4,7 1 en ¼ frontale draai 
BLOR tot L hh 

  2,5,4,7 Looppas ter plaatse 

 
 
FIGUUR 9  
 
1-8 1-8 Vlag doorgeven R tegen 

lichaam tot R Hh 
  1-8 5/8 ronddraaien over R Sch, 

gezicht naar rug van degene 
voor je 

 
 
VERPLAATSING FIGUUR 9 -> FIGUUR 10 
 
1-4 6,2,7,3 2 frontale draaien BROL 

(1 hand) 
2 Elkaar 

doorkruisen tot 
een V-figuur, 
voor nr. 5 
passeren 

6,2,7,3 Bijtrekpas Vw beginnen met 
Lv, lichaam kwart naar R 
draaien en La gestrekt naar 
V, L handpalm naar O gericht 

 8,5,4,1 
 

2 frontale draaien BROL 
(1 hand) 

5 Elkaar 
doorkruisen tot 
een V-figuur 
achter nr. 2 
door passeren 

8,5,4,1 
 

Bijtrekpas terplaatse 
beginnen met Lv, lichaam 
kwart naar R draaien en La 
gestrekt naar V, L handpalm 
naar O gericht 

5-8 1-8 Platte acht B LR   1-8 Terug kwart naar L draaien, 
Stap Rv voor en hop Lb 
omhoog, Stap Lv en hop Rb 
omhoog 

1-4 6,2,7,3 2 frontale draaien BLOR 
(1 hand) 

6 Elkaar 
doorkruisen tot 
een V-figuur 
voor nr. 8 
passeren 

8,5,4,1 Bijtrekpas Vw beginnen met 
Rv, lichaam kwart naar L 
draaien en Ra gestrekt naar 
V, R handpalm naar O 
gericht 

 8,5,4,1 
 

2 frontale draaien BLOR 
(1 hand) 

8 Elkaar 
doorkruisen tot 
een V-figuur, 
na nr. 6 
passeren 

6,2,7,3 Bijtrekpas Vw beginnen met 
Rv, lichaam kwart naar L 
draaien en Ra gestrekt naar 
V, R handpalm naar O 
gericht 

5-8 1-8 Platte acht B RL   1-8 Terug kwart naar R draaien, 
Stap Lv en hop Rb omhoog, 
Stap Rv voor en hop Lb 
omhoog 
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1-4 1-8 2 frontale draaien BROL 
(1 hand) 

  1-8 Bijtrekpas Vw beginnen met 
Lv, lichaam kwart naar R 
draaien en La gestrekt naar 
V, L handpalm naar O gericht 

5-8 1-8 Platte acht B LR   1-8 Terug kwart naar L draaien, 
Stap Rv voor en hop Lb 
omhoog, Stap Lv en hop Rb 
omhoog 

1-4 8,5,4,1 2 frontale draaien BLOR 
(1 hand)  

  1-8 Bijtrekpas Vw beginnen met 
Rv, lichaam kwart naar L 
draaien en Ra gestrekt naar 
V, R handpalm naar O 
gericht 

 6,2,7,3 2 frontale draaien BLOR 
(1 hand) 

   Bijtrekpas terplaatse 
beginnen met Rv, lichaam 
kwart naar L draaien en Ra 
gestrekt naar V, R handpalm 
naar O gericht 

5-8 1-8 Platte acht B RL   1-8 Terug kwart naar R draaien, 
Stap Lv en hop Rb omhoog, 
Stap Rv voor en hop Lb 
omhoog 

 
 
FIGUUR 10 
 
1-2 1-8 Vlag van MBV naar MOV   1-8 1/8 draai zodat rug naar jury 

is, lichtjes door de benen 
buigen 

3-4 8,5,4,1 Vlag van MOV naar MBV   8,5,4,1 Kwartdraai naar L, rechtstaan, 
gezicht naar de andere rij 

 6,2,7,3 Vlag van MOV naar MBV   6,2,7,3 Kwartdraai naar R, 
rechtstaan, gezicht naar de 
andere rij 

5-8 8,5,4,1 Scherpe zig zag van B 
naar O, LRLR 

  8,5,4,1 Lichtjes door benen buigen bij 
elke slag van de zig zag 

 6,2,7,3 Scherpe zig zag van B 
naar O, RLRL 

  6,2,7,3 Lichtjes door benen buigen bij 
elke slag van de zig zag 

1-2 8,5,4,1 Vlag naar MBV   8,5,4,1 Rechtstaan, kwartdraai naar 
L, gezicht is nu naar jury 

 6,2,7,3 Vlag naar MBV   6,2,7,3 Rechtstaan, kwartdraai naar 
R, gezicht is nu naar jury 

3-4 1-8 Vlag van MBV naar MOV   1-8 Lichtjes door de benen buigen 
5-8 8,5,4,1 Scherpe zig zag van O 

naar B, LRLR 
  8,5,4,1 Stilaan rechtkomen bij elke 

slag van de zig zag 
 6,2,7,3 Scherpe zig zag van O 

naar B, RLRL 
  6,2,7,3 Stilaan rechtkomen bij elke 

slag van de zig zag 
1-4 8,5,4,1 Vegen L   8,5,4,1 Huppelpassen Lv voor, Rv 

voor 
 6,2,7,3 Vegen R    6,2,7,3 Huppelpassen Rv voor, Lv 

voor 
5-6 8,5,4,1 Aw wiekslag L   8,5,4,1 Huppelpas Lv voor 
 6,2,7,3 Aw wiekslag R   6,2,7,3 Huppelpas Rv voor 
7-8 
1-2 

8,5,4,1 Platte acht op Hh R-L   8,5,4,1 Huppelpas Rv voor, 
Huppelpas Lv achter 

 6,2,7,3 Platte acht op Hh L-R   6,2,7,3 Huppelpas Lv voor, 
Huppelpas Rv achter 

3-6 8,5,4,1 Vegen R   8,5,4,1 Huppelpas Rv voor, Lv voor 
 6,2,7,3 Vegen L   6,2,7,3 Huppelpassen Lv voor, Rv 

voor 
7-8 8,5,4,1 Aw wiekslag R tot B   8,5,4,1 Huppelpas Rv voor 
 6,2,7,3 Aw wiekslag L tot B   6,2,7,3 Huppelpas Lv voor 
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VERPLAATSING FIGUUR 10 -> FIGUUR 11 
 
1-4 8,5,4,1 2 Vw wiekslagen L 8,5,4,1 Naar R 

draaien en 
kring vormen 

8,5,4,1 Huppelpassen LR 

 6,2,7,3 2 Vw wiekslagen R 6,2,7,3 Naar L draaien 
en kring 
vormen 

6,2,7,3 Huppelpassen RL 

5-8 8,5,4,1 2 Vw wiekslagen R 8,5,4,1 Kring vormen 8,5,4,1 Huppelpassen LR 
 6,2,7,3 2 Vw wiekslagen L 6,2,7,3 Kring vormen 6,2,7,3 Huppelpassen RL 
1-2 8,5,4,1 ¼ Vw wiekslag tot MV 8,5,4,1 Kring vormen 8,5,4,1 Huppelpas L 
 6,2,7,3 ¼ Vw wiekslag tot MV 6,2,7,3 Kring vormen 6,2,7,3 Huppelpas R 
3-4 8,5,4,1 ½ Aw wiekslag L tot Sch 

h 
8,5,4,1 Kring vormen 8,5,4,1 Huppelpas R 

 6,2,7,3 ½ Aw wiekslag R tot Sch 
h 

6,2,7,3 Kring vormen 6,2,7,3 Huppelpas L 

5-6 8,5,4,1 ½ Vw wiekslag tot MV 8,5,4,1 Kring vormen 8,5,4,1 Huppelpas L 
 6,2,7,3 ½ Vw wiekslag tot MV 6,2,7,3 Kring vormen 6,2,7,3 Huppelpas R 
7-8 8,5,4,1 ½ Aw wiekslag R tot Sch 

h 
8,5,4,1 Kring vormen 8,5,4,1 Huppelpas R 

 6,2,7,3 ½ Aw wiekslag L tot Sch 
h 

6,2,7,3 Kring vormen 6,2,7,3 Huppelpas L 

1-4 8,5,4,1 2 Vw wiekslagen L 8,5,4,1 Kring vormen 8,5,4,1 Huppelpassen LR 
 6,2,7,3 2 Vw wiekslagen R 6,2,7,3 Kring vormen 6,2,7,3 Huppelpassen RL 
5-8 8,5,4,1 2 Vw wiekslagen R 8,5,4,1 Kring vormen 8,5,4,1 Huppelpassen LR 
 6,2,7,3 2 Vw wiekslagen L 6,2,7,3 Kring vormen 6,2,7,3 Huppelpassen RL 
1-2 8,5,4,1 ¼ Vw wiekslag tot MV 8,5,4,1 Kring vormen 8,5,4,1 Huppelpas L 
 6,2,7,3 ¼ Vw wiekslag tot MV 6,2,7,3 Kring vormen 6,2,7,3 Huppelpas R 
3-4 8,5,4,1 ½ Aw wiekslag L tot Sch 

h 
8,5,4,1 Kring vormen 8,5,4,1 Huppelpas R 

 6,2,7,3 ½ Aw wiekslag R tot Sch 
h 

6,2,7,3 Kring vormen 6,2,7,3 Huppelpas L 

5-6 8,5,4,1 ½ Vw wiekslag tot MV   8,5,4,1 Kwartdraai naar R, gezicht 
naar het midden van de kring, 
stilstaan 

 6,2,7,3 ½ Vw wiekslag tot MV   6,2,7,3 Kwartdraai naar L, gezicht 
naar het midden van de kring, 
stilstaan 

7-8 1-8 ½ Aw wiekslag R tot Sch 
h 

    

 
 
FIGUUR 11 
 
1-4 1-8 1 ½ Vw wiekslag R tot 

MOV 
  1-8 Uitval met Lv naar midden 

kring, lichtjes voorover 
buigen, tik met Rv 

5-8 1-8 1 ½ frontale draai BROL 
van MOV binnenkant kring 
naar MOV buitenkant 
kring  

  1-8 Halve draai met lichaam over 
R Sch, benen blijven staan, 
lichtjes voorover buigen, tik 
met Lv 

1-4 1-8 4 draaitjes van O naar B, 
BROL 

  1-8 Lichaam terug rechtop 

5-8 1-8 Telloor naar L tot MBV   1-8 Kwartdraai over L Sch, 
gezicht naar rug vorige, Rv 
terug bij Lv zetten 
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VERPLAATSING FIGUUR 11 -> FIGUUR 12 (A) 
 
1-4 1-8 2 zonnen naar R     
5-8 2,3,4,8 2 draaitjes van B naar M, 

BROL 
  2,3,4,8 Kwartdraai naar L, lichaam 

naar voor buigen (hoek van 
120°) 

5-8 
1-4 

1,5,6,7 2 telloren naar R 1,5,6,7 Wisselen van 
plaats met 
partner 

1,5,6,7 1 ¼ ronddraaien en verder 
naar V stappen, draaien over 
R Sch, eindigen rug tegen 
partner en gezicht naar 
buiten, met Rv beginnen 

1-4 2,3,4,8 2 draaitjes van M naar B, 
BLOR 

  2,3,4,8 Lichaam terug rechtop 

5-8 1,5,6,7 2 draaitjes van B naar M, 
BROL 

  1,5,6,7 Lichaam naar voor buigen 
(hoek van 120°) 

 
 
VERPLAATSING FIGUUR 11 -> FIGUUR 12 (B) 
 
5-8 
1-4 

2,3,4,8 2 telloren naar L 2,3,4,8 Wisselen van 
plaats met 
partner 

2,3,4,8 1 ¼ ronddraaien en verder 
naar V stappen, draaien over 
L Sch, eindigen op plaats van 
partner en gezicht naar 
buiten, met Lv beginnen 

1-4 1,5,6,7 2 draaitjes van M naar B, 
BLOR 

  1,5,6,7 Lichaam terug rechtop 

5-8 1-8 2 zonnen naar L   1-8 Kwartdraai naar L, gezicht op 
rug vorige 

 
 
VERPLAATSING FIGUUR 11 -> FIGUUR 12 (C) 
 
1-4 1-8 2 Vw draaitjes op R Hh   1-8 Rv voor, tik met L tip bij 
5-8 1-8 2 Aw draaitjes op R Hh   1-8 Lv stap ter plaatse, Rv bij 
1-8 1-8 Platte 8’en B, RLRL 1-8 Naar plaats in 

vierkant gaan 
1-8 Huppelpas naar voor RLRL 

 
 
FIGUUR 12 
 
1-4 5,4,6 2 frontale draaien BROL 

tot LB 
  5,4,6 Uitval Lv opzij, tik Rv voet, 

lichaam meedraaien naar L 
 3,8 Rust     
 1,2,7 Rust     
5-8 5,4,6 Rust     
 3,8 2 frontale draaien BROL 

tot LB 
  3,8 Uitval Lv opzij, tik Rv voet, 

lichaam meedraaien naar L 
 1,2,7 Rust     
1-4 5,4,6 Rust     
 3,8 Rust      
 1,2,7 2 frontale draaien BROL 

tot LB 
  1,2,7 Uitval Lv opzij, tik Rv voet, 

lichaam meedraaien naar L 
5-8 1-8 Scherpe zig zag RLRL 

van B naar O 
  1-8 Lv terug bijzetten 

1-4 1-8 1 ½ Aw wiekslag R, tot op 
Sch 

  1-8 Rv achter, tik met L hiel 

5-8 1-8 1 ½ Vw wiekslag R, tot 
MOV 

  1-8 Lv stap ter plaatse, Rv bij 
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VERPLAATSING FIGUUR 12 -> FIGUUR 13 
 
1-8 3 Vlag schuin naar LO 

brengen en op de grond 
leggen  

3 Blijven staan 3 Door knieën gaan, gaan 
zitten en benen langs R opzij 
(LB gebogen en Rb lichtjes 
gestrekt), Lh op de grond 

 5 Vlagroeren O LRLR 5 Verplaatsen 
naar L tot 
eindfiguur 

5 Rv over Lv, Lv opzij, Rv 
achter Lv en R knie op de 
grond 

 1 Vlagroeren O RLRL 1 Verplaatsen 
naar R tot 
eindfiguur 

1 Lv over Rv, Rv opzij, Lv 
achter Rv en L knie op de 
grond 

 4 Vlagroeren O LRLR 2,4 Verplaatsen 
naar L tot 
eindfiguur 

4 Rv over Lv, Lv opzij, Rv 
achter Lv, Lv bij 

 2 Vlagroeren O RLRL 2 Verplaatsen 
naar R tot 
eindfiguur 

2 Lv over Rv, Rv opzij, Lv 
achter Rv, Rv bij 

 7,8,6 Platte achten O RLRL 7,8,6 Verplaatsen 
naar V tot 
eindfiguur 

7,8,6 Naar V stappen, beginnen 
met Rv 

1-8 3 Rust     
 5 Vlag MOV met punt op de 

grond 
  5 Knie bij en op je voeten gaan 

zitten 
 1 Vlag MOV met punt op de 

grond 
  1 Knie bij en op je voeten gaan 

zitten 
 4 Vlagroeren O LR, vlag 

MOV met punt op de 
grond 

4 Schuin 
verplaatsen 
naar LV tot 
eindfiguur 

4 Rv over Lv, Lv bij, door je 
benen gaan en op je knieën 
zitten 

 2 Vlagroeren O RL, vlag 
MOV met punt op de 
grond 

2 Schuin 
verplaatsen 
naar RV tot 
eindfiguur 

2 Lv over Rv, Rv bij, door je 
benen gaan en op je knieën 
zitten 

 7,6 Platte achten B RLRL, 
vlag van MBV tot MOV 
met punt op de grond 

7,6 Verplaatsen 
naar MV tot 
eindfiguur 

7 Schuin R naar V stappen, 
beginnen met Rv 

     6 Schuin L naar V stappen, 
beginnen met Rv 

 8 Platte achten B RLRL, 
vlag van MBV tot MOV 
met punt op de grond 

7,8,6 Verplaatsen 
naar V tot 
eindfiguur 

7,8,6 Naar V stappen, beginnen 
met Rv 
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FIGUUR 13 
 
1-6 3 2 golfjes naar R, 3 golfjes 

naar L, vlag tot schuin L 
met punt op de grond 

  3 Meekijken met vlag, Rh 
aan stok 

2 4 Vlag naar schuin RB   4 Meekijken met vlag, Rh 
aan stok, Lh op de rug 

3 1 Vlag naar schuin LB   1 Meekijken met vlag, Lh 
aan stok, Rh op de rug 

4 5 Vlag naar schuin RB   5 Meekijken met vlag, Rh 
aan stok, Lh op de rug 

5 2 Vlag naar schuin LB   2 Meekijken met vlag, Lh 
aan stok, Rh op de rug 

6 6 Vlag naar schuin RB   6 Meekijken met vlag, Rh 
aan stok, Lh op de rug 

 8 Vlag naar MBV   8 Meekijken met vlag, 2 
handen aan stok 

 7 Vlag naar schuin LB   7 Meekijken met vlag, Lh 
aan stok, Rh op de rug 

 
 
 
 
 
 

Veel wimpelplezier! 
 
 

Elst Tine 
Roofthooft Marijke 

Van Loock Tine 
Van Oeckel Sofie 

 
Wimpelmonitrices Antwerpen 
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Figuren muziekreeks keurwimpelen 
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Muziekreeks Gilden :Muziekreeks Gilden :Muziekreeks Gilden :Muziekreeks Gilden :    
‘Lost In Space’ – Avantasia 

    
Muziekreeks Hoofdgilden :Muziekreeks Hoofdgilden :Muziekreeks Hoofdgilden :Muziekreeks Hoofdgilden :    

‘Starlight’ – Muse 
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1.1.1.1.    MuziekMuziekMuziekMuziek    
 Avantasia ‘Lost in Space’ 
 
 

2.2.2.2.    Gebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingenGebruikte afkortingen    
 GG : gewone greep   L : links(e) 
 TG : tegengestelde greep  R : rechts(e) 
 KH : kniehoogte    V : voor 
 HH : heuphoogte    A : achter  
 BH : borsthoogte    O : onder 
 SH : schouderhoogte  B : boven 
 
 

3.3.3.3.    Afspraken & beginhoudingAfspraken & beginhoudingAfspraken & beginhoudingAfspraken & beginhouding    
Vrije hand wordt steeds op de rug gebracht. 
Vendelier staat steeds in strekstand (voeten samen), tenzij anders vermeld. 
Op twee momenten in de reeks worden de vendeliers opgesplitst in 2 (verschillende) groepen, hierbij 
is het steeds de bedoeling dat de vendeliers zich opsplitsen in twee ongeveer gelijke groepen. 
 
Voor de beginhouding worden er twee groepen gevormd: de voorste helft is groep 1, de achterste helft 
is groep 2. 
Groep 1: op de knieën met punt van de vlag L-naast op de grond, tegengewicht op SH in TG. (hoek 
tussen Bbeen en Obeen is 90°) 
Groep 2: in strekstand met punt van de vlag L-naast op de grond, tegengewicht op HH in TG. 

 
 

4.4.4.4.    ReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijving    
 
DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1    
 
Groep 1: 2 telloorzwaaien boven het hoofd LVRALVRAL (vlag stijgt tot SH tijdens eerste draai), vlag 
eindigt L op SH en de rechtervoet wordt op de grond geplaatst. 
Groep 2: rust. 
 
Groep 1: rust. 
Groep 2: 2 telloorzwaaien boven het hoofd LVRALVRAL (vlag stijgt tot SH tijdens eerste draai), vlag 
eindigt L op SH. 
 
Voorstel tot R naast op HH (groep 1 staat recht) 
1 ¼ draai L-om rond lichaam tot V 
vlag onder L voorwaarts geheven been, vlag tot V en horizontaal nr R brengen (met greepswissel tot 
GG) 
Voorstel tot L naast op HH 
1 ¼ draai R-om rond lichaam tot V 
vlag onder R voorwaarts geheven been, vlag tot V  
 
vlag R-om over R elleboog 
vlag in TG achtbeweging R en L, platte acht R 
vlag L-om over L elleboog 
vlag in GG, achtbeweging L R L 
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½  grote draai voor lichaam tot B, (ORB) 
1 ¼ grote draai achter rug tot L naast horizontaal op SH (BLORBL) 
Vlag horizontaal via V tot R op SH brengen. 
 
 
 
REFREINREFREINREFREINREFREIN    
 
Draaiworp voor het lichaam, waarbij de vendelier L-om onder de vlag door draait (gezicht is nu naar 
achter) 
Vlag opvangen in GG R-naast en laten dalen tot KH 
½ achterwaartse voorstellingsdraai (BAO)op KH 
knieworp vanuit de R-knie 
Vlag opvangen in GG,  
wiekslag L R (ondertussen 3 stappen L R L + R voet bijzetten) 
  
afwerken tot vlag V, punt net boven de grond 
1 ½ grote draai voor lichaam (ORBLORB) 
1 ¼ grote draai achter de rug tot L op SH (BLORBL) 
Vlag horizontaal via V tot R op SH 
 
Draaiworp voor het lichaam, waarbij de vendelier L-om onder de vlag door draait (gezicht is nu naar 
voor) 
Vlag opvangen in GG R-naast en laten dalen tot KH 
½ achterwaartse voorstellingsdraai op KH 
knieworp vanuit de R-knie  
vlag opvangen in GG,  
wiekslag L R (ondertussen 3 stappen L R L + R voet bijzetten) 
 
 
 
DEEL 2DEEL 2DEEL 2DEEL 2    
 
Wiekslag R gaat over in 2 telloorzwaaien R-naast (VOABVOABV) 
vlag daalt tot onder de knieën, punt naar V, stok R naast het R been. 
1 ½ draai R-om rond beide benen (L hand brengt tegengewicht van A via L naar VRALV) 
Als de punt van de vlag naar A wijst (na 1 ½ toer) heft de vendelier de R voet op (knieën blijven 
bijeen), op deze manier beschrijven we nog 1 ½ draai tot punt V. 
Vanaf V wordt de vlag op HH in TG genomen, gevolgd door wiekslag R L 
 
Wiekslag L gaat over in 2 telloorzwaaien L-naast (VOABVOABV)  
vlag daalt tot onder de knieën, punt naar V, stok L naast het L been. 
1 ½ draai L-om rond beide benen (R hand brengt tegengewicht van A via R naar VLARV) 
Als de punt van de vlag naar A wijst (na 1 ½ toer) heft de vendelier de L voet op (knieën blijven 
bijeen), op deze manier beschrijven we nog 1 ½ draai tot punt V 
 Vanaf V wordt de vlag op HH in GG genomen, gevolgd door wiekslag L R tot punt voor (net boven de 
grond) 
 
1 ½ grote draai voor het lichaam tot boven(ORBLORB) 
1 ¼ grote draai achter het lichaam (BLORBL) tot L naast op SH. 
vlag horizontaal via V tot R brengen,  
gedurende deze beweging draait de helft van de groep L om en de andere helft R om,  
zodat de vendeliers met het gezicht weg van elkaar staan. 
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REFREINREFREINREFREINREFREIN    
 
Draaiworp voor het lichaam, vlag opvangen R-naast op SH in GG,   
½ achterwaartse voorstellingsdraai op KH 
knieworp vanuit de R-knie 
Vlag opvangen in GG,  
wiekslag L R (ondertussen 3 stappen L R L + R voet bijzetten) 
afwerken tot vlag V, punt net boven de grond 
1 ½ grote draai voor lichaam (ORBLORB) 
1 ¼ grote draai achter de rug tot L op SH (BLORBL) 
Vlag horizontaal via V tot R op SH 
 
Draaiworp voor het lichaam, waarbij de vendelier L-om onder de vlag door draait (gezicht is nu naar 
binnen, de beide groepen kijken naar elkaar) 
Vlag opvangen in GG en laten dalen tot KH 
½ achterwaartse voorstellingsdraai op KH  
knieworp vanuit de R-knie 
Vlag opvangen in GG,  
wiekslag L R (ondertussen 3 stappen L R L + R voet bijzetten)  

 
 
 
DEEL 3DEEL 3DEEL 3DEEL 3    

 
Wiekslag R afwerken tot horizontaal V in GG en vlag optrekken tot B terwijl de vendelier ¼ draait zodat 
hij terug met zijn gezicht naar de jury staat. 
 
¾ telloorzwaai R naast (BVOA)  
draaiworp R opvangen in TG   
¾ telloorzwaai L-naast  (BVOA) 
draaiworp L opvangen in TG 
vlag tot V op HH brengen 
 
Enkel met L hand en gestrekte L arm een grote draai L naast,  
één draai R-om rond het lichaam (VRALV),  
de vlag onder het voorwaarts geheven R been en afwerken tot vlag V op HH  
 
Enkel met R hand en gestrekte R arm een grote draai R naast,  
één draai L-om rond het lichaam (VLARV),  
de vlag onder het voorwaarts geheven L been en afwerken tot vlag V op HH  
 
 
 
DEEL 4DEEL 4DEEL 4DEEL 4    
 
Horizontale draai L R (in tegengestelde greep) 
Vlag via V op HH tot L-naast op SH brengen met punt 135° naar B. 
Vlag met 4 halve achtbewegingen laten dalen tot op HH (A V A V) 
L hand naar kneukelgreep 
1 ¼ draai L-om rond lichaam tot A,  
vlag vertikaal naar V brengen 
schuin optrekken tot L-naast op SH met punt 135° na ar B. 
Stok onder de vlag doortrekken en kapslag tot R-naast, punt van de vlag tot net boven de grond (dit 
allemaal in TG), R-voet wordt opzijgezet tot spreidstand. 
 
Voorstelbeweging zonder greepwissel tot L-naast op HH terwijl R-voet terug wordt bijgezet,  
vlaggespelworp tot R-naast opvangen in GG. 
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DEEL 5DEEL 5DEEL 5DEEL 5    
 
Voorstel van R naar L, overgaan in  
wiekslag R L tot V. 
L over de elleboog, achter de rug en vlag tot V op SH 
1 telloorzwaai boven het hoofd tot V met R-hand, daar neemt de L hand het tegengewicht bij en 
verandert de vlag L naast op SH van richting (stok onder vlag). 
 
1 ½ telloor boven het hoofd R-om (VRALVRA) eindigend op SH 
Voorwaartse draaiworp R naast op SH, 
omgekeerde draaiworp R naast op SH, opvangen in GG, afwerken tot de punt A op SH 
Wiekslag L R afgewerkt tot V 
 
L hand lost de stok,  
R over de elleboog, achter de rug en vlag tot V op SH 
1 telloorzwaai boven het hoofd tot V met L-hand, daar neemt de R hand het tegengewicht bij en 
verandert de vlag R naast op SH van richting (stok onder vlag). 
 
1 telloor boven het hoofd L-om (VLARV) eindigend op SH in TG. 
Horizontale draai L R op SH,  
horizontale draai L R op HH 
Vlag van V op HH doordraaien tot L-naast, punt op de grond tegengewicht op HH. 
 
 
 
 
 

 
Veel vendelplezier! 

 
 

Davy Verdonck 
Frederik De Bock 

Patrick Beck 
 

Sportmonitoren KLJ Oost-Vlaanderen 
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1.1.1.1.    MuziekMuziekMuziekMuziek    

 Muse ‘Starlight’ 

 

 

2.2.2.2.    GGGGebruikte afkortingenebruikte afkortingenebruikte afkortingenebruikte afkortingen    

R = rechts of rechter 

L = links of linker 

O = onder 

B = boven 

V = voor 

A = achter  

SH = schouderhoogte 

BH = borsthoogte 

HH = heuphoogte 

KH = kniehoogte 

LH = linkerhand 

RH = rechterhand 

GG = gewone greep 

TG = tegengestelde greep 

 
 

3333....    BBBBeginhouding & afsprakeneginhouding & afsprakeneginhouding & afsprakeneginhouding & afspraken    
 

De vendeliers 3-5-7-8 staan in strekstand met het aangezicht naar de 
jury 

vlag in gewone greep, gestrekte armen; vlag 135° sc huin 
opwaarts; punt v/d stok naar A  

 

De vendeliers 1-2-4-6 zitten geknield met het aangezicht naar de jury 

L-knie op de grond, R-voet op de grond (knie 90°); vlag in 
gewone greep; tegengewicht op BH; punt v/d stok V op grond 

  

figuur 1 

De afstand tussen de vendeliers is telkens in blokjes aangegeven. Elk blokje meet 1m het grijze blokje is het 
middelpunt, de vorige plaats in de figuur is aangegeven met een leeg vakje met de bijhorende nummer. 
 
 

4.4.4.4.    IntroIntroIntroIntro    

3-7 Vanuit beginhouding wiekslag L-R op SH en via A terug tot beginhouding (bij aanvang van de 
1ste wiekslag, het L-been in spreidstand brengen) 

5-8 Vanuit beginhouding wiekslag R-L op SH en via A terug tot beginhouding (bij aanvang van de 
1ste wiekslag, het R-been in spreidstand brengen) 

1-2-4-6 Blijven in beginhouding 

 

1-2-4-6 Vanuit beginhouding horizontale draai R-L op SH tot V 

3-5-7-8 Blijven in beginhouding 
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5.5.5.5.    ReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijvingReeksbeschrijving    

Deel 1:Deel 1:Deel 1:Deel 1:    

1-2-4-6 Vlag via B tot achter op SH brengen. Telloorzwaai boven het hoofd (ARVLAR) gevolgd door een 
voorstel van R naar L (tijdens de voorstelbeweging staan vendelier 1-2-4-6 op, L-voet bij R 
brengen). 

3-5-7-8 Vlag laten dalen tot achter op SH (3-7 brengen L-voet bij R; 5-8 brengen R-voet bij L). 
Telloorzwaai boven het hoofd (ARVLAR) gevolgd door een voorstel van R naar L 

 

De Telloorzwaai wordt door beide groepen gelijktijdig uitgevoerd. 

L-naast een voorstellingsdraai uitvoeren op HH en vlag L om het lichaam draaien (LARV).  

Enkel met de R-hand maken we een achtbeweging L-naast op HH, en bewegen de vlag tot R-naast over de 
elleboog en draaien de vlag achter de rug door. Als de vlag L-naast is wordt het L-been voorwaarts gestrekt. 
De vlag wordt onder het voorwaarts gestrekte been gebracht tot de punt naar voor wijst.  

Vervolgens wordt het L-been met een zwaai tot A gebracht. Tegelijkertijd wordt de vlag via L onder het 
achterwaarts gestrekte been tot R-naast gebracht. Als de vlag R-naast is, staan de vendeliers terug in 
strekstand. 

Telloorzwaai boven het hoofd (RVLAR) op SH tot R-naast. Draaiworp voor het lichaam (RBLORBL) en L 
opvangen in TG. 

L-naast maken we een Achtbeweging V-A op HH, gevolgd door een voorstelbeweging van L naar R. R-
naast een voorstellingsdraai uitvoeren op HH, gevolgd draai rond lichaam (RALV). 

Enkel met de L-hand maken we een achtbeweging R-naast op HH en brengen de vlag via L-naast tot B. We 
beschrijven een draai achter het lichaam (BROLB) tot R-naast op SH. Het lood wordt op de borst geplaatst 
en de vlag wordt horizontaal via V tot L-naast gebracht, nog steeds op SH. (L-naast wordt de R-hand terug 
aan het lood gebracht). 

Draai voor het lichaam (BROLBR). R-naast wordt de het lood onder het achterwaarts gestrekte L-been 
gebracht. (L-been wordt naar achter gebracht tijdens de dalende beweging van de vlag).  

Het L-been wordt met een zwaai tot V gebracht. Het L-been dwingt de vlag via A en L tot V. 

De vlag wordt R-naast opgetrokken in GG, met gestrekte armen (VBARV) (vendeliers terug in strekstand). 
 

    
Deel 2:Deel 2:Deel 2:Deel 2:    

We maken van uit R een achtbeweging L-naast gevolgd door R-naast 
een achtbeweging A-V (tijdens deze achtbewegingen gaan de 
vendeliers naar hun volgende positie). 

Voorstelbeweging van R naar L (de L-hand neemt de stok aan het 
koper en de vlag wordt op de L schouder gebracht). De punt van de 
vlag wordt van L via A tot R horizontaal rond de hals gedraaid. 
Vervolgens wordt de vlag achter de rug gedraaid (ROL) (enkel met de 
L-hand; deze wordt tijdens de beweging achter het hoofd gehouden, 
L-arm wordt over het hoofd gedraaid tot R naast). De vlag wordt nu tot 
horizontaal A gebracht, ondertussen daalt de L-hand van het koper tot 
onderaan het lood. Ook de R-hand neemt het lood vast en de 
vendelier maakt een schouderworp R-naast (opvangen in gewone 
greep).  
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2-4-6-7 Vlag optrekken tot 135° R-schuin opwaarts ( vendeliers draaien met gezicht naar de vendelier 
naast hen : 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) 

Wiekslag L-R op schouderhoogte, vlag tot V op SH brengen en via R tot A brengen. Vlag op R-
schouder leggen en R-naast een schouderworp met vlagwissel uitvoeren met de overstaande 
vendelier. 

1-3-5-8 Vlag optrekken (BAO) en tot R-naast op enkelhoogte brengen. (vendeliers draaien met gezicht 
naar naar de vendelier naast hen : 1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Draai rond de enkels (RVLAR) uitvoeren, 
gevolgd door R-naast achtbeweging V (op enkelhoogte) en A (op KH). Vlag in de knie plaatsen 
en knieworp met vlagwissel uitvoeren met de overstaande vendelier. 

    

Deel 3Deel 3Deel 3Deel 3    

Opvangen in tegengestelde greep en horizontaal tot L-naast op HH 
brengen. L-naast een voorstellingsdraai uitvoeren, gevolgd door een 
draai rond lichaam (LARV) (tijdens draai zetten vendeliers 2-4-6-7 twee 
stappen vooruit; 1-3-5-8 één stap achteruit – fig 2b) 

Vlag R optrekken tot 135° schuin opwaarts, gevolgd door een  kapslag tot 
L-naast (vendeliers 2-4-6-7 gaan onder). Bij het inzetten van de kapslag 
plaatsen de vendeliers het L-been in spreidstand. Vervolgens een 
voorstelbeweging zonder greepwissel (GG) uitvoeren tot R-naast gevolgd 
door voorstel van R naar L (tot 135° schuin opwaart s). Bij het inzetten 
van de 1ste voorstelbeweging sluiten de vendeliers het L-been. 

Wanneer vlag 135° schuin opwaarts is wordt een kaps lag tot R-naast 
uitgevoerd (vendeliers 2-4-6-7 gaan onder). Bij het inzetten van de 
kapslag plaatsen de vendeliers het R-been in spreidstand. Vervolgens 
een voorstelbeweging zonder greepwissel (GG) uitvoeren tot L-naast 
gevolgd door voorstel van L naar R (tot 135° schuin  opwaarts). Bij het 
inzetten van de 1ste voorstelbeweging sluiten de vendeliers het R-been 

 

figuur 2b 

Wanneer vlag 135° schuin opwaarts is, een wiekslag L en R uitvoeren (vendeliers 2-4-6-7 zwaaien onder de 
vlag van de tegenoverstaande vendelier door). Wiekslag R tot RB. Telloorzwaai R-naast (BVOAB) tot B. 
Vervolgens draait de vendelier zich in de richting van de volgende worp, gevolgd door een verticale draai 
naast lichaam (BVOABV) die overgaat in een wiegbeweging (lood wordt naar A gebracht). De vendeliers 
voeren een breekworp uit en een vlagwissel met de tegenoverstaande vendelier (3-7, 1-6, 4-8, 2-5). 

Deel 4:Deel 4:Deel 4:Deel 4:    

Opvangen in gewone greep. Vlag optrekken R-
naast (VBARV) (de vendeliers bewegen zich naar 
figuur 3a).  

Als de vendeliers hun positie hebben ingenomen, 
wordt de vlag L-om rond het lichaam gedraaid 
(VLARV)  

(vendeliers 4-7 en 2-6 die in koppel staan geven 
de vlaggen aan elkaar door rond het lichaam). 

Achterwaartse draaiworp R-naast. (ondertussen 
verplaatsen de vendeliers zich naar figuur 3b). 
 
 
 
 
 
 

 
figuur 3a 
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figuur 3b 
 

figuur 3c 
 

R-naast  een achtbeweging VA uitvoeren .  

Vlaggespelworp met vlagwissel (vendeliers 
staan in koppel met L schouder aan elkaar) 
vlag opvangen in GG horizontaal R-naast. 

Vlag tot V brengen en optrekken R-naast 
(VBARV). (ondertussen verplaatsen de 
vendeliers zich naar figuur 3c).  

De vlag wordt L-om rond het lichaam gedraaid (VLARV). 

 (vendeliers 1-5 en 3-8 die in koppel staan geven de vlaggen aan elkaar door rond het lichaam). 
 

 
figuur 3d  

 

Achterwaartse verticale draai R-naast 
(VBAOVBA)(tijdens deze draai gaan de 
vendeliers naar figuur 3d) 

1-2-3-4 
Tijdens de dalende beweging van de vlag (achterwaartse draai), draait de vendelier zich met 
het aangezicht naar de jury. R-naast maken de vendeliers een voorstellingsdraai (OABVO) 

Voorstelbeweging tot B gevolgd door draai achter de rug (BLORB) greepwissel naar TG en 
nogmaals draai achter de rug (BLORB). We maken een vlinderbeweging achter de rug tot de 
punt naar L wijst. We draaien rond het lichaam (lood eerst) tot vlag LV is (LARV). 

Optrekken L-naast gevolgd door achtbeweging R-naast. (vendeliers gaan naar figuur 3e) 
5-6-7-8 

Tijdens de dalende beweging van de vlag (achterwaartse draai), draait de vendelier zich met 
het aangezicht naar de jury. De vendeliers brengen de vlag via V tot L.  

Voorstelbeweging van L tot B gevolgd door draai achter de rug (BROLB) greepwissel naar 
GG en nogmaals draai achter de rug (BROLB). We maken een vlinderbeweging achter de 
rug tot de punt naar R wijst. We draaien rond het lichaam (lood eerst) tot vlag RV is (RALV). 

Optrekken R-naast gevolgd door achtbeweging L-naast. (vendeliers gaan naar figuur 3e) 

 

figuur 3e 
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Deel 5:Deel 5:Deel 5:Deel 5:    

1-2-3-4 Vlag rond lichaam (RVLAR) tot R achter de rug. Voorstelbeweging van R naar L (achter de rug; 
R-hand neemt vlag in kneukelgreep in zwaartepunt). Vlag wordt over het hoofd gedraaid 
(LARVL ), achter de rug doordraaien (LOR) en draai voor het lichaam afwerken (BLORBL) tot L-
naast. Het lood wordt in de L heup geplaatst en de vendelier draait de vlag rond het lichaam 
(LVRALV), optrekken L-naast en plaatst de vlag in zijn knie. 

De vlag wordt rond het L-been gedraaid onder het R-been, dat achterwaarts geheven wordt. 
(vanaf nu enkel met de L-hand) Zodra de vlag het R-been gepasseerd is, wordt de R-voet 
achterwaarts op de grond geplaatst. R naast achtbeweging, (tijdens deze beweging wordt de 
RH op de grond geplaatst en strek het L-been achterwaarts naast het R-been).  

Vlag via L, tegengewicht boven de elleboog, horizontaal A brengen. Nu wipt men beide voeten 
gelijktijdig omhoog en draait de vlag onder beide voeten door naar R. Met een worp wordt de 
vlag van achter de R-arm met de LH doorgeworpen om vlug vóór de arm weer met dezelfde 
hand opgevangen te worden.  

Nu trekken we de vlag L-naast op (tijdens deze beweging beurtelings L- en R-been via hurkzit 
tot strekstand) 

Vlag achter L-knie brengen gevolgd door knieworp. 

5-6-7-8 Vlag rond lichaam (LVRAL) tot L achter de rug. Voorstelbeweging van L naar R (achter de rug; 
L-hand neemt vlag in kneukelgreep in zwaartepunt). Vlag wordt over het hoofd gedraaid 
(RALVR ), achter de rug doordraaien (ROL) en draai voor het lichaam afwerken (BROLBR) tot 
R-naast. Het lood wordt in de R heup geplaatst en de vendelier draait de vlag rond het lichaam 
(RVLARV), optrekken R-naast en plaatst de vlag in zijn knie.  

De vlag wordt rond het R-been gedraaid onder het L-been, dat achterwaarts geheven wordt. 
(vanaf nu enkel met de R-hand) Zodra de vlag het L-been gepasseerd is, wordt de L-voet 
achterwaarts op de grond geplaatst. L naast achtbeweging, (tijdens deze beweging wordt de LH 
op de grond geplaatst en strek het R-been achterwaarts naast het L-been).  

Vlag via R, tegengewicht boven de elleboog, horizontaal A brengen. Nu wipt men beide voeten 
gelijktijdig omhoog en draait de vlag onder beide voeten door naar L. Met een worp wordt de 
vlag van achter de L-arm met de RH doorgeworpen om vlug vóór de arm weer met dezelfde 
hand opgevangen te worden. 

Nu trekken we de vlag R-naast op (tijdens deze beweging beurtelings R- en L-been via hurkzit 
tot strekstand) 

Vlag achter R-knie brengen gevolgd door knieworp. 

 
Deel 6:  

Vlag opvangen in GG en A op SH 
brengen. 2 telloorzwaaien boven 
het hoofd (ARVLARVLA) (tijdens 
deze draaien verplaatsen de 
vendeliers zich naar figuur 4a, 
met het gezicht naar het midden 
van de cirkel) 
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Draaiworp R-naast, opvangen in GG horizontaal V. vlag optrekken 135° 
R schuin opwaarts. De vendeliers maken een kapslag naar L, 
tegelijkertijd draaien ze een halve draai L-om. Met een halve draai LBR 
tot 135° schuin opwaarts afwerken, en vervolgens ee n 2de kapslag 
uitvoeren en opnieuw een halve draai L-om maken tot de vendeliers in 
de richting van de cirkel staan. De vlag eindigt met de punt van de vlag 
naar links, op SH. 

 

 

 

Neerwaartse draaiworp voor het lichaam 
(LBROLBR). Achtbeweging V-A R-naast op 
kniehoogte, vlag achter de knie en knieworp 
met vlagwissel. (de vlag wordt ter plaatse hoog 
opgeworpen; de vendeliers schuiven een plaats 
op in de cirkel, figuur 4b). 

Opvangen in GG, wiekslag L en afwerken tot V 
op SH. 1 ½ telloorzwaai boven het hoofd 
(VLARVLA) (tijdens de draai draaien de 
vendeliers een halve draai L-om). 

 

 

 

 

Verticale draai R-naast lichaam (ABVOABV) die overgaat in een wiegbeweging (lood wordt naar A 
gebracht). Achterwaartse breekworp met vlagwissel naar de achterstaande vendelier. 

Opvangen GG, en brengen vlag horizontaal A op SH. Telloorzwaai boven hoofd (ARVLA) (vendelier draai 
naar middelpunt cirkel. Verticale draaiworp R-naast (ABVOABVO) (vendeliers zetten 3 passen LRL; L-voet 
voor R-voet; R-voet met tip op de grond) tot punt naar O net boven de grond). 

Achterwaartse verticale draaiworp R-naast (OVBAOVBA) (vendeliers zetten 3 passen RLR naar achter; en 
plaatsen de L-voet bij de R-voet; en nemen de zelfde plaats in de cirkel terug in). 

Telloorzwaai boven hoofd (ARVLAR), voorstel tot L op HH gevolgd door voorstellingsdraai (OABV) en 1 ¾ 
draai L-om het lichaam draaien (LARVLARV). Horizontale draaien RLR (tijdens deze beweging gaan de 
vendeliers naar figuur 5) 
 



 - 87 -   

Deel 7:Deel 7:Deel 7:Deel 7:    

R naast omgekeerd voorstellingsdraai op HH en vlag optrekken tot 135° schuin opwaarts. Kapslag tot L 
onder en afwerken met grote draai voor lichaam OLB tot R 135° schuin opwaarts. Nogmaals kapslag tot L 
onder en afwerken met grote draai voor lichaam OLB tot R 135° schuin opwaarts. (tijdens de 2 
kapbewegingen draaien de vendeliers zich L-om tot het aangezicht naar achter kijkt, de vendeliers draaien 
verschillende afstanden, nr 5 draait niet). Wiekslag LR tot V, vlag optrekken 135° R schuin opwaarts. 
Kapslag tot LO (vendeliers draaien halve draai L-om (aangezicht terug naar de jury). 

Vlag via L tot B brengen. 2 grote draaien voor het lichaam (BROLBROLBR) tot R op HH. Draai L-om 
lichaam (VLAR) en vlag verder doordraaien tot L-naast (tijdens de beweging van R naar L springt de 
vendelier in schaarsprong over de vlag. Vlag verder achter de rug (over elleboog) horizontaal tot R-naast 
brengen. Enkel met de R-hand wordt een telloorzwaai boven het hoofd gemaakt (RVLAR) eindigend op HH. 
L-hand neemt lood vast en we maken een achtbeweging LR gevolgd door een grote draai voor het lichaam 
(ROLBR) tot R-naast op HH. 

L-om het lichaam draaien tot punt naar R wijst (RVLAR) (tijdens de beweging van L tot R buigt de vendelier 
zich voorover; L-hand houdt vlag in zwaartepunt). Vlag wordt via V tot L over de rug gedraaid (wanneer de 
vlag L-naast is komen de vendeliers terug in strekstand). 

 

De R-hand neemt de vlag over in het zwaartepunt. Heupworp vanuit de R-heup (lood eerst). Vervolgens 
draai boven hoofd enkel met de R–hand (VLAR) tot V op HH. Richtingsverandering L-naast en brengen de 
vlag via R over de elleboog achter de rug. Vlag wordt over de L schouder geworpen en met de R-hand 
opgevangen. De Vlag R-naast enkel met de rechterhand optrekken (VBARV) en L-om lichaam (VLARVL). 
Neerwaartse draai (LBROL) voor lichaam eindigend L-naast op SH in TG gevolgd door neerwaartse 
draaiworp (LBROLBR) opvangen in GG en tot R-naast op HH brengen. 

Einde 

 

 
 
 

Veel vendelplezier! 
 
 

Philip Jansen 
Peter Nagels 

 
Sportmonitoren KLJ Antwerpen 
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