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1.1.1.1. Muziek:Muziek:Muziek:Muziek:    
‘Fire with Fire’ van Party Time DJ’s (Made famous by Scissor Sisters) 

 

2.2.2.2. Gebruikte afkortingen:Gebruikte afkortingen:Gebruikte afkortingen:Gebruikte afkortingen:    
 O: onder 
 B: boven 
 R: rechts 
 L: links 
 M: midden 
 V: voor 
 A: achter 
 Aw: achterwaarts 
 Vw: voorwaarts 
 Hh: heuphoogte 
 

3.3.3.3. Beginpositie:Beginpositie:Beginpositie:Beginpositie:    
Op de grond zitten, benen geplooid R naast het lichaam. 
Vlag L van het lichaam, punt op de grond (naar L wijzend), met 2 handen vasthouden, handen L van 
het lichaam,  
Vlag uitgestrekt naar V 
 

4.4.4.4. Reeksbeschrijving:Reeksbeschrijving:Reeksbeschrijving:Reeksbeschrijving:    

4.1.4.1.4.1.4.1. Strofe 1Strofe 1Strofe 1Strofe 1    
1-8 Intro Rust  
1-4 Vlag Aw oprollen in 4 draaitjes van LO 

naar LB 
Meekijken met vlag 

Blijven zitten 

5-8 Klein draaitje LB en telloor R tot RO Op de knieën gaan zitten 
1-4 Vlag Aw afrollen in 4 draaitjes van RO naar 

RB 
Meekijken met vlag 

Blijven zitten 

5-8 Klein draaitje RB en telloor L tot MV Blijven zitten 
1-2 Halve Aw wiekslag R tot op schouder 

Terugbrengen langs zij tot MV 
R-voet zetten, op L-knie blijven zitten 

3-4 Halve Aw wiekslag L tot op schouder 
Terugbrengen langs zij tot MV 

 

5-6 Halve Aw wiekslag R tot op schouder 
Terugbrengen langs zij tot MV 

Rechtstaan, voeten samen 

7-8 Halve Aw wiekslag L tot op schouder 
Terugbrengen lang zij tot MV 

 

1-4 2 Vw wiekslagen L (traag)  
5-8 2 Vw wiekslagen R (traag) tot MBV Geen rust, vloeiend verderzwaaien 
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4.2.4.2.4.2.4.2. RefreinRefreinRefreinRefrein    
1 Slag MBV naar MOV Stap R-voet V  
2 1,5 Aw wiekslag R tot MBV R-voet terugzetten 
3 Slag MBV naar MOV Stap L-voet V 
4 Aw wiekslag L  L-voet terugzetten 
5-6 Platte 8 O RL  
7-8 Platte 8 B RL  
1 Slag MBV naar  MOV Stap R-voet V 
2 1,5 Aw wiekslag R tot MBV R-voet terugzetten 
3 Slag MBV naar MOV Stap L-voet V 
4 Aw wiekslag L  L-voet terugzetten 
5-8 Dubbel vlagroeren RRLL  
 

4.3.4.3.4.3.4.3. TussenstukTussenstukTussenstukTussenstuk    
1-2 Vlag R doorgeven met gestrekte arm  
3-4 Telloor R met L-hand, R-hand op rug Overgang met boogje 
5-6 Telloor L met L-hand, R-hand op rug  
7-8 Vlag L doorgeven met gestrekte arm tot R 

Hh 
Geen rust 

 

4.4.4.4.4.4.4.4. Strofe 2Strofe 2Strofe 2Strofe 2    
1-2 2 voorstellingsdraaitjes R Hh  
3-4 1,5 frontale draai BLOR tot L Hh  
5-6 2 voorstellingsdraaitjes L Hh  
7-8 1,5 frontale draai BROL tot R Hh  
1 Voorstel L Sprongetje naar L 
2 Voorstel R Sprongetje naar R 
3-4 Platte 8 O LR  
5-6 Platte 8 Hh LR  
7-8 Platte 8 B LR tot MBV  
1 ¾ Vw wiekslag MBV tot RA Hh Stap R-voet A, lichaam meedraaien en 

meekijken 
2 ¾ AW wiekslag tot MBV R-voet terugzetten 
3-4 Telloor L Vlotte overgang na tel 2 
5 ¾ Vw wiekslag MBV tot LA Hh Stap L-voet A, lichaan meedraaien en meekijken 
6 ¾ Aw wiekslag tot MBV  L-voet terugzetten 
7-8 Telloor R Vlotte overgang na tel 6 
1-4 2 Vw wiekslagen L (traag)  
5-8 2 Vw wiekslagen R (traag) tot MBV Geen rust, vloeiend verderzwaaien 

4.5.4.5.4.5.4.5. Refrein 2 Refrein 2 Refrein 2 Refrein 2     
1 Slag MBV naar MOV Stap R-voet R 
2 1,5 Aw wiekslag R tot MBV R-voet terugzetten 
3 Slag MBV naar MOV Stap L-voet L 
4 Aw wiekslag L L-voet terugzetten 
5-6 Platte 8 O RL  
7-8 Platte 8 B RL  
1 Slag MBV naar MOV Stap R-voet R 
2 1,5 Aw wiekslag R tot MBV R-voet terugzetten 
3 Slag MBV naar MOV Stap L-voet L 
4 1,5 Aw wiekslag L tot MBV L-voet terugzetten 
5-8 Dubbele platte 8 B RRLL  
1 Slag MBV naar MOV Stap R-voet LA, lichaam naar V gericht 
2 1,5 Aw wiekslag R tot MBV R-voet terugzetten 
3 Slag MBV naar MOV Stap L-voet RA, lichaam naar V gericht 
4 Aw wiekslag L L-voet terugzetten 
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5-6 Platte 8 O RL  
7-8 Platte 8 B RL  
1 Slag MBV naar MOV Stap R-voet LA, lichaam naar V gericht 
2 1,5 Aw wiekslag R tot MBV R-voet terugzetten 
3 Slag MBV naar MOV Stap L-voet RA, lichaam naar V gericht 
4 Aw wiekslag L L-voet terugzetten 
5-8 Dubbel vlagroeren RRLL  
 

4.6.4.6.4.6.4.6. Strofe 3Strofe 3Strofe 3Strofe 3    
1-4 4 draaitjes BLOR van R Hh naar L Hh  
5-6 1,5 frontale draai ORBL tot R Hh Zijwaartse bijtrekpas naar R (voeten open laten 

staan) 
7-8 1,5 frontale draai OLBR tot L Hh R-voet bij L 
1-4 4 draaitjes BROL van L Hh naar R Hh  
5-6 1,5 frontale draai OLBR tot L Hh Zijwaartse bijtrekpas naar L (voeten open laten 

staan) 
7-8 1,5 frontale draai ORBL tot R Hh L-voet bij R 
1-4 Frontale draai RBLO met gestrekte armen 

tot R Hh 
Op de toppen van de tenen gaan 

5-8 4 golfjes van R Hh naar L Hh 4 x lichtjes door de knieën gaan en meekijken 
1-2 Voorstel RL meekijken 
3-6 4 golfjes van L Hh naar R Hh 4 x lichtjes door de knieën  gaan en meekijken 
7-8 Voorstel LR meekijken 
 Via vloeiende overgang  
1 Aw draaitje L-schouderhoogte  
2-3 2 Aw draaitje L Hh  
4-5 Vlag R doorgeven met gestrekte arm  
6-7 2 Aw draaitje R Hh  

8 Aw draaitje R-schouderhoogte  
1-2 1 +1/4 telloor L tot LB  
3 1 Aw draaitjes LB  
4 1 Aw draaitjes RO  
5-6 2 Aw draaitjes RB  
7-8 2 Aw draaitjes LO  
1-4 Vlag rechts doorgeven met gestrekte arm 

tot R Hh 
 

5-8 2 zonnen L  
1-4 Dubbel platte 8 B RRLL Bijtrekpas vooruit RRLL 
5-8 2 zonnen R tot LO  
1-2 Dubbel vlagroeren LL Bijtrekpas achteruit LL 
3-4 Dubbel vlagroeren RR Bijtrekpas achteruit RR 
 

4.7.4.7.4.7.4.7. TussenrefreTussenrefreTussenrefreTussenrefreinininin    
1-2 Vlag Aw oprollen in 4 draaitjes van RO 

naar RB 
L voet bij R plaatsen 

3-4 Vlag Aw oprollen in 4 draaitjes van LB naar 
LO 

 

5-6 Vlag R doorgeven met gestrekte arm  
7-8 Teloor R tot MBV met L-hand, R-hand op 

de rug 
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4.8.4.8.4.8.4.8. Refrein 3Refrein 3Refrein 3Refrein 3    
1 Slag MBV naar MOV Over L schouder ¼ draaien naar L, stap L-voet V 
2 1,5 Aw wiekslag R tot MBV R-voet bijzetten 
3 Slag MBV naar MOV Over L schouder ¼ draaien naar L, stap L-voet V 
4 Aw wiekslag L R-voet bijzetten (rug naar jury) 
5-6 Platte 8 O RL  
7-8 Platte 8 B RL  
1 Slag MBV naar MOV Over L schouder ¼ draaien naar L, stap L-voet V 
2 1,5 Aw wiekslag R tot MBV R-voet bijzetten 
3 Slag MBV naar MOV Over L schouder ¼ draaien naar L, stap L-voet V 

(gezicht naar jury) 
4 1,5 Aw wiekslag L tot MBV R-voet bijzetten 
5-8 Dubbele platte 8B RRLL  
1 Slag MBV naar MOV Stap R-voet V 
2 1,5 Aw wiekslag R tot MBV R-voet terugzetten 
3 Slag MBV naar MOV Stap L-voet V 
4 Aw wiekslag L L-voet terugzetten 
5-6 Platte 8 O RL  
7-8 Platte 8 B RL  
1 Slag MBV naar MOV Stap R-voet V 
2 1,5 Aw wiekslag R tot MBV R-voet terugzetten 
3 Slag MBV naar MOV Stap L-voet V 
4 Aw wiekslag L L-voet terugzetten 
5-8 Dubbel vlagroeren RRLL  
 

 

4.9.4.9.4.9.4.9. EindeEindeEindeEinde    
1-6 Aw wiekslag R met gestrekte arm, L-hand 

op de rug 
Meekijken 

7-8, 1-2 Afgeronde zigzag van B naar O LRLR Op knieën gaan zitten 
3-4 Teloor L L naast de knieën zitten 
5-8 Vlag L doorgeven met gestrekte arm tot de 

vlag L met de punt op de grond rust 
Vlag met 2 handen vasthouden, handen L van 
het lichaam (zie beginpositie)  

 

Veel wimpelplezier! 
 
 

Decabooter Elien 
Delaere Tine 

Dewulf Lieselot 
Dumolein Annelies 

Gyssels Liesbeth 
Noë Liesbeth 

Van Hal Hannelore 
Van Den Driessche Delphine 

 
Wimpelmonitrices KLJ West-Vlaanderen 
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1. Muziek 
 Gossip ‘Heavy Cross’ 
 
 

2. Gebruikte afkortingen 
 Re of R: rechts  Li of L: links  
 
 

3. Beginhouding & 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. Intro (8X8 tellen) 
 
1e 8 tellen: 
 

 IEDEREEN 
1-8 Rust in beginhouding  

 

      
C 

      

JURY 

    
B 

      

    
A 

      

      
D 
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2e 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), lichtjes door de knieën buigen. 
 

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), lichtjes door de knieën buigen. 
 

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), lichtjes door de knieën buigen. 
 

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 
 
 
3e 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) 
 
 

 
 
4e 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) 

 
 
5e 8 tellen: 
 

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 

6e 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 

 
7e 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) 
 

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 
 
 

 

   
  C 
   

JURY 

  B   
   

  A   
   

   
  D 
   

 
C 

 

JURY 

 
B 

 

 
A 

 

 

 
D 
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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 
 
 

 
 
8e 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 
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5. Strofe 1 (8X8 tellen) 
 
4 rijen (A, B, C, D), allemaal gezicht naar de jury, armen naast het lichaam 
 
1e 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 
 

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: 
1e 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 
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2e 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 

 
 
1e 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 
 

8 
 

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

Stap bij met Li-been 
 

 
 
2e 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 

 
 
1e 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 
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2e 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 

 
 
1e 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 
 

 
 
2e 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 
 
 
3e 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) 
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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) 
 
 
4e 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) 

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 

Kniezit (niet met zitvlak op benen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5e 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 
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6e 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 
 
 
7e 8 tellen: 
 

RIJ A en C 
 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 beneden, 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 beneden, Li-hand licht omhoog en 
terug 

Re-been uitval naar voor (lichaam zijwaarts) 
 
 

7 
 
 

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

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

8 
Armen naast het lichaam 
Beide handen in tafeltjes, beide drukken 
naar beneden 

Re-voet bij 

 
RIJ B en D 

 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 beneden, Li-hand licht omhoog en 
terug 

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

6 
 
 

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

Re-been uitval naar achter (lichaam zijwaarts) 
 

7 
 
 

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

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

8 Beide handen in tafeltjes, beide drukken 
naar beneden 

Re-voet bij (ter plaatse) 
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8e 8 tellen: 
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1 Armen naast het lichaam (handen los) 
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 (handen los) 
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 
 
 

6 Refrein (8X8 tellen) 
 
1e 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 
 

 
 

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 
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2e 8 tellen: Kick-ball-change 
 

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 
 

 
 
3e 8 tellen: Bijtrekpas wiebel 
 

IEDEREEN 
 ARMEN BENEN 

1-2 
 
 

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

Bijtrekpas naar rechts,  
beginnen met Re-been 
 

3-4 
 

 

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

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), handen in vuisten 

Bijtrekpas naar rechts,  
beginnen met Re-been 
 

7-8 
 

 

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

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

 
 
4e 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) 
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5e 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 

 
 
6e 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 
 
 
7e 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 
 
8e 8 tellen: idem 7e 8 tellen 
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7. Tussenstuk (4X8 tellen) 
 
1e 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 

 
 
2e 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) 

 
 
3e 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 

 
 
4e 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. Strofe (4X8 tellen) (herhaling) 
 
1e 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 
Kwartdraai rechts, beginnen 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 
 
 

 
 
2e 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 
 

 
 
3e 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) 

 
 



 - 24 -   

4e 8 tellen 
 

RIJ A en C  
 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 
Beide handen in tafeltjes, beide drukken 
naar beneden 

Re-voet bij 

5 Armen naast het lichaam (handen los) 
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 (handen los) 
8 
 

Klap in handen op borsthoogte  
(vingers wijzen naar jury) 

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

 
RIJ B en D 

 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 achter) 
 

2 
 
 

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

Re-been uitval naar achter (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 jury) 
 

4 Beide handen in tafeltjes, beide drukken 
naar beneden 

Re-voet bij (ter plaatse) 
 

5 Armen naast het lichaam (handen los) 
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 (handen los) 
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. Refrein (8X8 tellen) 
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10. Tussenstuk (12X8 tellen)  
 
Bedoeling: in één groot blok komen 
 
1e 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 

 
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) 

 
 
2e 8 tellen:  
Idem 1e 8 tellen 
 
 
3e 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! 
 
 
4e 8 tellen: 
Idem 3e 8 tellen 



 - 26 -   

 
5e 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 
 
 
 
 
 

 
 
6e 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 
 

 
 
7e 8 tellen: 
Idem 6e 8 tellen 
 
 
8e 8 tellen: 
 

Rij A en B 
 ARMEN BENEN 

1-2 
 

Li-hand (hand dichtst bij jury) naar de nek 
brengen en tegelijk Re-hand in de zij 
brengen 

Kwartdraai naar het midden (rechts) met Re-voet 
(= kant waarnaar je moet draaien) 

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  

 
 

Rij C en D 
 ARMEN BENEN 

1-2 
 

Re-hand (hand dichtst bij jury) naar de nek 
brengen en tegelijk Li-hand in de zij 
brengen 

Kwartdraai naar het midden (links) met  
Li-voet (= kant waarnaar je moet draaien) 

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  

 
 
9e 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 
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10e 8 tellen: 
Idem 9e 8 tellen 
 
 
11e 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 
 
 

12e 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. Refrein (8X8 tellen) 
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12. Einde (4 tellen) 
 
A en C 4 stappen ter plaatse op de muziek (beginnen met rechts), B en D zetten eerst een stap naar voor 
(met R – L ) en doen dan nog 2 stappen op de muziek (R L) 
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  

Stap naar voor, beginnen met rechts, links bijzetten
en knik met Re-knie 
 

 
 

 
 
 

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. Muziek 
 Charlotte Nilsson – Take Me To Your Heaven 

2. Structuur 
Intro – Strofe – Refrein – Strofe – Refrein – Tussenstuk – Refrein’ - Outro 

3. Gebruikte afkortingen 
Zorbapas naar rechts in looppas: 

1 Linkervoet kruisen voor rechtervoet 
2 Rechtervoet naast linkervoet plaatsen 
3 Linkervoet kruisen achter rechtervoet 
4 Rechtervoet naast linkervoet plaatsen 
5 Linkervoet kruisen voor rechtervoet 
6 Rechtervoet naast linkervoet plaatsen 
7 Linkervoet kruisen achter rechtervoet 
8 Rechtervoet bij 

 
Zorbapas naar links in looppas: 

1 Rechtervoet kruisen voor linkervoet 
2 Linkervoet naast rechtervoet plaatsen 
3 Rechtervoet kruisen achter linkervoet 
4 Linkervoet naast rechtervoet plaatsen 
5 Rechtervoet kruisen voor linkervoet 
6 Linkervoet naast rechtervoet plaatsen 
7 Rechtervoet kruisen achter linkervoet 
8 Linkervoet bij 

4. Beginhouding & afspraken 
 Dansen met de dansrichting mee = tegen wijzerzin. 
 Dansen tegen de dansrichting in = wijzerzin. 
 Nummers 1 en 2 staan afwisselend naast elkaar. 
 We starten in een kring met gezicht naar binnenkant van de kring. De handen zijn op de rug (links 

boven rechts) en de benen zijn licht gespreid. 

5. Intro 
We starten met 4 tellen rust 

8 tellen 
1-2 Rechtervoet over linkervoet kruisen 
3-4 Halve draai over linkerschouder (je kijkt nu naar de buitenkant van de kring) 
5-6 Plaats rechtervoet naast linkervoet (stampen) 
7-8 Plaats linkervoet naast rechtervoet (stampen) zodat de benen licht gespreid zijn 
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6. Strofe 1 (10x8 tellen + 4 tellen) (handen geven) 

1x8 tellen (handen geven) 
1-4 Wisselpas rechts, bij eerste stap kwartdraai naar rechts (we dansen nu tegen de dansrichting in) 
5-8 Wisselpas links 
 

2x8 tellen (handen geven) 
1-2 Hoppas rechts vooruit 
3-4 Hoppas links vooruit 
5-6 Hoppas rechts achteruit 
7-8 Hoppas links achteruit 

3x8 tellen (handen geven) 
1-4 Wisselpas rechts 
5-8 Wisselpas links 

4x8 tellen (handen geven) (al huppelend) 
1-2 Kruis rechtervoet over linkervoet 
3-4 Kruis linkervoet over rechtervoet 
5-6 Plaats rechtervoet achter linkervoet, kwartdraai naar rechts 
7-8 Plaats linkervoet naast rechtervoet 

5x8 tellen (handen geven) 
1-4 Wisselpas rechts, bij eerste stap kwartdraai naar rechts (we dansen nu met de dansrichting mee) 
5-8 Wisselpas links 

6x8 tellen (handen geven) 
1-2 Hoppas rechts vooruit 
3-4 Hoppas links vooruit 
5-6 Hoppas rechts achteruit 
7-8 Hoppas links achteruit 

7x8 tellen (handen geven) 
1-4 Wisselpas rechts 
5-8 Wisselpas links 

8x8 tellen (handen geven) (al huppelend) 
1-2 Kruis rechtervoet over linkervoet 
3-4 Kruis linkervoet over rechtervoet 
5-6 Plaats rechtervoet achter linkervoet, kwartdraai naar links (we kijken nu naar de binnenkant van de 

kring) 
7-8 Plaats linkervoet naast rechtervoet 

9x8 tellen (handen geven) 
1-8 Zorbapas naar rechts in looppas 

10x8 tellen (handen geven) 
1-8 Zorbapas naar links in looppas 

+4 tellen (handen geven) 
1-4 4x ter plaatse springen met de benen gesloten 
 
7. Refrein (8x8 tellen) (handen op de rug) 

1x8 tellen (handen op de rug) 
1 Rechtervoet kruisen voor linkervoet 
2 Linkervoet naast rechtervoet plaatsen 
3 Rechtervoet kruisen achter linkervoet 
4 Linkervoet gestrekt links uitgooien en ondertussen met rechtervoet een sprongetje ter plaatse maken 
5 Linkervoet kruisen achter rechtervoet 
6 Rechtervoet naast linkervoet plaatsen 
7 Linkervoet kruisen voor rechtervoet 
8 Rechtervoet gestrekt rechts uitgooien en ondertussen met linkervoet een sprongetje ter plaatse 

maken 
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2x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts vooruit 
2 Kwartdraai over rechterschouder voorwaarts en stap links zijwaarts 
3 Halve draai over linkerschouder achterwaarts en stap rechts zijwaarts 
4 Linkervoet bij rechtervoet tikken en knipperen met de vingers rechts onder en lichtjes door de knieën 

buigen 
5 Stap links zijwaarts 
6 Halve draai over linkerschouder voorwaarts en stap rechts zijwaarts 
7 Halve draai over rechterschouder achterwaarts en stap links zijwaarts 
8 Rechtervoet bij linkervoet tikken en knipperen met de vingers links boven 

3x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts vooruit 
2 Linkerknie optillen 
3 Stap links achter 
4 Plaats rechtervoet bij linkervoet (kijken naar binnenkant kring) 
5 Stap linkervoet schuin rechts vooruit 
6 Rechterknie optillen 
7 Stap rechts achter 
8 Plaats linkervoet bij rechtervoet 

4x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts vooruit 
2 Stap links vooruit 
3 Stap rechts vooruit 
4 Plaats linkervoet bij rechtervoet 
5-6 Door de knieën buigen en knieën wijzen naar rechts en links 
7 Spring tot benen gespreid 
8 Spring tot benen gesloten 

5x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts zijwaarts 
2 Halve draai over rechterschouder voorwaarts en stap links zijwaarts 
3 Halve draai over linkerschouder achterwaarts en stap rechts zijwaarts 
4 Linkervoet bij rechter voet tikken en knipperen met de vingers rechts boven 
5 Stap links zijwaarts 
6 Halve draai over linkerschouder voorwaarts en stap rechts zijwaarts 
7 Halve draai over rechterschouder achterwaarts en stap links zijwaarts 
8 Rechtervoet bij linkervoet tikken en knipperen met de vingers links onder en lichtjes door de knieën 

buigen 
 

6x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts vooruit 
2 Linkerknie optillen 
3 Stap links achter 
4 Plaats rechtervoet bij linkervoet (kijken naar binnenkant kring) 
5 Stap links schuin links vooruit 
6 Rechterknie optillen 
7 Stap rechts achter 
8 Plaats linkervoet bij rechtervoet (kijken naar binnenkant kring) 

7x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts zijwaarts 
2 Linkervoet achter rechterbeen kruisen 
3 Stap rechts zijwaarts 
4 Met linkerhiel tikken links zijwaarts en steunen op rechterbeen 
5 Stap links zijwaarts 
6 Rechtervoet achter linkerbeen kruisen 
7 Stap links zijwaarts 
8 Met rechterhiel tikken rechts zijwaarts en steunen op linkerbeen 
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8x8 tellen (handen op de rug) 
1-2 Stap rechts – links vooruit naar midden van de kring toe 
3 Halve draai over linkerschouder, stap rechts 
4 Links bijzetten 
5-7 Stap rechts – links - rechts vooruit, ondertussen maken de armen een vloeiende beweging van 

onder naar boven toe, vingers licht gespreid 
8 Stap links bij, armen naar beneden naast lichaam 

8. Strofe 2 (10x8 tellen + 4 tellen) 
Idem strofe 1 

9. Refrein (8x8 tellen) 

10. Tussenstuk (5x8 tellen) 
Bij 1x8, 2x8, 3x8 en 4x8 houden we de bovenarmen gestrekt zijwaarts naast het lichaam. De onderarmen 
zijn gehoekt naar boven en de handpalmen wijzen naar buiten (W-houding). Deze raken de handpalmen van 
je partner. 

1x8 tellen 
1 Stap rechts zijwaarts 
2 Stap links bij 
3 Stap recht zijwaarts 
4 Stap links bij 
5 Halve draai over rechter schouder voorwaarts en stap links zijwaarts 
6 Stap rechts bij 
7 Stap links zijwaarts 
8 Stap rechts bij 

2x8 tellen (al huppelend) 
1 Rechterknie optillen schuin links vooruit 
2 Rechtervoet terug naast linkervoet plaatsen 
3 Rechterbeen gestrekt optillen schuin links vooruit 
4 Rechtervoet terug naast linkervoet plaatsen 
5 Linkerknie optillen schuin rechts vooruit 
6 Linkervoet terug naast rechtervoet plaatsen 
7 Linkerbeen gestrekt optillen schuin rechts vooruit 
8 Linkervoet terug naast rechtervoet plaatsen 

3x8 tellen 
1 Stap links zijwaarts 
2 Stap rechts bij 
3 Stap links zijwaarts 
4 Stap rechts bij 
5 Halve draai over linkerschouder voorwaarts en stap rechts zijwaarts 
6 Stap links bij 
7 Stap rechts zijwaarts 
8 Stap links bij 
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4x8 tellen (al huppelend) 
1 Linkerknie optillen schuin rechts vooruit 
2 Linkervoet terug naast rechtervoet plaatsen 
3 Linkerbeen gestrekt optillen schuin rechts vooruit 
4 Linkervoet terug naast rechtervoet plaatsen 
5 Rechterknie optillen schuin links vooruit 
6 Rechtervoet terug naast linkervoet plaatsen 
7 Rechterbeen gestrekt optillen schuin links vooruit 
8 Rechtervoet terug naast linkervoet plaatsen 

5x8 tellen 
Enkel voor deze 8 tellen is de kring opgedeeld in nummers 1 en nummers 2. 
1-2 De nummers 1 hurken tot hurkzit, vingertoppen raken de grond 
3-4 De nummers 2 hurken tot hurkzit, vingertoppen raken de grond 
5-8 Iedereen terug rechtstaan tot handen op de rug, schaarbeweging met armen voorwaarts 

(rechterhand voor linkerhand), langs het lichaam naar beneden tot handen op de rug (links boven 
rechts) 

11. Refein’ (8x8 tellen) 
Refrein’ is idem als het Refrein enkel starten we met de rug naar de binnenkant van de kring en kijken we 
naar buiten. 
 

1x8 tellen (handen op de rug) 
1 Rechtervoet kruisen voor linkervoet 
2 Linkervoet naast rechtervoet plaatsen 
3 Rechtervoet kruisen achter linkervoet 
4 Linkervoet gestrekt links uitgooien en ondertussen met rechtervoet een sprongetje ter plaatse maken 
5 Linkervoet kruisen achter rechtervoet 
6 Rechtervoet naast linkervoet plaatsen 
7 Linkervoet kruisen voor rechtervoet 
8 Rechtervoet gestrekt rechts uitgooien en ondertussen met linkervoet een sprongetje ter plaatse 

maken 

2x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts vooruit 
2 Kwart draai over rechterschouder voorwaarts en stap links zijwaarts 
3 Halve draai over linkerschouder achterwaarts en stap rechts zijwaarts 
4 Linkervoet bij rechtervoet tikken en knipperen met de vingers rechts boven 
5 Stap links zijwaarts 
6 Halve draai over linkerschouder voorwaarts en stap rechts zijwaarts 
7 Halve draai over rechterschouder achterwaarts en stap links zijwaarts 
8 Rechtervoet bij linkervoet tikken en knipperen met de vingers links onder en lichtjes door de knieën buigen 

3x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts vooruit 
2 Linker knie optillen 
3 Stap links achter 
4 Plaats rechtervoet bij linkervoet (kijken naar buitenkant kring) 
5 Stap linkervoet schuin rechts vooruit 
6 Rechterknie optillen 
7 Stap rechts achter 
8 Plaats linkervoet bij rechtervoet 
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4x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts vooruit 
2 Stap links vooruit 
3 Stap rechts vooruit 
4 Plaats linkervoet bij rechtervoet 
5-6 Door de knieën buigen en knieën wijzen naar rechts en links 
7 Spring tot benen gespreid 
8 Spring tot benen gesloten 

5x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts zijwaarts 
2 Halve draai over rechterschouder voorwaarts en stap links zijwaarts 
3 Halve draai over linkerschouder achterwaarts en stap rechts zijwaarts 
4 Linkervoet bij rechtervoet tikken en knipperen met de vingers rechts onder en lichtjes door de knieën 

buigen 
5 Stap links zijwaarts 
6 Halve draai over linkerschouder voorwaarts en stap rechts zijwaarts 
7 Halve draai over rechterschouder achterwaarts en stap links zijwaarts 
8 Rechtervoet bij linkervoet tikken en knipperen met de vingers links boven 

6x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts vooruit 
2 Linker knie optillen 
3 Stap links achter 
4 Plaats rechtervoet bij linkervoet (kijken naar buitenkant kring) 
5 Stap links schuin links vooruit 
6 Rechterknie optillen 
7 Stap rechts achter 
8 Plaats linkervoet bij rechtervoet (kijken naar buitenkant kring) 

7x8 tellen (handen op de rug) 
1 Stap rechts zijwaarts 
2 Linkervoet achter rechterbeen kruisen 
3 Stap rechts zijwaarts 
4 Met linkerhiel tikken links zijwaarts en steunen op rechterbeen 
5 Stap links zijwaarts 
6 Rechtervoet achter linkerbeen kruisen 
7 Stap links zijwaarts 
8 Met rechterhiel tikken rechts zijwaarts en steunen op linkerbeen 

8x8 tellen (handen op de rug) 
1-2 Stap rechts – links vooruit naar midden van de kring toe 
3 Halve draai over linkerschouder, stap rechts 
4 Links bijzetten 
5-7 Stap rechts – links - rechts vooruit, ondertussen maken de armen een vloeiende beweging van 

onder naar boven toe, vingers licht gespreid 
8 Stap links bij, armen naar beneden naast lichaam 
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12. Outro (2x8 tellen) 

1x8 tellen 
1 Stap rechts zijwaarts 
2 Linkervoet achter rechterbeen kruisen 
3 Stap rechts zijwaarts 
4 Met linkerhak tikken links zijwaarts en steunen op rechterbeen 
5 Stap links zijwaarts 
6 Rechtervoet achter linkerbeen kruisen 
7 Stap links zijwaarts 
8 Met rechterhak tikken rechts zijwaarts en steunen op linkerbeen 

2x8 tellen 
1 Stap rechts – links vooruit naar midden van de kring toe 
3 Halve draai over linkerschouder, stap rechts 
4 Links bijzetten 
5 Stamp rechts ter plaatse 
6 Stamp links, benen lichtjes gespreid 
7 Rechter arm gestrekt rechts op 2 uur, handpalm naar buiten gericht 
8 Linker arm gestrekt links op 10 uur, handpalm naar buiten gericht 
 
 
 

Veel dansplezier! 
 
 

Charlotte, Ine, Leander, Liesbeth, Sharon & Steven 
Sportmonitoren KLJ West- Vlaanderen 
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1. Muziek 

Smash Mouth ‘I’m a believer’ 
 
 

2. Gebruikte 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. Reeksbeschrijving 

3.1. Intro 
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  

3.2. Strofe 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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3.3. Refrein 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  

3.4. Strofe 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  

3.5. Refrein 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 LR 
 

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  

3.6. Tussenstuk 

3.7. 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 

3.8. Groep 2 (*)  tijdens 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 
 

3.9. 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  

3.10. Refrein 3  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  

3.11. Refrein 3  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 LR 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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3.12. Refrein 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  

 
 

3.13. Grondstuk 
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  

3.14. Eindhouding 
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 

 



 - 85 -   

 

1. Muziek 
 Muse ‘Starlight’ 

 

2. Gebruikte 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 

 

3. Beginhouding & afspraken 
 

De vendeliers 3-5-7-8 staan in strekstand met het aangezicht naar de 
jury 

vlag in gewone greep, gestrekte armen; vlag 135° schuin 
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. Intro 

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 



 - 86 -   

5. Reeksbeschrijving 

5.1. 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 
(OLB). 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).
 

5.2. 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. 

5.3. Deel 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 opwaarts). Bij het inzetten 
van de 1ste voorstelbeweging sluiten de vendeliers het L-been. 

Wanneer vlag 135° schuin opwaarts is wordt een kapslag 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). 

5.4. 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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5.5. 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 (enkel met L hand) 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 (enkel met R hand) 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. 

5.6. 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) 

 

 



 - 90 -   

 

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 een 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 
LO. De vlag opstrekken tot horizontaal op SH (Lvoet bij R voet zetten). 

 

 

 

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) 
 



 - 91 -   

5.7. 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 (gestrekte arm) (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! 
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