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Beste KLJ’er, 
 

Al vele jaren is het dansen in KLJ een onmisbaar onderdeel van de sportwerking. Doorheen de  jaren 
is de vraag naar eenvormige benamingen steeds luider gaan klinken. De mondelinge overlevering 
was niet altijd een garantie voor het hanteren van duidelijke en eenvormige terminologieën. 

 
Vanuit deze behoefte is een poging ondernomen om een overzicht te maken van de basispassen die 
binnen de danswerking in KLJ gehanteerd worden. 

 

De termen uit deze bundel worden enerzijds gebruikt in de beschrijvingen van de verschillende reeksen 
en helpen je anderzijds een heel eind op weg bij de realisatie en het uitschrijven van je eigen    vrije 
ritmiek. 

 
Wij wensen jullie alvast veel dansplezier. 

De dansmonitoren 

Februari 2022
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Afkortingen 
 

J = jongen(s) 

M = meisje(s) 

L = links 

R = rechts 

L… = linker… 

R… = rechter… 

mwz = met wijzerszin 

twz = tegen wijzerszin 

voorw. = voorwaarts 

achtw. = achterwaarts 

zijw. = zijwaarts 
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Termen 

Dansrichting 
= tegen wijzerszin (twz) = duidt de tegengestelde draaiende beweging of richting aan 

 

Tegen de dansrichting in 
= met wijzerszin (mwz) = gebruikt om de draaiende beweging of die richting aan te duiden 

 

Buiten 
Weg van het centrum van de kring. 

 

Binnen 
Naar het centrum van de kring. 

 

Andere termen 
• Koppel 

• Partner 

• Buur 

• Arm/been/schouder/heup/teen/hiel/voet 

• Met gezicht naar elkaar/met rug naar elkaar 

• Handen geven en nemen 
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Danshoudingen 

Danshoudingen van het koppel 

Jongen en meisje staan met gezicht naar elkaar 

Bij deze danshoudingen geeft de jongen handen, het meisje neemt de handen. (handen van het 

meisje bovenaan) 

Standaard 2 handen 

 
• de jongen neemt met de linkerhand de rechterhand van het meisje en met de rechterhand 

haar linkerhand 

 
Gekruist 

 
• de jongen neemt met de rechterhand de rechterhand van het meisje en met de linkerhand 

haar linkerhand 

• de rechterarmen boven, tenzij anders bepaald 

Basishouding = geven en nemen 

 
• Tegen wijzersin= geef je de RHand (handpalm naar binnen) en neem je de Lhand 

(handpalm naar     buiten) 

• Met wijzersin= geef je LHand (handpalm naar binnen) en neem je RHand (handpalm naar 
buiten) 

Schouder-rug houding 

• elke danser legt de RHand op de Lschouder van Rbuur 

• Lhand op middenrug van Lbuur 

of 

• elke danser legt de Lhand op de Rschouder van je Lbuur 

• Rhand op middenrug van je Rbuur 

Handpalmen tegen elkaar 

• Rhandpalm tegen Lhandpalm van Rbuur 

• Lhandpalm tegen Rhandpalm van Lbuur 



5 

 

De basisdansbewegingen 

Looppas 
Het lichaamsgewicht wordt van de ene voet naar de andere voet overgebracht. Tijdens het lopen raakt 
telkens maar één voet de grond. 

Wandelpas 

Idem lopen maar beide voeten kunnen gelijktijdig op de grond staan.  

Bijtrekpas 

Een nevenvorm van de wandelpas of looppas, waarbij echter steeds dezelfde voet in de 

verplaatsingsrichting gezet wordt en de andere bijgetrokken. Deze kan in eender welke richting worden 

uitgevoerd: zijwaarts, voorwaarts of achterwaarts. 

Bijtrekpas R: 

1. met lichte afdruk van de rechtervoet de linkervoet naar links plaatsen. 

2. met lichte vering in het linkerbeen de rechtervoet over de grond tot bij de L-voet bijtrekken. 

Bijtrekpas L: 

3. met lichte afdruk van de linkervoet de rechtervoet naar rechts plaatsen. 

4. met lichte vering in het rechterbeen de linkervoet over de grond tot bij de Rvoet bijtrekken. 
 

Tweesprong 
Kan naar voor, achter, links en rechts, buiten en binnen uitgevoerd worden. 

Tweesprong R: 

Spring op Rvoet. Tik Lvoet bij. 

Tweesprong L: 

Spring op Lvoet. Tik Rvoet bij 

 
Huppelsprong 

Huppelsprong R: 

Spring op Rvoet. Tik Lvoet bij. Gewicht verplaatst naar Ltip, waardoor Rvoet van de grond komt. Plaats 
Rvoet terug op de grond.  
 

Huppelsprong R: 

Spring op Lvoet. Tik Rvoet bij. Gewicht verplaatst naar Rtip, waardoor Lvoet van de grond komt. Plaats 
Lvoet terug op de grond.  
 

Hoppen 

Hop R: 

Stap R voet voor. Hop Lknie omhoog (spring op Rvoet, Lvoet thv Rknie).  

Hop L: 

Stap Lvoet voor. Hop Rknie omhoog (spring op Lvoet, Rvoet thv Lknie).  
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Zorba 

Zorba R: 

1. Zet Rvoet over Lvoet 
2. Zet Lvoet open 
3. Zet Rvoet achter Lvoet 
4. Zet Lvoet bij 
 

Zorba L: 

5. Zet Lvoet over Rvoet 
6. Zet Rvoet open 
7. Zet Lvoet achter Rvoet 
8. Zet Rvoet bij 

 

Stap-sprong 
Kan naar voor, achter, links en rechts, buiten en binnen uitgevoerd worden. 

Stap-sprong R 

1. Stap Rvoet voor 
2. Spring Lvoet bij 

Stap-sprong L 

1. Stap Lvoet voor 
2. Spring Rvoet bij 

 

Pivoteren 

Pivoteren R 

1. Lbeen blijft staan, zet Rvoet naar buiten 

2. Lbeen blijft staan, zet Rvoet naar buiten, een kwartdraai verder twz 

3. Idem tel 2 

4. Idem tel 2 

Pivoteren L 

1. Rbeen blijft staan, zet Lvoet naar buiten 

2. Rbeen blijft staan, zet Lvoet naar buiten, een kwartdraai verder mwz 

3. Idem tel 2 

4. Idem tel 2 

 

Kruisje 

Ter plaatse 

Bij deze pas blijven de tenen in dezelfde richting. 

Kruisje R 

 
1. Plaats Rvoet over Lvoet 

2. Plaats Lvoet over Rvoet 

3. Plaats Rvoet naar achter 

4. Plaats Lvoet bij Rvoet 

Kruisje L 

1. Plaats Lvoet over Rvoet 

2. Plaats Rvoet over Lvoet 

3. Plaats Lvoet naar achter 

4. Plaats Rvoet bij Lvoet 
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Draaiend 

Dit is hetzelfde als het gewone kruisje, maar op tel 3 maak je steeds een kwartdraai. De tenen veranderen 

van richting. 

Draaiend kruisje R 

1. Plaats Rvoet over L-voet 

2. Plaats Lvoet over R-voet 

3. Plaats R-voet opzij terwijl het lichaam een kwartje draait. 

4. Plaats Lvoet bij R-voet 

 

Draaiend Kruisje L 

1. Plaats Lvoet over Rvoet 

2. Plaats Rvoet over Lvoet 

3. Plaats Lvoet opzij terwijl het lichaam een kwartje draait. 

4. Plaats Rvoet bij Lvoet 

 

V-stap 

V-stap R 

1. Zet Rvoet schuin R voor 
2. Zet Lvoet schuin L voor 
3. Zet Rvoet acther midden 
4. Zet Lvoet bij 

V-stap L 

1. Zet Lvoet schuin L voor 
2. Zet Rvoet schuin R voor 
3. Zet Lvoet acther midden 
4. Zet Rvoet bij 

 

Doorgeven 
Doorgeven R 

 Benen 

1-3 Stap R-L-R naar voor, je passeert de persoon voor je langs de Rschouder. 

4 Tik Lvoet bij. 

1-3 Stap L-R-L naar voor, je passeert de persoon voor je langs de Lschouder. 

4 Zet Rvoet bij. 

 Armen 

1-4 Neem Rhand van de persoon voor je, Lhand is op de rug. 

5-8 Neem Lhand van de nieuwe persoon voor je, Rhand is op de rug. 

 

Doorgeven L 

 Benen 

1-3 Stap L-R-L naar voor, je passeert de persoon voor je langs de Lschouder. 

4 Tik Rvoet bij. 

1-3 Stap R-L-R naar voor, je passeert de persoon voor je langs de Rschouder. 

4 Zet Lvoet bij. 

 Armen 

1-4 Neem Lhand van de persoon voor je, Rhand is op de rug. 

5-8 Neem Rhand van de nieuwe persoon voor je, Lhand is op de rug. 
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Sumo 
 Benen 

1-2 Zet Rvoet open, benen licht gebogen. 

3-4 Zet Rvoet bij, lichaam rechtop. 

5-6 Zet Lvoet open, benen licht gebogen. 

7-8 Zet Lvoet bij, lichaam rechtop. 

 Armen 

1-2 Handen op de bovenbenen. Duimen naar buiten. Lichaam licht voorover gebogen. 

3-4 Handen los naast lichaam. 

5-6 Idem 1-2 

7-8 Idem 3-4 

 

Zon 
Zwaai armen open voor het lichaam. Vingers zijn open gespreid, handpalmen naar voor. Start beneden 
gekruist (Rhand voor Lhand)  voor het lichaam. Zwaai naar boven en eindig beneden met handen los naast het 
lichaam. 

 

Windmolen 
1. Handen zijn vuisten/vinger zijn gespreid. Rarm zwaait van L onder naar boven tot naast het 

lichaam 
2. Larm zwaait langs boven tot naast het lichaam 

 

Rolletjes 

Je maakt 4 rolletjes van onder naar boven. Je draait de rolletjes vooruit en je start aan je middel tot ooghoogte. 

 


