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1. Muziek 

Titel: Angel 
Uitvoerder: Theory of a deadman 
CD: Savages 
Duur: 3’22” 

2. Gebruikte afkortingen 

HH: Heuphoogte      GG: Gewone Greep 
SH: Schouderhoogte     TG: Tegengestelde Greep 
KH: Kniehoogte      KG: Kneukelgreep 

3. Beginhouding & afspraken 

Beginhouding 

Vlag in de linkerhand, punt op de grond, linkerelleboog tegen het lichaam. Rechterhand op de rug 

3.1. Afspraken 

• Vrije hand is altijd op de rug, tenzij anders beschreven. 

• Voeten staan altijd naast elkaar, tenzij anders beschreven. 

4. Beschrijving: 

4.1. Rust 

4.2. Strofe 1 (zang begint) 

Horizontale draai links en rechts met de linkerhand. Over de linkerelleboog gaan tot rechtsnaast 
eindigend in de rechterhand. Vlag via voor op HH naar links brengen en langs boven terug naar rechts 
laten zakken (rechts – voor – links – boven – rechts). Vanuit rechtsnaast een telloor boven het hoofd 
maken linksom tot rechtsnaast op HH. De vlag naar voor brengen en de linkerhand bijpakken in GG. 
Op HH een 8-beweging maken links – rechts. Op SH een 8-beweging maken links – rechts, gevolgd 
door 2 telloren boven het hoofd, eindigend rechtsnaast. Naar voor bukken en een toer rond de knieën 
maken. 

4.3. Refrein 1 

Knieworp vanuit de rechterknie. Met rechts aanpakken in GG. Van hieruit een wiekslag (links – rechts) 
doen. Bij de wiekslagbeweging naar links linkervoet naar links laten uitvallen. Hierna een verticale 
telloor rechtsnaast en linksnaast tot voor. Bij de 1e telloor de linkervoet terug bijzetten. Wanneer de 
vlag voor is aangekomen, de linkerhand in KG pakken. Linksom rond het lichaam gaan (voor – links – 
achter – rechts). 
“Fly” 

Reeksbeschrijving Gilden Muziekreeks  
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Wanneer de vlag rechtsnaast is, neemt de linkerhand de stok achter de rug vast, net boven het 
tegengewicht met de duim richting de vlag wijzend, de rechterhand in het evenwichtspunt. De vlag 
verder via voor naar links brengen. Uitvallen met de linkervoet naar links en tegelijkertijd met de vlag 
linksnaast een halve 8-beweging maken. Het bovenlichaam draait tijdens deze beweging mee naar 
links. Tijdens de halve 8-beweging de rechterhand naar KG verplaatsen. Op “Fly” met de rechterhand 
de vlag met een krachtige beweging naar rechts brengen, doordraaien achter de rug, de rechterhand 
laat de stok los en over de linkerelleboog gaan. Direct nadat men over de elleboog is gegaan de 
linkervoet terug bijzetten en een telloor boven het hoofd maken met de linkerhand (links – voor – 
rechts – achter) tot voor op HH. Een toer rond lichaam tot rechtsnaast op HH. Van hieruit een 
voorstelbeweging maken naar links. Linksnaast een voorstellingsdraai maken gevolgd door een 
voorstellingworp van links naar rechts. 

4.4. Tussenstuk 1 

Rechtsnaast op SH de voorstellingsworp aanpakken in GG. Van hieruit een ¾ telloor boven het hoofd 
maken linksom tot achter. De vlag van achter via boven naar voor laten zakken tot op HH. Tijdens 
deze beweging de rechterhand naar KG brengen. ¾ toer rechtsom rond het lichaam tot linksnaast 
gevolgd door een ¾ telloor rechtsom boven het hoofd met de linkerhand tot achter. 
Achter aangekomen de rechterhand bijpakken aan het lood en de vlag van achter via boven naar voor 
laten zakken. Tijdens deze beweging de linkerhand naar KG brengen. ¾ toer linksom rond het 
lichaam tot rechtsnaast gevolgd door een telloor linksom boven het hoofd met de rechterhand tot 
rechtsnaast eindigend op SH in GG. 

4.5. Strofe 2 

Vanuit rechtsnaast 2 wiekslagen maken (links – rechts – links – rechts). Na de laatste wiekslag rechts 
de vlag naar voor brengen tot op HH. Van hieruit onder het voorwaarts gestrekte been links en rechts 
gaan (zie Brechtse reeks) tot voor. Van hieruit een 8-beweging links – rechts maken op HH, gevolgd 
door een 8-beweging links – rechts op SH. 2 telloren linksom boven het hoofd tot rechtsnaast. Naar 
voor bukken en een toer linksom rond de knieën maken. 

4.6. Refrein 2 

Knieworp vanuit de rechterknie. Met rechts aanpakken in GG. Van hieruit een wiekslag (links – rechts) 
doen. Bij de wiekslagbeweging naar links linkervoet naar links laten uitvallen. Hierna een verticale 
telloor rechtsnaast en linksnaast tot voor. Bij de 1e telloor de linkervoet terug bijzetten. Wanneer de 
vlag voor is aangekomen, de linkerhand in KG pakken. Linksom rond het lichaam gaan (voor – links – 
achter – rechts). 
“Fly” 
Wanneer de vlag rechtsnaast is, neemt de linkerhand de stok achter de rug vast, net boven het 
tegengewicht met de duim richting de vlag wijzend, de rechterhand in het evenwichtspunt. De vlag 
verder via voor naar links brengen. Uitvallen met de linkervoet naar links en tegelijkertijd met de vlag 
linksnaast een halve 8-beweging maken. Het bovenlichaam draait tijdens deze beweging mee naar 
links. Tijdens de halve 8-beweging de rechterhand naar KG verplaatsen. Op “Fly” met de rechterhand 
de vlag met een krachtige beweging naar rechts brengen, doordraaien achter de rug, de rechterhand 
laat de stok los en over de linkerelleboog gaan. Direct nadat men over de elleboog is gegaan de 
linkervoet terug bijzetten en een telloor boven het hoofd maken met de linkerhand (links – voor – 
rechts – achter) tot voor op HH. Een toer rond lichaam tot rechtsnaast op HH. Van hieruit een 
voorstelbeweging maken naar links. Linksnaast een voorstellingsdraai maken gevolgd door een 
voorstellingworp van links naar rechts. 

4.7. Tussenstuk 3 

Voostellingsworp rechts naast aanpakken op HH in GG. De vlag via voor naar links brengen en langs 
boven terug naar rechts laten zakken (rechts – voor – links – boven – rechts). Vanuit rechtsnaast 1 ½ 
toer linksom rond het lichaam tot linksnaast. Links aangekomen het bovenlichaam een kwartslag mee 
draaien naar links. Ten opzichte van het bovenlichaam wordt linksnaast een draai gemaakt in TG: de 
vlag horizontaal langs links tot achter brengen en via boven terug naar voor brengen. Het 
bovenlichaam terug naar voor draaien. 1 ½ draai rond het lichaam rechtsom tot rechtsnaast. Rechts 
aangekomen het bovenlichaam een kwartslag mee draaien naar rechts. Ten opzichte van het 
bovenlichaam wordt rechtsnaast een draai gemaakt in GG: de vlag horizontaal langs rechts tot achter 
brengen en langs boven terug naar voor brengen. Het bovenlichaam terug naar voor draaien. De vlag 
eindigt op HH. 
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4.8. Strofe 3 

Maak op SH een 8-beweging links – rechts. Vlag naar HH laten zakken en hier een 8-beweging 
maken links – rechts, gevolgd door een toer linksom rond het lichaam. Vlag naar beneden laten 
zakken en een toer rond de dijen maken, gevolgd door een toer op KH. Rechts naast aangekomen 
een achterwaartse voorstellingsdraai maken. Bij deze draai de linkerhand via voor bijpakken aan het 
tegengewicht.  

4.9. Refrein 3 

Knieworp vanuit de rechterknie. Met rechts aanpakken in GG. Van hieruit een wiekslag (links – rechts) 
doen. Bij de wiekslagbeweging naar links linkervoet naar links laten uitvallen. Hierna een verticale 
telloor rechtsnaast en linksnaast tot voor. Bij de 1e telloor de linkervoet terug bijzetten. Wanneer de 
vlag voor is aangekomen, de linkerhand in KG pakken. Linksom rond het lichaam gaan (voor – links – 
achter – rechts). 
“Fly” 
Wanneer de vlag rechtsnaast is, neemt de linkerhand de stok achter de rug vast, net boven het 
tegengewicht met de duim richting de vlag wijzend, de rechterhand in het evenwichtspunt. De vlag 
verder via voor naar links brengen. Uitvallen met de linkervoet naar links en tegelijkertijd met de vlag 
linksnaast een halve 8-beweging maken. Het bovenlichaam draait tijdens deze beweging mee naar 
links. Tijdens de halve 8-beweging de rechterhand naar KG verplaatsen. Op “Fly” met de rechterhand 
de vlag met een krachtige beweging naar rechts brengen, doordraaien achter de rug, de rechterhand 
laat de stok los en over de linkerelleboog gaan. Direct nadat men over de elleboog is gegaan de 
linkervoet terug bijzetten en een telloor boven het hoofd maken met de linkerhand (links – voor – 
rechts – achter) tot voor op HH. Een toer rond lichaam tot rechtsnaast op HH. Van hieruit een 
voorstelbeweging maken naar links. Linksnaast een voorstellingsdraai maken gevolgd door een 
voorstellingworp van links naar rechts. De vlag aanpakken op HH met de linkerhand aan het 
tegengewicht en de rechterhand in KG aan het zwaartepunt om direct te kunnen verder gaan met een 
toer rond lichaam rechtsom en de symmetrie aan te vatten. 
 
 
“Fly” symmetrie 
Wanneer de vlag linksnaast is, neemt de rechterhand de stok achter de rug vast, net boven het 
tegengewicht met de duim richting de vlag wijzend, de linkerhand in het evenwichtspunt. De vlag 
verder via voor naar rechts brengen. Uitvallen met de rechtervoet naar rechts en tegelijkertijd met de 
vlag rechtsnaast een halve 8-beweging maken. Het bovenlichaam draait tijdens deze beweging mee 
naar rechts. Tijdens de halve 8-beweging de linkerhand naar KG verplaatsen. Op “Fly” met de 
linkerhand de vlag met een krachtige beweging naar links brengen, doordraaien achter de rug, de 
linkerhand laat de stok los en over de rechterelleboog gaan. Direct nadat men over de elleboog is 
gegaan de rechtervoet terug bijzetten en een telloor boven het hoofd maken met de rechterhand 
(rechts – voor – links – achter) tot voor op HH. Een toer rond lichaam tot linksnaast op HH. Van hieruit 
een voorstelbeweging maken naar rechts. Rechtsnaast een voorstellingsdraai maken gevolgd door 
een voorstellingworp van rechts naar links. 

4.10. Outro 

De voorstellingsworp aanpakken linksnaast op SH in TG. De vlag horizontaal naar achter brengen en 
linksnaast een telloor maken, gevolgd door een wiekslag (rechts – links). De wiekslag afwerken tot 
voor op SH. Van hieruit de vlag horizontaal naar links brengen en een verticale draaiworp voor het 
lichaam maken. De vlag aanpakken in GG, gevolgd door een wiekslag (links – rechts). Wiekslag 
afwerken tot de vlag voor het lichaam is, eindigen met de punt van de vlag op de grond en het 
tegengewicht op HH. 
 
 
 
 

Veel vendelplezier en succes! 
De vendelmonitoren van Antwerpen, 

Gert De Schutter en Maarten Van Thillo 
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Hoofdgilden muziekreeks 2022-2023  

versie 03 mei 2022 

    Muziek: 
 

Titel nummer: Goodbye Agony 

Uitvoerder: Black Veil Brides 
CD: Black Veil Brides 

Duur: 4’09” 
 

Legende:  
 

- GG: gewone greep 
- TG: tegengestelde greep 
- R: rechts, rechter 
- L: links, linker 
- V: voor, vooraan 
- O: onder 
- B: boven 
- A: achter 
- HH: heuphoogte 
- SH: schouderhoogte 
- BH: borsthoogte 
- X>Y>Z>X: X werpt naar Y, Y naar Z, Z naar X 
- X<>Y: X en Y (houden zich klaar om te) werpen naar elkaar 

 

- onder oksel: vlag van punt A (armen niet gekruist) en tegengewicht V naar V 
brengen door tegengewicht naar O te duwen, waarop hand aan tegengewicht 
lost.  De arm aan het evenwichtspunt naar B strekken, intussen punt naar O 
en verder naar A draaien waarop arm daalt en de stok dus tussen het lichaam 
en de arm terecht komt. 

- Draai: cirkelbeweging (in verticaal vlak) met greepwissels (lossen en terug 
vastnemen van de stok) 

- Zwaai: cirkelbeweging (in verticaal vlak) zonder de stok te lossen en greep te 
wijzigen. 

- Optrekken: opgaande beweging vanaf vooraan naar boven tot achter langs 1 
zijde, zoals bij horizontale zwaai (brabants) om van richting te veranderen.  
Hierbij mag het tegengewicht in tegenstelling tot horizontale zwaai wel los van 
het lichaam komen.   

- Vlinder: Vanuit “over de elleboog (met één hand)” van V via opzij naar A buigt 
vendelier voorover en laat de stok in dezelfde  hand verder draaien tot punt V 
komt. De stok lijnt uit horizontaal evenwijdig met ruggengraat vendelier, 
handpalm wijst naar boven. De andere hand neemt over aan de stok tussen 
1e hand en de vlag, dit door van onderuit met handpalm naar B de stok vast te 
nemen. Zo draaien we de vlag verder in één trek (zelfde richting) over de 
andere elleboog tot de vendelier zich terug kan oprichten wanneer de stok 
zijwaarts komt.  

- Babygreep: stok rust horizontaal op onderarm, andere hand is op de rug. De 
hand aan de stok grijpt met palm naar boven en duim naar buiten. Elleboog 
ondersteunt de stok ongeveer aan het onderste lint van de vlag. 
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Opgelet: Bij oefeningen in spiegelbeeld wordt niet links-rechts gebruikt maar binnen-
buiten, dit om de beschrijving (en voorlezen) kort en overzichtelijk te houden. 
bijv: wiekslag L voor L-vendelier in TG terwijl R-vendelier wiekslag R in GG doet 
wordt: wiekslag buiten, buitenste hand in evenwichtspunt.  
 
Hoofdzaken worden in het vet weergegeven, details zoals grepen, richting etc. staan 
erachter toegelicht, met onderlijning van belangrijke details. 
 
Beginhouding en opstelling: 
 
Gezichten naar jury, tegengewicht midden op heuphoogte, GG, punt naar V op de grond. 

 
Beginopstelling: Fig. 1  
 
 
Beschrijving: 
 
Intro: (0:01 - 0:33) 
0:00 - 0:01: rust (tel 0 tot 3) 

- Lage 8 RL met punt net boven de grond 
- Vlag verticaal brengen boven het hoofd via rechts boven brengen, GG 
- Zwaai achter het lichaam, GG, LORB 
- Draai voor het lichaam, LORB, eindigen in TG 

 
- Zwaai achter het lichaam LORB 
- Horizontaal HH L brengen, overgaan naar kneukelgreep (duim wijst naar 

rechts, kneukels naar voor) 
- L-om rond lichaam tot R, draaien naar partner (zie volgende) 

 
- Heupworp naar elkaar (0:13), opvangen in TG, 1<>2, 3<>5, 4<>6 en 7<>8 

Vlag verticaal via voor TG 
- Wiekslag L tot A, gezicht naar V draaien 
- Onder oksel L tot B 

 
- Doorzwaaien R met L-hand in verticaal vlak R (als punt onder oksel L naar B 

komt het tegengewicht naast R-heup naar O brengen en verder naar A-B) 
- Draaiworp R-naast met L-hand BVOA, opvangen in GG, eindigen vooraan 

HH 
- Optrekken R via BA tot horizontaal R-naast SH 
- Telloor boven het hoofd VLAR 

 
- Zwaai achter het lichaam ROLB 
- Draaiworp voor het lichaam, in verticaal vlak, opvangen in GG, eindigen R-

naast HH 
- Platte 8 LR met verplaatsing naar fig. 2 (2 ruiten) (vendeliers 1, 4, 2 en 3 

gezicht schuin R (45°) naar voor van bovenaf gezien, 6, 7, 5 en 8 kijken 
schuin naar A, L-onder van bovenaf gezien), GG 

- Rond het lichaam L-om tot R  
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Grondoefening (00:34-00:58) 
Inval zang “Heaven’s gone…” tot  “... place my cards upon the table...”) 
 
- Onder het voorwaarts geheven L-been tot in TG, R-hand aan tegengewicht 

onder L-knie, punt naar A 
- L-been V neerzetten en punt naar V brengen = punt verder draaien van A 

naar B tot horizontaal V (benen en beweging vlag zoals bij ind. brabants: 
vaandel rollen op heuphoogte) 

- Over R-elleboog draaien onder R-achterwaarts geheven been (knie 
omhoog), (evenwichtspunt dus doorgeven in R-hand) 

- Neerknielen met R-knie op grond, L-been naar voor, knie 90°, L-hiel op de 
grond 
 

- Platte 8 L met R-hand, L-knie naast R bijplaatsen, L-hand op rug 
- Over de elleboog R tot punt L-naast, stok blijft achter de rug 

- Achterwaartse voorstelling van L naar R, eindigen met L-hand aan de stok 
in evenwichtspunt, palm naar onder en duim naar voor, tegengewicht L 

- Heupworp L (met tegengewicht eerst) Aanpakken met L palmgreep wanneer 
punt R is. 
 

- Optrekken R in TG 
- Telloor boven het hoofd VLAR, vendelier buigt intussen achterover met 

zitvlak tot tegen de hielen, TG 
- Over de elleboog L, vendelier recht zich terug, nog steeds op de knieën 
- Vlinder, eindigen in R-hand duim naar voor, HH rechts 

 
- Heupworp R tot V HH 
- Horizontale zwaai L in GG 
- Vlag via R horizontaal naar A, GG 
- Vlag via verticaal naar V, GG 
- Vlag via horizontaal R naar A, GG 

 
Aanloop naar refrein (0:59 - 1:05) 
 

- In babygreep R, punt naar A, L-been naar voor plaatsen 
- Rechtkomen en stok uit babygreep draaien in verticaal vlak, punt 

ABVOABV, horizontaal eindigen, kneukels wijzen naar L, tegengewicht in buik 
- Rond het lichaam R-om, verplaatsen naar fig 3. 
- Telloor boven het hoofd met L-hand, VRA, achteraan R-hand bijplaatsen 

TG, intussen draaien met gezicht naar elkaar per koppel 
(1<>2,3<>4,5<>6,7<>8) 

- Tegengewicht naar R-achter trekken (aanloop breekworp) 
 
1e maal refrein: (1:06-1:34) 

- Breekworp naar elkaar, (op “life”) aannemen in TG, gezicht naar nieuwe 
partner draaien: 2 naar 5, 3 naar 8, 1 naar 6, 4 naar 7 

- Wiekslag RL 
- Draaiworp L, BVOAB, aanpakken in TG, L-palm naar L, duim naar O, punt 

naar V brengen 
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- Rond het lichaam L-om tot R-naast (VLAR), verplaatsen naar Fig 4 (voorste 
en achterste vierkant wandelen van elkaar weg) 

 

- Platte acht LR op kniehoogte, GG (op “...killing me - killing me” 1:19) 
- Rond R-knie VLAR, L-been naar A strekken 
- Rond R-dijbeen, VLAR L-been naar V strekken (stok onder L-been) 
- Achterwaartse voorstelling tot boven vanuit R (eindigen in kneukels naar 

voor met R) 
 

- Onder R-oksel doortrekken (punt BAOVBA) met R hand, L-hand op rug 
- Heupworp R, opvangen met L-hand in evenwichtspunt 
- Over de elleboog L tot punt R, R-hand op rug 
- R-been naar V strekken 

 
- Vlag tot V brengen onder R-been door (nog steeds met L-hand) 

- R-been naar A via R, stok over de L-elleboog horizontaal terug naar L 
brengen 

- Heupworp L, opvangen in GG 
 
Cirkel: (1:35-2:09) 
 

- Voorstellen van R naar L en terug, intussen verplaatsen naar fig. 5: nrs 2 en 
7 tegen de klok in voorgaan, de rest volgt, eindigen SH 

- Telloor boven het hoofd LVRA, gezichten naar het midden draaien met de 
vlag mee 

- Hoge wiekslag met enkel R-hand LR tot horizontaal V HH (R-arm hoeft niet 
gestrekt te zijn). Vlag tot V brengen en L-hand in kneukelgreep bijplaatsen. 

- Rond het lichaam L-om tot L: VLARVL 
 

- Vrij draaien rond de hals (voorstelbeweging van L-naast naar R-schouder) 
tot R-achter 

- Horizontaal doordraaien boven het hoofd met R-hand, eindigen horizontaal 
onder oksel R 

- Punt achteraan naar boven brengen, L-hand neemt over (palm naar A, hand 
tussen lichaam en stok) 

- Stok in verticaalvlak naar A brengen met L-hand (BAOVBA) 
 

- Platte 8 op BH R met L-hand 
- Over de elleboog L 
- Over de R-schouder gooien (tongelre leermeesters), R-hand op de rug 
- kwartslag draaien naar L (uitkomen op flankcirkel R) 

 
- Zwaai achter het lichaam met L, R-hand op de rug BROLB 
- Zwaai L-naast het lichaam met L, BVOA, intussen greep verplaatsen met 

kneukels naar B (hand boven de stok) 
- Onder L-oksel brengen, tegengewicht naar A 
- Worp vanuit L-oksel naar vendelier A, tegengewicht slingert AOVB, 

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

2 rijen: (2:10-2:23) 
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Verplaatsen naar 2 rijen (fig. 6) bij de volgende oefening. De rij met nrs 8, 3, 7 en 4 
gaat met de rug naar jury staan, nrs 5, 2, 6 en 1 met gezicht naar de jury. Zorg ervoor 
dat de vlaggenpunten in het midden van de rijen elkaar net niet raken. Binnen de rij 1 
vlag afstand houden. 
 

- Wiekslag L tot HH voor (op ...”always”...), TG, verplaatsing zie hierboven 
- Stok via B naar L brengen, horizontaal HH 
- Voorstel van L naar R, eindigen in GG 
- Zwaai van R naar L via verticaal, tegengewicht blijft in de heup, R-hand 

kneukels naar L draaien in evenwichtspunt 
 

- Rond het lichaam via voor tot A, punt wijst naar L (VRA) 
- Achterwaartse voorstelling van L naar R (op 1e “killing me”) 
- Achter de rug punt naar B brengen ( op de 2e “killing me”), L-hand lost 

- R-arm strekken naar R, stok in verlengde van de arm, punt wijst L, 
tegengewicht R 

 

- Draaiworp naar tegenoverstaande vendelier voor het lichaam met R-arm, 
naar de dichtstbijzijnde vendelier van de andere kolom dus: 5<>8, 2<>3, 
6<>7, 1<>4  

- Opvangen in spiegelbeeld, Nrs. 8, 3, 7 en 4 in GG, Nrs. 5, 2, 6, 1 in TG, 
gezichten naar het midden eindigen. 

 
 
Spiegelbeeld: (2:24-2:57) 

 
Tegenoverstaande vendeliers kijken elkaar aan tot anders vermeld wordt (onderlijnd 
in de detailbeschrijving). 
 

- Telloor zijwaarts aan de jurykant (vooraan), boven-midden-onder-buiten-
boven (op “You...”) 

- Telloor zijwaarts achterkant (kant weg van jury), voor-onder-buiten-boven 
- Onder het achterste oksel met achterste hand, voor-onder-buiten-boven 
- Verder draaien over schouder met verpakken: voorste hand met palm op het 

midden van de stok (in de vlag) het vaandel met punt naar onder duwen, 
achterste hand pakt terug over in de vlag (voorste hand lossen) als punt naar 
onder wijst (duim naar B), punt draait verder buiten-boven-midden, 
tegengewicht slingert naar buiten via O 

 
 

- Overpakken achter de rug onder de stok met voorste hand in 
evenwichtspunt, palm naar B, vingers naar achterkant ring, duim naar vlag. 
Het tegengewicht wijst op dit moment horizontaal naar buiten 

- Onder het voorste oksel doortrekken (onder-midden-boven-buiten), 
eindigen op SH, buitenste hand in evenwichtspunt, eindigen met gezicht naar 
jury (kwartslag draaien) 

- Draai voor het lichaam naar binnen (buiten-boven-binnen-onder-buiten-
boven-binnen), intussen al verplaatsen naar Fig. 7 

Cruciale oefening 1.  
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- Draai voor het lichaam naar buiten (binnen-boven-buiten-onder-binnen-
boven-buiten), eindigen met buitenste hand in evenwichtspunt, verder 
verplaatsen naar Fig. 7 en daar eindigen. Tijdens de verplaatsing dienen de 
voorste vendeliers lichtjes naar achter te wandelen om een platte V te vormen 
als figuur. 

 

- Onder het buitenste oksel achteraan (punt buiten-onder-binnen-boven) 
- Vooraan uitzwaaien (buiten-onder-binnen-boven-buiten), eindigen op HH 

horizontaal, binnenste hand aan tegengewicht. 
- Voorstel van buiten naar binnen 
- Vlaggenspelworp van binnen naar buiten 

 

- Voorstellingsdraai buiten (OABV), buitenste hand kneukels naar voor 
draaien 

- Rond het lichaam naar A tot V 
- Onder het buitenste voorwaarts geheven been, vooraan horizontaal HH 

eindigen. 
- Boven het hoofd brengen horizontaal via binnen met buitenste hand, punt 

eindigd A, vrije hand bij plaatsen aan tegengewicht. 
 

- Horizontale draaiworp boven het hoofd (punt buiten-voor-binnen-achter) 
- Punt naar boven brengen via HH horizontaal buiten-voor. Nrs 5, 6, 4 en 3 

eindigen met L-hand bovenaan, nrs. 2, 1, 7, 8 met rechterhand bovenaan.  
 
Per duo naast elkaar: (2:58-3:10) 
 
Verplaatsen naar duo’s vanaf “...angels never die” (Fig. 8), binnen het duo wordt in spiegelbeeld 
gevendeld. 5&2, 6&1, 4&7, 3&8 

 
 

- Telloor buiten, intussen naar elkaar wandelen, gezicht naar jury, eindigen 
punt vooraan HH 

- Optrekken naar buiten gestrekte arm (buitenste arm), verder naar elkaar 
wandelen. Binnenste arm lossen op het einde van deze oefening. 

- Stokken horizontaal kruisen met buitenste hand. R-vendelier langs boven. 
Tegengewichten wijzen naar buiten, schouder aan schouder komen, 
binnenste hand op de rug.  

- Vanuit zijwaarts naar boven, kruisen van de stokken, we blijven schouder 
aan schouder staan, gezicht naar V, vrije hand op rug 

 

- Zwaai achter het lichaam in verticaal vlak, eindigen buiten op HH, stokken 
kruisen bovenaan, R-vlag tussen vendeliers en L-vlag. (L-vlag bovenaan dus 
eigenlijk, het verst naar achter toe), 1 hand 

- Platte 8 kruiselings met 1 hand: Vanuit buiten naar midden en verder door, 
armen kruisen, R-vendelier bovenaan, L vendelier doet de platte 8 langs R, R-
vendelier langs L 

- Horizontaal terug naar buiten HH, bijnemen aan tegengewicht met 
binnenste hand (L-vendelier punt L, R-vendelier R) 

- Stok onder de vlag doortrekken (aanzet worp) 
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- Vlaggenspelworp naar elkaar, L-vlag tussen R-vlag en vendeliers, R-
vendelier gooit dus het verst vooraan, beide aanpakken in GG, einde 
spiegelbeeld 

 
 

Rug aan Rug: (3:11-3:23) 
 
- Wiekslag LR, ruggen naar elkaar toe draaien (kwartslag naar buiten) 
- Telloor R in verticaalvlak, eindigen op HH V 
- Platte 8 LR met kwartslag L: Bij Platte 8 L kwartslag L draaien zodat nrs 

2,1,7 en 8 naar jury kijken. 5, 6, 4 en 3 kijken naar A, koppels blijven rug aan 
rug staan. 

- Balanceren: punt naar voor steken (buitenkanten ring), tegengewicht terug 
naar A trekken langs R 
 

- Breekworp naar elkaar (eigen partner) vanuit R, stok dus langs L in TG 
aannemen (5<>2, 6<>1, 4<>7, 3<>8) op “Living a …”. 

 
 
Uit elkaar: (3:24-3:34) 
 
 

- Telloor L met verplaatsing naar fig.9.,  
- punt L-naast SH brengen (het moment voor nrs 6, 5, 3 en 4 om terug L-om 

naar jury te draaien) 
- 2 draaiworpen LBROLBROLB, in gewone greep opvangen 
- Zwaai voor het lichaam tot R-boven 

 
- Beurtelingse kapslag: vendeliers 1, 2, 8 & 7 (middenvierkant) op 1e maal 

“Killing me”. Kapslag eindigd L-onder, GG aanhouden, in spreidstand L 
Intussen kleine draai R-boven met punt VLAR door vendeliers 5, 6, 4 en 3. 

- Beurtelingse kapslag: vendeliers 5, 6, 4 & 3 op 2e “Killing me”. Kapslag 
eindigd L-onder, GG aanhouden, spreidstand L. De nrs 1, 2, 8 & 7 houden 
stok stil. 
 
 

 
Worp & rondcombinatie: (3:34-3:42) 
 

- Draaiworp LBROLB, terug naar sluitstand (L bijzetten) 
- Rond het lichaam L-om (VLAR) 
- Rond R-knie L-om, L-been achterwaarts strekken 
- Knieworp vanuit R-knie, opvangen in GG 

 
 
 
 
 
 
 



 - 12 -  

  

Afsluiting in 2 groepen (3:43-4:04) 
 
 

- Wiekslag LR, verplaatsen naar figuur 10 (nrs. 3, 4, 5 en 6 komen naar voor). 
 
Nrs 1,2, 8 en 7 eindigen in GG tot punt R vooraan HH en vormen het 
binnenvierkant. R-wiekslag eindigen met rug naar werppartner (tegen de klok 
in werpen binnen dit vierkant). Tijdens de R wiekslag draait men volgens de 
korste richting.  
 
 Nrs 5, 6, 3 en 4 eindigen in GG tot punt R vooraan op enkelhoogte (voorover 
buigen) en vormen de buitenhoeken met gezicht naar de jury.  

 

Binnenvierkant (nrs 1, 2, 8 & 7): 
 

- Achterwaartse draaiworp (tegengewicht naar O trekken) R-naast VBAOVB 
naar elkaar in kring tegen de klok in, aannemen in GG (2>1>7>8>2) 

- Rond de enkels L-om (VLARV) met gezicht terug naar de jury 
- Platte 8 L op enkelhoogte GG 
- Rechtkomen via rond het lichaam R-om met tegengewicht eerst (VRALV), 

grepen verplaatsen 
 

- Horizontaal boven het hoofd tot L, GG (VRAL) 
- Zwaai achter het lichaam (LBROLB) 
- Telloor R, GG, eindigen met punt op de grond V en tegengewicht in de heup 

R 
 
 
Buitenhoeken (nrs 5, 6, 3 & 4): 

- L-om rond enkels (VLARV) 
- Platte 8 L op enkelhoogte, GG 
- Rond de enkels R-om met tegengewicht eerst tot punt L, vooraan verpakken 

naar GG op HH 
- Telloor boven het hoofd R-om tot A, nrs 5 & 3 draaien intussen halve draai 

R-om met gezicht naar nrs 6 & 4 
 

 

- Voorwaartse draaiworp naar elkaar (5<>6, 3<>4) vanuit R-naast_________             

aanpakken in TG, punt verticaal, nrs 5 & 3 terug naar V draaien via L-om 
- Zwaai achter het lichaam ROLB 
- Telloor L, eindigen met punt op de grond. 

 
 
 
 

Veel succes toegewenst,  
De vendelmonitoren van Antwerpen 
De Schutter Gert 
De Schutter Jan 
Van Boxem Jens 

Cruciale oefening 2 (enkel voor deze 4 vendeliers) 

Cruciale oefening 3 (enkel voor deze 4 vendeliers) 
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