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Beste sportieveling, 

 

Reeds vele jaren is het vendelen in KLJ een onmisbare werkvorm met jongeren. 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 basisfiguren die 

binnen het vendelgebeuren in KLJ gehanteerd worden. 

 

Deze 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 vrije 

vendelreeksen. 

 

Wij wensen jullie alvast veel vendelplezier. 

 

 

Vlaggengroet, 

 

 

Vendelmonitoren 

Mei 2015 
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1. ALGEMENE BEGINSELEN 

 De traditie wil dat, uit eerbied voor de symboliek van de vlag, deze de grond niet mag raken, 
behoudens bij het strijken ervan. 
 

 In een vendelreeks dienen de figuren en opstellingen steeds in een vlotte beweging 
uitgevoerd te worden. 

 

 Bij een werpfiguur moet het steeds de bedoeling zijn het vendel zo laat mogelijk op te vangen. 
 

 Een vendelspel kan zowel door één enkele vendelier als door meerdere vendeliers samen 
uitgevoerd worden. 

2. NOTA’S BIJ DE REEKSBESCHRIJVINGEN 

 De beschrijving van een figuur wordt steeds gegeven in functie van de vlaggestok, dus niet in 
functie van de vlag, en vanuit het standpunt van de vendelier, tenzij anders vermeld. 

 

 In een reeksbeschrijving duidt de plaatsbepaling van een houding, een greep of een 
beweging, de aanvang hiervan aan, tenzij anders vermeld. 

 

 Vele figuren kunnen met gewijzigde stand van de handen uitgevoerd worden; meestal worden 
in de beschrijving beide mogelijkheden vermeld. 

 

 Met de vaak voorkomende “symmetrische herhaling” wordt bedoeld: eenzelfde doch in 
spiegelbeeld uitgevoerde figuur. Wanneer een figuur in symmetrie herhaald wordt, betekent 
dit dat ook de stand van de handen gewijzigd is.  Is dit niet zo, wordt het in de beschrijving 
uitdrukkelijk vermeld. 

3. BEGRIPPEN 

3.1. VLAG EN STOK 
Dit zijn twee afzonderlijke eenheden. Het woord VENDEL omvat vlag en stok 

(inbegrepen het tegengewicht). 

 

3.2. DE VIER HOEKEN VAN DE VLAG 
Deze hoeken worden als volgt aangeduid: 

Broektop (boven) en broekhoek (onder) langsheen de stok.  

Vluchttop (boven) en vluchthoek (onder) langsheen de wapperende zijde. 

 

3.3. DELEN VAN DE VLAGGENSTOK 
Top: Bovenste deel van de stok. 

Vlagdeel: Deel van de stok waaraan de vlag wordt bevestigd. 

Schacht: Deel van de stok tussen vlag en tegengewicht. 

Zwaartepunt of evenwichtspunt: Plaats op de schacht waar het vendel horizontaal 

in evenwicht kan worden gehouden. 

Tegengewicht: Verzwaard onderste deel van de stok. 

Vendelvoet: Onderste deel van het tegengewicht. 

 

3.4. PLAATSBEPALINGEN OP DE VLAGGESTOK 
Lager: Meer naar de vendelvoet toe. 

Hoger: Meer naar de top toe, dus tegengesteld met lager. 
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3.5. DRAAIRICHTINGEN 
Rechtsom: Duidt op een beweging in wijzerzin. 

Linksom: Duidt op een beweging in tegenwijzerzin. 

 

3.6. DE VERSCHILLENDE STANDEN VAN HET VENDEL 
 

Deze worden verduidelijkt in de hiernavolgende tekeningen:  

 

“Schuinopwaarts” en “schuinneerwaarts” betekenen dat het vendel onder een hoek 

van 45° naar boven of 45° naar onder gehouden wordt t.o.v. een horizontaal vlak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. LETTERWOORDEN 
B Boven 

O Onder 

A Achter 

V Voor 

L Links 

R Rechts 

 

a) Draaibeweging beschreven in functie van bewegingsgericht, t.a.v. de top bijv. 

BAOV. 

b) Draaibeweging beschreven in functie van bewegingsgericht, t.a.v. de vendelier bijv. 

VRAL. 

 

Figuur 1: Schuin opwaarts 

Figuur 2: Schuin neerwaarts 
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Voorbeeld: bij een voorstellingsdraai aan de linkerzijde, die omschreven wordt als 

“BAOV”, hebben de aanduidingen “voor” en “achter” niet-dezelfde betekenis als bij 

een horizontale draai rond het lichaam, omschreven als “VLAR”. 

 

3.8. PLAATSBEPALINGEN 
SH Schouderhoogte 

BH Borsthoogte  

HH Heuphoogte 

DH Dijhoogte 

KH Kniehoogte 

EH Enkelhoogte 

VHH Voorhoofdhoogte 

 

3.9. HOUDINGEN 
Strekstand: Houding waarbij de voeten tegen elkaar staan. 

Spreidstand: Houding waarbij de voeten op zowat 40 cm naast elkaar staan. 

Flankcirkel-links: De vendeliers staan in een cirkel achter elkaar, allen de linkerzijde 

naar het midden gekeerd. 

Flankcirkel-rechts: De vendeliers staan in een cirkel achter elkaar, allen de 

rechterzijde naar het midden gekeerd. 

 

3.10. PASSEN 
Wandelpas: Met niet-gestrekte benen gewoon verend gaan op de bal van de voet. 

Looppas: Met niet-gestrekte benen verend lopen op de bal van de voet. 

Bijtrekpas: Eén voet zij-, voor- of achterwaarts plaatsen en de andere aansluiten. 

Aansluitpas: Pas waarbij de tweede voet bij de eerste aansluit. 

 

Opmerking: bij een stapbeweging begint de vendelier steeds met de linkervoet, tenzij 

anders aangegeven. 

 

4. GREPEN 

4.1. GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
Lhand: linkerhand 

Rhand: rechterhand 

Lvoet: linkervoet 

Rvoet: rechtervoet 

KG: kneukelgreep 

PG: palmgreep 

GG: gewone greep 

TG: tegengestelde greep 

 

4.2. EENHANDIGE GREEP 
 

Palmgreep (PG): greep waarbij de handpalm opwaarts gericht is en de stok in de 

handpalm rust; de handpalm is dan zichtbaar door de vendelier. 
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Kneukelgreep (KG): greep waarbij de handpalm neerwaarts gericht is - de kneukels 

dus opwaarts - en de hand van de stok rust; de kneukels zijn dan zichtbaar door de 

vendelier. 

 

 
 

Let op! Het komt vaak voor dat een palmgreep/kneukelgreep tijdens het uitvoeren van 

een beweging automatisch overgaat naar een kneukelgreep/palmgreep, o.m. bij het 

“horizontaal hoogdraaien”. 

 

4.3. GEMENGDE GREEP (2 – HANDIG) 

Greep waarbij een hand in palmgreep en de andere in kneukelgreep de stok 

vasthoudt. 

Gewone greep (GG): gemengde greep met rechterhand in zwaartepunt. 

 

 
 

Tegengestelde greep (TG): gemengde greep met linkerhand in zwaartepunt. 

 

 

4.4. HANDENWISSELING 

Doorgeven van het vendel van de ene hand in de andere, niet noodzakelijk op 

dezelfde plaats op de stok. 

 

4.5. GREEPWISSELING 

De handen wisselen van plaats waarbij de ene hand de plaats van de andere inneemt. 
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5. VOORBEREIDENDE EN INLEIDENDE FIGUREN 

5.1. OPROLLEN VAN DE VLAG 

Links-oprollen 

Met de rechterhand aan de vendelvoet en de linkerhand (PG) in het evenwichtspunt 

brengt men het vendel horizontaal voor het lichaam met de top naar links gericht. De 

armen worden in zoverre opwaarts gestrekt dat de vlag de grond niet raakt. Met de 

twee handen wordt de stok in tegenwijzerzin (dus linksom) om zijn lengte-as gedraaid, 

waarbij de top van het vendel naar links gericht blijft, zodat de vlag oprolt. 

 

Rechts-oprollen 

Met de linkerhand aan de vendelvoet en de rechterhand (PG) in het evenwichtspunt 

brengt men het vendel horizontaal voor het lichaam met de top naar rechts gericht. De 

armen worden in zoverre opwaarts gestrekt dat de vlag de grond niet raakt. Met de 

twee handen wordt de stok in wijzerzin (dus rechtsom) om zijn lengte-as gedraaid, 

waarbij de top van het vendel naar rechts gericht blijft, zodat de vlag oprolt. 

 

5.2. SCHOMMELBEWEGING  ( = wiegbeweging) 

Met een hand in het evenwichtspunt (PG) en de andere hand op het tegengewicht 

(KG) wordt het vendel horizontaal op HH gehouden, de top naar links/rechts of naar 

voor gericht. Terwijl de hand aan het tegengewicht naar het evenwichtspunt glijdt, 

wordt het vendel een weinig naar rechts/links of naar achter bewogen, waarbij de 

andere hand tot in het vlagdeel glijdt (de top is nog steeds naar links/rechts of naar 

voor gericht). 

Deze figuur kan zowel in het frontvlak als aan de linker- of rechterzijde worden 

uitgevoerd en leidt meestal een breekworp in. 

Schommelbeweging-rechts 

Hierbij is de linkerhand in het evenwichtspunt en de rechterhand op het tegengewicht. 

De figuur kan aan de rechterzijde (met de top voorwaarts) of vooraan (met de top naar 

links) worden uitgevoerd. 

 

Schommelbeweging-links 

Hierbij is de rechterhand in het evenwichtspunt en de linkerhand op het tegengewicht. 

De figuur kan aan de linkerzijde (met de top voorwaarts) of vooraan (met de top naar 

rechts) worden uitgevoerd. 



 

 

  10 

 

6. VENDELFIGUREN 

6.1. BEGRIPPEN 

6.1.1. DRAAI 

Doorlopende draaibeweging van het vendel waarbij de top een cirkel beschrijft 

die kan worden onderverdeeld in een halve draai, een kwartdraai, enz ... 

6.1.2. RICHTINGSVERANDERING 

Er zijn meerdere figuren die ervoor zorgen dat de draairichting van het vendel 

wordt gewijzigd van linksom naar rechtsom of vice verca. 

Halve acht 

Het vendel bevindt zich horizontaal met de handen in GG, R naast het 

lichaam (top wijst naar R). De vendelvoet bevindt zich ter hoogte van de buik. 

De stok wordt lichtjes omhoog gebracht en belandt via een kleine draai (BAO) 

opnieuw bij het punt waar de stok omhoog werd gebracht. (Of in symmetrie 

voor halve acht links) 

 

Lus 

Het vendel bevindt zich horizontaal met de handen in GG R naast het lichaam 

(top wijst naar rechts). Het vendel wordt met beide handen en gestrekte 

armen van R naast tot B (1) gebracht, waarna het via een kwartdraai verder 

daalt tot A (2) en opnieuw terugkeert naar het vertrekpunt (3). (Of in 

symmetrie voor lus links) 

 

Ellips 

Idem als bij de lus doch in plaats van een kwartdraai maakt men een halve 

ellips zonder tot A te dalen. 

 

Voorstellingsdraai 

Het vendel bevindt zich horizontaal met de handen in GG, R-naast het 

lichaam (top wijst naar R). De vendelvoet steekt een beetje uit aan de 

linkerzijde van het lichaam. De stok wordt lichtjes omhoog gebracht en 

belandt via een kleine draai (BVO) opnieuw bij het punt waar de stok omhoog 

werd gebracht. (Of in symmetrie voor voorstellingsdraai links). 

 

Achterwaartse voorstellingsdraai 

Idem aan de voorstellingsdraai, enkel wordt er nu rechtsnaast een kleine draai 

(BAO) gemaakt (of in symmetrie voor achterwaartse voorstellingsdraai links). 

 

Nota: de (achterwaartse) voorstellingsdraai kan ook met één hand in het 

evenwichtspunt uitgevoerd worden. 

 

6.2. HORIZONTALE DRAAIFIGUREN 

6.2.1. ROND HET LICHAAM 

Basisprincipe 

Het vendel wordt rond het lichaam gedraaid, zodat de schacht met het 

tegengewicht steeds tegen het lichaam glijdt; het vendel kan zowel in wijzerzin 

als tegenwijzerzin gedraaid worden. Tijdens deze figuur blijft het vendel zo 

horizontaal mogelijk. 

Wijzerzin 

Met de rechterhand (KG, een weinig lager dan het evenwichtspunt) wordt het 

vendel horizontaal langs rechts naar achter getrokken.  Schuinlinks-achter 
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neemt de linkerhand (PG) achter de schacht het vendel in het evenwichtspunt 

(de pinken raken elkaar), naast en hoger dan de rechterhand die lost, en trekt 

het vendel weer voorwaarts.  Vooraan neemt de rechterhand (KG), naast en 

lager dan de linkerhand (de pinken raken elkaar, de rechterarm zit onder de 

linkerarm), weer over om de volgende draai aan te vangen. 

Tegenwijzerzin 

Met de linkerhand (KG, een weinig lager dan het evenwichtspunt) wordt het 

vendel horizontaal langs links naar achter getrokken.  Schuinrechts-achter 

neemt de rechterhand (PG) achter de schacht het vendel in het 

evenwichtspunt (de pinken raken elkaar), naast en hoger dan de linkerhand 

die lost, en trekt het weer voorwaarts.  Vooraan neemt de linkerhand (KG), 

naast en lager dan de rechterhand (de pinken raken elkaar, de linkerarm zit 

onder de rechterarm), weer over om de volgende draai aan te vangen. 

Deze horizontale draaien kunnen bijvoorbeeld uitgevoerd worden op EH, KH, 

DH of HH. 

 

6.2.2. ROND DE BENEN 

Brabantse fantasia 

Figuur waarbij één been horizontaal voorwaarts wordt gestrekt - evenals de 

wreef van deze voet - en het vendel in de aangeduide richting op dijhoogte 

rond het standbeen wordt gedraaid. De vendelier blijft steeds rechtop. 

Onder het achterwaarts gestrekte been 

Figuur waarbij één been achterwaarts gestrekt wordt - evenals de wreef van 

deze voet - zodat de romp en het geheven been een zo horizontaal mogelijke 

lijn vormen. Het vendel wordt op de aangeduide hoogte en in de aangeduide 

richting rond het standbeen gedraaid. 

Onder het achterwaarts geplooide been 

Figuur waarbij de vendelier vooroverbuigt en van één been het onderbeen 

wordt geheven (geplooid), waarbij de vendelier probeert de knieën tegen 

elkaar te houden. Het vendel wordt op de aangeduide hoogte en in de 

aangeduide richting rond het standbeen gedraaid. 

 

6.2.3. ROND DE HALS 

Hierbij worden de horizontale draaien uitgevoerd met beide handen in 

palmgreep. 

Wijzerzin 

Met de rechterhand (PG, een weinig lager dan het evenwichtspunt) wordt het 

vendel horizontaal op halshoogte langs rechts naar achter getrokken. 

Schuinlinks-achter neemt de linkerhand (PG) achter de schacht het vendel in 

het evenwichtspunt, naast en hoger dan de rechterhand die lost, en trekt het 

vendel weer voorwaarts.  Vooraan neemt de rechterhand (PG), naast en lager 

dan de linkerhand, weer over om de volgende draai aan te vangen. 

Deze oefening kan ook in symmetrie uitgevoerd worden (tegenwijzerzin). 

 

6.2.4. ROND HET HOOFD 

Idem als draaien rond de hals maar nu ter hoogte van het voorhoofd. 
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6.2.5. BOVEN HET HOOFD 

Horizontaal hoogdraaien met twee handen in wijzerzin 

Met de linkerhand (KG) in het evenwichtspunt wordt het vendel van links naar 

schuinrechts-voor gedraaid terwijl de rechterhand (PG) de schacht vastgrijpt, 

naast en lager dan de linkerhand. Het vendel wordt verder naar achter 

gedraaid terwijl de linkerhand lost. Links neemt de linkerhand (KG) het vendel 

achter de schacht weer vast, naast en hoger dan de rechterhand die lost.  Het 

vendel draait verder naar voor. 

Deze oefening kan ook in symmetrie uitgevoerd worden (tegenwijzerzin). 

 

Horizontaal hoogdraaien met één hand in wijzerzin 

Met de aangeduide hand in het evenwichtspunt, de duim naar de vendelvoet 

gericht, wordt het vendel horizontaal van voor naar rechts gedraaid. Terwijl 

het vendel lichtjes omhoog wordt geworpen, maakt de hand een halve draai 

terug en vangt het vendel op in PG/KG, de duim naar de vendeltop gericht.  

Het vendel, dat horizontaal blijft, wordt van rechts langs achter naar links 

gedraaid waar weerom het vendel wordt opgevangen en de hand een halve 

draai terug maakt, zodat de begingreep (de duim naar de vendelvoet) 

aangenomen wordt. 

 

Deze oefening kan ook in symmetrie uitgevoerd worden (tegenwijzerzin). 

 

Horizontaal hoogdraaien met trekbeweging 

Het vendel wordt met de rechterhand in KG horizontaal boven het hoofd 

gehouden, met de vlag naar rechts. Met de linkerhand trekt de vendelier het 

tegengewicht krachtig achteruit, zodat het doek naar voor draait. Wanneer de 

vlag een halve cirkel beschreven heeft, neemt de linkerhand vluchtig de steun 

over. Men grijpt met de linkerhand de stok vast juist naast de rechterhand, 

duimen naar buiten. De vlag draait inmiddels verder door. De rechterhand lost 

de vlaggenstok, maar wordt op dezelfde plaats weer in KG teruggeplaatst. Nu 

lost de linkerhand het zwaartepunt: de vlag is inmiddels doorgedraaid tot de 

punt rechtsnaast wijst. Gedurende de ganse beweging blijft de stok 

horizontaal. 

 

Horizontaal boven het hoofd 

Met één of twee handen (zonder greep- of handenwisselingen) het vendel 

boven het hoofd horizontaal ronddraaien in wijzerzin of tegenwijzerzin. Hierbij 

zal de vlag langzaam oprollen. 

 

Telloorzwaaien boven het hoofd 

Boven het hoofd wordt het vendel in gemengde greep (zonder 

greepwisselingen) in een zo horizontaal mogelijk vlak rondgedraaid.  Tijdens 

deze figuur zijn de twee handen steeds in beweging en wordt de stok om zijn 

as gedraaid om het oprollen van de vlag te voorkomen. De figuur kan zowel in 

wijzerzin als in tegenwijzerzin worden uitgevoerd. 

 

Draaibeweging tussen de vingers 

In een zo horizontaal mogelijk vlak wordt het vendel tweemaal rondgedraaid 

waarbij het achtereenvolgens tussen duim- en wijsvinger, tussen wijs- en 

middenvinger, tussen midden- en ringvinger, tussen ringvinger en pink rust.  
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Tot slot wordt het vendel een weinig opgeworpen en terug met de hand 

(palmgreep) vastgenomen.  

De figuur kan zowel met de rechterhand in wijzerzin als met de linkerhand in 

tegenwijzerzin worden uitgevoerd. 

6.3. KEGELFIGUREN 

6.3.1. KEGELDRAAI 

Terwijl de vendelvoet tussen de vingers van de ene hand wentelt, doet de 

andere hand (in het evenwichtspunt) het vendel ronddraaien, zodat de 

vlaggestok een kegel beschrijft met een hoek van doorgaans minimum 30° en 

maximum 60°. Hierbij zal de vlag gedeeltelijk oprollen. Een kegeldraai kan 

zowel in wijzerzin/rechtsom als in tegenwijzerzin/linksom worden uitgevoerd 

en de aslijn kan meerdere richtingen uitgaan. 

 

6.3.2. SPITSDRAAI 

Kegeldraai waarbij de vendelstok een kegel beschrijft met een hoek van 

minder dan 30°. Dezelfde varianten als bij de kegeldraai zijn mogelijk. 

 

6.4. HORIZONTALE DRAAI 

Het vendel is horizontaal op HH voor het lichaam met de punt naar rechts. De 

vendelier neemt het vendel met de rechterhand in PG en brengt de linkerhand op de 

rug. Horizontaal zwaait men het vaandel vóór het lichaam naar links. Bij het begin van 

de beweging drukte het tegengewicht in de rechterheup, gedurende de horizontale 

zwaai verplaatst het tegengewicht zich geleidelijk naar links, tot het in de linkerheup 

drukt. Nu trekt de rechterhand de vlag verder naar achter om een draai te maken via 

BALV. Nu begint de beweging van links naar rechts. Men trekt de stok horizontaal 

naar voor en laat hem verder doorzwaaien naar zijwaarts rechts. Ondertussen wordt 

het tegengewicht naar rechts gebracht, tot het tenslotte in de rechterheup steun vindt 

om er de draai uit te voeren BARV. 

 

De bewegingen moeten zeer ruim gevormd worden, zodat het vendel niet om de stok 

verward. De linkerhand houdt men gedurende de ganse beweging achter de rug, 

zodat de arm de beweging van het vendel niet kan storen. Het horizontale vlak, 

waarop alle bewegingen uitgevoerd worden, ligt op HH. Het tegengewicht blijft steeds 

in contact met het lichaam. De vendelier staat in strekstand en volgt de punt van de 

vlag, waarbij de schouder wegdraait naar achter om de vlag te laten passeren. 

 

Deze oefening kan ook met de linkerhand uitgevoerd worden. 

 

6.5. ACHT-FIGUREN 

De naam van deze figuren stamt vanuit het beeld van het cijfer 8, horizontaal of 

verticaal uitgevoerd. Ze kunnen zowel naast of boven elkaar uitgevoerd worden. 

 

Horizontale grote acht 

Met de handen in gemengde greep wordt het vendel op HH van voor naar links/rechts 

gezwaaid en, na een grote halve acht, terug langs horizontaal-voor naar rechts/links, 

waar andermaal een grote halve acht wordt uitgevoerd. Het bovenlichaam wordt zo 

stil mogelijk gehouden. Wanneer men het tegengewicht tegen de buik drukt, bekomt 

men een goed steunpunt voor de draaibewegingen. 
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Horizontale platte acht 

Het vendel wordt horizontaal op HH naar links gebracht. Hier maakt men een kleine 

draai BAO. Let wel op dat de verder doordraait dan een hoek van 90° ten opzichte van 

voor. Deze draai wordt uitgevoerd boven het horizontaal vlak en niet hoger dan SH. 

Nu zwaait het vendel op HH tot rechts waar men dezelfde kleine draai BAO herhaalt. 

Het lichaam wordt hierbij zo stil mogelijk gehouden. De voeten blijven onbeweeglijk. 

Wat het tempo betreft, dient er onderscheid gemaakt tussen de horizontale beweging, 

die langzaam, en de kleine draaien, die iets vlugger uitgevoerd worden. De beweging 

links en rechts samen noemt men de horizontale platte acht. 

 

Verticale grote acht 

In het frontvlak of zijwaarts worden boven elkaar twee halve achten gemaakt, waarbij 

de top van het vendel het cijfer 8 beschrijft. 

 

6.6. WIEKSLAGEN 
Deze figuur wordt op HH uitgevoerd. Bij elke dalende beweging van het vendel wordt 

het tempo even opgevoerd. Deze figuur kan zowel in GG of TG uitgevoerd worden 

(steeds palmgreep). Het begrip “wiekslag” omvat één wiekslag-links en één wiekslag-

rechts. 

Wiekslag-links 

Het vendel wordt van verticaal-boven met een boog langs voor naar links-

onder en achter tot verticaal-boven gebracht, dus rechtsom. 

Wiekslag-rechts 

Het vendel wordt van verticaal-boven met een boog langs voor naar rechts-

onder en achter tot verticaal boven het hoofd gebracht, dus linksom. 

 

6.6.1. Omgekeerde wiekslag 

Zoals de wiekslag doch de draaibeweging is hier tegengesteld. 

Omgekeerde wiekslag-links 

Het vendel wordt van verticaal-boven met een boog langs achter naar links-

onder en voor tot verticaal boven het hoofd gebracht, dus linksom. 

 

Omgekeerde wiekslag-rechts 

Het vendel wordt van verticaal-boven met een boog langs achter naar rechts-

onder en voor tot verticaal boven het hoofd gebracht, dus rechtsom. 

 

6.7. TELLOORZWAAIEN 

Deze figuur, waarvan de naam stamt vanuit het beeld van een platte teljoor, dient in 

een zo plat mogelijk vlak te verlopen. Ze kan zowel in wijzerzin (rechtsom) als in 

tegenwijzerzin (linksom) worden uitgevoerd. 

 

6.7.1. TELLOORZWAAIEN NAAST HET LICHAAM 

De linkerhand houdt het vendel vast in het evenwichtspunt. De rechterhand 

houdt de vendelvoet vast, de vlag zit aan de linkerkant van het lichaam. Men 

draait het vendel links naast het lichaam BVOAB. De rechterarm wordt 

beurtelings quasi gestrekt en half gebogen naarmate de beweging van de 

vlag. Gedurende deze figuur is de linkerhand als het ware het scharnier en de 

rechterhand geeft de richting en de beweging aan de vlag. De linker 

bovenarm horizontaal, de onderarm maakt een hoek tussen 90° en 120° met 
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de bovenarm. De rechterhand maakt een cirkelvormige beweging juist vóór de 

borst en naast het hoofd. Tijdens deze figuur mag de vlag niet oprollen. De 

stok mag in geen geval boven het hoofd komen. Het tempo moet regelmatig 

en tamelijk langzaam zijn. 

 

De figuur kan ook in symmetrie rechts uitgevoerd worden.  

 

6.8. WERPFIGUREN 

6.8.1. VLAGGENSPEL(WORP) / VOORSTELLINGSWORP 

De naam van deze figuur stamt vanuit de boog die door de top van het vendel 

beschreven wordt wanneer dit in een verticaal vlak van links naar rechts (of 

omgekeerd) geworpen wordt en hierbij ongeveer een halve cirkel beschrijft. 

De hand in het evenwichtspunt (PG) leidt de draaibeweging in en de hand aan 

de vendelvoet geeft een opwaartse duw. 

 

6.8.2. SCHOUDERWORP 

Het vendel (top achterwaarts gericht) steunt op een schouder en de 

vendelvoet rust in de handpalm. Deze hand brengt het tegengewicht naar 

onder in de richting van de lende terwijl de schouder het vendel lichtjes 

voorwaarts duwt. Wanneer het vendel over het verticale dode punt heen is, 

werpt de hand het tegengewicht opwaarts en wel zo dat het vendel naast het 

lichaam bijna éénmaal om het evenwichtspunt vrij ronddraait in een verticaal 

vlak, haaks op het frontvlak. 

Deze worp kan vanuit de linkerschouder of de rechterschouder uitgevoerd 

worden, en met één hand of met twee handen. 

    

6.8.3. VERTICALE DRAAIWORP 

Met beide handen, meestal op hoofdhoogte, wordt het vendel, vanuit 

horizontale stand, in een verticaal vlak rond het evenwichtspunt gedraaid. 

Hierbij trekt de ene hand (KG) de vendelvoet krachtig naar beneden en werpt 

de andere hand (PG in het evenwichtspunt) het vendel omhoog, zodat het een 

1-1½ draai maakt. 

 

Deze figuur kan zowel in het frontvlak als aan de linker- of rechterzijde worden 

uitgevoerd. 

 

6.8.4. DRAAIWORP MET EEN HAND 

Vertrekkend van ondermeer een gewone draaiworp wordt de draaibeweging 

van het vendel onderhouden met één hand.  Meerdere variaties zijn mogelijk 

naargelang de plaats waar en welke hand de stok grijpt. 

 

6.8.5. BREEKWORP 

Met beide handen wordt het vendel, vanuit horizontale stand op HH, 

omhooggeworpen zodat het in een verticaal vlak rond het evenwichtspunt 

draait. 

 

Om het vendel zeer hoog te kunnen werpen, wordt de ene hand (PG) in het 
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vlaggedeel geplaatst en de andere hand (KG) een weinig lager. 

Hierbij duwt de ene hand het tegengewicht langs onder naar zijwaarts-voor en 

geeft de andere hand de werpkracht. 

Deze figuur kan zowel in het frontvlak als aan de linker- of rechterzijde worden 

uitgevoerd en wordt meestal ingeleid door een schommelbeweging (zie 5.2). 

Breekworp-links 

Het vendel wordt van links of voor omhooggeworpen waarbij het rechtsom 

draait. De rechterhand (KG) duwt het tegengewicht langs onder naar links-

voor en de linkerhand (PG) geeft de werpkracht. Het vendel wordt rechts op 

HH horizontaal opgevangen met de rechterhand (PG) in het evenwichtspunt 

en de linkerhand (KG) aan de vendelvoet. 

Breekworp-rechts 

In symmetrie met de breekworp – links. 

 

6.8.6. KNIEWORP 

Met de knieholte van een been als steun voor het tegengewicht wordt met één 

hand (PG in het evenwichtspunt) het vendel met een horizontale draai in een 

spiraalbeweging omhoog geworpen, terwijl de vendelier zich opricht. Het 

vendel maakt hierbij een halve tot een volledige vrije draai boven het hoofd en 

wordt horizontaal op HH opgevangen. 

 

Knieworp-links 

Men werpt het vendel vanuit de linkerknieholte met de linkerhand in wijzerzin. 

 

Knieworp-rechts 

Men werpt het vendel vanuit de rechterknieholte met de rechterhand in 

tegenwijzerzin. 

 

6.8.7. HEUPWORP 

Zoals de knieworp, doch hier dient de linker- of de rechterheup als steun voor 

het tegengewicht. 

Heupworp-links 

Men werpt het vendel vanuit de linkerheup met de linkerhand in wijzerzin. 

Heupworp-rechts 

Men werpt het vendel vanuit de rechterheup met de rechterhand in 

tegenwijzerzin. 

 

6.9. DIVERSEN 

6.9.1. ONDER HET VOORWAARTS GEHEVEN BEEN 

Het vendel is rechts van het lichaam met de vlag naar voor, de rechterhand 

houdt de vlag vast in het zwaartepunt in KG. De rechterhand duwt de vlag 

naar links, tezelfdertijd wordt het linkerbeen voorwaarts geheven. Met de 

rechterhand alleen wordt de vlag nu horizontaal onder het voorwaarts 

geheven been gezwaaid. Het tegengewicht rust tegen de rechterdij. De 

linkerhand neemt achter de linkerdij de vlag in het zwaartepunt vast en brengt 

die verder horizontaal langs zijwaarts links tot achterwaarts. Inmiddels wordt 

de linkervoet terug op de grond geplaatst. Het tegengewicht zit een ogenblik 

tussen beide benen, maar van zodra de vlag met de linkerhand van 

horizontaal achterwaarts naar verticaal naast het lichaam gebracht wordt, 

drukt de schacht van de stok tegen de linkerdij aan. De stok wordt verder 
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verticaal naar voor geduwd tot horizontaal. De vrije hand is tijdens de ganse 

figuur achter de rug. 

De oefening kan ook in symmetrie uitgevoerd worden (onder het voorwaarts 

geheven rechterbeen). 

 

6.9.2. BEENKLEM 

De schacht van het vendel wordt tussen het standbeen (juist boven de knie) 

en de knieholte van het andere geplooide been geklemd terwijl men 

rondspringt op het standbeen zodat het vendel in een horizontaal vlak 

ronddraait. 

 

Let op! De stabiliteit van het vendel kan verhoogd worden door de voet van 

het geplooide been achter het standbeen te haken. 

 

Beenklem-Links 

Hierbij wijst de top van het vendel naar links, het linkerbeen is geplooid en er 

wordt in tegenwijzerzin rondgesprongen op de rechtervoet.  

 

Beenklem-Rechts 

Hierbij wijst de top van het vendel naar rechts, het rechterbeen is geplooid en 

er wordt wijzerzin rondgesprongen op de linkervoet. 

 

Nota: Door het haast gelijktijdig neerzetten van het geplooide been en het 

plooien van het standbeen kan men met het vendel achteraan een wending 

maken en bekomt men een beenklem in de andere zin. 

 

6.9.3. OP DE VOET 

Eén been wordt een weinig vooruitgestoken (been gestrekt, tip van de voet 

omhoog!) en het vendel wordt horizontaal in evenwicht op de wreef van de 

voet gelegd (top voorwaarts gericht). Met kleine pasjes wordt op het 

standbeen ter plaatse rondgesprongen in (tegen)wijzerzin. Het tegengewicht 

kan zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van de voet gelegd worden 

en dit is medebepalend voor de draairichting. 

 

6.9.4. BOOGZWAAI 

De naam van deze figuur stamt vanuit de boog die door de top van het vendel 

beschreven wordt wanneer dit in een (willekeurig) verticaal vlak gezwaaid 

wordt en hierbij ongeveer een halve cirkel beschrijft. 

Brede boogzwaai 

Bij een brede boogzwaai wordt het vendel van rechts-links zijwaarts op HH tot 

links-rechts zijwaarts op HH gezwaaid, waarbij de handen boven het hoofd 

van plaats wisselen. 

 

6.9.5. VOORSTELLEN IN BOOGZWAAI 

Deze figuur kan op twee wijzen worden uitgevoerd. 

Voorstellen en boogzwaai 
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Beginhouding: vlag verticaal boven het hoofd, de armen gestrekt en beide 

handen aan de vendelvoet. In het frontvlak wordt het vendel van verticaal 

boven het hoofd eerst naar links-zijwaarts tot horizontaal op HH gebracht 

waarbij de linkerhand naar het evenwichtspunt glijdt. Met een korte wending-

rechtsom (OAB) wordt het vendel opwaarts getrokken waarbij de linkerhand 

naar onder glijdt tot bij de rechterhand. Tijdens de daaropvolgende, dalende 

beweging naar rechts-horizontaal glijdt de rechterhand naar het 

evenwichtspunt. Op HH wordt een korte wending-linksom (OAB) gemaakt en 

het vendel weer tot verticaal boven het hoofd getrokken waarbij de 

rechterhand terug naar onder glijdt. Het tempo dient zo geregeld dat de vlag 

steeds mooi open blijft. 

 

Let op ! Bij heel deze figuur volgt de vendelier met de ogen de bewegingen 

van de vlag; tevens houden de twee handen de stok steeds vast maar 

wisselen al glijdend van plaats boven het hoofd met de armen zoveel mogelijk 

gestrekt. 

 

Voorstellen in boogzwaai met zijwaarts gestrekte arm 

Beginhouding: vlag verticaal boven het hoofd, de armen gestrekt en beide 

handen aan de vendelvoet. In het frontvlak wordt het vendel van verticaal 

boven het hoofd eerst naar links-zijwaarts tot horizontaal op HH gebracht 

waarbij de linkerarm naar links-zijwaarts wordt gestrekt om het vendel in het 

evenwichtspunt op te vangen. Met een korte wending-rechtsom (OAB) wordt 

het vendel opwaarts getrokken waarbij de linkerhand naar onder glijdt. Tijdens 

de daaropvolgende, dalende beweging naar rechts-horizontaal wordt de 

rechterarm naar rechts gestrekt om het vendel in het evenwichtspunt op te 

vangen. Op HH wordt een korte wending-linksom (OAB) gemaakt en het 

vendel weer tot verticaal boven het hoofd getrokken waarbij de rechterhand 

terug naar onder glijdt. Het tempo dient zo geregeld dat de vlag steeds mooi 

open blijft. 

 

6.9.6. VRIJ DRAAIEN ROND DE HALS 

Wijzerzin 

Het vendel wordt met de schacht horizontaal op de rechterschouder gelegd, 

de top naar achter gericht, de rechterhand aan de vendelvoet en de linkerarm 

naast het lichaam. Het hoofd wordt een weinig naar voor gebogen. Met een 

forse, zijwaartse ruk van de rechterhand - die dan lost - wordt het vendel in 

een zo horizontaal mogelijk vlak richting met de zon rond de hals over de 

linkerschouder naar voor gezwaaid. De rechterhand (palmgreep) grijpt snel 

het vendel vóór de linkerschouder in het evenwichtspunt vast. 

Tegenwijzerzin 

Het vendel wordt met de schacht horizontaal op de linkerschouder gelegd, de 

top naar achter gericht, de linkerhand aan de vendelvoet en de rechterarm los 

naast het lichaam. Het hoofd wordt een weinig naar voor gebogen. Met een 

forse, zijwaartse ruk van de linkerhand - die dan lost - wordt het vendel in een 

zo horizontaal mogelijk vlak richting tegen de zon rond de hals over de 

rechterschouder naar voor gezwaaid. De linkerhand (palmgreep) grijpt snel 

het vendel vóór de rechterschouder in het evenwichtspunt vast. 

 

6.9.7. DOORGEVEN OVER DE ELLEBOOG ACHTER DE RUG 

Figuur waarbij het vendel met één hand (PG) in het evenwichtspunt wordt 

vastgenomen en van horizontaal-voor langs zijwaarts en achter naar 

horizontaal-zijwaarts (tegenovergesteld) wordt gezwaaid. Tijdens de beweging 
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van voor tot achter is de arm gestrekt. Schuin-voor wordt hij een halve slag 

gedraaid zodat het tegengewicht zich over de onderarm verplaatst. Achteraan 

neemt de andere hand (PG in het evenwichtspunt) over. Gedurende de ganse 

figuur wordt het vendel zo horizontaal mogelijk gehouden, waartoe de 

vendelier iets vooroverbuigt. 

 

6.10. ONTROLLEN VAN DE VLAG 

6.10.1. ONTROLLEN IN SPIRAALVORM 

Tegenwijzerzin 

Het vendel wordt, met rechts-opgerolde vlag, ca. 70° op- en achterwaarts 

boven het hoofd gebracht, de twee armen opwaarts gestrekt, het vendel in 

GG.  In tegenwijzerzin wordt het vendel rondgezwaaid waarbij de top een 

steeds groter wordende spiraal beschrijft tot het vendel met de ontrolde vlag 

haast horizontaal is. Tijdens deze figuur zijn de twee handen steeds in 

beweging en draait het tegengewicht steeds onder de rechterarm door. 

 

Wijzerzin 

Het vendel wordt, met links-opgerolde vlag, ca. 70° op- en achterwaarts 

boven het hoofd gebracht, de twee armen opwaarts gestrekt, het vendel in 

TG.  In wijzerzin wordt het vendel rondgedraaid waarbij de top een steeds 

groter wordende spiraal beschrijft tot het vendel met de ontrolde vlag haast 

horizontaal is. Tijdens deze figuur zijn de twee handen steeds in beweging 

en draait het tegengewicht steeds onder de linkerarm door. 

 

6.11. STRIJKEN VAN HET VENDEL 

Met het vendel horizontaal-voorwaarts op HH en de hand (PG) in het evenwichtspunt 

draait de vendelier met kleine wandelpassen ter plaatse rond in (tegen)wijzerzin, 

waarbij het vendel - dat steeds met de top horizontaal-voorwaarts gericht moet blijven 

- stilaan daalt om tenslotte neergelegd te worden, zodat de top naar voor wijst en de 

vlag mooi open gespreid ligt. De vendelier richt zich op en staat in strekstand. 

  

 

 

 

 


