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DOELSTELLINGEN LESINHOUD ORGANISATIE / MANAGEMENT 
 
Volksdansen uit 

- Rusland: Troika 
- Israel: Gouden aren 
- Israel: waterdans 
- Joegoslavië: kleine schaar 
- Engeland: tovercirkel  
- USA: bal in de straat  
- Tsjechië: dubbele 

klappolka  
Afsluiter: Lais- smidje (oefenen 
voor op fuif) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Materiaal: 
 

- 2 volksdans CD’s 
- Liedje: Lais – smidje 
- CD speler 

Sportkamp Herentals Volksdans aan groep 3 
Master LO 2009 – 2010 

 
Onderwerp: volksdans           Student:Marijke Raman 
Doelgroep: blinden + hun begeleiders         Datum:23/03/2010 
Lesdoelstelling: plezier beleven aan het dansen van volksdansen     Uur: 9.30u – 10.45u 
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Volksdans Joegoslavië: de kleine 
schaar 
 
 
 
 
 
 

Volksdans Joegoslavië: de kleine schaar CD2 nr 23 
 

- 2 x 8 tellen die heel de dans herhaald worden! 
- We starten met de voeten toe in een halve 

cirkel 
1ste maal 8 tellen: 
1-4: naar rechts ‘huppelen’ waarbij steeds je 
rechtervoet schuin naar voor wordt geplaatst 
1-4: idem maar naar links met linkervoet voor 
 
2de maal 8 tellen: 
1: Rvoet schuin naar links voor 
2: L voet kruist over 
3: met gekruiste voeten naar achter springen, maar 
ipv links-voor en rechts-achter, wordt het nu 
omgedraaid: rechts voor en links achter. 
4: naar achter springen en voeten ontkruisen, landen 
met 2 voeten naast elkaar 
 
5 – 8: idem eerste stuk (1-4) 
 
 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=G39V0uZzTIs 
 
 
 
 
 
 

Volksdans Joegoslavië: de kleine schaar 
Duur: 8 min 
 
Organisatie:  
Alle personen vormen een halve cirkel, waarbij de 
blinden afgewisseld staan tussen de ortho 
studenten. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=G39V0uZzTIs�
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Volksdans Engeland: Tovercirkel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volksdans Engeland: Tovercirkel CD 1 nr 9 
- 8 x 8 tellen worden heel de dans herhaald 

 
1ste maal 8 tellen: 
4 stappen voor, 4 stappen achter. 
2de maal 8 tellen:  
4 stappen voor, 4 stappen achter. 
3de maal 8 tellen: 

- Even personen stappen 4 tellen naar voor, 
anderen klappen in de handen 

- Even personen stappen 4 tellen naar achter, 
anderen klappen in de handen 

4de maal 8 tellen: 
- Oneven personen stappen 4 tellen naar voor 

en draaien een halve draai in tegenwijzersin, 
anderen klappen in de handen 

- Oneven personen stappen 4 tellen naar voor, 
naar hun partner 

5de maal 8 tellen: 
Rondwalsen ter plaatse met partner. 
6de maal 8 tellen: 
Rondwalsen ter plaatse met partner. 
7de maal 8 tellen: 
Vooruit in de cirkel huppelen met partner. Persoon 
die aan de binnenkant staat, legt rechterhand in 
rechterdij van partner. Persoon die aan de buitenkant 
staat legt linkerhand op de rechterschouder van de 
partner. 
8ste maal 8 tellen: 
Idem vorige, op het einde terug een grote cirkel 
vormen, waarbij iedereen elkaar de hand geeft. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0HyfzLizhsc 
 

Volksdans Engeland: Tovercirkel 
 
Duur: 
10 min 
 
Organisatie: 
We vormen een grote cirkel waarbij iedereen elkaar 
handen geeft. 
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Volksdans Rusland: Troika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volksdans Rusland: Troika CD 1 nr 19 
- 8 x 8 tellen worden heel de dans herhaald 
- Start op 00.06 sec 

 
2 x 8 tellen: 
Per 3 vooruit springen (voeten naar voor, handen 
geven) 
2 x 8 tellen: 

- Buitenste persoon draait onder ‘brugje’ andere 
twee 

- Binnenste persoon draait onder ‘brugje’ 
andere twee 

- Eindigen door cirkel per 3 te vormen. 
 
2 x 8 tellen: 

- Ronddraaien in wijzerzin, armen strekken 
- Laatste 4 tellen: stampen met de voeten op de 

grond 
 
2 x 8 tellen: 

- Idem vorige maar langs de andere kant 
draaien 

- Laatste 4 tellen: middenste persoon schuift 
door naar volgend ‘trio’, start in het midden. 

 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hBJHGvRinhA 
 
 
 
 
 

Volksdans Rusland: Troika 
 
 Duur:  
10 min 
 
Organisatie: 
We vormen groepjes per drie en geven elkaar 
handen. Samen vormen we één grote cirkel waarbij 
iedereen kijkt met zijn aangezicht naar de cirkel. 
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Volksdans Tsjechië: Dubbele 
klappolka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volksdans Tsjechië: Dubbele klappolka CD 1 nr 10 
- 12 x 8 tellen worden heel de dans herhaald 

 
4 x 8 tellen:  
Per 2 rondwalsen in tegenwijzerzin 
 
4 x 8 tellen: 
In gelijke duo rondlopen in cirkel. 
De binnenste persoon geeft met zijn rechterhand een 
hand aan zijn partner, die zijn rechterhand achter zijn 
rug klaar houdt. 
De binnenste persoon legt zijn linkerhand op de 
linkerschouder van de persoon voor hem. 
De buitenste persoon houdt dus zijn rechterhand op 
zijn rug. Zijn/haar linkerhand legt hij op de 
rechterschouder van zijn partner. 
 
--- De laatste 4 tellen draait de buitenste persoon een 
3/4de cirkel in wijzerzin en draait de binnenste 
persoon een ¼ de cirkel in tegenwijzerzin. 
 
4 x 8 tellen: 

- De buitenste personen huppelen in wijzerzin 
rond de binnencirkel. 

- De personen die de binnencirkel vormen zijn 
blind. Zij klappen een bepaald ritme in hun 
handen: eerste één klap op hun bovenbenen, 
dan 2 klappen in hun handen, rust, terug 2 
klappen in hun handen (= duidelijk op de 
muziek) 

 
http://www.youtube.com/watch?v=y_KOF9fVKEc 
 
 

Volksdans Tsjechië: Dubbele klappolka  
 
Duur: 10 min 
Organisatie: We starten per 2 maar vormen samen 
met een grote cirkel. Persoon 1 legt zijn/haar 
handen op de schouders van de partner. De andere 
persoon legt zijn/haar handen op de heupen van de 
partner. ( of: walshouding) 
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Volksdans USA: Bal in de straat Volksdans USA: Bal in de straat CD 1 nr 1 
- 4 x 8 tellen worden heel de tijd herhaald. 
- Start op 00.08 sec. 

 
1ste x 8 tellen: 
8 tellen vooruit (in tegenwijzerzin) walsen 
 
2de x 8 tellen: 

- 1-4: buitenste persoon draait rond in wijzerzin 
en neemt handen vast van partner 

- 5-8: 2 tellen naar buiten springen, 2 tellen 
naar binnen springen, handen blijven 
vasthouden 

 
3de x 8 tellen: 

- 4 tellen weg van elkaar stappen en knippen in 
de vingers 

- 4 tellen naar elkaar stappen en klappen in de 
handen van andere partner ( buitencirkel 
schuift op naar rechts, binnencirkel schuift op 
naar links) 

 
4de x 8 tellen: 

- 4 tellen weg van elkaar stappen en knippen in 
de vingers 

- 4 tellen naar elkaar stappen ( weer opschuiven 
van partner) en elkaar vastnemen zoals de 
beginhouding. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=7Xt92fvlJwg 
 
 
 
 

Volksdans USA: Bal in de straat 
 
Duur: 10 min 
Organisatie:  
Per 2 in walshouding, samen één grote cirkel 
vormen. 
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Volksdans Israël: Gouden Aren Volksdans Israël: Gouden Aren CD 1 nr 12 
- 8 x 8 tellen worden heel de dans herhaald 
- Start op 00.04 sec. 

 
4 x 8 tellen: 
Rechts opzij stappen en telkens op de 8ste tel draaien 
en in de handen klappen. 
 
2 x 8 tellen:  
Elkaars handen vastnemen en in zelfde richting: 
rechts voor, links voor, rechts achter, links achter 
(heupen draaien) 
 
1 x 8 tellen:  

- 4 tellen naar voor, eerste rechtervoet, dan 
linker 

- 4 tellen naar achter, eerst rechtervoet , dan 
linker 

 
1 x 8 tellen: 

- 4 tellen verder naar achter, eerst rechtervoet, 
dan linkervoet. 

- 4 tellen rust, klaarmaken voor start 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fuCReRJ28o4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volksdans Israël: Gouden Aren 
 
Duur: 8 min 
Organisatie: We starten in een grote cirkel en 
houden de handen boven schouderhoogte met de 
handpalmen tegen de handpalmen van je buren. 
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Volkdans Israël: Waterdans  Volkdans Israël: Waterdans CD 2, nr 7 
- 6 x 8 tellen worden heel de dans herhaald 
- Start op 00.04 sec. 

 
2 x 8 tellen: 
Rondwandelen in grote kring, in wijzerzin: rechts 
voor, links bij, rechts achter, links bij. 
Differentiatie: zwaaien met hoge gestrekte benen 
 
2 x 8 tellen: 

- 4 tellen naar midden gaan (rechts starten), 
handen in lucht op tel 4 ( WATER WATER 
WATER WATER… zeggen) 

- 4 tellen achteruit (rechts starten) 
 
Tussenstukje: 4 tellen stappen in wijzerzin (meetellen 
1, 2, 3, 4) 

 
1 x 8 tellen: 
“zwaaien” en tikken met linkerbeen (links tik, binnen 
tik) 
 
1 x 8 tellen: 
“zwaaien” en tikken met rechterbeen (rechts tik, 
binnen tik = klappen in handen) 
 
 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=NyARpkS8woo 
 
 

Volkdans Israël: Waterdans 
 
Duur: 10 min 
Organisatie: één grote kring, elkaar handen geven, 
blinden afwisselend met orthopedagogie studenten. 
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Volksdans Lais Smidje  Volksdans Lais Smidje 
- 4 x 8 tellen worden heel de dans herhaald 

 
1ste x 8 tellen: 

- 4 tellen naar voor stappen per twee (elkaar de 
hand geven), op tel 4: draaien 

- 4 tellen naar achter stappen 
 
2de x 8 tellen: 

- 4 tellen naar voor stappen, op tel 4: draaien 
- 4 tellen naar achter stappen 

 
3de x 8 tellen: 

- 2 tellen naar elkaar springen 
- 2 tellen weg van elkaar springen 
- 4 tellen buitenste persoon draait naar 

binnenste positie 
 

4de x 8 tellen: 
- 2 tellen naar elkaar springen 
- 2 tellen weg van elkaar springen 
- Binnenste persoon naar buiten en schuift door 

naar volgende partner, op de buitenste positie 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=e2ZXQoyWZHs 
 
 
 
 
 

Volksdans Lais Smidje 
 
Duur: 8 min 
Organisatie: per 2 starten, elkaar de hand geven, 
kijken in de richting van de cirkel; met heel de 
groep een grote cirkel vormen 

 
 


