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Tips voor familiedans 
 

Kinderen (en beginnende dansers) kunnen veel als ze in een gemengde groep dansen. 

De volgende punten kunnen je wellicht helpen om repertoire te kiezen. 

 

o Je hoeft een dans niet helemaal te doen om toch te kunnen dansen. Laat lastige stukjes weg, 

vervang ze door makkelijker dingen of herhaal andere dansdelen vaker.  

B.v. Vleegert: dans liever alleen figuur I 2x achterelkaar dan eindeloos tijd en energie steken in uitleg 

van figuur II 

B.v. d’Hammerschmiedsgesell’n: kan ook prima met z’n tweeën in plaats van vieren 

o In één dans kun je verschillende moeilijkheidsgraden naast elkaar laten dansen. Als tempo en richting 

maar hetzelfde zijn, gaat dat prima. 

b.v samen huppelen / samen galop opzij / samen (open) polka. 

 Denk aan: Joepie Joepie, hakke toone, doublebska polka 

b.v. gewoon vooruit lopen in plaats van mayimpas. 

 Denk aan: tsjerkessia, mayim, choeloe. 

b.v. simpel klapfiguur naast ingewikkeld klapfiguur. 

 Denk aan: hopa, d’Hammerschmiedsgesell’n, zigeunerpolka, wisselpolka. 

o Laat bij rijdansen meerdere paren tegelijk door de rij gaan of maak meerdere rijen. 

 Denk aan: de koning gaat marcheren, 2 emmertjes water halen, de rivier de Rhône. 

o Denk van tevoren na over doorschuifdansen. Dan komen wellicht 2 zwakke dansers bij elkaar uit. Kleine 

kinderen willen vaak niet doorschuiven naar een vreemde. 

o De Kinderstaf kan ’s morgens een dans uit het familieprogramma al met de kinderen oefenen. 

o Betrek muzikanten bij het familiedansen. Dan wordt het één groot feest van jong en oud met muziek en 

dans! 

 

 

Meer ideeën voor dansen geschikt voor familieprogramma: 
 

1. Optochten: polonaise – hoe langer hoe sneller – de koning gat marcheren – slingerdansserie 

2. Farendole formen: Slingerdans (Petit darendole) – tipslinger – kinder debka – kinder syrtos – de vijfstap 

– tera stous pera kambos – hineh ma tov – sirdes – setnja,.. 

3. Door elkaar loop dansen: piñon piñon – entrée de bal – d’hammerschmids g’selln – scatter promenade kolom 

4. Eenvoudige kringdansen: choeloe – djačko kolo – caminho de viseu – maniatikos – od lo ahavt dai – miserlou  

5. Mixers: meisje ga je mee – patty cake polka – siemie jadech – de slak – jagersmars – wisselpolka – jiffy 

mixer – Lucky seven – everywhere mixer – doublebska polka -  dancing in the street 

Spelvormen: 

6. Voordoen-nadoen: kačerk – tsjerkessia Hongaarse improvisatie 

7. Kiezen: inhaker – 3 boerenjongens – poortjes dans – 3 oude ventjes – Brown girl in the ring – el patio de 

mi casa – jibidi – joepie joepie 

8. Ring zoeken: poento poento -  missie las 

9. Eenvoudige figuurdansen: de achtfiguur – op jacht – hinky dinky – polka allegro – sjaaltjes dans – 

Cumberland square eight – vleegert – big circle – winster galop 

 


