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INLEIDING 
 
Koningsspelen 2019 
Opnieuw slaan BNNVARA’s Kinderen voor Kinderen en de Koningsspelen de handen ineen. De 
boodschap aan alle basisschoolkinderen in Nederland is zoals ieder jaar: samen bewegen is 
belangrijk, maar daarnaast ook heel erg leuk! 
 
De Spelen staan in 2019 in het teken van water drinken. Want water drinken is essentieel om goed te 
functioneren en presteren, zeker als je veel beweegt! De Koningsspelen openen traditiegetrouw met 
zang en dans, aangevoerd door een live optreden van het voltallige Kinderen voor Kinderen koor. Na 
‘Fitlala’ vorig jaar, bewegen we dit jaar wederom op een nieuwverzonnen motto; Zet je schrap en 
doe lekker mee met de ‘Pasapas’!  
 
De Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 12 april. Zorg dat er voor die tijd voldoende geoefend is 
met zingen en dansen, want om 09.30 uur bewegen we landelijk mee met Kinderen voor Kinderen! 
 
Deze lesbrief biedt handvatten voor de zang- en dansvoorbereiding van deze Koningsspelen. Er is 
geprobeerd ruimte te behouden voor eigen inbreng, zodat iedere docent het op zijn of haar manier 
de aandacht kan geven in de klas. 
 
Educatieve doelstellingen 
• aandacht voor de Koningsspelen  
• kinderen in beweging 
• kinderen het plezier van zingen en dansen laten beleven 
• Samen aan iets werken (met de hele klas) 
 
Het uiteindelijke doel is om alle kinderen op vrijdag 12 april om 09.30 uur samen te laten dansen op 
de ‘Pasapas’. Uiteraard is het niet nodig om de choreografie perfect mee te kunnen doen, iedereen 
mag lekker bewegen op zijn of haar eigen niveau. 
 
Wij van Kinderen voor Kinderen wensen jullie veel succes en zang- en dansplezier! 
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Les 1: zing de Pasapas 
 
voorbereiding  
duur: circa 30 minuten 
 

a. Geef een inleiding op het project door de Koningsspelen, Kinderen voor Kinderen en het lied 
‘Pasapas’. Hiervoor is onderstaande informatie te gebruiken. 

 
b. Beluister vervolgens het nummer ‘Pasapas’ en lees eens mee met de songtekst. Deze is terug 

te vinden op pagina 7-9 van deze lesbrief. Wellicht is een aantal niet-Nederlandse woorden 
onbekend: dit zijn namen van bepaalde danspassen. Veel kinderen zijn hier wel degelijk 
bekend mee. 

 
De namen, zijn: 

• Swish 
• Bliz 
• Snake 
• Break 
• Slomo 
• En natuurlijk: de Pasapas. 

 
c. We gaan zometeen aan de slag met zingen. Kinderen voor Kinderen begrijpt dat het voor 

leerkrachten niet altijd gemakkelijk is om zangles te geven. Kun je wel wat tips gebruiken? 
Bekijk dan de tips voor leerkrachten op Schooltv, via deze link. 

 
d. We raden aan om elke zangles in de klas kort te beginnen met een warming-up van 1,5 

minuut. Zo breng je rust en concentratie in de groep. Hiervoor is een video beschikbaar op 
Schooltv, deze is direct in de klas te gebruiken en hier te vinden. 

 
 

Informatie over de Koningsspelen 
- Wat zijn de Koningsspelen precies? En waarom worden ze elk jaar gehouden? 
- Wie weet waarom bewegen belangrijk is? 
- Hoeveel kinderen doen er mee aan de Koningsspelen, denk je? Bijna 1,5 miljoen! 
- Hoe krijg je een goede conditie en… wat is dat eigenlijk? 

 
Dit jaar staat de feestdag in het teken van water drinken. Want water drinken is essentieel om goed 
te functioneren en presteren, zeker als je veel beweegt! Het houdt je sterk, slim en snel en maakt je 
tot de beste versie van jezelf! 
 
De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen 
in Nederland en hebben als doel te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen 
belangrijk, maar vooral ook heel leuk is. De Koningsspelen bestaan uit een traditioneel Koningsontbijt 
en een Koningssportdag.  
 
De Koningsspelen zijn voor het eerst georganiseerd in 2013, vanwege de inhuldiging van koning 
Willem-Alexander. Sindsdien keert het evenement jaarlijks terug, meestal op de laatste landelijke 
(school)vrijdag voorafgaand aan Koningsdag.  
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Informatie over Kinderen voor Kinderen 
- Wie danst en zingt er thuis wel eens naar liedjes van Kinderen voor Kinderen?  
- Welke liedjes heeft het koor al eerder gemaakt voor de Koningsspelen, vorig jaar 

bijvoorbeeld? Hebben deze allemaal  
- Waar komt de naam Kinderen voor Kinderen vandaan, denk je? 

 
Kinderen voor Kinderen is een kinderkoor dat in 2019 alweer de 40e CD uitbrengt! Het koor bestaat 
dus al 40 jaar. Er komen steeds weer nieuwe kinderen in het koor, want: kinderen worden groot en 
volwassen mogen niet bij het koor! 
 
Kinderen voor kinderen is er letterlijk vóór kinderen: jaarlijks ondersteunt het bijzondere projecten. 
Daarom werkt het koor bijvoorbeeld samen met de Koningsspelen, maar ook met de 
Kinderboekenweek (voor stimulering van lezen en talentontwikkeling) en met het Jeugdfonds sport 
en cultuur. 
 

Informatie over het nieuwe lied ‘Pasapas’ 
- Waar gaat het liedje over? Over lekker dansen! 
- Wat is de Pasapas? Een door Kinderen voor Kinderen verzonnen danspas. 

 
Het moge duidelijk zijn: de Pasapas is erop gemaakt iedereen gezellig en gezond aan het dansen te 
brengen. De choreografie zoals Kinderen voor Kinderen hem danst, is niet het allerbelangrijkste. Het 
gaat om plezier in bewegen! 
 
de les: klassikaal 
duur: circa 1 uur 
 

a. Geef een inleiding op het thema, geïnspireerd op bovenstaande informatie. Bekijk tot slot de 
officiële videoclip op YouTube, bereikbaar via deze link. 

 
b. Kunnen de kinderen al lezen? Zet dan de songtekst klaar op het Digibord, of deel de tekst uit 

op papier. Luister vervolgens gezamenlijk het lied en lees de tekst waar mogelijk mee. 
Bespreek de tekst waar nodig. 

 
c. Kunnen de kinderen nog niet lezen? Luister dan samen naar het lied en vraag de leerlingen of 

ze het lied al herkenen. Zo ja, waar hebben ze het lied al gehoord?  
 

d. Dan is het nu tijd voor de allereerste Pasapas zangles. Doe de zang warming-up met de klas.  
 

e. Zing de ‘Pasapas’ lekker met zijn allen mee! 
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Les 2: pas voor pas 
 
voorbereiding  
duur: circa 30 minuten 
 

a. Pak de tekst van ‘Pasapas’ er weer even bij, op papier of op het digibord. 
 

b. Kies 1, 2 of 3 van de dansmoves die in het lied bezongen worden en bestudeer deze pasjes in 
de dansinstructievideo van Kinderen voor Kinderen, klik hier voor het fragment (YouTube). 

 
c. Kinderen voor Kinderen motiveert iedereen om een dansles met een warming-up te 

beginnen. Op YouTube is de Zapp warming-up beschikbaar, via deze link. Deze bestaat uit 5 
delen, die elk ook in aparte video’s zijn te vinden.  

 
 
de les: klassikaal 
duur: circa 1 uur 
 

a. Reik de songtekst aan en begin wederom met de Zapp zang warming-up. 
 

b. Zing vervolgens het lied in zijn geheel 1x met de hele groep mee. Leg de leerlingen hierbij uit 
dat zingen een hele kunst is en dat we het dansen daarom pas later gaan proberen. Neem nu 
dus nog even de rust voor het zingen.  

 
c. Bespreek de tekst van het refrein met de klas. Heeft iemand nog vragen? Wie kent het stukje 

nu al uit het hoofd?  
 

d. Laat een aantal leerlingen die dit aangeven te kunnen het refrein eens (mee)zingen met de 
ogen dicht. Kunnen anderen dit nadoen? Lukt dit met de hele klas? 

  
e. Dan is het nu tijd om in beweging te komen! Wie kan er marcheren op de plaats, tijdens het 

zingen? Probeer dit met z’n allen, op het hele lied. Voor degenen die het kunnen is huppelen, 
rondjes draaien of in de handen klappen natuurlijk ook toegestaan! 

 
f. Nu komen de ingestudeerde danspassen van pas. Laat de kinderen een danspas zien en vraag 

hen of deze inderdaad in het lied voorbij is gekomen. Zo ja, wie weet waar in het lied? 
(Antwoord: op het moment dat hij bezongen wordt!)  

 
Bonus:  Weet iemand inmiddels wat ‘pasapas’ betekent?  

Antwoord: dit betekent 'pas voor pas’! Kortom, door rustig te blijven oefenen, lukt de dans 
altijd een beetje. 
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Les 3 en 4: we doen de pasapas 
 
voorbereiding  
duur: circa 30 minuten tot 1 uur 
 

a. Bekijk de gehele dansinstructie van Kinderen voor Kinderen hier op YouTube (14.07 min). Op 
pagina 10-13 van deze lesbrief staat de gehele dans ook uitgeschreven.  
 

b. Bedenk welke fragmenten haalbaar zijn voor jezelf en voor de leerlingen. We raden aan om 
bij het refrein te beginnen, zodat iedereen in elk geval de dansmove Pasapas kan meedoen.  

 
c. Bestudeer en oefen deze fragmenten, zodat je enigszins weet wat er van de kinderen wordt 

gevraagd. Bovendien is het erg belangrijk om te laten zien dat ook de leerkracht lekker 
beweegt!  

 
d. Verdeel de fragmenten over les 3 en 4, zodat de kinderen op twee verschillende dagen een 

deel van de dans aangeleerd krijgen. Uiteraard is aan te raden om in les 4 de fragmenten uit 
les 3 te herhalen. Is de klas toe aan iets nieuws? Begin dan pas met de fragmenten die je 
voor les 4 hebt ingepland. 

 
e. Kinderen voor Kinderen motiveert iedereen om een dansles met een warming-up te 

beginnen. Op YouTube is de Zapp warming-up beschikbaar, via deze link. Deze bestaat uit 5 
delen, die elk ook in aparte video’s zijn te vinden.  

 
 
de les: klassikaal 
duur: circa 30 minuten tot 1 uur 
 
• Herhaal les 2: begin met de zang warming-up, zing het hele lied eenmaal met songtekst mee, om 

vervolgens het refrein uit het hoofd te proberen. Het zou immers geweldig zijn als iedereen 
tijdens de Koningsspelen op zijn minst het refrein kan meezingen! 
 

• Begin nu met dansen. Start altijd met een warming-up! Zijn de kinderen klaar voor de Zapp 
warming-up?! Zet dan het filmpje aan en dans gezamenlijk met Anne mee. Ze kunnen ‘m ook van 
Anne afkijken. Alternatief is een eigen warming-up, denk aan: marcheren, knie liften, benen 
buigen en streken. 
  

• Dan is het nu tijd voor het instuderen van de echte Pasapas dans. Doe dit aan de hand van de 
dansinstructievideo en oefen per fragment zoals deze zijn aagegeven in de video. Als leerkracht 
kun je het beste inschatten hoevaak het herhalen van een fragment nodig is en hoeveel 
verschillende fragmenten de klas in 1 les aan kan. Het draait immers om het plezier van 
bewegen! 
 

• Afhankelijk van de leeftijd en niveau van de klas ben je wel even bezig met instuderen, maar 
probeer vandaag bijvoorbeeld 2 x 30 minuten te oefenen. 
 

Nu is iederen zo klaar als maar kan voor de Koningsspelen. Extra oefenen mag natuurlijk altijd! Heeft 
de klas de smaak te pakken? Alle videoclips en lesbrieven van eerdere jaren zijn nog steeds 
beschikbaar op www.kinderenvoorkinderen.nl. 
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Songtekst van ‘Pasapas’ 

Kinderen voor Kinderen 
 
We gaan van 10 
Naar 9 
We gaan van 8 
Naar 7 
We gaan van 6 
Naar 5 
We gaan van 4 naar 3 
Naar 2, 1, go! 
 

refrein 
We doen de Pasapas 
Met de hele klas 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 

 
We doen de Pasapas 
Dat is stap voor stap 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 

 
couplet rood 
Swish, swish, swish 
Doe de bliz, bliz, bliz 
Nu de snake, snake, snake 
En een break, break, break 
 
Nog een keer! 
 
Swish, swish, swish 
Doe de bliss, bliss, bliss 
Nu de snake, snake, snake 
En een break, break, break 
 
voor-refrein 
Eén! Adem in en uit 
Twee! Stretch lekker mee 
Drie! Neem een slokje water 
Vier! Veel plezier 
Vijf, zes, zeven acht! 
 

refrein 
We doen de Pasapas 
Met de hele klas 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 
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We doen de Pasapas 
Dat is stap voor stap 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 

 
couplet blauw 
Slow, slow mo 
Doe de plons, plons, go 
In de flow, flow, flow 
En een yo, yo, yo 
 
Allemaal! 
 
Slow, slow mo 
Doe de plons, plons, go 
In de flow, flow, flow 
En een yo, yo, yo 
 
voor-refrein 
Eén! Adem in en uit 
Twee! Stretch lekker mee 
Drie! Neem een slokje water 
Vier! Veel plezier 
Vijf, zes, zeven acht! 
 
  refrein 

We doen de Pasapas 
Met de hele klas 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 

 
We doen de Pasapas 
Dat is stap voor stap 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 

 
We gaan van tien 
Naar negen 
We gaan van acht 
Naar zeven 
We gaan van zes 
Naar vijf 
We gaan van vier naar drie 
Naar twee, één, go! 
 
couplet geel 
Zapp, zapp, zapp 
Doe de dab, dab, dab 
Nu de hip, hip, hop 
Ja, de jib, jib, stop 
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Zapp, zapp, zapp 
Doe de dab, dab, dab 
Nu de hip, hip, hop 
Ja, de jib, jib, stop 
 

refrein 
We doen de Pasapas 
Met de hele klas 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 

 
We doen de Pasapas 
Dat is stap voor stap 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 

 
We doen de Pasapas 
Met de hele klas 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 

 
We doen de Pasapas 
Dat is stap voor stap 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 

 
We gaan van 10 
Naar 9 
We gaan van 8 
Naar 7 
We gaan van 6 
Naar 5 
We gaan van 4 naar 3 
Naar 2, 1, go! 
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Dansbeschrijving ‘Pasapas’ 
Kinderen voor Kinderen 
 
We gaan van 10 
Naar 9 
 
We gaan van 8 
 
Naar 7 
 
We gaan van 6 
 
Naar 5 
 
We gaan van 4 naar 3 
 
Naar 2, 1, go! 
 
 
REFREIN 
We doen de Pasapas 
Met de hele klas 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 
 
We doen de Pasapas 
Dat is stap voor stap 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 
 
 
COUPLET ROOD 
Swish, swish, swish 
Doe de bliz, bliz, bliz 
 
Nu de snake, snake, snake 
En een break, break, break 
 
Nog een keer! 
 
Swish, swish, swish 
Doe de bliss, bliss, bliss 
 
Nu de snake, snake, snake 
En een break, break, break 
 
VOOR-REFREIN 
Eén!  
Adem in en uit 
 
Twee!  

Stretch lekker mee 
Strek de armen omhoog, met 10 vingers in de 
lucht. Doe bij een vinger weg en beweeg je armen 
naar beneden. 
Doe bij 8 nog een vinger weg, kruis je armen en 
zet ondertussen 4 stappen.  
Doe bij 7 nog 1 vinger weg, haal je armen uit de 
kruis en zet weer 4 stappen. 
Strek bij 6 je armen rechtvooruit met 6 vingers 
omhoog. 
Buig bij 5 door je knieën, met 1 hand met 5 
vingers naar voren. Bounce 2x. 
Steek je hand omhoog, steek bij 4, 4 vingers op, 
dan 3 vingers. 
Kick 2x met je voet en steek 2 vingers en 1 vinger 
op met je hand en strek je armen uit op Go. 
 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Loop een rondje in 4 stappen en klap op de vierde 
stap weer in je handen. 
 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Loop een rondje in 4 stappen en klap op de vierde 
stap weer in je handen. 
 
Doe de swish beweging 
Spring je voeten bij elkaar en beweeg je armen en 
bovenlijf 3x in het rond 
Duik 3x onder een zogenaamde tak door 
Kies 3x snel achter elkaar een zelfverzonnen pose 
 
 
Doe de swish beweging 
Spring je voeten bij elkaar en beweeg je armen en 
bovenlijf 3x in het rond 
Duik 3x onder een zogenaamde tak door 
Kies 3x snel achter elkaar een zelfverzonnen pose 
 
Steek 1 vinger omhoog en naar voren 
Adem in, cirkel de armen groot omhoog en adem 
uit, cirkel ze terug naar beneden 
Steek 2 vingers op, naast je  
Rek helemaal naar de andere kant uit 
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Drie! 
Neem een slokje water 
Vier!  
Veel plezier 
Vijf, zes, zeven acht! 
 
REFREIN 
We doen de Pasapas 
Met de hele klas 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 
  
 
We doen de Pasapas 
Dat is stap voor stap 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 
 
COUPLET BLAUW 
Slow, slow mo 
Doe de plons, plons, go 
 
In de flow, flow, flow 
 
En een yo, yo, yo 
 
Allemaal! 
Slow, slow mo 
Doe de plons, plons, go 
 
In de flow, flow, flow 
 
En een yo, yo, yo 
 
VOOR-REFREIN 
Eén!  
Adem in en uit 
 
Twee!  
Stretch lekker mee 
Drie!  
Neem een slokje water 
Vier!  
Veel plezier 
Vijf, zes, zeven acht! 
 
REFREIN 
We doen de Pasapas 
Met de hele klas 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 
 
 

Steek 3 vingers op opzij  
Neem zogenaamd een slok water 
Steek 4 vingers omhoog 
Dribbel op de plek  
Draai in het rond 
 
 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Loop een rondje in 4 stappen en klap op de vierde 
stap weer in je handen. 
 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Loop een rondje in 4 stappen en klap op de vierde 
stap weer in je handen. 
 
Beweeg in slowmotion 
Spring 3x zogenaamd in het water, met 1 hand 
houd je, je neus dicht  
Draai/kijk naar de zijkant en beweeg je armen 3x 
omstebeurt als een golf omhoog 
Draai/kijk terug naar voren en beweeg je arm 3x 
zo stoer mogelijk naar voren 
 
Beweeg in slowmotion 
Spring 3x zogenaamd in het water, met 1 hand 
houd je, je neus dicht  
Draai/kijk naar de zijkant en beweeg je armen 3x 
omstebeurt als een golf omhoog 
Draai/kijk terug naar voren en beweeg je arm 3x 
zo stoer mogelijk naar voren 
 
Steek 1 vinger omhoog en naar voren 
Adem in, cirkel de armen groot omhoog en adem 
uit, cirkel ze terug naar beneden 
Steek 2 vingers op, naast je  
Rek helemaal naar de andere kant uit 
Steek 3 vingers op opzij  
Neem zogenaamd een slok water 
Steek 4 vingers omhoog 
Dribbel op de plek  
Draai in het rond 
 
 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Loop een rondje in 4 stappen en klap op de vierde 
stap weer in je handen. 
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We doen de Pasapas 
Dat is stap voor stap 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 
 
 
We gaan van 10 
Naar 9 
 
We gaan van 8 
 
Naar 7 
 
We gaan van 6 
 
Naar 5 
 
We gaan van 4 naar 3 
 
Naar 2, 1, go! 
 
 
COUPLET GEEL 
Zapp, zapp, zapp 
 
Doe de dab, dab, dab 
Nu de hip, hip, hop 
Ja, de jib, jib, stop 
 
 
Zapp, zapp, zapp 
 
Doe de dab, dab, dab 
Nu de hip, hip, hop 
Ja, de jib, jib, stop 
 
REFREIN 
We doen de Pasapas 
Met de hele klas 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 
 
 
We doen de Pasapas 
Dat is stap voor stap 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 
 
 
We doen de Pasapas 
Met de hele klas 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 
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Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Loop een rondje in 4 stappen en klap op de vierde 
stap weer in je handen. 
 
Strek de armen omhoog, met 10 vingers in de 
lucht. Doe bij 9 een vinger weg en beweeg je 
armen naar beneden. 
Doe bij 8 nog een vinger weg, kruis je armen en 
zet ondertussen 4 stappen.  
Doe bij 7 nog 1 vinger weg, haal je armen uit de 
kruis en zet weer 4 stappen. 
Strek bij 6 je armen rechtvooruit met 6 vingers 
omhoog. 
Buig bij 5 door je knieën, met 1 hand met 5 
vingers naar voren. Bounce 2x. 
Steek je hand omhoog, steek bij 4, 4 vingers op, 
dan 3 vingers. 
Kick 2x met je voet en steek 2 vingers en 1 vinger 
op met je hand en strek je armen uit op Go. 
 
Stamp 3x met 1 voet, terwijl je met 1 hand een 
vuist maakt. 
Doe 3x een dab 
Spring 3x touwtje  
Maak met je arm 2 rondjes boven je hoofd, spring 
en maak een stopteken met je hand 
 
Stamp 3x met 1 voet, terwijl je met 1 hand een 
vuist maakt. 
Doe 3x een dab 
Spring 3x touwtje  
Maak met je arm 2 rondjes boven je hoofd, spring 
en maak een stopteken met je hand 
 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Loop een rondje in 4 stappen en klap op de vierde 
stap weer in je handen. 
 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Loop een rondje in 4 stappen en klap op de vierde 
stap weer in je handen. 
 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Loop een rondje in 4 stappen en klap op de vierde 
stap weer in je handen. 

We doen de Pasapas 
Dat is stap voor stap 
We doen de Pasapas 
Pas voor pas 
 
 
We gaan van 10 
Naar 9 
 
We gaan van 8 
 
Naar 7 
 
We gaan van 6 
 
Naar 5 
 
We gaan van 4 naar 3 
 
Naar 2, 1, go! 
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Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Huppel, huppel, stap naar voren, klap. 
Loop een rondje in 4 stappen en klap op de vierde 
stap weer in je handen. 
 
Strek de armen omhoog, met 10 vingers in de 
lucht. Doe bij 9 een vinger weg en beweeg je 
armen naar beneden. 
Doe bij 8 nog een vinger weg, kruis je armen en 
zet ondertussen 4 stappen.  
Doe bij 7 nog 1 vinger weg, haal je armen uit de 
kruis en zet weer 4 stappen. 
Strek bij 6 je armen rechtvooruit met 6 vingers 
omhoog. 
Buig bij 5 door je knieën, met 1 hand met 5 
vingers naar voren. Bounce 2x. 
Steek je hand omhoog, steek bij 4, 4 vingers op, 
dan 3 vingers. 
Kick 2x met je voet en steek 2 vingers en 1 vinger 
op met je hand en strek je armen uit op Go. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


