
 
 

Zuidactiedans Allons-y pour Ki-Ki 

Zuidactie 2015 - Broeders van Liefde 

 

Muziek: Campagnelied Allons-y pour Ki-Ki 

Beschrijving van het dansnummer: Hilda Bettens 

 

Inleiding: (2x8t.) 

Veren in de benen op het ritme.{8x=8 t.} 

Zijwaarts aansluitpas afwisselend r. en l. telkens klappen in de handen voor het lichaam op de 2de t. Ganse tijd 

benen licht gebogen verend op de muziek. {4x=8 t.} 

Tussenstukje: (2x8t.) 

R. voet ter plaatse houden en 1/1 toer naar r. draaien door andere voet kring te laten beschrijven en telkens af 

te duwen. (7x, op 8 benen aangesloten) Heup elke tel buitenwaarts  “opwippen” door l. been telkens snel te 

strekken. Dezelfde arm doet een buitenwaartse zwaai hand gesloten vertrekkend geplooid voor het lichaam. 

Alles herhalen naar l.{16t.} 

Strofe 1: (8x8t.) 

R. voet rugwaartse uitvalpas (1) + onmiddellijk terug gewicht op l. voet (2), dan r. voet voorwaartse uitvalspas 

(3) + onmiddellijk terug op l. voet (4). Armen zwaaien telkens gebogen voor het lichaam naar r. en terug, met 

de handen in vuistvorm. ¼ draai maken naar l. gevolgd door een kleine buigpas voorwaarts met r. en l. been 

kort achterwaarts optrekken tegelijk de armen buigen met de vuisten t.h.v. de schouders en de ellebogen naar 

beneden + onmiddellijk l. voet terug neerzetten en een ¼ draai uitvoeren naar r. (5 – 6) en stilstaand  2x 

klappen (7 – 8) in de handen. {4x=32 t.} 

¼ draai naar r. met r. voet vóór 2 schuivende aansluitpassen waarbij de handen opengesperd naar vóór 

gedraaid een kleine opengaande beweging maken van vóór de borst tot net buiten de schouders. (2x) Bij deze 

beweging wordt het achterste been telkens gestrekt en tegelijk de rug hol gemaakt. Dan ½ draai naar l. en 

herhalen. {2x=16 t.} 

Zelfde beweging als de voorgaande maar schuin naar vóór de stappen uitvoeren: 2x r. en 2x l. vooruit en 2x r. 

en 2x l. achteruit. D.w.z. een zigzagbaan volgen. De armen worden in een soepele opgaande en neergaande 

zwaaibeweging meebewogen telkens er een stap gezet wordt; dus 8x. (“gordijn”) {16 t.} 

Refrein: (9x8t.) 

R. arm voorwaarts uitstrekken met gebalde vuist. 2 passen vooruit zetten beginnend met r.    (1 – 2) dan r. voet 

aansluiten bij l. en komen tot halfgebogen stand hoofd licht naar beneden buigend (3 – 4). Tegelijk een 

voorwaarts draaiende armbeweging uitvoeren waarbij de r. arm gestrekt 1¼ draai doet. De l. arm volgt de 

beweging van r. met een achterstand van 180° maar is eerst afwaarts omdat er maar ¾ draai gebeurt. Dan 

ongeveer hetzelfde achteruit beginnende met r. voet. Het armzwaaien start nu met de r. arm onderaan. Beide 



 
 

armen draaien achteruit gestrekt 1¼ toer met 180° verschil. Eindhouding is gesloten gestrekte stand met 

armen voorwaarts. {8 t.} 

R. voet naar r. uitplaatsen tot spreidstand, op elke tel door de benen veren en de polsen over elkaar kruisen 

met een dubbele tik op elkaar. Bij voorkeur beginnend met r. bovenaan. {8 t.} 

Ter plaatse rondhuppelen in 8 tellen met de klok mee. De armen vrolijk op en neer zwaaiend alsof men gaat 

spurten. {8 t.} 

Voorgaande  2x herhalen. {2x 24 t.} 

 

Tussenstukje: (2x8t.) 

 

Strofe 2: (8x8t.) 

Zie strofe 1 

 

Refrein: (9x8t.) 

 

Tussenstukje: (2x8t.) 

 

Refrein: (9x8t.) 

 

Tussenstukje: (2x8t.) 

 

Slot: (2x8t.) 

Zijwaarts aansluitpas afwisselend r. en l. telkens klappen in de handen voor het lichaam op de 2de t. Ganse tijd 

benen licht gebogen verend op de muziek en eindigen met applaus. 


