
 
 
 
 
 

Twips, twips, twips - dans 
 
Nodig: 

 Bekijk het filmpje van twips twips twips via deze link: http://vimeo.com/75254831 
 
Uitwerking les: 
Laat de kinderen achter hun aangeschoven stoel staan of kies een grote ruimte waar de kinderen 
kunnen dansen. Oefen eerst het dansje zonder de muziek. Er zijn drie verschillende stukjes dans (zie 
volgende pagina). Leer steeds één stukje aan en oefen het dan op de muziek. Aan het eind plakt u de 
drie stukjes achter elkaar. Als het goed gaat kunnen de kinderen misschien ook meezingen (voor 
tekst, zie volgende pagina). Is de tekst te moeilijk? Zing dan alleen ‘twips, twips, twips’. 
 
Afsluiting: 
Als afsluiting kan de ene helft van de klas dansen terwijl de andere helft meeklapt en publiek is. 

Daarna draaien de rollen om. Natuurlijk geven de kinderen elkaar applaus.  

http://vimeo.com/75254831


 
 
 
Dansje: 
1 Twips twips twips: vuisten om beurten naar voren 

Handen om beurten omhoog 
Handen op de heupen 
Handen op de bips 

 
2 Twips twips twips: vuisten om beurten naar voren 

Handen om beurten omhoog 
Handen om beurten naar beneden 
Klappen 

 
3 Twips twips twips: vuisten om beurten naar voren 

Handen om beurten om hoog 
Rondje draaien terwijl je een grote zwaaiende beweging met de armen maakt en daarna je 
handen omhoog doet 
Handen op de bips 

 
In de aflevering begint het hierna opnieuw bij 1 wordt het in totaal 3 keer gedanst. Eindig 
met: Twips twips twips: steeds vuisten om beurten naar voren 

 
Tekst (zoals in de aflevering): 
Twips, twips, twips 

Eerst de handen op de heupen, dan de handen op de bips 

Twips, twips, twips 

’t Is voor nette ouwe dames net zo goed als voor de hips 

Twips, twips, twips 

Voor de tiener en de twen 

Als je zesentachtig bent 

Als je moe bent en verkouden en je ziet een beetje pips 

Twips, twips, twips, twips, twips, twips 

 

Twips, tweedie-a-dips 

Met je benen in de hoogte en je handen op de bips 

Twips, twips, twips 

Val niet over de piano, anders kom je in het gips 

Twips, twips, twips 

’t Is zo makkelijk te leren 

Ook voor middelbare heren 

Als je krakerig en oud bent en je ziet een beetje pips 

Twips, twips, twips, twips, twips, twips 

2x 

 

Twips, twips, twips 7x 


