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Stijldansen is een sport of ontspanning waarin volgens tamelijk strakke regels in paren bij een stijl 

behorende figuren gedanst worden, op de specifiek daarbij behorende muziek. 

De dansstijlen worden binnen het stijldansen verdeeld in de ballroom- (ook wel standaard) en Latijns-

Amerikaanse dansen: 

• De Engelse wals, tango, quickstep, slowfox en Weense wals worden onder de ballroomdansen 

gerekend. 

• De chachacha, rumba, samba, paso doble en jive vallen onder de Latijns-Amerikaanse dansen 

(ofschoon de tango ook van Latijns-Amerikaanse afkomst is, wordt hij er dus niet toe gerekend). 

Stijldansen wordt ook internationaal als danssport in wedstrijdverband gedanst in drie categorieën: 

Ballroom (Standard), Latijns-Amerikaanse dans (Latin) en Ten Dance. Het kampioenschap Ten Dance 

bestaat uit de vijf standaarddansen en de vijf Latijns-Amerikaanse dansen samengevoegd. 

Er bestaat ook nog een andere variatie op het stijldansen dit is formatiedansen. Hierbij vormt een team van 

maximaal acht paren al dansend figuren op de dansvloer. Er zijn twee categorieën, namelijk Standaard en 

Latin. Formatiedansen is een jurysport die ook geliefd is bij de niet dans-kenners door mede het 

showelement, zoals lif 

Stijldansen is een verzamelnaam van ballroom en latin (latijn-amerikaanse) dansen. Hieronder vindt u een 

overzicht van de verschillende dansen die onder het stijldansen vallen. Stijldansen wordt ook als sport 

beoefend en wordt dan danssport genoemd  

Ballroom of standaard dansen 

Weense Wals 

Deze wals is omstreeks de 12e/13e eeuw ontstaan aan het hof. Hij werd door de rijken 

in de grote balzalen op de paleizen gedanst als er feest was. De Weense wals is 

oorspronkelijk van Duitse afkomst en werd in het begin 'Duitse' genoemd. Aan het eind 

van de 18e eeuw werd echter de naam 'wals' aan deze dans gegeven. De eerste echte 

walsmelodie dateert dan ook uit 1770, de 'Auch du lieber Augustein'. Een ander naam 

voor de Weense wals is de vlugge wals. 

Enkele vinylelpees 

 Weense Walsen (LP)  Franz Werner 65 VRT vinyl 42272 

Les plus belles valses du monde (Great Vienna Ballorchestra, 1971) 65 VRT vinyl 42227 

Enkele cd’s 
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Wien, Wien nur du allein      klas cd 22809 

Wiener Musik, vol. 1 (Berliner Philharmoniker, 1971)   klas cd 24427 

Wiener Musik, vol. 2 (Berliner Philharmoniker, 1971)   klas cd 22805 

 

Een boek 

De walsmachine : Wenen en de kunst van het zweefvliegen (Edwin Brys, Bert van Molle)

    M 43738 

Een boek van journalisten met een muzikale vorming, die na de verzorging van een BRT-

radioreeks over de geschiedenis van de wals hun daarvoor vergaarde informatie nog gingen 

uitbreiden. Goede verslaggevers van al de raakpunten, die met het ontstaan en de grote 

vlucht van de wals in verband te brengen zijn. Daar is de typering van de Weense 

volksmentaliteit, de cultuur van het uitgaansleven; ook de vercommercialisering, waar de geroemde leden 

van de Straussfamilie ook geen hekel aan hadden. De goede foto-documentatie, registers en vooral een 

vlotte schrijftrant maken dit boek in een prettige lay-out tot een alleszins betrouwbare documentatie. 

 

Engelse Wals 

De Engelse wals is in 1921 ontstaan. De voorloper van de Engelse wals is de Boston, die 

reeds in 1874 vanuit Amerika werd ingevoerd. Het woord wals betekent letterlijk 

draaien, in het programma van de Engelse wals komen dan ook veel draaien voor. De 

passen van deze dans zijn heel zwierig en soepel. Ze lopen in een vloeiende beweging 

door. De Engelse wals wordt ook wel langzame wals genoemd. 

 

Vinylsingle 

Fluitjesdans – Engelse wals  Ad van de Plaat  65 VRT vinyl 15632 

Tango 

Deze dans komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika (Argentinië). De tango is 

ontstaan in de ordinairste wijk van Buenos Aires: 'Barrio de las Ranas'. 

Voordat de tango daadwerkelijk in Europa gedanst werd riep het veel 

tegenstand op. De tango werd door o.a. de Franse bisschoppen en vele 

artsen gezien als een ordinaire, vulgaire dans. De voorstanders wonnen 

echter en in 1924 werd de tango in geheel Europa ingevoerd. De 

tegenwoordige tango lijkt wel enigszins op de oude Argentijnse tango, maar 

is absoluut niet meer ordinair te noemen. De strakke bewegingen en dan met name de hoofdacties van de 

dame zijn kenmerkend voor de tango. 

De houding bij de tango is anders dan bij de andere ballroomdansen, omdat de dame haar linkerhand niet 

op de schouder van de heer heeft liggen, maar om zijn elleboog heen klemt en haar vingers hierbij tegen de 

ribbenkast van de heer aandrukt. 
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Twee boeken 

Tango : de bewogen geschiedenis van een dans (Arne Birkenstock, Helena Rüegg, ) 

         MA 1192 

De tango beleeft een renaissance in Europa. De tangosalons in Nederland puilen uit. Arne 

Birkenstock en Helena Rüegg verklaren de fascinatie die van de tango uitgaat en leggen de 

sociale, politieke en culturele achtergronden van de kunstvorm bloot. Ze volgen de 

geschiedenis van de tango in al zijn facetten: van zijn ontstaan in de sloppenwijken van 

Buenos Aires onder de immigranten uit Italië, Spanje en Oost-Europa, en de introductie ervan in… lees 

meer Parijse salons rond 1916, tot de jongste ontwikkelingen. 

Tango : spiegel van mijn passie (Pol van Assche, Stefaan van Laere, 1999) 

           MB 1446 

Sinds de jaren tachtig maakt in Noord-Europa de tango een opmerkelijke revival mee, 

gestimuleerd door de nieuwe tangomuziek van Astor Piazzolla en tangofilms van Solanas, 

Sally Potter en Saura. Pol van Assche, gedreven tangoleraar en organisator van de sinds 

1989 jaarlijks gehouden 'Nacht van de passie' in Gent, geeft in deze mooie uitgave (formaat 

33 x 23 cm) een persoonlijk verslag van de 'organische groei van de tango in de Lage Landen'. 

Een speelfilm 

The tango lesson (Sally Potter, 1997)     film TANG 

 

Tijdens het schrijven van een scenario besluit de cineaste Sally Potter tango lessen te 

nemen bij Pablo een Argentijnse tango danser die in Parijs woont. Ze worden verliefd en 

beloven elkaar: als hij van haar een tango danseres maakt, maakt zij van hem een beroemde 

filmster 

Enkele cd’s 

El tango     Astor Piazzolla, Milva Caetano PIAZZOLLA 7.3 CD 

Maldito tango    Daniel Melingo   86 argen melin 

The king of tango. Vol.1  Carlos Gardel    86 cd 24301 

Tango Royal    Carel Kraayenhof   Piazzolla 5.4 CD 

The Rough Guide to tango       86 argen 

Feria del tango   Danny Malando   65 malan 
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Quickstep (foxtrot) 

De quickstep is de opvolger van de (slow) foxtrot. In 1924 gaf men deze dans 

de naam Quick Time Foxtrot, omdat de muziek voor deze dans te snel 

gespeeld werd om de figuren van de slow foxtrot op te kunnen dansen. Het 

ritme van de quickstep is ook anders. Dit wordt gedanst als slow-quick-quick-

quick. Dit ritme heeft dus een quick extra vergeleken met de slow foxtrot. De 

Charleston, Onestep, Shimmy en de Black Bottom hebben veel invloed gehad 

op de manier waarop de huidige quickstep gedanst wordt. De quickstep is 

uitgegroeid tot de meest gedanste dans. Het is ook de eerste dans die je op 

dansles leert. Een andere naam voor de quickstep is de vlugge foxtrot. Waar 

de Foxtrot meer de nadruk geeft op de voor- en achteruit gaande verplaatsing, 

geeft de Quickstep de nadruk meer op de zijwaartse verplaatsing.  

Enkele cd’s 

Championship old time dancing  Sydney Thompson  65 cd 6268 

Let’s dance (2006)       65 A/let’s d 

 

Enkele vinylelpees 

Quickstep, Foxtrots and Waltzes  Victor Silvester  65 VRT vinyl 39444 

Max Greger spielt die schönsten langsamen Walzer, Quicksteps, Slowfox 65 VRT vinyl 39844 

 

Wals en Quickstep (Rita Storey, 2012) 

Informatie Jeugd (geel): Vrije Tijd – Kunst  Dans 

 

Leer stapsgewijs de basisstappen van de wals en quickstep. Met informatie over de 

geschiedenis, muziek en wedstrijden. Met kleurenfoto's. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. 

 

 

 

Slow Foxtrot  

Deze dans is in het begin van 1900 in Amerika ontstaan als Ragtime en werd oorspronkelijk 

zeer snel gedanst. Tegenwoordig wordt hij langzamer gespeeld. De bewegingen in deze 

dans lopen soepel en in één beweging door. De slow foxtrot wordt in de volksmond ook 

wel gewoon foxtrot genoemd. is echter niet terecht, aangezien de Foxtrot van 

tegenwoordig een andere dans is. Wel was dit de oorspronkelijke naam voor deze dans, 

maar die werd in 1924 gewijzigd in slow foxtrot. 

Enkele cd’s 

 

The best of ballroom dancing : an authentic collection of traditional dance music (Joe Loss and his 

Orchestra, Andy Ross and his Orchestra, Silvester and his Silver Strings)   65 loss 
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Latin dansen  

Cha Cha Cha 

Begin jaren 50 dook deze Latijns-Amerikaanse dans op in de Amerikaanse 

danszalen. De cha cha cha is de populairste van de Latijns-Amerikaanse dansen. 

Deze dans, in de volksmond cha cha genoemd, is in 1953 in Argentinië ontstaan 

vanuit de mambo. De schepper van de cha cha is Enrique Jorrin. Ook aan de 

ontwikkeling van deze dans heeft hij erg veel bijgedragen. De Mambo is bekend 

uit de film "Dirty Dancing". Men vond over het algemeen dat de Mambo een te 

gecompliceerd ritme had. De Cha-Cha heeft wat dat betreft een veel 

gemakkelijker ritme. De muziek is wat langzamer dan die van de Mambo. 

 

 

Cha cha chá. Vol. 1  Felix Reina, Richard Egues, Orquesta America 86 cd 24317 

Cha-cha-cha   Ray Hamilton Orchestra   65 cd 46580 

Cha cha chas   Diverse artiesten    65 A/cha ch 

Dance coach: Cha cha cha       65 A/dance 

Mambo et Chachacha        65 cd 11981 

Mambo mania   Mambomania     86 cd 16501 

 

Rumba 

In deze dans is de invloed te merken van de Afrikaanse negers, die ongeveer 4 

eeuwen geleden als slaven naar Cuba werden gebracht. Zij namen evenals de 

Spanjaarden hun dansen en gezangen mee. Beide trokken wederkerig voordeel 

uit hun muziek. In 1850 is hierdoor de rumba ontstaan. Pas in 1950 werd de 

rumba populair, door de invloed van de muziek die 'in' was in die tijd. De Rumba 

wordt nu vaak uitgebeeld als de verleidingsdans. Het is de bedoeling van de 

dame de heer tijdens de dans te verleiden. Dit gebeurt door middel van 

oogcontact, dichterbij dansen en dan afstoten en verleidende figuren. De 

Rumba wordt ook wel gezien als de langzame Cha cha cha. 

Een boek 

Tussen vrijheid en beteugeling (Huub Billiet, 1995)  M 54500 

 

Huib Billiet (1955) is een Belgische musicus en journalist. Hij deed in de jaren tachtig, voor de 

val van het communisme, onderzoek op Cuba naar Cubaanse muziek. Deze uitgave is een 

bewerkte herdruk vam 'De klank van de houten druppel' (1988). De belangrijkste Cubaanse 

muziekgenres zijn de rumba, danzón, son, trova, mambo, chachacha, Afro-Cubaanse 

volksmuziek en salsa, de Newyorkse verjazzte versie van Cubaanse muziek. Een gemakkelijk 

boek, gericht op een publiek van muziekliefhebbers. Voor dansliefhebbers is het ook de moeite waard, 

omdat veel Cubaanse muziek dansmuziek is. 
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Een vinylelpee 

Rumba Samba Cha Cha Cha Max Greger   65 VRT vinyl 40610 

 

Enkele cd’s 

     
 

The very best of Congolese rumba : the Kinshasa-Abidjan sessions (2008) 84 congo 

Cantar maravilloso (Los Munequitos, De Matanzas, 1990)   86 cd 3043 

Le mambo les on et la rumba (1993)      65 cd 29189 

De otro color (Kaloomé, 2008)       80 rumba Sp 

El duende, la luz y la noche (Rumbacali, 2015)     80 rumba Sp 

Retrospectiva   Ricardo Lemvo, Makina Loca   86 cuba Lemvo 

Cantar maravilloso  Los Munequitos, De Mantanzas   86 cd 3043 

Duende y amores  Amparo Cortés     80 corte Sp 

 

 

Jive 

Jive is een verzamelnaam voor verschillende dansen waaronder de Lindy Hop, Shag, Shag Hop, Jitterbug, 

Rock 'n Roll, Boogie Woogie, Style Swing. 

De Jive is ontstaan in Amerika en werd door de Amerikaanse soldaten meegebracht naar Europa tijdens de 

2e wereldoorlog. 

Hierdoor werd de jive dus ook in Europa geïntroduceerd. 

Pas na de oorlog werd deze dans gecultiveerd en in het programma van elke dansschool ingevoerd. 

Een boek 

Jive 

Jive en streetdance (Rita Storey, 2012) 

Informatie Jeugd (geel): Vrije Tijd – Kunst  Dans 

 

Leer stapsgewijs basispassen van de jive en streetdance. Met informatie over de 

geschiedenis, muziek en wedstrijden. Met kleurenfoto's. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. 
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Samba  

Het ritme van de samba is ontstaan in Afrika. De negerslaven namen de muziek mee 

naar Brazilië waar de samba de nationale dans is geworden. Bij elke feestelijke 

gebeurtenis wordt sambamuziek gespeeld en wordt er uitbundig gedanst. De voorloper 

van de samba was de Maxixe. De wereldtentoonstelling in New York zorgde in 1939 voor 

de grootste verspreiding van de samba. Tegen het einde van de 2e Wereldoorlog werd 

de samba ook in Europa populair. 

 

 

Een boek 

Samba en salsa (Rota Storey, 2012) 

Informatie Jeugd (geel): Vrije Tijd – Kunst  Dans 

 

Leer stapsgewijs de basisstappen van de samba en salsa, danssoorten uit Zuid-Amerika. 

Met informatie over de geschiedenis, muziek en kleding. Met kleurenfoto's. Vanaf ca. 10 

t/m 13 jaar. 

 

Enkele cd’s 

  
Meu samba torto Clara Moreno      86 brazi moren 

The Rough Guide to samba       86 brazi 

Samba !   Simone Clara, Nunes Abel, Fereira  86 cd 24778 

 

Een DVD 

O Samba (dvd)  Georges Gachot, Martinho da Vila, Vila Isabel 

86 brazi 

We wish to transcend such clichés and take samba for what it is. And that is the great 

discovery of this film: that samba cannot be reduced simply to dance and lascivious hip 

movements. Samba is also word, language, text, lyrics or simply said a way of life.   The 

composer and singer Martinho da Vila is guiding us through today's world of Samba 

and we meet with his Samba school in Rio de Janeiro, the Vila Isabel, winner of 

Carnaval 2013.   

With the participation of Nana Mouskouri, Martinho Da Vila, the Samba School Vila 

Isabel, Mart'nalia,Maira Freitas, Ney Matogrosso, Leci Brandao, Moyses Marques, Zeca Baleiro, Paula Lima 

... and many others. 
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Paso Doble  

De muziek van de paso doble wordt gespeeld bij stiergevechten als 'het 

gevecht' op zijn hoogst is. De dans beeldt een stierengevecht uit: de heer stelt 

de matador voor en de dame de 'el capa', oftewel het rode doek (en niet zoals 

velen denken de stier). Deze dans kwam voor het eerst echt in de mode rond 

1910. De vertaling voor 'de paso doble' is 'de dubbele Stap'. 

 

Enkele cd’s 

  

Le paso doble        65 cd 29188 

Paso -doble   Leal Pescador, José Lucchesi  65 cd 6121 

Ballroom classics: paso dobl e Roberto Cetoli, Pepito Ros 65 cetol 

 

Enkele vinylsingles 

Box (Charleston) – El’ rudo (Paso doble)  Eug Serriot  65 vinyl 30872 

Casatschok – vakantie in Spanje (paso-doble) Jos Mommen  65 vinyl 25261 

Tangos & Paso –Dobles       65 VRT vinyl 40385 

 

Enkele cd’s met verschillende dansen 

   
The Professional DJ presents : de allerbest  e dansmedley’s    63 profe 

Let’s dance : Im strikten Tanzrhythmus - Rumba, tango, salsa, foxtrot, walzer 65 A/let’s d 

Mega danses  Michel Pruvot, Alain Musichini, Louis Corchia  65 cd 46557 

Masters Gala ’92 Hugo Strasser und sein Tanzorchester   65 cd 15974 

More naughty dancing     Starlite Orchestra      65 cd 15956 

Simply ballroom : 2 cd’s (Columbia Ballroom Orchestra)    65 A/simpl 
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Enkele boeken over verschillende dansen 

 

Dans mondial : twee dames dansen de wereld rond : Evy Gruyaert en Lien Van de Kelder 

op dansreis naar Buenos Aires… (Evy Gruyaert Lien van de Kelder, 2008) 791 

 

Twee jonge vrouwen op zoek naar de roots van zes werelddansen Evy Gruyaert en Lien 

Van de Kelder trekken de wereld rond om te leren dansen en de roots van zes 

wereldberoemde dansstijlen te ontsluieren. Evy ontdekt de flamenco in Sevilla, de tango 

in Buenos Aires en het buikdansen in Egypte. Lien mag proeven van de salsa in Havana, de 

samba in Rio De Janeiro en de Weense wals. Deel 1 van dit boek vertelt hun spontane belevenissen in 

woord en beeld, alsof u de reis zelf meemaakt. In deel 2 gaan zes ervaren dansspecialisten dieper in op het 

verhaal en de ziel van elke dans. Zij vertellen met passie over de geschiedenis van de tango, over de 

verschillende soorten wals, over de grootste flamencodansers aller tijden, over steden en wijken in het land 

van herkomst waar de dansen beoefend worden... 

 

Dans fans : dansschool, dansinfo, danshits, danstips, dansles, dansfilms, Danspassen, 

alle dansen A-Z (Hugo Tresinie, 2013)     790.1 

 

De lijsten met muziek, gesorteerd per dans, en/of per thema, bevatten ca. 3.000 

liedjes (titel, uitvoering e.a. info) in een kleiner lettertype (10pt) gedrukt op ca 160 blz. 

Negen pagina’s indextafel loodsen je door de inhoud. 

En er is een trefwoordenregister voorzien, zodat je net als op de website ook een 

zoekfunctie hebt. Gezien we het zelf laten drukken wordt het een beperkte oplage, 

 

 

Iedereen kan dansen : kennismaking met favoriete dansvormen (Stefaan van Laere, 

Johan Martens, Pol van Assche,     791 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele leuke weetjes 

 

De grootste cha cha cha 

Op 17 juli 2011 dansten 3.379 mensen in Punggol in Singapore de cha cha cha. 

Dit was georganiseerd door de Edgefield Primary School. 43 deelnemers werden gediskwalificeerd omdat 

ze de choreografie niet goed dansten. 

 

De oudste competitie ballroom danser is Frederick Salter (UK, 13 februari 1911). 

Hij is met grote onderscheiding geslaagd voor zijn IDTA Gold Bar niveau 3 examens in  

Latin en Ballroom op de leeftijd van 100 jaar en 245 dagen, in Eltham, Londen,  

op 15 oktober 2011. 

 

Ook op disco en popcorn ritmes kan chachacha gedanst worden. 

1973 – James Blunt 

Baila Morena – Zucchero 
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Black magic women – Santana 

 

Rumba op 

Alleen met jou – Clouseau 

And I love her – The Beatles 

Human – Human Leage 

 

Samba op 

Lollipop – Mika 

Brown girl in the ring – Boney M 

La isla bonita - Madonna 

 

           

 


