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Formatie Kring van paren. 
Muziek The Good Man of Cambridge (♪ Barnes II-52). 
 
A1 1 – 4   Met handen vast kring naar links. 
    5 – 8   Met binnenhand vast gaat vrouw (tegen de klok) om haar partner heen (man loopt 

achteruit). 
A2 1 – 4   Kring naar rechts. 
   5 – 8   Man (met de klok) om partner heen (vrouw achteruit). 
B 1 – 4   Man een vierpas naar binnen en achteruit terug. 
    5 – 8   Vrouw een vierpas naar binnen en achteruit terug. 
C   1 – 8   In elkaar grijpende ketting van 4: passeer partner (no 1) rechterschouder, de 

volgende (no 2) linkerschouder, de 3e rechterschouder en keer terug langs 
rechterschouder (no 3), linkerschouder (no 2) en ¾ rechterschouder om partner 
(no 1). (Eventueel met handen doen: met rechts voorbij, met links voorbij, met 
rechts een hele draai om terug te gaan, met links voorbij, partner ¾ draait met 
rechts). 

D1 1 – 4   Met binnenhand vast in dansrichting (tegen de klok) promeneren; keer aan het 
eind naar de partner toe om. 

   5 – 8   Met binnenhand vast achteruit in dans richting doorgaan. 
D2 1 – 4   Met binnenhand vast terug (met de klok); eindig met gezicht naar partner. 
     5 – 8   Passeer partner rechterschouder en ga rechtsaf (vrouw tegen de klok, man met de 

klok mee) en voorbij de volgende (=nieuwe partner), de vrouw rechtsom de kring 
in draaiend. 

 
   
Voor Hans Lezwijn, ter ere van zijn 70ste verjaardag. 
 

De muziek The Good Man of Cambridge is te vinden op de: 
CC:   Amaryllis, Amaryllis, AMAR102. 
CD:  Late Arrivals, Stradivarius, STRDV1001. 
CD:  Playford from the New World, The Assembly Players, APCD9701. 
CD:  Old Friends, MGM & Reunion, MGM-002. 
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