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INSCHRIJVEN DANSEVENT – THE ART OF MOTION - 2023 

 
Hieronder vind je alle informatie over het inschrijven voor de DansEvents van de 

KNGU in 2023. Lees alles goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 

 

WANNEER KUN JE INSCHRIJVEN? 
Op dinsdag 1 november (09:00 uur) opent de digitale inschrijfmodule.   

Op dinsdag 15 november (23:59 uur) sluit de inschrijfmodule. 

 

HOE KUN JE INSCHRIJVEN? 

Inschrijven voor de DansEvent gebeurt via de inschrijfmodule van de KNGU. Klik hier 

om naar het systeem te gaan. Log in met je eigen relatienummer en wachtwoord.  

 

Nog geen account, de algemene instructievideo van het inschrijfsysteem terugkijken 

of meer informatie nodig? Klik dan hier.  

 

Geen lid van de KNGU? Lees pagina 3 van deze informatiebrief goed door. 

 

WAAR EN WANNEER VINDEN DE DANSEVENTS IN 2023 PLAATS? 

 

ZWOLLE (WRZV-Hallen) 

Zaterdag 18 maart   

Zondag 19 maart   
Dance2 

 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (Sporthal de Boog) 

Zaterdag 25 maart    

Zondag 26 maart 
Dance2 & Voorronde NK Showdans  
  

DORDRECHT* (Sportboulevard) 

Zaterdag 1 april   

Zondag 2 april 
Voorronde NK Jazzdans  

 

ZWOLLE* (Landstede Sportcentrum) 

Zaterdag 15 april   

Zondag 16 pril 
Voorronde NK Jazzdans  
 

NIEUWEGEIN (Merwestein) 

Zaterdag 22 april 

Zondag 23 april 
Dance2 & Voorronde NK Showdans  
 

DEVENTER (De Scheg) 

Zaterdag 13 mei 

Zondag 14 mei  
Finale NK Jazzdans D-niveau, Dance2 & 

Voorronde NK Showdans 

 

* We vragen je met klem om bij het inschrijven voor de Voorrondes NK Jazzdans 

rekening te houden met de regio waarin jouw vereniging/ dansschool is gevestigd. 

Zo beperken we voor iedereen de reisafstand. Onderstaand kaartje geldt als 

houvast. Alléén met toestemming van de Werkgroep Dans mag hiervan worden 

afgeweken. We behouden ons tevens het recht om jouw groep(en) alsnog in te 

delen op de voorronde die in jouw regio georganiseerd wordt, mocht je dit niet zelf 

hebben gedaan. 

 

https://cms.kngu.nl/login
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
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VOORWAARDEN VOOR HET INSCHRIJVEN: 

 

Algemene voorwaarden: 

• De deelnemersgelden bedragen €35,75 per inschrijving. Dit bedrag wordt via 

automatische incasso bij de vereniging/ dansschool afgeschreven. 

• Wij hanteren een maximum van 12 inschrijvingen per vereniging/ dansschool 

per dag, maar met een maximum van 6 inschrijvingen per dagdeel. 

• Voor de organiserende vereniging staat het maximum op 16 inschrijvingen per 

dag, met een maximum van 8 inschrijvingen per dagdeel. 

• Er zullen naar verwachting 4 dagdelen/ programma's per weekend worden 

georganiseerd (2 op zaterdag en 2 op zondag). Hierbij proberen we de 

verschillende disciplines te clusteren en per discipline een programma samen 

te stellen. Combinatieprogramma’s van bijvoorbeeld Dance2 met Showdans 

zijn mogelijk, maar alleen als het niet anders kan. 

• Wij hanteren NIET de vol=vol procedure! Je hebt dus alle tijd en rust om tussen 

1 en 15 november in te schrijven.  

• Bij je inschrijving dien je een 1e en 2e voorkeur voor een locatie/ weekend op 

te geven. 

• We zullen proberen om aan ieders wensen te voldoen, maar behouden ons 

het recht om, bij over inschrijving, groepen in te delen in het weekend van de 

2e keuze. 
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Wij proberen na de sluitingsdatum z.s.m. alle inschrijvingen te verwerken, in te delen 

op een 1e of 2e keuze en jullie hiervan op de hoogte te stellen. Echter zal dit voor de 

vrijwilligers van de Werkgroep Dans een behoorlijke klus zijn. Wij vragen jullie daarom 

om geduld en begrip.  

 

In januari 2023 ontvang je informatie m.b.t. definitieve plaatsing en ca. 2 maanden 

voor aanvang van het DansEvent een definitief inschrijfformulier via de betreffende 

eventcoördinator. 

 

Voorwaarden KNGU aangesloten clubs en dansscholen: 

Om je te kunnen inschrijven, moeten zowel leiding als deelnemers lid zijn van de 

KNGU: 

• In de inschrijfmodule kun je als leiding inloggen met je eigen bondsnummer/ 

relatienummer.  

• Bij het inschrijven van een dans wordt gevraagd om een groep/ team aan te 

maken. Deze teams dien je vervolgens te vullen met alle deelnemers van de 

betreffende dansgroep(en). ‘Lege’ teams of teams met te weinig 

deelnemers* zijn voor ons als werkgroep niet zichtbaar op de totaallijst met 

inschrijvingen en worden dus niet ingedeeld in een van de weekenden. 

• Let op: Het is van belang dat het vinkje ‘KNGU-wedstrijdsporter’ is aangezet in 

AllUnited of Club-assistent. Het vinkje zorgt voor een automatische koppeling 

met het inschrijfsysteem en maakt de betreffende danser zichtbaar in het 

systeem. Lees hier meer over het aanzetten van dit vinkje.  

 

*Voor Dance2 en Showdans betekent dit dat er minimaal 5 dansers in een team 

moeten staan, voor Jazzdans minimaal 7 dansers. 

 

Voorwaarden niet-KNGU aangesloten clubs en dansscholen: 

In tegenstelling tot eerdere berichten is het wél mogelijk voor niet-KNGU aangesloten 

clubs om in te schrijven voor KNGU-activiteiten. Hiervoor gelden de volgende 

voorwaarden: 

• Je betaalt (net als KNGU-leden) eenmalig de bondscontributie à €29,40 per 

deelnemer; 

• Je betaalt daarnaast de KNGU-deelnemersgelden à €35,75 per dans. 

 

Je kunt het inschrijfformulier voor externen hier vinden of opvragen via 

inschrijven@dans.kngu.nl. Vul het formulier volledig in en stuur het uiterlijk 15 

november retour naar bovengenoemd e-mailadres. 

 

LET OP: Bij over inschrijving hebben KNGU-leden voorrang op externe deelnemers.  

 

 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/wedstrijdpaspoorten
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/dans/documenten
mailto:inschrijven@dans.kngu.nl
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WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN EEN INSCHRIJVING 

• Tot uiterlijk 15 november kun je je inschrijving digitaal wijzigen en/ of annuleren 

in de inschrijfmodule. Na 15 november en uiterlijk tot 1 december is dit alleen 

mogelijk door een e-mail te sturen naar inschrijven@dans.kngu.nl  

• Kosteloos annuleren kan t/m 31 december 2022. Bij annulering ná 31 

december, worden de deelnemersgelden alsnog in rekening gebracht. 

• Overige wijzigingen m.b.t. de dans kunnen tot uiterlijk 8 weken voor het 

DansEvent worden doorgegeven aan de betreffende eventcoördinator. 

 

DISCIPLINE SPECIFIEK 

Alle informatie over de verschillende onderdelen van ons DansEvent kun je lezen in 

de Algemene informatie – DansEvent. De belangrijkste punten hebben we nog eens 

op een rijtje gezet: 

 

Dance2 

Dance2 is een recreatief dansevenement voor alle dansgroepen en dansstijlen, 

ongeacht leeftijd en niveau. Wel dient een groep te bestaan uit minimaal 5 dansers. 

Dansers vanaf 2,5 jaar kunnen al deelnemen aan Dance2.  

 

Jazzdans wedstrijden 

Je kunt je inschrijven op A-, B-, C- en D-niveau 

• Leeftijdscategorieën A-, B- en C-niveau:  

9 t/m 13 jaar, 9 t/m 16 jaar, 16 t/m 19 jaar en 20 jaar en ouder.  

• Leeftijdscategorieën D-niveau:  

 6 t/m 9 jaar, 9 t/m 13 jaar, 13 t/m 16 jaar en 16 jaar en ouder 

 

Het minimumaantal dansers per dansgroep is vastgesteld op 8. Deelnemen met 7 

dansers is ook mogelijk, maar hier wordt conform reglement 0.5 punt voor 

afgetrokken op de totaalscore.  

 

Dansers mogen voor maximaal één vereniging/ dansschool uitkomen en in 

maximaal één groep/ dans deelnemen aan één voorronde. 

 

Showdance wedstrijden 

Je kunt je inschrijven op 3 niveaus: Beginners, Intermediate en Advanced.  

De leeftijdscategorieën zijn: 9 t/m 13 jaar, 13 t/m 19 jaar en 20 jaar e.o.  

 

Het minimumaantal dansers per dansgroep is vastgesteld op 5.  

 

Vorig seizoen zijn er veel vragen gesteld over welk niveau passend is bij een groep 

en hebben we gezien dat niet iedere groep op het juiste niveau heeft ingeschreven. 

Om dit te ondervangen hebben wij de volgende richtlijn opgesteld:  

• Beginners: Beginnende, recreatieve groepen die max. 1 uur per week dansen 

en nog niet of nauwelijks wedstrijd- of podiumervaring hebben. 

• Intermediate: Gevorderde recreatiegroepen of startende wedstrijd- of 

selectiegroepen die ca. 2 uur per week dansen en al eens aan wedstrijden en 

andere optredens hebben deelgenomen. 

• Advanced: Gevorderde wedstrijd- of selectiegroepen die meer dan 2 uur per 

mailto:inschrijven@dans.kngu.nl
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/dans/wedstrijdinformatie
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week dansen en/ of veelvuldig deelnemen aan wedstrijden en andere 

optredens. 

 

LET OP: Ook voor Showdans geldt dit jaar dat een danser voor maximaal één 

vereniging/ dansschool kan uitkomen en in maximaal één groep/ dans deelneemt 

aan één voorronde. Het is dus NIET meer toegestaan om eenzelfde groep (of in 

enigszins gewijzigde samenstelling) met meerdere dansen in te schrijven voor een 

voorronde Showdans. 

 

IK KAN EEN DEELNEMER NIET SELECTEREN. HOE KAN DAT? 

Wanneer bij de inschrijving voor Dance2 of de wedstrijden Jazzdans en Showdans 

blijkt dat je deelnemers niet kunt selecteren in de inschrijfmodule, kan dit betekenen 

dat deze deelnemers niet AllUnited of Club-Assistent staan, het vinkje wedstrijdsporter 

niet is aangevinkt óf dat zij in leeftijd te veel afwijken van de gekozen 

leeftijdscategorie. 

 

LET OP: Het inschrijfsysteem staat toe om dansers van maximaal 1 jaar jonger of 

ouder dan de gekozen leeftijdscategorie in te voeren. Dit is niet conform de nieuwe 

dispensatieregeling, maar helaas niet aanpasbaar in het systeem. Loop je hier 

tegenaan, stuur dan een e-mail naar inschrijven@dans.kngu.nl met daarin de voor- 

en achternaam van de betreffende danser en zijn of haar geboortedatum. 

 

ANDERE VRAGEN? 

Stuur een e-mail naar inschrijven@dans.kngu.nl.  

mailto:inschrijven@dans.kngu.nl
mailto:inschrijven@dans.kngu.nl

