
NIEUWSBRIEF DANS
The Art of Motion

In deze nieuwsbrief lees je o.a. meer over de DansEvents die op het programma 
staan, besteden wij aandacht aan de slotdanschallenge en brengen wij jullie op de 
hoogte van de versoepelingen m.b.t. het reglement jazzdanswedstrijden. 

DANSEVENT 
De inschrijvingen zijn inmiddels verwerkt. De meeste groepen hebben wij op de 
locatie en datum van eerste voorkeur kunnen plaatsen. Achter de schermen is de 
werkgroep heel druk bezig om de DansEvents dit jaar op een goede manier 
doorgang te laten vinden. Aankomend weekend zullen wij de definitieve indeling 
van alle DansEvents met jullie communiceren!

Minder events
Helaas hebben dit jaar minder inschrijvingen voor de DansEvents ontvangen dan we
gewend zijn van voorgaande seizoenen. Mede hierdoor, de onzekerheden m.b.t. de
coronamaatregelen en omdat we iedere groep voldoende voorbereidingstijd willen 
geven, hebben we helaas moeten besluiten om de DansEvents die gepland waren 
in Almelo, Panningen en Burgum te cancelen. Dit vinden wij natuurlijk erg jammer 
voor de groepen die zich daarvoor hebben ingeschreven. Gelukkig hebben we de 
meeste groepen kunnen herplaatsen op de andere events. 

Back-up filmpje
Natuurlijk hopen we met zijn allen dat alle geplande DansEvents dit seizoen door 
mogen gaan. In welke vorm en hoe precies is afhankelijk van de maatregelen. Wij 
zijn als werkgroep positief! Toch houden we er nog steeds voorzichtig rekening mee 
dat de DansEvents wellicht geen doorgang kunnen vinden. Om jullie dan toch nog 
een podium te kunnen bieden, raden we jullie aan om de dans die jullie hebben 
gemaakt een keer te filmen zoals deze ook op het DansEvent getoond zou worden. 
Wij zorgen dan voor een platform waar de filmpjes getoond gaan worden. Meer 
informatie hierover volgt wanneer dat daadwerkelijk nodig is.

Nog niet ingeschreven?
Was jij te laat met inschrijven of heb je de communicatie m.b.t. de inschrijftermijn niet
gezien, maar wil je jouw dansgroepen nog aanmelden? Dan zijn er op enkele 
DansEvents nog een paar plekken*. Je kan je tot uiterlijk 1 maart aanmelden bij Inge 
Deuling door een mail te sturen naar inschrijven@dans.kngu.nl. Hierna worden er 
geen inschrijvingen meer geaccepteerd.
* Inschrijven voor Twello is niet meer mogelijk!

VIDEOCLIP
Vanuit jullie hebben we vorig jaar veel enthousiaste reacties gehad op het 
onderdeel videoclip. Er werd o.a. gevraagd of dat dit seizoen weer werd gedaan. 
We hebben besloten om dit gedeelte van de DansEvents in het najaar terug te laten
komen. Te zijner tijd komt hier meer informatie over. 
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SLOTDANCE CHALLENGE
Wordt jouw slotdans straks gedanst op elk DansEvent dit seizoen?
Voorgaande jaren hebben we jullie gevraagd mee te denken over een slotdans 
voor onze Dance2’s. Omdat we zulke leuke inzendingen hebben ontvangen, vragen
we ook dit jaar weer om jullie hulp en creativiteit. Maak jij met jouw vereniging de 
leukste slotdans voor dit dansseizoen? Als je wint, worden alle DansEvents met jullie 
slotdans afgesloten!
Het kiezen van de winnaar pakken we dit jaar net even wat anders aan. Dat doen 
we namelijk samen met jullie. Als alle inzendingen binnen zijn, stemmen jullie, via 
Instagram, op de leukste inzendingen! Zorg dus dat jij en de leden van de vereniging
ons volgen, want elke stem telt.
Alle info en eisen vind je op:
Instagram DANS! - Dutch Gymnastics & Facebook DANS - Dutch Gymnastics      

VERSOEPELINGEN JAZZDANSWEDSTRIJDEN
Helaas hebben we ook de laatste paar maanden weer te maken gehad met een 
lockdown. Velen hebben hierdoor wellicht niet voldoende kunnen trainen. En ook nu
met de besmettingen missen veel groepen regelmatig leden in hun lessen. 
Omdat wij jullie graag weer terugzien op onze wedstrijden hebben wij samen met 
een aantal experts uit het werkveld en met enkele juryleden gekeken naar mogelijke
versoepelingen m.b.t. het reglement. Middels deze versoepelingen hopen wij dat 
jullie iets meer ruimte krijgen om je wedstrijddans naar behoren af te krijgen.

De versoepelingen zullen er als volgt uit zien: 
- De groepsgrootte mag bestaan uit minimaal 7 personen i.p.v. 8. Dit betekent 

dat je bij deelname van 6 personen een aftrek krijgt van 0,5 punten;
- De Tijdsduur van een dans zal versoepeld worden met 30 sec. naar beneden. 

Dat betekent dat een dans op A-, B- en C-niveau minimaal 2.30 minuten 
dienst te zijn en voor de D-niveau groepen minimaal 1.30 minuten. Het 
maximale aantal minuten zal blijven bestaan zoals het in ons reglement 
beschreven is. 

- Techniekgroepen. Alle groepen mogen 1 techniekgroep minder gebruiken. 
Dit betekent dat men geen aftrek krijgt als er een volledige techniekgroep 
mist bij de choreografie. Dit laat niet weg dat je niet alle techniekgroepen 
mag verwerken in je dans. Daarin ben je vrij.

A-niveau B-niveau C-niveau 

9 tot en met 13 jaar 3  3 2 
9 tot en met 16 jaar 4 4 3
16 tot en met 19 jaar 5 5 4
20 jaar en ouder 5 5 4

- Grondstuk. De maximale tijd van de grondtechnieken vervalt. Dat betekent 
dat de duur van het grondstuk bepaald wordt door de choreograaf. De 
minimale tijd blijft op 8 tellen staan. 

- Gebruik van de vloer. Het vloeroppervlak dient tijdens de dans zo ruim 
mogelijk door de dansers gebruikt te worden. Echter wordt hierbij rekening 
gehouden met de grootte van de groep. Wanneer groep uit 8 dansers 
bestaat, hoeft men niet de gehele vloer te gebruiken. 

Nieuwsbrief DANS

https://www.facebook.com/Dance2/
https://www.instagram.com/dans_kngu/


Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over het reglement en de 
versoepelingen, laat het ons weten! Je kan hierover contact opnemen met Suzan 
Guliker: juryenselectie@dans.kngu.nl

INFORMATIEVE WHATSAPP-GROEP VOOR VERENIGINGEN EN DANSSCHOLEN
Inmiddels is er een WhatsApp groep voor dansleiding waarmee we een plek hebben
gecreëerd om alle informatie omtrent onze dansactiveiten en andere praktische 
informatie snel met jullie te kunnen delen.
In deze appgroep kunnen nu alleen beheerders berichten plaatsen, echter hebben 
wij begrepen dat er bij jullie behoefte is om in deze app vragen te kunnen stellen en 
ruimte te creeëren om samen te kunnen sparren over dans- en clubgerelateerde 
zaken. Wij zullen daarom binnenkort de app open gaan stellen! Hiervoor zullen wij 
een aantal basisregels gaan opstellen, die we kenbaar zullen maken in de 
appgroep.
  
Is jouw vereniging nog niet vertegenwoordigd in deze appgroep*, maar heb je wel 
interesse, stuur dan jouw naam en de naam van de vereniging/dansschool o.v.v. 
Interesse WhatsApp-groep Dans naar voorzitter@dans.kngu.nl
*Van iedere vereniging/dansschool is er plek voor één afgevaardigde in de groepsapp. 
Deze persoon kan vervolgens de informatie delen binnen de eigen club.

VACATURE VRIJWILLIGERS 
Jury- en selecteerdersteam
Vind je het leuk om met ons mee te denken of wil je je aansluiten bij ons jury- en of 
selecteerdersteam? Stuur dan een mailtje naar juryenselectie@dans.kngu.nl t.a.v. 
Suzan Guliker.

Faciliteren
Wil jij graag helpen bij het regelen van locaties voor het organiseren van ons 
DansEvent? Dan zoeken wij jou!
Je bent actief over het hele land, maar kan hiervoor gewoon achter je computer 
blijven zitten. Je hebt contact met de verenigingen/dansscholen die de sporthallen 
zoeken en je zorgt dat de regio's goed verdeeld worden; noord en zuid afgewisseld 
met oost en west. Bij jou start het nieuwe seizoen! 
Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur een mail naar faciliteren@dans.kngu.nl 

Democrew
Interesse in LICHT en GELUID?
De DEMOCREW zoekt extra mankracht voor het bedienen van de techniek.
Mail voor meer informatie naar verhuur@democrew.nl

Voor meer informatie over onze vrijwilligers ga je naar onze contactpagina DANS.

VOLG JIJ ONS AL?
Wij zijn ook te volgen op social media!
Instagram DANS! - Dutch Gymnastics
Facebook DANS - Dutch Gymnastics
Voor alle KNGU informatie kijk je op onze website Dutch Gymnastics.
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