
 

 

Niet-KNGU leden 

Ook niet KNGU-leden kunnen meedoen aan Danswedstrijden van de KNGU. 

Het is weer mogelijk om in te schrijven voor Dance2Demo’s, jazzdans wedstrijden en Urban 

wedstrijden 2019. 

 

Let op! Net als voorgaande jaren ben je bij inschrijving reeds deelnemersgeld verschuldigd 

(HR. 3.13.1). 

 

KNGU-leden hebben voorrang bij inschrijving. 

Voor niet-KNGU leden geldt een afwijkende inschrijfprocedure: 

Dance2Demo’s  
Het is (uitsluitend) mogelijk om vanaf …./…./…. Tot …./…./…. in te schrijven per 

inschrijfformulier en invulformulier* voor niet-KNGU leden.  De 2 formulieren stuur je per mail op 

naar: inschrijvingendance2@dans.kngu.nl  

*Per dans dient een inschrijfformulier en een invulformulier bijgesloten te worden waarin alle 

deelnemers aan de dans vermeld worden. Per deelnemer/per dans is een tarief van € 8,- 

verschuldigd. Inschrijven met een minimum aan 8 deelnemers. 

Formulieren Dance2Demo’s: 
Inschrijfformulier externen Dance2Demo 

Invulformulier externen Dance2Demo 

Voorronden jazzdans wedstrijden 

Het is (uitsluitend) mogelijk om vanaf …./…./…. Tot …./…./…. 23.59 uur in te schrijven per 

inschrijfformulier en invulformulier* voor niet-KNGU leden. De 2 formulieren stuur je per mail op 

naar: jazzdanswedstrijden@dans.kngu.nl  

*Per dans dient een inschrijfformulier en een invulformulier bijgesloten te worden waarin alle 

deelnemers aan de dans vermeld worden. Per deelnemer/per dans is een tarief van € 8,- 

verschuldigd. Inschrijven met een minimum aan 8 deelnemers. 

Formulieren Jazzdans wedstrijden: 
Inschrijfformulier externen NK voorrondes Jazzdans (07-11-2019) 

Invulformulier externen NK voorrondes Jazzdans (07-11-2019) 

Urban/showdance wedstrijden  

Het is (uitsluitend) mogelijk om van …./…./…. Tot …./…./…. 23.59 uur in te schrijven per 

inschrijfformulier en deelnemersformulier (Urbandance TEAM/DUO Showdance 

Team/Duo/Solo)* voor niet-KNGU leden. 

*Per dans dient een inschrijfformulier en een deelnemersformulier ingevuld te worden waarop 

alle deelnemers aan de dans vermeld worden. Deze formulieren stuur je per mail op naar: 

streetdance@dans.kngu.nl . Bij de inschrijving per e-mail ontvang je een bevestiging. Alleen 

volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

mailto:inschrijvingendance2@dans.kngu.nl
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Inschrijfformulier-externen-D2D.xlsx
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Invulformulier-deelnemers-externen-D2D.xlsx
mailto:jazzdanswedstrijden@dans.kngu.nl
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Inschrijfformulier-externen-NK-Voorronde-jazzdans-2020.xlsx
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Invulformulier-deelnemers-externen-NK-voorronde-Jazzdans.xlsx
mailto:streetdance@dans.kngu.nl


 

 

In het wedstrijdseizoen 2019-2020 wordt voor het eerst de categorie Solo geïntroduceerd voor 

de dansstijl Showdance. Solo zal alleen in de wedstrijdplanning worden opgenomen bij 

voldoende animo (minimaal 3 dansen per leeftijd, per moeilijkheidsgraad). 

Reglementen 

De reglementen zijn te vinden 

op:https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/dans/wedstrijdzaken/reglementen 

Wedstrijddata 

De wedstrijddata die zijn opgenomen in de deelnemersformulieren voor niet KNGU-leden 

kunnen afwijken van de daadwerkelijke planning. Dit i.v.m. het eventueel wegvallen van een 

voorronde. De meest actuele lijst met wedstrijddata is te vinden op: 

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/dans/wedstrijdzaken/danskalender-en-info  → 

nieuwe link! 

Tarieven 

Voor teams Urban en/of Showdance: 

Per deelnemer, per categorie aan voorrondes                                 €8,-  

Hierbij geldt een minimum inschrijving van 5 deelnemers. 

Per deelnemer, per categorie aan NK* AHOY                                  €12,- 

Hierbij geldt een minimum inschrijving van 5 deelnemers. 

Voor Duo’s, Urbandance en/of Showdance: 

Per duo, per categorie aan voorrondes                                          €16,- 

Per duo, per categorie aan NK* AHOY                                            €25,00 

Voor Solo's Showdance                                                    

Per duo, per categorie aan voorrondes                                          € 14,00 

Per duo, per categorie aan NK* Ahoy                                             € 20,00 

 * Het NK te Ahoy wordt Dutch Gymnastics The Finals genoemd 

Formulieren Urban wedstrijden: 

2020 Deelnemers Formulier Duo Niet Kngu Leden Voorronde Urban Showdance 

2020 Deelnemers Formulier Solo Niet Kngu Leden Voorronde Showdance 

2020 Deelnemers Formulier Team Niet Kngu Leden Voorronde Urban Showdance 

2020 Inschrijfformulier Niet Kngu Leden Urban Showdance 

 

 

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/dans/wedstrijdzaken/reglementen
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/dans/wedstrijdzaken/danskalender-en-info
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/2020-Deelnemers-formulier-DUO-niet-KNGU-leden-voorronde-UrbanShowdance.xlsx
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/2020-Deelnemers-formulier-SOLO-niet-KNGU-leden-voorronde-Showdance.xlsx
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/2020-Deelnemers-formulier-Team-niet-KNGU-leden-voorronde-UrbanShowdance.xlsx
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/2020-Inschrijfformulier-niet-KNGU-leden-UrbanShowdance.xlsx
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/2020-Inschrijfformulier-niet-KNGU-leden-UrbanShowdance.xlsx

