
 
STAPPENPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATIE JAZZDANSWEDSTRIJD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMENGESTELD DOOR DE 
WERKGROEP JAZZDANSWEDSTRIJDEN 



INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
 

 Pagina 
 
 

Voorwoord 1 

 
 

Jazzdanswedstrijd van A tot Z 
 
Wie doet wat? 
 
Taken van de werkgroep jazzdanswedstrijden 3   
 
Taken van de organiserende vereniging/dansschool 7   
 
 

Checklist 
 
Vooraf 12 
 
Op de dag zelf 14 
 
 
 

Taakverdeling  16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon werkgroep jazzdanswedstrijden 

Naam: Renata Sonneveld-Verton 

Adres: Vuurdoorn 7 

Postcode/woonplaats: 2671 NM  NAALDWIJK 

Telefoonnummer: 0174 622138 / 06 41615867 

E-mailadres: ronrenata@caiway.nl 



Stappenplan  

Werkgroep Jazzdanswedstrijden   1      

 

Voorwoord 
 
Dit stappenplan is bestemd voor verenigingen/dansscholen die een voorronde gaan 
organiseren van het Nederlands Kampioenschap Jazzdans en voor diegenen die hierin voor 
een volgend seizoen geïnteresseerd zijn. 
Doel van het stappenplan is u duidelijk te maken wat het organiseren van een voorronde voor 
uw vereniging/dansschool inhoudt, wat er bij het organiseren van een dergelijk evenement zoal 
komt kijken en hoe de taakverdeling is. Het is daarom erg belangrijk dat u dit stappenplan zorg-
vuldig doorneemt voordat u aan de slag gaat. 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de werkgroep 
Jazzdanswedstrijden 
 
  
 

Een voorronde van het NK Jazzdans, wat is dat eigenlijk? 
  
Dat de jazzdans een populaire activiteit binnen de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie is, 
blijkt wel uit de nog steeds groeiende belangstelling voor de wedstrijden.  
In de afgelopen jaren schreven er zo veel groepen in, dat het aantal wedstrijden is toegenomen  
naar 5 voorrondes, met gemiddeld zo’n 50 groepen per wedstrijd. De voorrondes bestaan uit 
wedstrijden op alle niveaus: A, B, C en D-niveau. Het D-niveau is een opstap naar de A, B en C 
wedstrijden; in de D-categorie doen ook onze allerkleinsten mee: groepen van 6 t/m 9 jaar. 
Er is een NK voor alle categorieën, waarvan alle groepen op het A-niveau zich Nederlands 
Kampioen mogen noemen. De groepen op het B-, C- en D-niveau krijgen de titel 
Bondskampioen. 
Groepen plaatsen zich door aan een voorronde mee te doen waar zij een cijfer behalen, na de 
laatste voorronde worden de cijfers met elkaar vergeleken en zal de werkgroep het programma 
van de finale samenstellen. Deze groepen strijden dan om de eerste prijs op hun niveau. 
Er zijn ook verschillende 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 
D-niveau: 6 t/m 9 jaar, 9 t/m 13 jaar, 13 t/m 16 jaar en 16 jaar en ouder 
  
De basisgedachte achter de wedstrijden: 
  
1. Stimulering van de jazzdans 

De mogelijkheid de jazzdans te kunnen demonstreren in wedstrijdvorm voor een groot 
publiek werkt stimulerend op deelnemers en leiding. 

 
2. Inspiratie door de jazzdans 

Door op de wedstrijden kennis te nemen van de verrichtingen en ideeën van andere 
groepen worden de deelnemende groepen en  tevens de leiding van die groepen 
geïnspireerd. 

 
3. Publiek en jazzdans 
 Het publiek krijgt op de wedstrijden de kans kennis te maken met de jazzdans in 
 wedstrijdvorm. 
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Wie doen er mee aan een wedstrijd? 
  
In principe kunnen alle bij de KNGU aangesloten verenigingen/dansscholen zich als deelnemer 
inschrijven, maar ook verenigingen, dansscholen en groepen buiten de KNGU zijn welkom. 
Zij schrijven zich alleen op een andere manier in, namelijk via de formulieren onder de button 
“Niet KNGU leden” (zie website KNGU). 
Bij (te)veel inschrijvingen gaan KNGU leden voor. 
 
Per voorronde kunnen er per vereniging/dansschool maximaal vijf groepen worden inge-
schreven (het liefst zoveel mogelijk in de eigen regio). Als er meer dan vijf groepen van één 
vereniging/dansschool worden ingeschreven, dan kunnen deze door de werkgroep verplaatst 
worden naar een andere voorronde (2e keuze). Dit op basis van beschikbare plaatsen in de 
aangevraagde voorronde. 
 
Uiteraard mag u als organiserende vereniging/dansschool wel met meer dan vijf groepen aan 
de voorronde deelnemen! 
 
 

Logo 
 
Sinds 1990 heeft de LTC Dans een speciaal jazzdanslogo. 
Voor PR-doeleinden ten behoeve van de wedstrijd mag dit logo worden gebruikt. 
Ander gebruik van het logo is niet toegestaan. 
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JAZZDANSWEDSTRIJD VAN A TOT Z 
 
WIE DOET WAT? 
 
Dit gedeelte bevat een overzicht van de diverse taken die door de werkgroep en die door de 
organiserende vereniging/dansschool wordt uitgevoerd. 
 
 

Taken van de werkgroep jazzdanswedstrijden/coördinator werkgroep 
 
 Vastleggen van datums, vereniging/dansschool en sporthal 
 Inschrijvingen 
 Publiciteit (via KNGU) 
 Informatie wedstrijddag 
 Programmaboekjes en diploma’s 
 Licht en geluid 
 Juryleden 
 Prijzen 
 Consumptiemunten 
 Presentje vrijwilligers 
 Tegemoetkoming 
 
 

Vastleggen van datums, vereniging/dansschool en sporthal 
In reactie op een oproep van de werkgroep kan een vereniging/dansschool zich kandidaat 
stellen voor het organiseren van een voorronde. De werkgroep doet een oproep via de website 
of het programmaboekje van een voorronde. U kunt ook direct een verzoek voor het organiseren 
van een voorronde indienen bij één van de leden van de werkgroep.  
De werkgroep bepaalt de datums van de voorrondes en de vereniging/dansschool kan één van 
deze datums kiezen en vastleggen. De wedstrijden vinden plaats op zaterdagen in de maanden 
maart en april. Het NK vindt plaats op een zaterdag in juni 
Een overzicht van alle geplande voorrondes wordt op de website van de KNGU en in de 
nieuwsbrief aan leiding gepubliceerd, zodat alle bij de KNGU aangesloten verenigingen/ 
dansscholen weten waar en wanneer de voorrondes zullen plaatsvinden. 
De organiserende vereniging/dansschool legt in samenwerking met de werkgroep een sporthal 
vast. Er zijn wel een aantal eisen verbonden aan een geschikte sporthal, zie pagina 7. 
Ruim voor de voorronde plaatsvindt, neemt de coördinator van de werkgroep contact op met de 
organiserende vereniging/dansschool om de gezamenlijke organisatie te bespreken. 
De organiserende vereniging/dansschool onderhoudt het contact met de coördinator en stemt 
hier alles mee af.  
 

Inschrijvingen 
De inschrijvingen voor de voorrondes worden afgehandeld door de werkgroep. 
Inschrijven gaat via het Loket of voor externen via de daarvoor bestemde formulieren. 
De werkgroep controleert de adressen van de verenigingen/dansscholen en leidster(s) met het 
adressenbestand, alsmede de leeftijd van de deelnemers. Daarna maakt de werkgroep per 
voorronde een wedstrijdschema.  
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Publiciteit (via K.N.G.U.) 
De voorrondes worden vermeld op de website, www.kngu.nl, in de agenda. 
Op de website wordt een uitgebreide aankondiging geplaatst zodra alle gegevens bekend zijn, 
denk aan: 
- algemene informatie: datum en plaats 
- locatie: sporthal met adres 
- wedstrijdschema / programma 
 

Informatie wedstrijddag 
Uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd wordt per e-mail informatie verzonden aan: 
- alle deelnemende verenigingen 
- alle andere betrokkenen die dag actief zijn, zoals: de organiserende vereniging/dansschool 
 juryleden, democrew, enz. 
 

Programmaboekjes en diploma’s 
De werkgroep zorgt voor de indeling van het programma en bepaalt de volgorde. 
- Het programma (tijdschema) wordt aan de hand van de inschrijvingen door de werkgroep 
 gemaakt. Hierbij moet rekening worden gehouden met: 
 -  Vloerverkennen: 1 minuut per dans, D 6 t/m 9 jaar 2 minuten per dans. 

In het tijdschema voor het vloerverkennen is rekening gehouden met de afstand van 
woonplaats tot de sporthal en de daarvoor benodigde reistijd. In de praktijk komt het erop 
neer dat de groepen die dichtbij wonen het eerst aan de beurt zijn en groepen die van ver 
moeten komen het laatst. 

 - Opmars en opening vergen ca. 15 tot 20 minuten. 
 - In de wedstrijd wordt per deelnemende groep 5 minuten gerekend inclusief op- en aflopen. 
- Het voorwoord van het programmaboekje wordt door iemand van de organiserende 
 vereniging/dansschool geschreven. 
- De omslag en het diploma zijn uniform voor alle voorrondes.  
-  De programmaboekjes en diploma’s worden per voorronde gemaakt en worden door de 
 werkgroep op de dag zelf meegenomen of van te voren opgestuurd naar de organiserende 
 vereniging/dansschool. 
 
 

Licht en geluid 
De werkgroep zorgt in samenwerking met de democrew voor een licht- en geluidsinstallatie en 
achterwand en levert op de dag van de wedstrijd geluidstechnici. 
Zij verzorgen het licht en geluid bij de op- en afmars, bij de dansen en eventuele achtergrond-
muziek in de pauze. Bij het vloer verkennen kan de leiding informatie geven over de muziek aan 
de technicus, de muziek wordt dan even getest. 
De leden van de Democrew zijn door de Arbowet verplicht om veiligheidsschoenen te dragen 
(schoenen met stalen neuzen), het is dus van belang dat de sporthalbeheerder hiervan op de 
hoogte wordt gebracht. De schoenen hebben meestal donkere zolen en worden zowel buiten 
als binnen gedragen. 
Ten behoeve van het licht en geluid wordt er op vrijdag een container van de Democrew 
geplaatst bij de sporthal (er komt dus op zaterdagochtend geen vrachtwagen meer!). 
Voor deze container moet er een plek worden afgesproken met de beheerder en worden afge-
zet, zodat de chauffeur weet waar deze te plaatsen (dit b.v. bij afwezigheid van de beheerder). 
Als er in een weekend twee verschillende organiserende verenigingen zijn, dan moeten zij 
onderling overleggen wie bovenstaande voor zijn/haar rekening neemt. 

http://www.kngu.nl/
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Juryleden 
De samenstelling van de jury wordt door de werkgroep verzorgd. De juryleden dienen in het 
bezit te zijn van een geldig jurybrevet. 
De hoofdjury heeft de algemene leiding over de juryleden. Zij zorgt voor: 
- het aanschrijven van juryleden over wedstrijddatums van het komende seizoen met de vraag 
 voor welke wedstrijddatums zij beschikbaar zijn.  
- samenstelling van de jurykoppels 
- het houden van een juryvergadering 
- juryformulieren en jurybriefjes 
- laptop en telstaten 
- instructie van de telcommissie 
- instructie van de juryrunners 
- het maken van uitslagenlijsten en het bijhouden van de uitslagen van alle voorrondes in 
 verband met de doorstroming naar de finale 
 

Prijzen 
Zo snel mogelijk na het opmaken van het wedstrijdschema worden de prijzen besteld 
(zie onderstaand schema toekenning prijzen). 
De prijzen zijn in overeenstemming met de aard van de wedstrijd en kunnen bestaan uit 
bekers of standaards. 
De prijzen worden van te voren opgestuurd naar de organiserende verenging/dansschool. 
Graag van te voren checken of het aantal prijzen klopt met het wedstrijdschema en of de tekst 
van de plaatjes correct is. 
 
Voorrondes 
Op de voorronde wordt bij deelname per leeftijdscategorie en niveau de volgende prijzen 
toegekend: 
- bij 3 deelnemende groepen alleen een 1e prijs 
- bij 4 deelnemende groepen een 1e en 2e prijs 
- bij 5 deelnemende groepen of meer een 1e prijs, 2e en 3e prijs 
 
Voor alle niveaus geldt: als een groep als enige in een categorie deelneemt, ontvangt zij auto-
matisch de 1e prijs! 
 
Gelijk eindigen 
De handelswijze bij het gelijk eindigen op een 1e, 2e en 3e plaats is als volgt: 
Gelijke 1e plaats betekent geen 2e prijstoekenning. 
Gelijke 2e plaats betekent geen 3e prijstoekenning. 
Gelijke 3e plaats betekent geen 4e prijstoekenning. 
 
Doorstroming naar het Nederlands Kampioenschap 
De werkgroep jazzdanswedstrijden bepaalt aan de hand van de uitslagen van de voorrondes 
wie doorstromen naar het NK. Zo snel mogelijk na de laatste voorronde wordt dit bekend 
gemaakt aan de verenigingen/dansscholen die aan de voorrondes hebben deelgenomen. 
Op het NK wordt altijd een 1e, 2e en 3e prijs uitgereikt, ongeacht het aantal deelnemende 
groepen. 
De titel “Nederlands Kampioen” wordt alleen verleend aan de winnaars op alle A-niveaus. 
De winnaars op het B-, C- en D-niveau krijgen de titel “Bondskampioen”. 
 

Consumptiemunten 
De munten voor consumptie worden meegenomen door de werkgroep. 
Alle medewerkers die de hele dag aanwezig zijn ontvangen 4 munten en krijgen een lunch 
aangeboden. 
Zijn medewerkers één dagdeel aanwezig, dan ontvangen zij 2 munten. 
Voor alle medewerkers (taak) wordt een badge gemaakt. 
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Presentje vrijwilligers 
Het presentje voor de vrijwilligers wordt verzorgd door het Bondsbureau en meegenomen door 
de werkgroep op de dag zelf. De presentjes worden na afloop van de wedstrijd uitgedeeld. 
 

Tegemoetkoming 
Als blijk van waardering voor uw inbreng in de organisatie van een wedstrijddag(deel) stelt de 
LTC Dans een bedrag van € 100,00 per dagdeel beschikbaar voor uw vereniging/dansschool. 
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Taken van de organiserende vereniging/dansschool 
 
 Vastleggen sporthal 
 Voorwoord programmaboekje 
 Publiciteit  
 Kleedkamerindeling 
 Kaartverkoop 
 Zaalcommissie 
 Wedstrijdleider 
 Telcommissie 
 Juryrunners 
 Coördinator vloerverkennen 
 Tijdwaarneming 
 (Lady)speaker 
 Kleedkamercontrole 
 Uittellijst diploma’s 
 E.H.B.O. 
 Catering 
 
 

Vastleggen sporthal 
De vereniging/dansschool legt in samenwerking met de werkgroep de sporthal voor de 
desbetreffende datum vast en bericht dit direct aan de contactpersoon van de werkgroep. 
Informatie over de accommodatie dient zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon te worden 
doorgegeven: zoals huurprijs, gebruikerscapaciteit, tribunecapaciteit, mogelijkheid tot het huren 
van extra ruimte, inrichting (plattegrond), prijzen consumpties, enz. via het informatieformulier. 
Het aantal uren dat een sporthal moet worden gehuurd is van 06:30/07.00 tot 17.30/18.00 uur. 
Zodra het wedstrijdschema bekend is, worden de definitieve programma- en opbouwtijden 
doorgegeven. 
 
Eisen sporthal 
Tribune: minimaal 450/500 zitplaatsen 
Gebruikerscapaciteit (eis brandweer): minimaal 1000 personen 
Kleedkamers: 6 (dit i.v.m. grote deelnemersaantallen); eventueel kunnen scheidsrechters-
kamers ook als kleedruimte gebruikt worden. Als er extra ruimte gehuurd kan worden wat ook 
gebruikt kan worden als kleedruimte, mag het aantal kleedkamers ook minder zijn. 
Kantine, restaurant/sportcafé 
Vergaderruimte voor de jury 
 
 

Voorwoord programmaboekje 
Elk programmaboekje van een voorronde begint met een voorwoord van de organiserende 
vereniging/dansschool. U kunt hierin b.v. uw vereniging/dansschool voorstellen en vertellen hoe 
jazzdans binnen uw vereniging/dansschool wordt beleefd. U heeft geheel de vrije hand, dus 
maak er iets moois van! 
 

Publiciteit 
Maak reclame voor deze wedstrijddag in b.v. regionale en plaatselijke dagbladen, advertentie-
bladen, wijknieuws, website en eventueel op de lokale radio/tv. Vermeld altijd datum, plaats en 
naam van de sporthal en het soort wedstrijd. 
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Kleedkamerindeling 
De kleedkamerindeling wordt door de coördinator van de vereniging/dansschool gemaakt op 
basis van het aantal kleedkamers, het aantal groepen en het aantal deelnemers per groep. 
De coördinator ontvangt hiervoor van te voren per e-mail de inschrijvingslijst van de werkgroep. 
Indien mogelijk zullen de verschillende groepen van één vereniging/dansschool bij elkaar in een 
kleedkamer worden ondergebracht. 
Vervolgens worden er “posters” met de kleedkamerindeling gemaakt en uitgeprint en deze wor-
den (daar waar mogelijk) op de kleedkamerdeuren aangebracht. 
In de centrale hal komt een schema te hangen met daarop de volledige kleedkamerindeling. 
Het is belangrijk dat dit ’s morgens als eerste wordt gedaan, zodat iedereen weet wie waar 
hoort! 

 
Kaartverkoop 
Vanaf 2018 is er een start gemaakt met de online ticketverkoop. 
De ticketverkoop start 2 weken voor aanvang van de betreffende Jazzdanswedstrijd. 
De medewerkers die de kaartcontrole op zich nemen ontvangen een app met handleiding voor 
hun telefoon. Deze kunnen ze zelf installeren op de telefoon. Met de app kunnen de digitale 
tickets van de bezoekers gescand worden. 
Bezoekers krijgen ook nog de gelegenheid om ter plekke een kaartje te kopen. Dat gebeurt met 
een pinapparaat. Het pinapparaat met een handleiding is aanwezig. De medewerker die het 
pinapparaat bedient wordt 2 uur voor aanvang van de wedstrijd verwacht.  
Soms werkt een pinapparaat niet, omdat er weinig ontvangst is of om andere redenen. In dat 
geval bestaat de mogelijkheid om op de foutmelding van het pinapparaat een handtekening 
voor “akkoord incasseren” te laten zetten van de betreffende koper en een foto van zijn/haar 
bankpasje te maken. Dit opsturen naar Paul Dolphijn, email: dolphijn@kngu.nl 
Het bedrag wordt dan achteraf geïnd bij deze persoon. 
Als derde mogelijkheid kan men ook nog contant betalen. Er is namelijk nog wel een kassa 
beschikbaar, maar wij verzoeken u hier alleen in uiterste noodzaak gebruik van te maken. 
Mocht u hier gebruik van moeten maken, vul dan de aantallen en bedragen in op een speciaal 
daartoe bestemd afrekenformulier, waarna door de medewerker voor ontvangst wordt 
getekend. 
 

Alle betalende bezoekers krijgen een stempel. Zonder deze stempel geen toegang 
tot de tribune! 
 
Bij een combinatie van een Jazzdanswedstrijd en een Dance2Demo sluit je het pinapparaat af 
na de betreffende Jazzdanswedstrijd / Dance2Demo’s op die dag. De uitdraai die na het af-
sluiten van het pinapparaat verschijnt s.v.p. in de box leggen die met de Democrew meegaat. 
 
Totaal zijn er dus 3 medewerkers van de vereniging nodig: 2 medewerkers die de tickets scan-
nen en 1 medewerker die het pinapparaat/kassa bedient. De kaarten worden  gescand bij de 
ingang van de sporthal. 
Een ticket voor een Jazzdanswedstrijd bedraagt € 5,00 en is de hele dag geldig, maar ook 
alleen voor de jazzdanswedstrijd! Mocht er op dezelfde dag ook een D2D georganiseerd 
worden, dan moet men daar een apart ticket voor kopen. 
Aan het einde van de dag worden het pinapparaat en de kassa met afrekenformulier weer 
overgedragen aan de werkgroep (Marianne Keppel) 

mailto:dolphijn@kngu.nl
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Zaalcommissie 
Deze ploeg bestaat uit minimaal 3 personen. In eerste instantie coördineren zij bij het inrichten 
en opruimen van de zaal aan de hand van de plattegrond en op aanwijzing van de werkgroep. 
Ook kunnen zij eventueel worden ingeschakeld bij het op- en afmarsen van de deelnemers. 
Vervolgens houden zij toezicht op het publiek en de deelnemers en zijn daarom belangrijk voor 
een goed verloop van de dag. Het publiek is gestempeld en is dus makkelijke te controleren. 
De deelnemers mogen niet op de tribune plaats nemen; dit staat ook vermeld in het schrijven 
aan de leiding van de deelnemende verenigingen. Graag bij de ingang(en) van kleedkamers 
naar de hal een zaalwacht (1 of 2 personen van de zaalcommissie) om het heen en weer lopen 
zoveel mogelijk te beperken tussen de dansen door. Ook is het van belang dat publiek niet via 
deze ingang plaats neemt op de tribune. 
Voordat deelnemers en publiek ‘bezit nemen’ van de sporthal, moet door de zaalcommissie 
samen met de beheerder en de coördinator worden gecontroleerd of alle nooduitgangen ook 
daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Er mogen geen obstakels, zoals toestellen e.d. voor de 
nooduitgangen bevinden! 
In het openingswoord wordt verteld waar de nooduitgangen zich bevinden. 

 
Wedstrijdleider 
Hij/zij draagt zorg voor een goed verloop van de wedstrijd: 
- controleert of de groepen klaarstaan volgens de volgorde in het programmaboekje 
- controleert of de kleding en het schoeisel conform het reglement is (bij twijfel overleg met de 
 werkgroep) 
- let op het publiek en de deelnemers aan de overzijde (i.v.m. “geluidsoverlast”) 
-  checkt of de kleedkamers regelmatig gecontroleerd worden 
- zorgt samen met de speaker voor een prettige sfeer. 
Als er door de tijdwaarnemer wordt geconstateerd dat een dans te lang of te kort is, geeft de 
wedstrijdleider dit, door middel van een briefje met daarop het aantal seconden te lang of te 
kort, door aan de jury choreografie van de betreffende categorie. 

 
Telcommissie 
De uitslagen dienen per computer (laptop en printer wordt door de werkgroep meegebracht) 
verwerkt te worden. Het programma wordt door de werkgroep in Excel aangeleverd. Om calami- 
teiten te voorkomen zal ook handmatig een lijst bijgehouden moeten worden. De telcommissie 
bestaat daarom altijd uit twee personen. Enige basiskennis van Excel is vereist. 
De telcommissie ontvangt de cijfers van de juryrunners en verwerkt deze automatisch dan wel 
handmatig. De uitslagen dienen zo snel mogelijk na afloop van iedere wedstrijd aan de hoofd- 
jury doorgegeven te worden, die voor verdere afhandeling zorgdraagt. De werkgroep geeft aan 
hoeveel kopieën van de uitslagenlijsten gemaakt moeten worden. 
 

Juryrunners 
Voor het verwerken van de cijfers hebben we twee juryrunners nodig (2 voor de ochtend- en 
2 voor de middagwedstrijd). Dit kunnen dezelfde personen zijn, maar er kan ook gewisseld 
worden. 
We werken met jurykoppels voor uitvoering, choreografie en dansant. De juryrunners halen op 
aanwijzing van deze koppels de jurybriefjes op en geven ze door aan de telcommissie. 
De runners gaan bij voorkeur uniform gekleed. 

 

Coördinator vloer verkennen 
Hiervoor is één persoon voor de hele dag of per dagdeel nodig. Hij/Zij zorgt dat het vloer ver-
kennen op schema verloopt. Hij/Zij roept de deelnemers op, zodat men op tijd klaar staat. Hij/Zij 
ontvangt een stopwatch en zo nodig verdere instructie. De deelnemers zijn op de hoogte van 
het schema voor het inwerken, omdat dit ook vermeldt wordt in de brief aan de leiding. 
Deze taak kan eventueel gecombineerd worden met tijdwaarneming. 
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Tijdwaarneming 
Hiervoor is één persoon voor de hele dag of per dagdeel nodig. Hij/Zij controleert de tijdsduur 
van de dans en noteert deze in het programmaboekje. Hij/Zij ontvangt een stopwatch en zo 
nodig verdere instructie van de werkgroep. Als er wordt geconstateerd dat een dans te lang of 
te kort is, geeft hij/zij dit door aan de wedstrijdleider. 
Deze taak kan eventueel gecombineerd worden met vloer verkennen. 
 

Speaker 
De speaker presenteert de wedstrijd en vertelt eventueel wat wetenswaardigheden zodat er een 
aangename wedstrijdsfeer ontstaat. Hij/Zij werkt samen met de wedstrijdleider. 
Hij/Zij geeft het startsein wanneer een groep de vloer op mag (let er op of de betreffende jury-
koppels klaar zijn met hun vorige berekeningen, zie rode en groene lampjes!), kondigt de groep 
aan, vermeldt de naam/namen van de leiding en noemt de muziek waarop gedanst wordt. Ook 
bedankt hij/zij de groep als ze klaar zijn met hun dans. 
Tijdens een wachtpauze (jury is nog in beraad) kan er informatie verstrekt worden over het 
reglement d.m.v. de zogenaamde “presentatiestukjes” (worden per e-mail toegezonden). 
 

Kleedkamercontrole 
In samenwerking met de sporthalbeheerder moet gezorgd worden voor voldoende (grote) 
prullenbakken in de kleedkamers en in de gangen en voor veel toiletpapier. Ook regelmatige 
controle tijdens de wedstrijd helpt problemen op dit gebied te voorkomen. 
Van te voren met de sporthalbeheerder afspreken dat het water van de douches wordt 
afgesloten (dit om meer ruimte in de kleedkamers te creëren). 
Eventueel deelnemers bij aankomst de juiste kleedkamer toewijzen (voor zover dit nodig is). 
 

Uittellijst diploma’s 
De diploma’s moeten per deelnemende groep in de categorieën tot en met 13 jaar worden 
uitgeteld en bij de organisatietafel worden klaargelegd (graag onderverdeeld in ochtend- en 
middagwedstrijd). De coördinator van de vereniging/dansschool maakt deze uittellijst aan de 
hand van de inschrijvingen. Op de inschrijvingslijst staat ook het aantal deelnemers per groep 
vermeld. Na afloop van de wedstrijd krijgt de leiding van deze groepen de diploma’s mee sa-
men met een uitslagenlijst. 
De diploma’s worden door de werkgroep op de dag zelf meegenomen of van te voren opge-
stuurd naar de organiserende vereniging/dansschool. 
 

E.H.B.O. 
In de wedstrijdhal dienen tijdens de opbouw, het vloerverkennen en de wedstrijd twee 
E.H.B.O.ers aanwezig te zijn. Zij dienen uiteraard berekend te zijn voor hun taak. Voor een 
voorronde worden twee personen aangevraagd bij de regionale E.H.B.O.-vereniging door de 
medeorganiserende vereniging/dansschool.  
De E.H.B.O. dient vanaf 06:30/07.00 uur aanwezig te zijn als het opbouwen van de zaal/geluid 
begint. Als het niet mogelijk is dat de E.H.B.O. zo vroeg aanwezig is, is het ook voldoende dat 
b.v. de beheerder of iemand anders die in het bezit is van een BHV-diploma zolang optreedt als 
hulpverlener totdat de E.H.B.O. gearriveerd is. 
 

Catering 
Per wedstrijd dienen twee personen aanwezig te zijn voor de catering. Zij zorgen ervoor dat de 
juryleden en medewerkers die de zaal niet kunnen verlaten op tijd worden voorzien van 
koffie/thee/fris en overige versnaperingen. 
Graag standaard ervoor zorgen dat er kannen/flessen water met bekertjes/glazen op de tafels 
bij de organisatie, de jury en de geluidstechnici staan. 
Er wordt gewerkt met consumptiemunten; deze worden meegenomen door de werkgroep. 
Dat houdt in: 4 munten voor alle medewerkers die de hele dag aanwezig zijn. Zijn er 
medewerkers één dagdeel aanwezig dan zijn het 2 munten. 
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De werkgroep geeft de badges en consumptiemunten af aan de coördinator van de vereni-
ging/dansschool die ze verder uitdeelt. 
De werkgroep zorgt in samenwerking met de organiserende vereniging/dansschool en in over-
leg met de kantinebeheerder voor een lunch voor juryleden, democrew en alle vrijwilligers die 
beide dagdelen een taak hebben. 
Verder een avondmaaltijd voor juryleden,  democrew en “de harde kern” van de vereniging/ 
dansschool (± 8 personen). 
Ongeveer 2 à 3 weken voor de wedstrijddatum gaarne aan de werkgroep doorgeven hoeveel 
personen blijven lunchen en wie er ’s avonds blijft eten. 
 
Streefbedrag: € 9,50 voor een lunch met belegde broodjes (wit en bruin) met soep en een 
warme snack (meestal broodje kroket), incl. melk en karnemelk (fruit is een optie) en tussen 
€ 11,00 en € 13,00 voor het avondeten (in overleg). 
 
De rekening wordt geadresseerd aan de KNGU. 
 

 

Zorg ervoor dat uw vrijwilligers ruim van te voren op de hoogte zijn 
 van hun taak, zodat op de wedstrijddag alles soepel verloopt! 

 Sommige taken kunnen ook gecombineerd worden. 
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CHECKLIST 
 

Vooraf 
 

Werkgroep 
- Contact met organiserende vereniging/dansschool en verzending van informatieformulier 
 en stappenplan en draaiboek (digitaal) 
- Aanschrijven van juryleden 
- Publiciteit (via KNGU) 
- Inschrijvingen verwerken en tijd- en wedstrijdschema’s maken 
- Het laten maken van programmaboekjes en diploma’s (meenemen of opsturen) 
- Prijzen bestellen en opsturen naar de organiserende vereniging/dansschool 
- Regelen van de democrew  
- Presentjes regelen voor de vrijwilligers van de organiserende vereniging/dansschool (worden
 op de dag zelf meegenomen) 
- Consumptiemunten uittellen en badges maken (worden op de dag zelf meegenomen) 
 

Coördinator werkgroep 
- Bespreken van de taakverdeling met de organiserende vereniging/dansschool 
- Controleren van deze taakverdeling (de vereniging/dansschool stuurt ± 3 weken van te voren 

de taakverdeling met bijbehorende namen) 
- Aanspreekpunt op de wedstrijddag zelf. 
 

Organiserende vereniging/dansschool 
- Uw vereniging/dansschool aanmelden voor het organiseren van een jazzdanswedstrijd 
- In samenwerking met de werkgroep een sporthal vastleggen 
- Kennis maken/contact leggen met de beheerder van respectievelijk de sporthal en de 
 kantine (melden dat geluidstechnici veiligheidsschoenen moeten dragen) 
- Voorwoord voor het programmaboekje laten schrijven door iemand van uw 
 vereniging/dansschool en e-mailen naar Marianne Keppel van de werkgroep 
 (jazzdanskngu@live.nl) 
- Publiciteit verzorgen bij plaatselijke media 
- Kleedkamerindeling maken 
- Uittellijst voor de diploma’s maken 
- Zorgen voor voldoende vrijwilligers voor: kaartverkoop (2 of 3), stempelen en controle (2), zaal-

commissie (3 of 4), wedstrijdleider, kleedkamercontrole (1 of 2), telcommissie (2), juryrunners 
 (2 per dagdeel), vloer verkennen, tijdwaarneming, speaker en catering (2), dus minimaal 
 18 personen. 
 Sommige taken kunnen ook gecombineerd worden! 
 (b.v. stempelen/catering/kleedkamercontrole of vloer verkennen/tijdwaarneming) 

Ongeveer 2 à 3 weken voor de wedstrijddatum een lijst met de volledige namen van alle 
vrijwilligers mailen naar de werkgroep. Dit in verband met het maken van de badges, het 
uittellen van de consumptiemunten en het bestellen van de lunch en het avondeten. 

- E.H.B.O. regelen 
 
 
Tijdens de opening mag er door iemand van de vereniging/dansschool (b.v. de voorzitter) een 
Kort openingswoord gesproken worden. Dit wel graag van te voren aangeven. 
 

Voor de prijsuitreiking van de ochtendwedstrijd en/of voor de prijsuitreiking van 
de middagwedstrijd mag door de organiserende vereniging/dansschool een 
demonstratie gegeven worden van maximaal 5 minuten per keer. 
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Ook is het leuk als iemand van uw vereniging/dansschool de prijzen overhandigd. Dat kan b.v. 
zijn: de voorzitter, een erelid, iemand van de jazzdansafdeling of een leidster. 
Maar bijvoorbeeld ook de wethouder van sportzaken van uw gemeente. 
Geef de naam van diegene vooraf door aan de coördinator van de werkgroep. 
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Op de dag zelf 
 
DE WERKGROEP JAZZDANSWEDSTRIJDEN HEEFT DE ALGEHELE LEIDING VAN DE 
WEDSTRIJD IN HANDEN. IEMAND VAN DE ORGANISERENDE VERENIGING/ 
DANSSCHOOL TREEDT OP ALS WEDSTRIJDLEIDER. 
 

Werkgroep 
- Ervoor zorgen dat de programmaboekjes, het pinapparaat en de kassa met wisselgeld bij de 
 personen van de kaartverkoop terecht komen; na afloop van de wedstrijddag wordt het 
 pinapparaat en de kassa met het wissel/entreegeld weer overgedragen aan de werkgroep 
- Instrueren van de telcommissie en juryrunners en indien nodig speaker, wedstrijdleider, 
 coördinator vloer verkennen en tijdwaarnemer 
 
Materialen: 
- tafelkleden 
- laptop, printer, haspel, voldoende papier en telstaten 
- bureau benodigdheden (denk aan: papier, pennen, plakband, touw, tape, enz.) 
- stopwatches 
- programmaboekjes (of deze zijn van te voren opgestuurd) 
-   pinapparaat, kassa met wisselgeld + afrekenformulier 
- badges op taak + consumptiemunten 
- extra consumptiemunten 
- presentjes voor de vrijwilligers (via democrew) 
- diploma’s voor de deelnemers tot en met 13 jaar (of deze zijn van te voren opgestuurd) 
- juryformulieren en jurybriefjes t.b.v. juryleden 
 

Coördinator vereniging/dansschool 
- Aansturen van alle vrijwilligers 
- Nooduitgangen controleren met de (beheerder en) zaalcommissie 
- Ervoor zorgen dat de kleedkamerindeling op tijd op de deuren wordt aangebracht 
- Ervoor zorgen dat de badges en consumptiemunten worden uitgedeeld 
- Ervoor zorgen dat de prijzen worden uitgestald 
- Ervoor zorgen dat de diploma’s worden uitgeteld en klaargelegd 
 

Medeorganiserende vereniging/dansschool 
Enthousiaste vrijwilligers die weten wat ze moeten doen! 
Om ± 08.00 uur aanwezig zijn voor het opbouwen van de zaal en andere taken: 
- De zaalcommissie zorgt met hulp van een aantal vrijwilligers dat de zaal wordt aangekleed 
 volgens plattegrond met behulp van materialen van de sporthal en de werkgroep: 
 - Organisatie/wedstrijdleiding: 
  3 x 2 pers. tafel en 6 stoelen 
  1 tafel(tje) voor de prijzen 
  (en deze voorzien van tafelkleden die worden meegebracht door de werkgroep) 
 - Jury: 
  max. 8 x 2 pers. tafel en 16 stoelen (het juiste aantal wordt van te voren doorgegeven) 
  indien nodig afzetting ruimte achter jurytafels i.v.m. “geluidsoverlast” 
  (deze ook voorzien van tafelkleden) 
 - Juryrunners: 
  2 stoelen (aan 1 kant) 
- Matten en banken klaarzetten waarop de deelnemers kunnen plaatsnemen 
- Klaarzetten vlaggenstandaard; indien niet aanwezig: 2 springkasten zonder bovenkant 
- Bij de prijsuitreiking zijn er 2 banken nodig waarop de groep die nummer 1 is geworden 
 kan gaan staan (klaarzetten vlak voor de prijsuitreiking of van te voren voor de jurytafel). 
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- Kleedkamerindeling ophangen (eerste vereiste), deelnemers (indien nodig) kleedkamer toe- 
 wijzen en tijdens de wedstrijd controleren van kleedkamers en eventuele gebreken melden 
 bij de wedstrijdleider of rechtstreeks aan de beheerder (zorg ook voor voldoende toilet-
 papier via de beheerder en let op overvolle prullenbakken!) 
- Nooduitgangen controleren met de (beheerder), coördinator en zaalcommissie 
- Mensen van de catering graag op tijd aanwezig (tijdens het opbouwen is koffie zeer welkom!) 
- 1 of 2 personen voor het uittellen van diploma’s op vereniging-dansschool/leidster/groep 
 volgens lijst (verdeelt in ochtend- en middagwedstrijd) 
- Uitstallen van de prijzen op volgorde van de wedstrijd 
- Kaartverkoop: 
 2 x 2 pers. tafel en 4 stoelen 
 De verkoop start tussen 08.45 en 09.00 uur; zorg dat alles klaarstaat en zorg voor 
 voldoende mensen (ook voor het stempelen). 
 

Zorg dat iedereen op tijd op zijn of haar post is! 
 
 

Wedstrijdverloop 
- Instructie aan medewerkers (werkgroep/coördinator vereniging-dansschool) 
- Juryvergadering (werkgroep) 
- Laatste instructies aan leiding (werkgroep) 
- Opening ochtendwedstrijd en zorgen voor een goed verloop (coördinator/speaker/ 
 wedstrijdleider) 
- Prijsuitreiking ochtendwedstrijd (werkgroep) 
- Opening middagwedstrijd en zorgen voor een goed verloop (coördinator /speaker/ 
 wedstrijdleider) 
- Prijsuitreiking middagwedstrijd (werkgroep) 
- Slotwoord, het bedanken van alle medewerkers, publiek, enz. en afsluiting (werkgroep/ 
 speaker) 
 
 

Na afloop van de wedstrijd 
- Pinapparaat en de kassa met wissel/entreegeld overdragen aan de werkgroep 
 (Marianne Keppel) 
- Kleedkamers opruimen (kleedkamerindeling verwijderen enz.) 
- Tribunes opruimen en hal aanvegen 
- Ontvangst presentje vrijwilligers 
 



Stappenplan  

Werkgroep Jazzdanswedstrijden   16      

 

TAAKVERDELING VOORRONDE NK JAZZDANS 
 
Coördinator organiserende 
vereniging/dansschool: …………………………….…………….………….. 

Gedurende de hele dag contact houden met de 
werkgroep. 
Zorgt ervoor dat de kleedkamerindeling wordt 
opgehangen. 
Zorgt voor 1 of 2 personen die ’s morgens de 
diploma’s uittellen en klaarleggen. 
Zorgt dat de prijzen worden uitgestald op 
wedstrijdvolgorde. 
Eventueel uitleg door de werkgroep. 

 
Zaalcommissie (3 of 4): ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 

Met hulp van vrijwilligers tafels en stoelen klaar zet-
ten volgens plattegrond. Matten en banken voor de 
deelnemers plaatsen. Twee banken voor het “ere-
podium” alvast klaarzetten voor de jurytafel. 
Vlaggenstandaard(s) neerzetten (indien niet aan-
wezig: 2 kasten zonder bovenkant) aan weerskan-
ten van de wedstrijdvloer.  
Toezicht houden op publiek en deelnemers en 
tijdens de wedstrijd zaalwacht(en) bij de deur(en). 

 
Wedstrijdleider: ………..………………………………………………. 
 
Speaker:  .............................................................................. 
 
Vloer verkennen: ………………………………………………………… 

Eventueel uitleg door de werkgroep, ontvangt 
een stopwatch. 

 
Tijdwaarneming: ………………………………………………………… 

Eventueel uitleg door de werkgroep, ontvangt 
een stopwatch. 

 
Telcommissie (2): ………………………………………………………… 
  ………………………………………………………… 

Uitleg door Marianne Keppel. 
 
Juryrunners (2): ’s morgens: 
  ………………………………………………………… 
  ………………………………………………………… 
  ’s middags: 
  ………………………………………………………… 
  ………………………………………………………… 
  Uitleg door Marianne Keppel. 
 
Kort openingswoord: ………………………………………………………… 

van de organiserende vereniging/dansschool of 
……………………………………..…………………. 
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Prijsuitreiking: .............................................................................. 
  van de organiserende vereniging/dansschool of 
  iemand van de werkgroep of ...……………………. 
 
Kassaverkoop ………………………………………………………… 
(2 of 3 bij grote drukte): …………………………………………………………  
  ………………………………………………………… 
  Uitleg door Marianne Keppel. 

(2 tafels en 4 stoelen bij de entree). Ontvangst van: 
pinapparaat,  kassa met wisselgeld + afreken- 
formulier en programmaboekjes. 
  

Stempelen publiek (1 of 2) ………………………………………………………… 
  ………………………………………………………… 
  Alle betalende bezoekers krijgen een stempel ter 
  controle.  

 Mensen van de catering en/of kleedkamer-
controle kunnen hiervoor ingezet worden. 

 
Kleedkamerindeling/controle (1 of 2): ………………………………………………………... 
 ………………………………………………………… 

Kleedkamerindeling op de deuren van de kleed-
kamers bevestigen (dit moet als eerste gebeu-
ren!). 
Deelnemers bij aankomst juiste kleedkamer toe-
wijzen (voor zover dit nodig is). 
Let er tijdens de wedstrijd op dat er genoeg toilet-
papier is en/of de prullenbakken niet te vol wor-
den, dit verhelpen in overleg met de beheerder/ 

  wedstrijdleider 
 
Catering (2):   ………………………………………………………... 
  ………………………………………………………… 

 Iedereen krijgt een badge en consumptiemunten 
(badges graag aan het eind van de dag weer 

 inleveren bij de organisatietafel!). 
 Van te voren (kannen) water met bekertjes op de 

tafels zetten. 
 Consumptiemunten ophalen en noteren wat 

  iedereen wil drinken (koffie/thee wordt vaak uit 
  kannen geschonken, dus dan alleen turven). 
  Let er wel op of juryleden op dat moment bezig 
  zijn met jureren!  

De mensen op de werkvloer (en eventueel geno-
digden) van een natje en een droogje voorzien 
(vergeet de geluidstechnici niet!), 2x ‘s morgens 
en 2x ’s middags een consumptie. 
Let op eventuele pauzes in het programma! 

   
E.H.B.O. (2): ............................................................................... 
  ………………………………………………………… 
 
Democrew licht en geluid: Wordt geregeld via de werkgroep. 
 

Sommige taken kunnen gecombineerd worden en natuurlijk helpt 
iedereen aan het einde van de dag mee met opruimen! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DE WERKGROEP JAZZDANSWEDSTRIJDEN WIL U NAMENS ALLE 

DEELNEMERS ALVAST HARTELIJK BEDANKEN VOOR HET 

 VOORBEREIDEN EN BEGELEIDEN VAN DEZE WEDSTRIJD. 

 

ZONDER UW ORGANISATIE EN INZET HEEFT EEN EVENEMENT 

ALS DIT GEEN KANS VAN SLAGEN! 
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