
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFDANSEN 11 mei:  

Alle programma’s van de lesclubs zijn bijna afgerond en iedereen is er wat ons betreft 
klaar voor. Tot aan het afdansen werken we verder aan danshouding, ritme presentatie 
en techniek. Op vrijdagavond 10 mei a.s. is er nog een generale repetitie Afdansen en 
gelegenheid om de laatste vragen te stellen en je muziekverzoeken te doen.  
 
Dansniveau: 

Op de afdansavond 11 mei a.s. dans je alleen met leerlingen van je eigen niveau. Voor 

de Brons paren wordt voor elke dans de maat ingeteld en wordt er gedurende de dans 

meegeteld. Alle overige niveaus moeten zelf in de maat starten. Je danst in beide 

disciplines af, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen in de Standaard of 

Latin dansen. Beginners, Brons en Zilver dansen Engelse Wals, Tango, Quickstep, Cha 

Cha, Rumba en Jive. Voor Goud komt daar de Samba nog bij, de Paso Doble en Slow 

Foxtrot zijn niet verplicht. Vanaf Goudster zijn alle dansen, behalve de Weense Wals, een 

verplicht onderdeel van het afdansen. Dans alleen datgene wat je goed beheerst en kan. 

Hou altijd in gedachten dat de jury niet weet wat je het afgelopen jaar allemaal hebt 

geleerd. Er wordt voornamelijk gekeken of je datgene wat je danst netjes en goed 

uitvoert en of je een leuke presentatie hebt. Maak je tijdens het dansen fouten, niet 

stressen, maar stoppen en rustig opnieuw beginnen. 

Style Award:  

Een verzorgd uiterlijk en een goede presentatie versterken je danskwaliteiten. Om een 

verzorgd uiterlijk tijdens het afdansen te stimuleren en te belonen, reiken we de Style 

Award Season Edition voor de meest verzorgde dame en heer uit. Dit hoeft geen 

danspaar te zijn. 

Kledingadviezen Afdansen: 

Zoals elk jaar zijn er voor het afdansen strikte kledingvoorschriften. Mooie kleding 

ondersteunt namelijk je dansen en kan bijdragen aan wat hogere cijfers. 

Standaard dansen dames:  

Een zwierige half lange of lange rok of jurk.  
Een verzorgde haardracht en make-up geven de finishing touch. 
 

Standaard dansen heren:  

Een donkere pantalon (geen spijkerbroek) met een wit of zwart overhemd met lange 

mouwen of een hemd in de kleur van de jurk van de dame. Een stropdas of strikje maakt 

het geheel af. Liever geen colbertje, omdat de schoudervullingen tijdens het dansen 

omhoog gaan staan en een lelijke schouderlijn creëren. Een giletje mag altijd. 
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Latin dansen dames:  

De rok of jurk mag kort en sexy zijn. 
Een verzorgde haardracht en make-up geven de finishing touch. 
 
Latin dansen heren: Idem als de Standaard dansen. Een stropdas of strik is niet 

verplicht.  

 

Spijkerbroeken, T-shirts en gymschoenen zijn niet toegestaan. Er is voldoende ruimte om 

je op de avond zelf te verkleden. 

Kosten Afdansen:  

De kosten voor het afdansen bedragen € 22,50 per persoon inclusief twee 
toeschouwerskaarten. Extra toeschouwerskaarten kosten € 5,00 per persoon. S.v.p. het 
afdansgeld uiterlijk vrijdag 19 april bij ons voldoen, zodat wij ook tijdig de medailles. 
bekers en diploma’s kunnen bestellen. 
 
We verzoeken iedereen om je z.s.m. maar uiterlijk 12 april a.s. op te geven voor 

het afdansen, zodat wij op tijd een aantrekkelijke time table kunnen maken en 

ook tijdig de voorbereidingen kunnen treffen voor de avond zelf. 

 

Geplande activiteiten: 

 

23 maart Dansavond in jeans 

De laatste dansavond van het seizoen. Op deze dansavond kun je natuurlijk weer gezellig 
ronddansen en het geleerde goed oefenen. Er is voldoende gelegenheid om ook nog 
vragen te stellen over de figuren en passen.  
Aanvang: 21.00 uur 
Einde: 01.00 uur 
Kosten: € 5,00 euro 
Kledingcode: Jeans en wit 
 

26 april t/m 9 mei 

In deze periode zijn er geen Stijldanslessen 
 

10 mei Doorloop afdansen 

De vrijdagavond vóór het afdansen lopen we de hele afdansavond door, zodat eenieder 
die afdanst weet wat hij of zij op de afdansavond kan verwachten. Voor elk niveau 
gebruiken we dan ook de muziek waarop afgedanst wordt. Mocht die niet bevallen dan 
kun je dat meteen ook aangeven. Uiteraard kun je ook de laatste prangende vragen 
stellen of om advies vragen.  
Tijd: 20.00-23.00 uur 
Entree: vrij 
 

11 mei Afdansen/Slotbal 

Een knallende afsluiting van het dansseizoen.  
Tijd 19.00 – 01.00 
Deelname: € 22.50 euro (incl.2 toeschouwerskaarten) 
Toeschouwers: € 5,00 euro 
Kledingcode: Feestelijk. Geen Jeans, sportschoenen en T-shirts 
 
Zomercursus Stijldansen 17 mei t/m 21 juni ( In totaal 5 lessen) 

Net zoals elk jaar ook dit seizoen een zomercursus stijldansen vanaf 17 mei 2019. In 
deze zomercursus krijg je geen nieuwe programma’s, maar wordt er veel tijd besteed 
aan de presentatie, danshouding en technische vaardigheden. De zomercursus is op 
vrijdagavond van 20.00-21.00 in de Vendeliers te Wormer. De kosten van deze 



zomercursus bedragen € 60,00 per persoon. Kun je niet aan alle lessen deelnemen dan 
betaal je naar rato een deel van het lesgeld. We verzoeken eenieder bij aanvang van de 
zomercursus het volledige lesgeld bij ons voldaan te hebben.  
 
Zomercursus Salsa 17 mei t/m 21 juni (In totaal 5 lessen) 

In deze salsacursus leer je de basisritmes en basispassen en -figuren van de salsa. 
Daarnaast leer je ook de merengue dansen en bij voldoende tijd en ruimte ook de 
Bachata. Natuurlijk letten we ook op techniek, lichaamsspanning, voeten werk, 
performance, danshouding etc. 
De kosten voor de Salsacursus bedragen € 75,00 euro per persoon. Kun je niet aan alle 
lessen deelnemen dan betaal je naar rato een deel van het lesgeld. We verzoeken 
eenieder bij aanvang van de zomercursus het volledige lesgeld bij ons voldaan te 
hebben.  
 
Deminky’s Barbecue Party 22 juni 2018  

Dit jaar sluiten wij het seizoen weer af met de Deminky’s Barbecue Party. Deze 
uitgebreide Barbecue Party vindt plaats in de Wormer Vendeliers van 16.00-21.00 uur. 
Uiteraard kan er ook volop worden gedanst. Iedereen van onze dansschool is van harte 
welkom, ook jullie partners en kinderen. Kinderen onder 12 jaar betalen € 7,50 en voor 
12 jaar en ouder zijn de deelnamekosten € 15.00. 
Om deze BBQ-party tot in de puntjes te kunnen organiseren en te verzorgen, verzoeken 
we jullie vriendelijk om vóór 1 juni aan ons door te geven of je wilt deelnemen en met 
hoeveel gasten je wil komen. Wees er op tijd bij, want er is maar een maximum aantal 
deelnemers mogelijk.  
Het verschuldigde bedrag s.v.p. vóór 1 juni a.s. bij ons voldoen. 
 
NB: Ben je vegetarisch of vegan, geef dit dan bij aanmelding aan ons door. 


