Werkgroep Jazzdans Wedstrijden P/A Graskarpersingel 27
jazzdanskngu@live.nl of Jazzdanswedstrijden@dans.kngu.nl
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2492 MV Den Haag

1. Voorrondes jazzdanswedstrijden 2018: A,B en C nivo
Programma:
17 maart 2018
Combinatieweekeinde Voorronde en Dance2Demo in Almelo
24 maart 2018
Combinatieweekeinde Voorronde en Dance2Demo in Sittard
7 april 2018
Combinatieweekeinde Voorronde en Dance2Demo in Harderwijk
14 en 15 april 2018 Weekeinde Voorrondes in Dordrecht met verplichte inschrijving A-nivo
in de avond is er een Dance2Demo
23 en 24 juni 2018

Fantastic Gymnastics met NK Jazzdans op 23 juni in AHOY Rotterdam

Inschrijven vanaf 1 november 2017 via het KNGU loket. Zie de website www.kngu.nl 
wedstrijdzaken  Dans  Jazzdanswedstrijden  hier vind je informatie over inschrijven
voor een wedstrijd. Ook de informatie voor de niet-KNGU leden staat hier vermeld.
Let op: van verschillende leiding hebben we begrepen dat het loket regelmatig vastloopt
tijdens de inschrijving en dat je dan opnieuw moet beginnen terwijl je al met een team bezig
was. Dat is natuurlijk vervelend en bij navraag blijkt dat het systeem een beveiliging
ingebouwd heeft waarbij een maximale tijd geldt van inloggen. Ongeveer een half uur wordt
er gezegd, ons advies is dan dat je de tijd in de gaten houdt en tijdig eruit gaat en opnieuw
inlogt. Ook dat is vervelend maar dan voorkom je wel dat je tijdens een inschrijving eruit
wordt gegooid en dat je dan alsnog opnieuw moet beginnen. Ze werken eraan dat je een
seintje krijgt wanneer de maximale tijd verstrijkt maar dat is nog niet zover. Tot dan moeten
we ons even behelpen.
Dit geldt dus voor alle inschrijvingen via het loket.
We hebben dit jaar gekozen voor de maatregel vol is vol, zodra er een voorronde vol is op
een bepaald nivo dan zal die dichtgezet worden. Dat betekent dat je dan niet meer kunt
inschrijven op die wedstrijd. Dan moet je naar een andere wedstrijd, behalve het A-nivo, die
zijn verplicht in te schrijven op 14 of 15 april.

2.

D-wedstrijden

Programma:
03 februari 2018
03 februari 2018
04 maart 2018
17 maart 2018
25 maart 2018

Friese Kampioenschappen
Jazzdanswedstrijd in Harderwijk
Jazzdanswedstrijd in Nieuwegein
Voorronde in Almelo
Samen met Dance2Demo in Sittard

inschrijving:
via KNGU loket
zie formulier bijgaand
zie link volgende alinea
via KNGU loket
via KNGU loket

14 april 2018

Finale D-groepen in Dordrecht

op uitnodiging

De inschrijving is bij de diverse wedstrijden anders, let daar goed op. Voor de wedstrijd in
Harderwijk en Nieuwegein is de wijze van inschrijving toegevoegd. Alle inschrijvingen starten
op 1 november. Ook de niet-KNGU leden houden zich aan deze wijze van inschrijven voor
de D-wedstrijden. Zij vullen voor de wedstrijden via loket het niet-leden formulier op de
KNGU site in en/of vullen dus ook het bijgevoegde formulier in en/of volgen de link
http://www.dansstudiovanharten.nl/oefenwedstrijd/
Voor de D-wedstrijden is er geen maximum van één wedstrijd. Je kunt je meerdere keren
inschrijven.
Denk eraan dat de leeftijdsklasse in het D-nivo verschilt; we hebben 6-9 jaar, 9 t/m 13 jaar,
(9) 13 t/m 16 jaar en 16 jaar en ouder.
Let hier ook weer op de maximale tijd van inloggen in loket, zie boven.
De D-groepen worden automatisch in de ranking meegenomen voor de plaatsing van de
finale NK in Dordrecht, zij zijn echter niet verplicht om deel te nemen aan de finale.

3.

Dansstage/bijscholing

Op zaterdag 13 januari 2018 hebben we een dansstage en bijscholing Dansant en
Choreografie gepland in Ermelo. Deze komt zo spoedig mogelijk op de campus te staan.
Het zal een theoriegedeelte zijn waarin uitleg volgt vanuit het reglement en er is een
dansgedeelte waarin je de theorie tot uitvoering brengt in de praktijk. Een leer en doe dag.

Wij zien graag weer volle voorrondes en leuke D-wedstrijden. De voorbereidingen zijn bij ons
alweer in volle gang en we hebben er zin in. Schrijf je in voor een wedstrijd vanaf
1 november. Als er iets niet duidelijk is stel je vraag.
Namens de Werkgroep Wedstrijden:
Marianne Keppel
Renata Sonneveld-Verton
Danique van ’t Erve
Sigrid van Bruggen

