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Dansen bij W.S.V., hoe zit dat ? 

 
Als je bij W.S.V. lessen dans volgt (jazz/streetdance/moderne dans), is het handig om op de hoogte te 
zijn van hoe het er bij ons aan toe gaat bij de reguliere dansgroepen. 
 
Bij W.S..V dansen er verschillende leeftijden kinderen in de leeftijd van 2 ½ tot 18+ in de diverse groepen. 
 
Om ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden te laten zien wat jullie leren in de lessen, doen alle 
dansgroepen (dus niet alleen selectiegroepen) jaarlijks aan Dance Rhythm en eens in de 2 jaar aan de 
uitvoering mee.  
Daarnaast worden de groepen van W.S.V. soms gevraagd aan speciale optredens mee te doen (b.v. 
Modeshow, sinterklaasintocht, Kartbaan Eefde o.i.d.). 
 
Dansen is een groepsactiviteit en daarom zal er voor alle optredens aan alle leden van die groep(en) 
gevraagd worden wie er aan deze optredens mee kunnen/willen doen. (bij jongere leden via ouders) 
Het is dan ook zeer wenselijk, dat als je je opgeeft om aan een evenement deel te nemen, je ook 
daadwerkelijk kunt meedoen op die datum.  
 
De dansleiding is namelijk druk met het maken van een dans, planning voor de organisatie en dan is het erg 
prettig dat er op jullie gerekend kan worden.  
 
Het is belangrijk om met plezier en goede inzet in de weken voorafgaand aan het evenement de dans(en) 
aan te leren. 
Jullie hebben in principe 1 uur les per week, probeer daarom zoveel mogelijk van de lessen te volgen;  
kun je een keer niet, laat het dan z.s.m. weten aan de dansleiding.  
 
Als het zo is, dat je te veel lessen mist voor een optreden en je daardoor bijvoorbeeld maar een halve dans 
kent, dan kan het zijn dat de dansleiding dit met je bespreekt.  
Het is namelijk belangrijk, dat je plezier hebt bij het dansen, maar als je maar een halve dans kent of je het 
erg spannend vindt om aan een evenement deel te nemen, het waarschijnlijk voor zowel je zelf als voor de 
mensen die komen kijken niet zo leuk is. 
 
De dansleiding overlegt voor de evenementen met jullie welke haardracht, kleding, posities, schoenen etc. 
nodig zijn voor het optreden.  
 
Voor de reguliere lessen is het belangrijk dat jullie dansen op schoenen die geschikt zijn voor de gymzaal.  
Ze mogen dus niet buiten gedragen worden i.v.m. het straatvuil dat naar binnen gelopen wordt. 
 
Voor de evenementen zelf zullen jullie vaak via de dansleiding nog handige tips krijgen zodat de dag/het 
evenement goed verloopt. Hieronder een paar van deze dingen:  
 

1) Als danser ben je actief bezig, dus kom zo uitgerust mogelijk bij het evenement. 
2) Als een evenement een (groot) deel van de dag in beslag neemt is het handig om voldoende eten en 

drinken mee te nemen, niet overal kun je wat kopen. 
3) Wat kleding betreft ligt het aan de locatie/leiding of je dit meeneemt of al van te voren aantrekt. 

Leiding zal dit zelf bespreken met de dansgroep. 
4) Het kan zijn dat er entreegeld betaald moet worden voor bezoekers, dit zal ter plekke vaak  

betaald moeten worden op de locatie 
5) Op de locatie van het evenement zorgen we ervoor dat het netjes blijft, doen we rommel netjes in de 

prullenbak etc. en alleen in overleg met leiding mogen leden eerder weg of de locatie verlaten. 
6) Dansen is een gezellige sport, heb respect voor alle deelnemers, boe-geroep is niet respectvol. 

Moedig je eigen team aan, en natuurlijk mag dit ook voor andere teams. Sportiviteit is belangrijk. 
 
Voor deelname aan selectiegroepen is bovenstaande informatie ook van toepassing,  
leiding zal de leden van aanvullende informatie voorzien indien nodig. 


