
Overzicht zelf mee te brengen kleding voor de eindshow van 8 juli 2018 
 
ALLE GROEPEN 

- Zwarte haarelastiekjes 
- Zwarte schuifspeldjes 
- Zorg ervoor dat sieraden thuis blijven en dat de kinderen geen nagellak ophebben 

 
Peuters 

- Alle kleding wordt door DAW verzorgd. Denk svp wel aan elastiekjes en speldjes. 
 

Kleuters zaterdag 10.15 uur Maureen en Kleuters vrijdagmiddag Lize 
- Witte sokken 
- Roze flexibele balletschoentjes (bijvoorbeeld van Scapino) 
- Roze onderbroek 

 
Kleuters zaterdag 10.00 uur Melissa en Lize en groep 2-3 woensdag Lize 

- Zwarte flexibele balletschoentjes (bijvoorbeeld van Scapino) 
- Witte onderbroek (geen boxer) 

 
Groep 3-4 zaterdag Lize en Melissa en groep 3-4-5 vrijdag Lize 

- Zwarte flexibele balletschoentjes (bijvoorbeeld van Scapino) 
 
Groep 5-6-7 Maureen, Groep 6-7-8 Nadya en Groep 6-7-8 Tessa 

- Zwarte schoentjes 
- Zwarte boxer 
- Zwarte pantylegging zonder voet  

 
Groep VO Bente 

- Zwarte panty 15 denier zonder ingenaaid broekje (hema) 
- Zwarte boxer 
- Zwarte schoentjes 
- Zwart hemd brede band (Anni Rolfi, Kruidvat) 

 
D9 

- Zwarte schoentjes 
- Zwarte wedstrijdpantylegging 
- Zwarte boxer 
- Witte onderbroek (geen boxer) 

 
D13 

- Zwarte schoentjes 
- Zwarte wedstrijdpantylegging 
- Zwarte boxer 

 
 
 
 



C13 
- Voetjes 
- Witte boxer 
- Koffers 

 
C16 1 

- Wedstrijdtop 
- Zwarte wedstrijdpantylegging 
- Zwarte schoentjes 
- Wit hemdje brede band (anni rolfi, kruidvat) 
- Zwarte boxer 

 
C16 2 

- Zwarte wedstrijdpantylegging 
- Zwarte boxer 
- Zwart hemd brede band (Anni rolfi, kruidvat) 
- Zwarte schoentjes 

 
C19 

- Wedstrijdtenue (legging en top) 
- Voetjes 
- Wit hemd brede band (anni rolfi, Kruidvat) 
- Zwarte boxer 
- Zwarte panty 15 denier zonder ingenaaid broekje (hema) 
- Zwarte schoentjes 

 
B13 

- Zwarte wedstrijdpantylegging 
- Zwarte boxer 
- Zwart hemd brede band (anni Rolfi, Kruidvat) 
- Zwarte schoentjes 
- Voetjes 
- Donut 

 
B16 

- Badjas 
- Zwart hemd brede band (anni rolfi, kruidvat) 
- Zwarte schoentjes 
- Zwarte panty 15 denier zonder ingenaaid broekje (hema) 
- Zwarte boxer 

 
 
 
 
 
 
 



B19 
- Zwarte boxer 
- Voetjes 
- Wedstrijdtop 
- Zwarte wedstrijdpantylegging 
- Zwarte schoentjes 

 
B20 

- Wedstrijdlegging 
- Voetjes 
- Hemdje spaghettiband zwart (Anni Rolfi, Kruidvat) 

 
A13 

- Wedstrijdpak 
- Voetjes 
- Huidskleurige BH 

 
A19 

- Huidskleurige boxer 
- Huidskleurige BH/Bandeau 
- Wedstrijdpak 
- Voetjes 

 
Urban Selectie 

- Wedstrijdlegging 
- Wedstrijd sneakers 
- Zwart hemd brede band (anni rolfi, kruidvat) 

 
Urban recreatie 

- Zwart hemd brede band (anni rolfi, kruidvat) 
- Schoeisel wordt in de les afgestemd 

 
Specials 

- Zwart hemd brede band (Anni Rolfi, Kruidvat) 
- Zwarte schoentjes 

 
Ballet 

- roze balletpanty 
- schone roze balletschoenen 
- huidskleur BH, string 
- haren in een knot met behulp van stevig elastiek 
- knotspelden en haarnetje 
- haarborstel 
- GEEN nagellak op nagels handen en voeten, sieraden thuis laten. 

 


