
Selectiebeleid 2018‐2019 

 

In dit beleid zullen we uitleggen wat we van de leden en ouders verwachten en wat u van ons 
mag verwachten.   

Selectiegroepen    

Onze selectiegroepen dansen op hoog niveau. Al meer dan tien jaar op rij zijn er 
groepen uitgekozen om op te treden tijdens de Dance2Show, een van de hoogst haalbare 
mogelijkheden binnen de KNGU. Wij worden vaak gevraagd om een dansoptreden te verzorgen 
bij allerlei evenementen in Woerden zoals de Sintintocht, sportquiz en de Woerdense 
Vakantieweek. Voor deze optredens zullen wij in eerste instantie kiezen voor onze A en B 
selecties.  

Ook doen onze wedstrijdgroepen met groot succes mee met de wedstrijden van de KNGU. Zo 
hebben er de laatste jaren meerdere groepen op het NK jazzdans gestaan en zijn er vele 
groepen van de D t/m de A categorie Nederlands kampioen geworden.  

Daarnaast zijn wij ons ook aan het oriënteren in deelname aan wedstrijden bij andere 
dansbonden en organisaties.  

Selectie‐indeling    

Bij Dance Academy Woerden kennen we in 2018/2019 de volgende selectie‐indeling:   

Preselectie t/m 9  Maaike van Brienen 

Preselectie t/m 13  Lize van der Meer 

D t/m 9 jaar  Lize van der Meer 

D t/m 13 jaar     Lize van der Meer 

C t/m 13 jaar  Lize van der Meer 

C t/m 16 jaar   Johanna Wilmans 

C t/m 19 jaar  Johanna Wilmans  

B t/m 13 jaar    Kelly Nottelman  

B t/m 16 jaar   Kelly Nottelman   

B t/m 19 jaar   Lize van der Meer 

A t/m 16 jaar  Maaike van Brienen   

A t/m 19 jaar  Maaike van Brienen   

A 20 jaar eo     Maaike van Brienen   

De preselectie is een groep waarbij leden 1 uur per week op selectieniveau trainen, en 1 uur 
per week recreatief. Deze groep dient voor de leden als plek om de selectie van DAW te leren 
kennen, en om mogelijk, het seizoen daaropvolgend, door te stromen naar een selectiegroep.  



D‐niveau staat voor de instapcategorie. Dit niveau neemt alleen deel aan de voorronde van het 
NK. Na alle voorrondes volgt een D finale, waar de hoogstgeplaatste groepen voor worden 
uitgenodigd, om de strijden voor de titel bondskampioen D categorie. Vanaf C‐niveau is er de 
kans om, bij voldoende punten, een plaats te bemachtigen voor het NK in Ahoy. Het A‐niveau is 
het hoogst haalbare niveau binnen de KNGU.   

De Training    

(Pre)selectieleden trainen meer uren dan recreatieleden. Hoeveel uren dit zijn, is afhankelijk 
van het niveau waarop gedanst wordt. Wij verwachten maximale aanwezigheid op de 
trainingen. 

Afwezigheid bij trainingen 

Geldige redenen   

 Ziekte 
 Bruiloft/ begrafenis 
 Schoolzaken waarbij het lid fysiek aanwezig dient te zijn 
 Maximaal 1 weekend weg per seizoen (bij vrijdag en zaterdagtrainingen) 
 Vakanties 

Ongeldige redenen   

 (Kinder)feestje 
 Huiswerk 
 Andere sportactiviteiten 
 Blessures 
 Avond4daagse 
 Verjaardag 
 Concerten, voorstellingen etc. 

Bij ziekte en blessures is het zeer wenselijk dat de leden toch bij de les aanwezig zijn. Dit is 
uiteraard afhankelijk van de ernst van de ziekte en/of blessure. 

Afwezig zijn met een ongeldige reden zal tot gevolg hebben dat het lid geen deel meer 
uitmaakt van het wedstrijdteam. 

Ook een te hoog verzuimpercentage door: afwezigheid door ziekte, schoolactiviteiten, niet 
actief mee kunnen doen door ziekte en/of blessures kan tot gevolg hebben dat we een lid 
uitsluiten bij deelname aan één of meerdere wedstrijden en/of optredens. Onder een te hoog 
percentage verstaan wij meer dan 10 % van de lessen tussen de herfstvakantie en 
zomervakantie. De proefperiode van de zomervakantie tot de herfstvakantie rekenen wij hier 
niet in mee.  

Rekenvoorbeeld: Wij gaan uit van 30 lesweken tussen de herfstvakantie en de zomervakantie. 
Een lid traint 2 maal per week. Dit zijn ongeveer 60 trainingen per wedstrijdseizoen. Bij meer 
dan 6 trainingen afwezig door ziekte, school of niet actief deelnemen aan de les (aan de kant 
plaatsnemen) door ziekte, blessures is de kans groot dat het lid wordt uitgesloten aan 



deelname van één of meerdere wedstrijden. Deze beslissing wordt genomen door de leiding in 
overleg met de hoofdleiding. 

Afmelden kan uitsluitend via info@danceacademywoerden.nl en niet bij de leiding zelf. In de 
mail graag de naam van het lid, de groep waarbij zij traint en een duidelijke omschrijving van 
de reden van afwezigheid.    

Het komt bij deze groepen weleens voor dat er extra trainingen worden ingelast. Dit als 
voorbereiding op bijvoorbeeld wedstrijden of extra optredens. Deze trainingen zullen ruim van 
tevoren worden gecommuniceerd. Aanwezigheid bij deze trainingen wordt zeer op prijs gesteld 
maar is niet verplicht.   

Ook voor de preselectie geldt dat wij verwachten dat zij op de les zijn, en enkel afmelden voor 
bovenstaande redenen. Preselectie leden kunnen maar één keer per week aan hun wedstrijd 
en showchoreografie werken, en daarom is het belangrijk dat zij aanwezig zijn op de les.  

Optredens/wedstrijden   

De (pre)selectiegroepen van Dance Academy Woerden doen mee met de wedstrijden van de 
KNGU. Deze bestaan uit deelname aan 1 voorronde en vanaf de C‐categorie, bij voldoende 
score, deelname aan het NK. Bij de D‐categorie kan er geplaatst worden voor de finale. Deze zal 
in het laatste weekend van de voorrondes gehouden worden. De preselectie doet mee met één 
voorronde op D niveau.   

Naast de wedstrijden nemen een aantal selectiegroepen deel aan Dance2demo’s of andere 
evenementen. Welke evenementen dit zijn, is afhankelijk van het aantal dansen waarmee we 
kunnen inschrijven. Ook worden selectiegroepen vaak gevraagd voor optredens bij bv 
Woerdense vakantieweek, Sintintocht etc. De hoofdleiding beslist welke groepen hieraan 
deelnemen maar dit zullen met name de A‐ en/of B‐selecties zijn.  

Drie tot vier weken van te voren bepaalt de docent welke leden meedoen met een optreden 
of wedstrijd. Zo kan het zijn dat een lid in de voorafgaande lessen veel heeft gemist door ziekte 
of een blessure. Ook al is een lid enkele lessen voor het optreden weer hersteld, toch biedt dit 
geen garantie voor het foutloos uitoefenen van de dans. De leiding communiceert in de lessen 
welke keuzes hierin worden gemaakt. Dit wordt altijd in overleg met de hoofdleiding gedaan. 
Bij het jonge lid worden uiteraard ook ouders op de hoogte gesteld van de motivering om een 
lid niet mee te laten dansen met een wedstrijd of optreden.  

Bij optredens verwachten wij 100% aanwezigheid. Als het lid onverhoopt niet deel kan nemen 
aan een optreden, behoudt de leiding zich het recht om deelname aan andere optredens uit te 
sluiten of verwijdering uit de selectie. De data en tijden van deze optredens zullen zo vroeg 
mogelijk worden gecommuniceerd. 

Ook verwachten wij dat leden het gehele programma aanwezig zijn. Later komen of eerder 
weggaan is alleen bij hoge uitzondering en na overleg en goedkeuring van hoofdleiding 
toegestaan.  

De wedstrijden kunnen gehouden worden op zaterdag of op zondag. Wij respecteren uiteraard 
de geloofsovertuiging van onze leden maar verwachten ook bij deze wedstrijden dat al onze 



leden aanwezig zijn. Mocht u hier grote bezwaren tegen hebben dan is deelname aan een 
wedstrijdgroep wellicht niet een goede keus.  

Data 2018/2019 

Data, tijden en extra informatie kunt u vinden op onze website bij de agenda. Wij vragen ouders 
en leden dit communicatiekanaal goed in de gaten te houden.  

Meer informatie over de jazzdanswedstrijden kunt u vinden via deze link: 
http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/wedstrijdreglement2  

Hier vindt u uitleg over de totstandkoming van de cijfers die gegeven worden bij de 
wedstrijden.    

De dag van het optreden zelf   

Op de dag van het optreden draagt u de begeleiding van uw kind over aan de leiding. Tijdens 
deze dag zullen er, naast het optreden zelf, helaas weinig tot geen momenten zijn dat u uw kind 
ziet. De ruimte in de kleedkamers is vaak erg beperkt en om de organisatie zo goed mogelijk te 
laten verlopen zijn ouders niet toegestaan in de kleedkamers. Er is voldoende hulp aanwezig 
om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Ook zijn er geen ouders toegestaan op de vloer 
voor, tijdens en na een optreden/wedstrijd. Foto’s maken en/of feliciteren op de vloer is dus 
niet de bedoeling. Dit wordt door ons maar ook de organisatie van wedstrijden en optredens 
niet op prijs gesteld. Wij verzoeken de leden dan ook om zo snel mogelijk na een slotdans of 
prijsuitreiking naar de kleedkamers te gaan. Hier kunnen wij dan met alle leden tegelijkertijd de 
beenwarmers etc. in ontvangst nemen. Wij zullen daarna de leden z.s.m. naar de ontvangsthal 
begeleiden waar u uw kind(eren) kunt opwachten. Heeft u vragen op de dag zelf dan kunt u 
deze richten aan de leiding van de groep van uw kind.    

Vervoer optredens/wedstrijden   

Bij een optreden/wedstrijd vragen wij ouders om te rijden met de auto. Heel uitzonderlijk kan 
er worden gekozen voor het vervoer per bus, bijvoorbeeld tijdens een NK. De hoofdleiding 
beslist bij welk optreden voor welke optie wordt gekozen. Voor het vervoer met bus vragen wij 
een financiële bijdrage van de ouders. Dance Academy Woerden kan daarnaast ook een 
gedeelte bijdragen aan de kosten van deze bus. Later brengen en eerder halen bij een 
optreden of wedstrijd is alleen bij uitzondering toegestaan na overleg en goedkeuring van de 
hoofdleiding.  

 

 

 

 

 

 



Kleding 

De selectiegroepen dragen tijdens de optredens en wedstrijden het trainingsjasje met Dance 
Academy Woerden logo. Deze jasjes zijn in beheer van de leden. Leden zorgen zelf dat het jasje 
mooi van kleur en op maat blijft. 

Tijdens de lessen dragen de leden strakke, goed aansluitende zwarte kleding.  

Voor optredens en wedstrijden dragen selectieleden een wedstrijdtenue bestaande uit een 
pakje, legging, shirt, wedstrijdpak of een combinatie hiervan. Daarnaast dansen zij op speciaal 
schoeisel.  

Welke kleding uw kind dient aan te schaffen, en hoe u deze kleding kunt passen en bestellen, 
communiceren wij per e‐mail aan u, na de herfstvakantie.  

Wij doen ons best om gelegenheid te bieden om pakjes die te klein zijn of niet meer gedragen 
worden door te verkopen aan andere wedstrijdleden. Wij kunnen een doorverkoop echter niet 
garanderen. Rond de herfstvakantie wordt bekend gemaakt in welk tenue de groepen 
dansen. 

Bijdrage wedstrijdgroepen   

Met het ontstaan van het grote aantal wedstrijdgroepen zijn de kosten voor de vereniging fors 
gegroeid. Met name de inschrijfgelden voor wedstrijden, demo’s en de wedstrijdleiding zoals 
beenwarmers en haaraccessoires drukken op ons budget. Daarom is er besloten om een aan de 
ouders van de wedstrijdleden een bijdrage te vragen van 17,50 euro. Deze zal na de 
herfstvakantie geïncasseerd worden.  

Niveaubewaking   

Het dansen in een selectie betekent dansen op een hoog technisch niveau, vergeleken met een 
recreatiegroep.  Aan het begin (na de proefperiode) en het einde van elk seizoen wordt er 
gekeken welke leden blijven dansen in de selectie en welke groep het beste aansluit bij het 
niveau van het lid. Er zijn dus 2 selectiemomenten per jaar.  Voor de A en B selectie geldt dat er 
het hele jaar besloten kan worden om op grond van niveau een lid uit te sluiten van deelname 
aan één of meerdere wedstrijden.  

Er wordt vlak voor of in het begin van de zomervakantie naar alle wedstrijdleden een mail 
gestuurd waarin de voorlopige teamindeling van het nieuwe seizoen wordt bekend gemaakt. 
Selectieleden die niet meer deel uitmaken van een wedstrijdteam of leden die een niveau lager 
worden geplaatst worden middels een e‐mail individueel geïnformeerd. In deze mail geven wij 
een beknopte uitleg. Deze geven wij graag mondeling tijdens een spreekuur aan het einde van 
het seizoen. Leden die in dezelfde categorie (D, C, B en A niveau) blijven dansen worden niet 
individueel benaderd.  

 

Afvallen van het selectieteam behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Het is 
raadzaam uw kind hier goed op voor te bereiden.   



Voorbeeld:   

 Het lid maakt niet meer deel uit van het wedstrijdteam en gaat recreatief dansen  Lid 
krijgt een persoonlijke mail.   

 Het lid gaat een categorie lager dansen bv van B naar C niveau  Lid krijgt een 
persoonlijke mail.   

 Het lid blijft in dezelfde categorie ( niveau), maar gaat wellicht in een andere groep 
(samenstelling leden)  dansen  Lid verneemt dit via de algemene mail daarin met de 
teamindeling.   

 Het lid blijft in dezelfde categorie ( niveau) dansen met ( een groot deel ) van dezelfde 
groep  Lid verneemt dit via de algemene mail daarin met de teamindeling.   

 Het lid gaat van bv C niveau naar B niveau  Lid verneemt dit via de algemene mail 
daarin met de teamindeling.   

 Het lid blijft op hetzelfde niveau dansen maar in een andere leeftijdscategorie bv van 
C13 naar C16  Lid verneemt via de algemene mail. 

Proefperiode  

Vanaf de start van het nieuwe seizoen hebben alle leden een proefperiode. Na deze 
proefperiode wordt de definitieve teamindeling bekend gemaakt via een algemene mail. Het 
bovenstaande schema is ook van toepassing bij dit selectiemoment. De duur van deze 
proefperiode is 4 weken. In de laatste week van september 2018 wordt de definitieve selectie 
indeling bekend gemaakt middels een e‐mail. In individuele gevallen kan er door de 
wedstrijdleiding besloten worden om de proefperiode te verlengen. Dit wordt door de leiding 
besproken met het lid en de ouders.    

Het is belangrijk dat er voldoende vertrouwen is in de expertise van de leiding. Onze leiding is 
volledig gediplomeerd en goed op de hoogte van de eisen van de KNGU. Wij beoordelen elk lid 
individueel en bij het indelen van de groepen staat het belang van het kind altijd voorop. Hierbij 
is het juiste niveau van dansen uiteindelijk belangrijker dan de eventuele teleurstelling van het 
niet geplaatst worden in de door het kind (en ouder) gewenste groep. Wij hebben er als leiding 
geen enkele baat bij om een lid te hoog of te laag te laten dansen. De indeling gemaakt door de 
(hoofd)leiding staat vast.  

Doorstroming 

In principe start elk nieuw selectielid op D‐niveau. Ons doel is om elk lid op zijn/haar tempo te 
laten groeien. Dit kan zijn door, op een gegeven moment, een niveau hoger te gaan dansen, 
maar dit kan ook heel goed zijn dat een lid doorgroeit in de diverse leeftijdscategorieën binnen 
hetzelfde niveau.  

Bij ouder en/of leden heerst nog wel eens het idee dat een lid op D‐niveau start en 
uiteindelijk op A‐niveau eindigt. Onze ervaring leert echter dat dit zeker geen vast gegeven is 
maar juist een uitzondering betreft. Van de leden die op D‐ niveau starten zal ongeveer 40% 
in de loop van de jaren op C‐ niveau gaan dansen.  Vanuit C‐niveau stroomt ongeveer 20/30 % 
uiteindelijk door naar een B‐niveau en maar 10/20% die op B niveau dansen zal uiteindelijk 
het A‐niveau behalen.  
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lessen veel gecorrigeerd. Leden worden geacht hier mee om te kunnen gaan en de gegeven 
feedback te gebruiken om hun prestaties te verbeteren. Ook het gedrag bij wedstrijden en 
optredens is erg belangrijk. Het opvolgen van de aanwijzingen gegeven door leiding en 
hulpouders is een vanzelfsprekendheid die wij van de leden verwachten.    

Andere sporten en/of sportactiviteiten 

We kunnen ons voorstellen dat dansen niet de enige sport is waar uw kind bedreven in is. 
Zolang het rooster van de verschillende activiteiten dit toelaat, zien wij hierin tot een bepaalde 
hoogte geen probleem. Zoals u al bij afwezigheid hebt kunnen lezen, is het missen van lessen, 
optredens of wedstrijden vanwege een andere sport niet toegestaan. Van onze A‐selectie 
verwachten wij echter dat dansen (en de bijbehorende bootcamp) de enige sport is waar zij 
zich mee bezig houden. Dit komt omdat het aantal trainingsuren en de intensiteit van de lessen 
dermate hoog is, dat dit in combinatie met andere sporten veelal leidt tot gevaar voor 
blessures.  

Blessures 

Mocht er onverhoopt sprake zijn van een blessure, dan verwachten wij van onze leden en hun 
ouders een pro‐actieve houding ten opzichte van het vinden van de oorzaak van deze blessure, 
en de behandeling van deze blessure. Ook verwachten wij dat leden en ouders de 
(hoofd)leiding zo snel mogelijk op de hoogte brengen van blessures, de duur en de ernst 
hiervan, en het uitzicht op herstel.  

Film/foto‐opname en Social Media   

Bij inschrijving bent u akkoord gegaan met het maken van film en foto‐opname van uw kind. 
Tijdens de wedstrijden en andere optredens worden er soms foto’s of filmopnames gemaakt 
van de dansen en dansers. Deze filmopname gebruiken wij in eerste instantie om onze dansen 
te evalueren. Soms sturen wij deze opnames door aan de leden. Foto’s zullen wij op onze 
Facebookpagina plaatsen. Uiteraard bent u ook vrij om eigen opnames te maken vanaf de 
tribune. Onze vraag is om deze filmpjes en de links die wij doorsturen niet openbaar te plaatsen 
op bv Facebook of Instagram. Dit i.v.m. de concurrentie die ook heel benieuwd is naar onze 
dansen. Op het moment dat het wedstrijdelement is vervallen, zoals na een NK of bij het niet 
bemachtigen van een plek op het NK, mogen de filmpjes uiteraard wel openbaar. 

 Overige punten 

 Leden zijn op tijd in de les. 

 Haren dienen vastgebonden te zijn 

 Geen kauwgom en sieraden. 

 Telefoons niet in de zaal of in de daarvoor bestemde bak. 

 Ouders/vriendjes kunnen niet in de zaal kijken. 

 Wij houden van een open communicatie en niet van “wandelgangenpraat”. 

 Wij  hechten  veel  waarde  aan  positief  coachen  en  verwachten  dit  gedrag  ook  van 
ouders. 

 

 



Ouders 

Dansen in een selectiegroep heeft, zoals u heeft kunnen lezen, een duidelijk andere inslag dan 
dansen in een recreatieve groep. We hopen dat u hier als ouder achter kunt staan. Plezier in 
het dansen is absoluut belangrijk, maar, met name in de loop naar wedstrijden toe, kan de druk 
en het tempo tijdens de lessen hoog zijn. Ook van ouders vragen we soms extra hulp in de vorm 
van hulp bij wedstrijden, vervoer en maken van showkleding. Omdat de exacte tijden van een 
optreden bij ons ook vaak laat bekend zijn verwachten we hierin enige flexibiliteit. Ook 
voorbereiden op teleurstellingen is hier een onderdeel van.  

Mochten er vragen, opmerkingen en tips zijn of is er sprake van onvrede, bespreek dit dan met 
de hoofdleiding door een mail te sturen naar ons mailadres: info@danceacademywoerden.nl. 

 

Coördinatie en eindverantwoordelijke selectiegroepen: 

Maaike van Brienen, (Wedstrijd)leiding en Voorzitter Dance Academy Woerden 

Lize van der Meer, (Wedstrijd)leiding en Secretaris Dance Academy Woerden 

 


