
DANSSCHOOL D.I.O.P.
INFOBROCHURE WEDSTRIJDTEAMS 22-23

AUDITIES

Algemeen
Alles begint met het doornemen van deze brochure en de auditie. Tijdens de auditie zal je
van één van de dansdocenten van dansschool D.I.O.P of een externe docent een
choreografie aangeleerd krijgen onder het toeziend oog van een jury. De jury beoordeelt je
op attitude, inleving, kracht, lenigheid, uitstraling, techniek, snelheid van aanleren van een
choreografie. De aangeleerde choreo wordt in kleine groepjes gedanst voor de jury.

Zorg ervoor dat je jouw danskledij (in zwarte kleur) aanpast aan de stijl waarvoor je auditie
doet.

Doe je uiterste best en vooral… toon dat dansen jouw passie is!

Na een korte beraadslaging door de jury, worden de dansers (en hun ouders) onmiddellijk op
de hoogte gesteld van het resultaat.

Hieronder vind je het uurrooster van de auditiedagen.

Adres: Stommestraat 2, 9160 Lokeren (SHO)
Wees steeds 15 min vooraf aanwezig.

DONDERDAG 30 JUNI 2022

JustMini’s (modern) °2011-°2015: 17.30 tot 19.00 u.
JustJuniors (modern) °2007-°2010: 19.00 tot 20.30 u.

JustTeens (modern) °2006 of vroeger: 20.30 tot 22.00 u.

VRIJDAG 1 JULI 2022

JM Crew (urban) °2011-°2015: 18.00 tot 19.30 u.
JJ Crew (urban) °2007-°2010: 18.00 tot 19.30 u.

JT Crew (urban) °2006 of vroeger: 19.30 tot 21.00 u.
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Beloftesysteem
Indien je geselecteerd bent voor één van de wedstrijdteams, wil dit niet meteen zeggen dat
je zal deelnemen aan de wedstrijden en optredens. Het kan zijn dat we jou eerst selecteren
om als belofte bij het team te komen. Dit wil niet zeggen dat je geen deel bent van de groep.
Integendeel! Elke danser van het team is evenwaardig en zal 100% kunnen deelnemen aan
het lesgebeuren. Na de auditie zal je weten of je geselecteerd bent om meteen mee te
dansen met de wedstrijden of als belofte.

Het doel is om elke danser voldoende tijd te geven om zich te kunnen ontwikkelen en de
choreografie onder de knie te krijgen. Indien de dansdocent ziet dat je er klaar voor bent,
krijg je de kans om deel te nemen aan de wedstrijden en/of optredens.

Ook als beloftedanser wordt van je verwacht dat je elke les aanwezig bent. Het lesgeld
bedraagt evenveel voor een beloftedanser, als voor een geselecteerde competitiedanser.
Met het lesgeld worden immers geen inschrijvingen voor competitie betaald.
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LESSEN EN WEDSTRIJDEN

Elk wedstrijdteam traint op een vast moment in de week. Er wordt verwacht dat je op iedere
training aanwezig bent. Indien je afwezig bent tijdens een training kan een docent beslissen
dat je verder als beloftedanser meetraint of een bepaald optreden/wedstrijd niet zal
deelnemen.

De wedstrijdgroepen gaan door op volgende momenten:
De eerste lessen starten tijdens de week van 5 september.

Wedstrijdgroep Dag Uur

JustMini’s woensdag 16.30 – 18.00 u.

JustJuniors vrijdag 18.00 – 20.00 u.

JustTeens vrijdag 18.00 – 20.00 u.

JM/JJ Crew donderdag 18.30 – 20.00 u.

JT Crew zondag 19.00 – 21.00 u.

Doorheen het dansseizoen nemen de wedstrijdteams van Dansschool D.I.O.P. deel aan
verschillende wedstrijden en geven zij dansoptredens over heel België en soms ook in het
buitenland (voor bv. een EK). Iedereen van het wedstrijdteam dient deze data vrij te houden.
De bijlage met alle data wordt zo snel mogelijk gedeeld, we verspreiden deze vanaf wij deze
zelf ter beschikking hebben.

Tijdens het competitiejaar plannen wij tussen de 8 tot 10 competitiedagen, deze gaan
voornamelijk door op zaterdagen, zondagen of feestdagen.

Soms kan het gebeuren dat er een les wegvalt door een wedstrijd of optreden. In dit geval
kan een vervangtraining ingepland worden op een ander moment dan normaal. Ook dan
moeten de dansers allemaal aanwezig zijn.
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INSCHRIJVINGSGELD
Nadat je weerhouden bent voor één of meerdere wedstrijdgroepen, kan je je via de website
inschrijven (www.dansschooldiop.be). De prijzen voor de wedstrijdgroepen zijn de volgende:

JustMini’s & JM/JJ Crew Volledig dansjaar

Training choreografie (1,5u) € 260

+ 1 extra les zelfde stijl (1u)
(VERPLICHT)

€ 445

+ 1 extra les naar keuze (1u) € 600

+ 1 extra les naar keuze (1u) € 725

ALL-IN (5,5u of meer) € 820

JustJuniors, JustTeens & JT Crew Volledig dansjaar

Training techniek/choreografie (2u) € 340

+ 1 extra les zelfde stijl (1u)
(VERPLICHT)

€ 525

+ 1 extra les naar keuze (1u) € 680

+ 1 extra les naar keuze (1u) € 805

ALL-IN (6u of meer) € 900

● Wanneer 2 wedstrijdgroepen worden gecombineerd betaal je 2 keer de volledige prijs van de wedstrijdgroep. Er

komt dus geen extra korting op een 2de wedstrijdgroep.

● Optioneel kan je boven de wedstrijdgroepen en all-in formule nog kiezen voor optioneel musical en/of pointes

deze tarieven zijn ook surplus.
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SOLO’S, DUO’S EN IMPRORONDES

Iedereen die door de auditie is mag zich opgeven voor een solo, duo of improronde.
Voor het maken van een choreografie zijn er 2 mogelijkheden:
❖ Je doet beroep op één van onze docenten, die samen met jou de muziekkeuze

bespreekt.
❖ Je creëert er zelf één. Deze choreo mag enkel na goedkeuring van een docent worden

gebracht.

Een solo of duo laten choreograferen door één van onze docenten kost 150 euro voor een
choreografie van 1min30 inclusief 4 uur training in één van onze danszalen. Extra uren
training kan mits meerprijs per uur.

Maakte je zelf een choreografie en wens je deze in te oefenen of af te werken met één van
onze docenten, dan wordt de kostprijs bepaald afhankelijk van het aantal trainingsuren.

Om beroep te doen op een docent, doe je een aanvraag via de dansschool en geef je je
voorkeur qua docent op. De dansschool bekijkt dan intern de mogelijkheden (welke docent,
trainingsmomenten,…) en bespreekt deze vervolgens met jou. Ouders noch dansers
spreken docenten hier rechtstreeks over aan!

Deelname aan solo’s, duo’s en improvisatierondes zullen door de danser zelf worden betaald.
Natuurlijk heb je vrije keuze voor welke wedstrijden je al dan niet wil inschrijven.

Richtprijzen ‘21-‘22 duurste competitie circuit “Dance Waves”:
Solo +/- 21 euro
Duo +/- 30 euro
Impro +/- 4 euro

KLEDIJ, HAAR EN MAKE-UP

Tijdens de lessen verwachten we dat je danskledij draagt passend bij de stijl en in het zwart.
De T-shirt van het wedstrijdteam en een trui van de dansschool zijn verplicht aan te kopen
aan het begin van het dansseizoen. Deze worden gedragen in de les, op iedere wedstrijd en
op ieder optreden. In de les worden lange haren steeds vastgemaakt.

Bij een dansoptreden hoort natuurlijk een fantastische outfit. De wedstrijdkledij wordt
meestal door de dansers zelf aangekocht. Indien de dansschool uitzonderlijk voor de kledij
zorgt, dan blijft de kledij na het dansjaar eigendom van de dansschool. Er wordt steeds
duidelijk gecommuniceerd wie de kledij zal aankopen.

Bij de outfit horen ook aangepaste haarstijlen en make-up. Het materiaal voor het haar en de
make-up wordt door de dansschool voorzien en wordt na elke wedstrijd en elk optreden
terug meegegeven aan de verantwoordelijke van de dansschool.
Indien je allergisch bent aan bepaalde make-up, geef je dit best zo snel mogelijk door en
voorzie je zelf aangepaste make-up.
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REGLEMENT

Het reglement voor de wedstrijdgroepen is een aanvulling op het algemeen reglement van

Dansschool D.I.O.P. Beide dienen te allen tijde nageleefd te worden. Je kan ze steeds

raadplegen op onze website www.dansschooldiop.be.

Algemene regels

❖ Naast de vaste wedstrijdtrainingen is elke wedstrijddanser verplicht om minstens 1
extra groep in de stijl van zijn/haar wedstrijdteam te volgen. Deze regel bestaat om
een goede training en groei te garanderen. Eén keer trainen per week is namelijk niet
voldoende om je niveau op wedstrijdpijl te houden.

❖ We nemen als TEAM deel aan de wedstrijden en optredens. Dat wil zeggen dat elk lid
van het team even belangrijk is. We verwachten dan ook dat iedereen zijn/haar
bijdrage levert door wekelijks voorbereid naar de les te komen. Deze voorbereiding
houdt in dat je voldoende oefent en de tot dan aangeleerde choreografie kent.
Daarnaast kan je van je coach ook extra opdrachten of oefenstof meekrijgen waar je
thuis mee aan de slag gaat. Zelf reflecteren via video’s en uitschrijven van feedback
zijn daar enkele voorbeelden van.

❖ Tijdens de trainingen wordt iedere danser optimaal begeleid door zijn/haar lesgever.
Je zal tips, opbouwende kritiek en complimenten krijgen. Het is de bedoeling dat je
niet alleen met de complimenten kan omgaan, maar ook met de tips en werkpunten
die je krijgt. Als dansschool willen wij elke danser helpen in het ontwikkelen van
zijn/haar danstalenten.

❖ Het kan gebeuren dat je een blessure hebt en je niet kan deelnemen aan de
danstraining. Wij verwachten van jou dat je voldoende rust, zodat je snel herstelt.
Daarnaast moet je wel aanwezig zijn op de training. Op deze manier kan je de les
alsnog meevolgen langs de zijlijn, zodat je niets mist.

❖ Schoolreizen/uitstappen dienen minimum een maand op voorhand te worden
gemeld.

❖ Een familieweekend is geen reden om een training te missen. Wij verwachten dat de
dansers naar hun training komen en pas daarna op weekend vertrekken. Opgelet ook
met feestdagen: meestal zijn er geen danslessen op een feestdag zelf, al kunnen deze
wel ingezet worden om een extra training in te plannen (bv. als deze vlak voor een
wedstrijd valt). De dansschool maakt geen brugdagen, d.w.z. dat als er een feestdag
op donderdag valt er nog steeds training is op vrijdag. Je kan onze kalender altijd
terugvinden op ledenbeheer.
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❖ Afwezigheden wegens ziekte, werk-, schoolgerelateerde zaken of te laat komen
wegens onvoorziene omstandigheden of andere zaken worden aan de docent zelf
gemeld, niet aan medeleerlingen. Excuses zijn steeds op z'n plaats naar de docent
toe.

Bjorn De Vilder: 0477 855 312
Margo de Groodt: 0475 668 895
Anke Weckx: 0484 42 97 93
Shauni Wauters: 0479 432 436
Natasja De Wit: 0487 101 173

❖ Gezien de hoge kost van het inschrijvingsgeld om deel te mogen nemen aan
wedstrijden, verwachten wij van onze wedstrijddansers een extra inspanning om
fondsen te verzamelen. Dit doen we onder andere d.m.v. een verkoop, het
organiseren van een showcase, etc. JustTeens en JT Crew zijn zelf verantwoordelijk
voor de organisatie van de showcase. We verwachten dat de initiatieven naar
organisatie, ontwerp affiche… vanuit het team zelf komen. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de eindbeslissingen en moet bij elke beslissing betrokken
worden. Hulp van ouders of dansers uit de andere wedstrijdgroepen is natuurlijk een
pluspunt.

❖ Als wedstrijddanser vertegenwoordig je de dansschool op wedstrijden en andere
evenementen. Wij verwachten van jou dat je je steeds respectvol gedraagt tegenover
de andere groepen, jury, trainers en elkaar.

❖ Wat verwachten wij van de wedstrijddansers?
Respect voor de docent en elkaar
Flexibiliteit
Enthousiasme
Motivatie
Inzet
Gedrevenheid
Eerlijkheid
Verantwoordelijkheid
Positieve ingesteldheid

❖ Wat mogen jullie van jullie docent verwachten?
Volledig hetzelfde als hierboven.

CONTACT
Indien je nog vragen hebt, kan je deze stellen via:
Mail: dansschooldiop@hotmail.com
Tel.: 0477 855 312

Tot op de auditie en veel succes!
Het D.I.O.P.-team
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