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Succesvol kampioenschap voor sv Dwarres 

 

Vol goede moed begonnen de danseressen van SV Dwarres aan hun Friese 

Kampioenschappen jazzdans individueel, gehouden op 17 januari 2015 in Stiens. Aan het 

ochtendprogramma deden drie dames mee. Mira Nammensma liet in de categorie 11-12 

jaar op B-niveau een keurige dans zien en werd daarvoor beloond met een puntentotaal van 

7,50, goed voor een bronzen medaille. Froukje van der Woude liet, in dezelfde categorie, 

ook een mooie dans zien. Helaas was dit niet genoeg voor een plaats op het podium. Jildou 

Wielinga sloot voor Dwarres het ochtendprogramma af in de categorie 16 jaar en ouder 

dansend op A-niveau. Vol energie liet zij haar dans zien op het nummer Bang Bang. Haar 

dans werd beloond met een puntentotaal van 16,65. Dit scheelde maar 0,05 met de nummer 

drie, waardoor zij net naast de medailles greep. 's Middags deden er vier danseressen mee 

voor Dwarres. Kim Westra beet het spits af in de categorie 13-14 jaar op B-niveau. Zij danste 

voor het eerst in deze leeftijdscategorie. Haar netjes uitgevoerde dans werd beloond met 

een puntentotaal van 6,90; helaas net niet genoeg voor een podiumplek. De jongste 

deelneemster van Dwarres was Renate Schaafsma. Zij deed mee in de categorie 9-10 jaar op 

B-niveau en liet een superkrachtige dans zien, goed voor een puntentotaal van 7,55. Net als 

Jildou op 0,05 van het podium. In de leeftijdscategorie 13-15 jaar op A-niveau had Dwarres 

twee deelneemsters. Lysanne Deinum liet op het nummer Fire een geweldige dans zien. Ze 

kreeg daarvoor een puntentotaal van 16,55 en nam een bronzen plak mee naar huis. Rixt 

Cuperus liet in dezelfde categorie een prachtige dans zien. Met een puntentotaal van 17,30 

werd zij, voor de vierde keer op rij, gekroond tot Fries Kampioene. Dwarres kan hiermee 

terugkijken op een succesvol kampioenschap. De stuk voor stuk mooie dansen werden 

gemaakt door Vera Weidema en Stephanie Beekvelt. Zij kunnen met recht trots zijn op hun 

danseressen. 
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