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Friese Kampioenschappen individueel jazzdans 2016 
 
Afgelopen zaterdag 16 januari 2016 was het alweer zo ver! 
Het jaar is voorbij gevlogen en na maanden van trainen stonden de meiden van SV Dwarres vroeg op 
om mee te doen aan de Friese Kampioenschappen individueel jazzdans in Stiens. 
Tijdens deze wedstrijd laten jongens en meiden vanuit heel Friesland helemaal alleen een dans zien. 
In verschillende leeftijdscategorieën en op verschillende niveaus strijden zij voor een plekje op het 
podium. 
 
In de ochtend kwamen drie meiden van Dwarres in actie.  
Kim Westra beet het spits af in de leeftijdscategorie 15 jaar en ouder op B-niveau. 
Ondanks dat Kim nog geen 15 jaar is, mocht zij het toch tegen deze meiden opnemen. 
Op het nummer ‘’Locked Away’’ liet zij niet alleen een mooie dans zien, maar ook hoeveel ze 
gegroeid is de afgelopen maanden. 
Helaas leverde dit geen podiumplek op, maar wel een mooi puntentotaal van 6,60.  
Een knappe prestatie Kim! 
 
Na Kim was het de beurt aan de jongste van het stel.  
Renate Schaafsma danste op het stoere nummer ‘’Umbrella’’ van Rihanna in de leeftijdscategorie 11-
12 jaar op B-niveau. 
Net zoals ze tijdens de trainingen doet, straalde ze op de dansvloer en toen haar dans afgelopen was, 
kwam ze springend van blijdschap de vloer weer af. 
Met maar liefst 24 tegenstanders is het moeilijk om op het podium terecht te komen. 
Helaas was de concurrentie dan ook net wat te sterk, maar kreeg Renate wel een mooi puntentotaal 
van een 6,05. 
Ondanks de uitslag was Renate alsnog heel trots op zichzelf en kijkt ze nu alweer uit naar volgend 
seizoen.  
Grote klasse voor zo’n jonge meid! 
 
Als laatste kwam Rixt Cuperus in actie in de leeftijdscategorie 13-15 jaar op A-niveau. 
Op het mooie instrumentale nummer ‘’Crystallize’’ van Lindsey Stirling liet Rixt haar dans zien. 
Niet alleen het nummer, maar ook de dans was heel anders in vergelijking met wat zij in voorgaande 
jaren heeft laten zien. 
Een uitdaging die Rixt maar al te graag wilde aangaan.  
De muziek begon en het was muisstil in de zaal.  
Rixt liet het beste van zichzelf zien en leefde zich helemaal in wat voor tranen zorgde bij haar 
trainster van trots. 
Ondanks de sterke concurrentie was ook de jury van haar onder de indruk wat resulteerde in een 
puntentotaal van 20,65 en een hele mooie bronzen medaille! 
Gefeliciteerd Rixt, heel goed gedaan! 
 
Na het ochtendprogramma was het pauze en begonnen de meiden van het middagprogramma met 
indansen en het verkennen van de vloer. 
Als derde van het programma was het al de beurt aan Jildou Wielinga in de leeftijdscategorie 16 jaar 
en ouder op A-niveau. 
Jildou doet al heel wat jaren mee aan de Friese Kampioenschappen en na wat twijfel over dit seizoen, 
besloot ze toch om mee te doen. 
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Samen met trainster Vera kwam ze op het songfestivalnummer ‘’Wild dances’’ van Ruslana.  
Toen ze dit nummer hoorden, wisten ze meteen dat dit het werd. 
Jildou liet een krachtige en intensieve dans zien die zij ook nog eens heel goed uitvoerde. 
Hier kwam dan ook een mooi puntentotaal uit van 19,15, waarmee ze net naast het podium 
eindigde.  
Jildou kijkt tevreden terug op deze dag en dat mag ze ook zeker zijn. Goed gedaan! 
 
Na Jildou mocht haar groepsgenoot en tevens concurrente Lysanne Deinum de vloer betreden in 
dezelfde categorie.  
Op het nummer ‘’Shine’’ van Years & Years liet zij een mooie dans zien en zorgde ze voor een lach op 
het gezicht van het publiek.  
Ook liet zij zien hoe goed ze de technieken beheerst wat ook in haar punten terug te zien was. 
Helaas was de concurrentie net wat te sterk en eindigde ze vlak achter Jildou met een mooi 
puntentotaal van 18,45. 
Prima gedaan! 
 
Na de dansers van A-niveau mochten nog drie meiden hun dans laten zien in de leeftijdscategorie 13-
14 jaar op B-niveau. 
Anne-Riemke van der Meer, Mira Nammensma en Froukje van der Meer dansten alle drie op het 
nummer ‘’Desire’’ van Years & Years. 
Anne-Riemke mocht als eerste en danste heel goed op de muziek. Een mooie glimlach op de vloer en 
met nog een bredere lach van blijdschap ging ze de vloer weer af.  
Ook dit was een categorie met veel dansers wat het heel knap maakt dat Anne-Riemke op de 6e 
plaats eindigde met een 7,45. Helaas net niet op het podium. 
 
Vervolgens mocht Mira. Waar ze nog gespannen achter de coulissen stond, gleed dit van haar af toen 
de muziek begon. Ze liet een mooie en strakke dans zien en was hier erg tevreden over.  
Na Mira mocht haar vriendin Froukje als laatste haar dans laten zien. 
Froukje liet zien dat ze de dans goed beheerst en dat ze erg vooruit is gegaan dit seizoen.  
De vriendinnen hebben tijdens de trainingen veel samen getraind wat het wel heel leuk maakte om 
te zien dat hun punten ook zo dicht bij elkaar lagen. 
Froukje kreeg een 7,15 en Mira een 7,10. 
Geen podiumplaats, maar wel goed gedaan! 
 
Na de prijsuitreiking was de wedstrijd afgelopen en kan er worden teruggekeken op een geslaagde 
dag met veel mooie dansen. 
De dansen van deze meiden zijn gemaakt door Vera Weidema die met recht trots is op haar 
danseressen en die dat ook zeker op zichzelf mogen zijn! 
Ook willen wij de vrijwilligers die ons, als hulpvereniging van deze wedstrijd, hebben geholpen heel 
erg bedanken voor hun inzet.  
 

Op onze site vindt u ook een fotoreportage. 
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