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Voorronde NK jazzdans 2017 

 
Zaterdag 18 maart was het weer zover voor de oudste jazzdansgroep van SV Dwarres. Na de Friese 
Kampioenschappen in januari mochten zij ditmaal hun dans laten zien op de Voorrondes van de 
Nederlandse Kampioenschappen in Kampen. De afgelopen weken werd er hard getraind om de 
puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten. Ze traden dit jaar aan in de categorie 20 jaar en ouder 
op B-niveau, nadat zij vorig jaar op C-niveau Nederlands Kampioen waren geworden.  
 
Rond 7:15 uur ’s ochtends vertrokken de dansers samen met hun vaste supporters in auto’s naar 
Kampen. Aangekomen bij de sporthal begonnen de meiden aan de voorbereidingen zoals de make-
up en het vlechten van elkaars haren. Vervolgens was het tijd om de muziek in te leveren en om te 
gaan indansen. Na het indansen kwamen de meiden tevreden en zelfverzekerd weer van de vloer af. 
Het oefenen was goed gegaan en dit zorgde voor een goed gevoel binnen de groep. Aangezien de 
meiden pas als nummer 24 van de 30 in het ochtendprogramma aan de beurt waren, was er nog 
enige tijd te overbruggen. Hierin werd de laatste hand aan het haar en de make-up gelegd, hebben 
de meiden nog even kunnen relaxen en zijn daarna aan de warming-up begonnen.  
 
Aan het eind van het ochtendprogramma was het dan zover en mochten ze hun dans aan het publiek 
tonen. Op een mix van muziek van 'Two Steps from Hell' lieten zij een krachtige dans zien. Dit werd 
beloond met een prachtige tweede plaats en een mooi puntenaantal van 22,62. De dames van SV 
Dwarres hebben zich daarmee aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de Friese Kampioenschappen 
(20,95 punten) en mogen met recht trots op zichzelf zijn. Er komt een spannende tijd aan; ze weten 
namelijk nog niet of zij zich hebben geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen! De uitslagen 
van de volgende voorrondes zullen hiervoor afgewacht moeten worden. Voor nu kan SV Dwarres 
terugkijken op een geslaagde dag! 
 
Er zijn ook foto’s en filmpjes gemaakt die te vinden zijn op onze website, Facebook pagina en 
YouTube kanaal. Neem dus snel een kijkje om een nog beter beeld van deze dag te krijgen. 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/SVDwarres 
 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=HalWk1PGdWM  
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