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FRIESE KAMPIOENSCHAPPEN INDIVIDUEEL JAZZDANS 2018 

 
Zaterdag 13 januari 2018 was het alweer zo ver en deed onze vereniging mee aan de Friese 
Kampioenschappen individueel jazzdans in Holwerd. 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. 
 
Ochtendprogramma 
In de ochtend kwam Renate Schaafsma in actie namens onze vereniging.  
Renate danste in de categorie 13-14 jaar B-niveau op het mooie nummer ‘’Find me’’ van Birdy.  
Ze had veel sterke concurrenten, maar ondanks dat betrad ze zelfverzekerd de dansvloer. Ze liet een 
mooie dans zien en behaalde ook mooie punten, waaronder een 8,1 voor uitvoering. Helaas was de 
concurrentie net wat te sterk voor een podiumplaats, maar alsnog heel goed gedaan Renate! 
 
Middagprogramma 
In het middagprogramma deden vier meiden van onze vereniging mee:  
 
Myrthe Deinum, Lysanne Deinum, Anne-Riemke van der Meer en Kim Westra. 
 
Myrthe mocht als eerste van de vier de dansvloer betreden. Ze was niet alleen als eerste van S.V. 
Dwarres aan de beurt, het was ook nog eens de allereerste keer dat zij helemaal alleen meedeed aan 
de Friese Kampioenschappen. Met haar groep heeft ze al wel een paar keer meegedaan, maar 
individueel dansen was nog nieuw voor haar. Myrthe danste in de categorie 11-12 jaar B-niveau op 
het door haar gekozen nummer ‘’There’s nothing holding me back’’ van Shawn Mendes. Ze had er 
heel erg veel zin en dat was ook zeker te zien. Ze danste vol overgave en het plezier spatte van haar 
gezicht. Helaas geen prijs, maar dat kon de pret niet drukken voor Myrthe. Heel knap gedaan zo voor 
de eerste keer! 
 
Na Myrthe was het de beurt aan haar zus Lysanne. Lysanne danste op een niveau hoger, namelijk A-
niveau. Dit deed zij in de leeftijdscategorie 18+. In het begin van het seizoen kwam zij met het 
prachtige nummer ‘’To build a home’’ van The Cinematic Orchestra. Een pittig nummer om op te 
dansen, maar Lysanne en haar trainster wilden deze uitdaging maar wat graag aan gaan. Lysanne was 
als eerste van haar categorie aan de beurt en ze legde lat meteen heel hoog. Haar moeilijke balansen 
stonden als een huis en ook haar pirouetten draaide ze fantastisch. Dat was ook terug te zien in haar 
punten, want voor zowel haar uitvoering als choreografie scoorde zij het hoogst in haar categorie.  
In totaal wist ze 24,05 punten te behalen en daarmee won zij de zilveren medaille.  
Super gedaan Lysanne, gefeliciteerd! 
 
De laatste twee dames, Anne-Riemke en Kim, kwamen beide in actie in de categorie 15+ B-niveau. 
Als eerste mocht Anne-Riemke haar dans laten zien op het nummer ‘’Who you are’’ van Jessie J. 
Anne-Riemke heeft de laatste paar weken te kampen gehad met een blessure waardoor zij een 
aantal keer niet kon trainen. Gelukkig was ze fit genoeg om toch mee te kunnen doen. Met wat 
gezonde spanning ging ze de dansvloer op. Ze liet een mooie dans zien en kwam tevreden de 
dansvloer weer af. Ze eindigde helaas net naast het podium op een 4e plaats, maar alsnog heel goed 
gedaan Anne-Riemke! 
 
Als laatste was het de beurt aan Kim, die op hetzelfde nummer haar dans mocht laten zien. Waar 
Anne-Riemke een paar weken geleden een blessure op liep, ging het bij Kim mis tijdens het 
opwarmen. Na even rustig aan gedaan te hebben besloot ze dat dit haar niet ging tegenhouden om 
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te gaan dansen. Als een echte danseres liet ze niet merken pijn te hebben en liet ze een prachtige 
dans zien. Haar doorzetten werd beloond met mooie cijfers en een 2e prijs!  
Gefeliciteerd Kim, daar mag je heel trots op zijn! 
 
Na de prijsuitreiking was de wedstrijd afgelopen en kregen de meiden een diploma, vaantje en een 
prachtige bloem. Er kan worden teruggekeken op een geslaagde en gezellige 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! 
 
Er zijn ook foto’s en filmpjes gemaakt die te vinden zijn op onze Facebook pagina, Instagram account 
en YouTube kanaal. Neem dus snel een kijkje om een nog beter beeld van deze dag te krijgen. 
 
 
 

FACEBOOK                                        INSTAGRAM 

https://www.facebook.com/SVDwarres       https://www.instagram.com/svdwarres  
 

YOUTUBE 
https://www.youtube.com/watch?v=stjpWcU5gGg&list=PLiR1YwtADJSbNfmicO70ct9pB8KZK6Jm1&index=15&t=3s 
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