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Friese Kampioenschappen jazzdans 2017 

 
Zaterdag 28 januari 2017 was het weer zover! De danseressen van SV Dwarres mochten na lang 
trainen hun dansen laten zien op de Friese Kampioenschappen jazzdans voor groepen in Franeker. Zij 
traden met twee groepen aan tijdens deze wedstrijd.  
 
De jongste groep, in de leeftijd van 9-13 jaar op D-niveau,  was als eerste aan de beurt. Deze groep 
bestaat uit acht meiden en zij hebben hard getraind onder leiding van Jildou Wielinga en Aranka 
Klasema. De meiden dansten op het nummer 'Can't stop the feeling' van Justin Timberlake. Een 
swingend nummer waar zij een mooie dans op lieten zien. Enthousiast verlieten de meiden de 
dansvloer en hun dans werd beoordeeld met een puntentotaal van 12,967. Helaas net geen 
podiumplaats, maar wel knap vijfde! 
 
Aan het eind van de middag was het de beurt aan de tweede groep die namens SV Dwarres het veld 
mocht betreden. Deze groep staat dit seizoen onder leiding van maar liefst drie trainsters: Vera 
Weidema, Jildou Wielinga en Aranka Klasema. Na vorig seizoen Nederlands Kampioen te zijn 
geworden op C-niveau, dansten de meiden vandaag op een niveau hoger. Zij deden mee in de 
categorie 20+ op B-niveau. Voor de meeste van hen was het de eerste keer dat zij op dit niveau mee 
mochten doen. De groep danste op een mix van muziek van Two Steps from Hell. Ze lieten een 
spectaculaire, energieke dans zien. Dit werd door de jury beloond met een puntentotaal van 20,95. 
Hiermee mogen zij zichzelf het komende jaar de Friese Kampioenen van deze categorie noemen! Na 
de prijsuitreiking was de wedstrijd afgelopen en kan er teruggekeken worden op een succesvolle dag 
voor SV Dwarres. 
 
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=1yjuxmnk2d8&index=15&list=PLiR1YwtADJSZI--

TRdoztgtPxCt6tm6-D&t=5s  
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