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Friese Kampioenschappen jazzdans 2018 

 
Zaterdag 3 februari 2018 mocht onze oudste jazzgroep na lang trainen hun dans laten zien op de 
Friese Kampioenschappen jazzdans voor groepen in Ureterp. Voorgaande jaren deden ook de jongste 
twee groepen van onze vereniging mee aan deze wedstrijd. Helaas was dat voor hun dit jaar niet 
mogelijk omdat een wedstrijdgroep uit minimaal acht dansers moet bestaan om mee te mogen 
doen. 
 
De oudste jazzgroep deed mee in de categorie 20+ op B-niveau. De groep bestaat uit acht 
enthousiaste, fanatieke, maar ook zeker gezellige meiden: Anne-Riemke van der Meer, Aranka, 
Klasema, Kim Westra, Lysanne Deinum, Marrit Stielstra, Maureen Meersma, Rixt Cuperus en Vera 
Weidema. Vera is tevens de trainster van deze groep. De meiden zijn zowel vorig als dit seizoen 
steeds meer naar elkaar toe gegroeid en dat uit zich in het plezier en succes tijdens wedstrijden. 
Vorig seizoen wist de groep 1e te worden op de FK en 2e op de voorronde voor het NK. Helaas 
hebben zij zich hier net niet mee kunnen plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen. Het doel 
is dan ook om daar dit seizoen wel weer te mogen staan. 
 
De meiden deden mee in het middagprogramma en hadden in hun categorie maar één concurrent, 
Modèstodûns Fryslân. Na het vlechten van het haar en het opdoen van de make-up was er kort tijd 
voor een warming-up. Daarna was het eindelijk zo ver en mocht de groep de dansvloer betreden. Ze 
lieten een spannende en krachtige dans zien met spectaculaire elementen. Zo begon de dans met 
Aranka die door alle meiden boven het hoofd gelift werd. Het publiek was duidelijk geboeid 
aangezien de meiden tijdens het dansen meermaals reacties hoorden zoals ‘’Wow!’’ en ‘’Zo!’’. Ook 
de danseressen genoten zichtbaar en leefden zich helemaal in. Na de eindpose kwam er een groot 
applaus en verliet de groep zeer tevreden de vloer. Kort daarna was de prijsuitreiking al en 
gespannen wachtten de meiden en hun supporters op de uitslag. Aangezien er maar twee groepen 
waren, was er maar één prijs om te vergeven. Eerst werd de uitslag van een aantal andere 
categorieën bekend gemaakt en vervolgens was 20+ B-niveau aan de beurt. ‘’De 1e prijs is voor S.V. 
Dwarres!’’. De groep won de titel van Fries Kampioen 2018! En hoe?! Nou met één 8 en twee dikke 
negens (9,3 en 9,6). Een fantastische prestatie met wederom hogere punten dan het voorgaande 
jaar. De jury was zeer te spreken over de dans van de meiden en sprak over ‘’kippenvelmomenten’’ 
en dat de meiden ‘’super strak’’ hebben gedanst. Dit zijn hele mooie complimenten om te krijgen. 
 
Als trainster ben ik (Vera) dan ook super trots op alle meiden en ze hebben  
dit echt verdiend. Ze werken hard, zijn leergierig, helpen elkaar,  
denken mee en stellen zich kwetsbaar op. Ik mag mijn handen dicht knijpen  
met zulke leuke, lieve meiden.  
Nogmaals gefeliciteerd met deze prijs en op naar de voorronde van de  
Nederlandse Kampioenschappen op 17 maart in Almelo! 
 
Beeldmateriaal van deze wedstrijd is te vinden op onze website en  
social media kanalen.  
Neem dus snel een kijkje om een nog beter beeld van deze dag te krijgen. 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/SVDwarres 
 
Instagram 
https://www.instagram.com/svdwarres/  
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