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Nieuwsbrief oefenwedstrijden zondag 6 maart 2016 in Nieuwegein
Zondag 6 maart is het zover. De eerste wedstrijden van dit jaar. Alle 4 de selectiegroepen gaan erheen. Het wordt
een lange, maar zeker ook een gezellige en sportieve dag.
Oefenwedstrijden
We noemen deze wedstrijden ‘oefenwedstrijden’ omdat het geen officiële voorronde van het NK is. Wel zullen er
veel groepen zijn die we ook gaan tegenkomen op de voorronde. Er zijn wel prijzen te verdienen, maar de uitslag
van deze dag heeft op geen 1 manier invloed op de scores van de voorrondes. Het merendeel van de jury zal ook
gaan jureren op de officiële voorrondes. Helaas mag de leiding niet na afloop vragen aan de jury waar nog aan
gewerkt moet worden (dat mag wel op de voorrondes)
Zwemmen
De groepen die gedanst hebben mogen daarna (als de 3 K’dans-groepen in de ochtend zijn geweest) zwemmen in
het mooie zwembad. Het zwemmen mag tussen 13.00 en 16.00 uur, want op dat moment dansen er geen
groepen van K'dans. Let op! Amanda en Karin zijn zelf de hele dag in de gymzaal, dus wij kunnen niet in het
zwembad aanwezig zijn om een oogje op de meiden te houden. De entree van het zwembad is € 3,65.
Tijdschema
7.45 uur
9.30 uur
9.45 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.45 uur
12.30 uur
13.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
16.15 uur
17.00 uur
18.15 uur

Vertrek bus bij Klaverhal
Vloerverkennen 3 ochtendgroepen
Opmars, alle groepen
Start wedstrijd
ongeveer Pr. nr. 13 C t/m 13 (Shakira)
ongeveer Pr.nr. 22 B t/m 19 (Queen)
ongeveer Pr.nr.30 B t/m 16 (Tarzan)
Pauze
Vloerverkennen A 20 e.o.
Start middagwedstrijd
ongeveer Pr.nr 56 A 20 e.o. (Friction)
Prijsuitreiking alle groepen
Ongeveer terug in Zoeterwoude

Bus
We gaan allemaal met de bus. Ik ga er vanuit dat iedereen heen en terug gaat met de bus. Ik vraag weer een
bijdrage van €8,- per persoon. Graag meenemen op de dag zelf. Er zijn nog een paar plekken over voor
supporters in de bus. Opgeven graag z.s.m. via de mail.
Adres en toegangsprijs
Een kaartje kost voor iedereen die komt kijken €5,-.
Merweplein
3432 GN Nieuwegein
030-6046475
Parkeren
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Zwembad
Sporthal Merwestein beschikt over een zwembad die tijdens de wedstrijd geopend is.
De toegangsprijs bedraagt wanneer je een stempel of kaartje van de wedstrijd kunt laten zien: € 3,65
Kleding en haren
De broeken, tops en schoentjes zijn bijna binnen en ontvangen jullie zsm. Veel mensen hebben nog niet betaald
voor de kleding. Doe dit ajb zo snel mogelijk!
De vesten kunnen vanaf deze week gepast worden. Doe dit ook zsm. De prijs is €25,- voor een kinder-maat en
€30,- voor een volwassen-maat. Doe dit geld in een envelop met de naam erop of stort het op de privérekening
van Karin. We zorgen er natuurlijk voor dat we de vesten hebben voor de wedstrijd in Nieuwegein.
Details over het kapsel van de wedstrijddans krijgen jullie nog te horen.

Wat moet je meenemen
-Natuurlijk genoeg te drinken/eten/snoepen en €8,- voor de bus.
-Je danskleding en K’dans-vest!!!
-Draag een zwarte bh of top onder je top of doorzichtige bandjes. Controleer thuis even of je bandjes er niet onder
vandaag komen en anders even vast maken met een elastiekje of touwtje.(geen speldje!)
-Make-up: allemaal mascara op en ook oogpotlood. In de sporthal doen we nog extra oogschaduw op.
-borstel enz. eventueel spiegel
‘Extra’ training.
Niet vergeten: de extra trainingen
Vrijdag 19 februari
C t/m 13 van Amanda van 16.30-18.00 uur
B t/m 19 jaar van Amanda van 18.00-19.30 uur
In de voorjaarsvakantie (22 en 29 februari) gaan de trainingen op maandag van Amanda door op de gewone tijd.
De B t/m 16 heeft geen training op 23 februari.
De A 20 e.o. op woensdag 24 februari van 18.30-20.30 uur.
In de week van 29 februari t/m 4 maart gaan alle trainingen van K’dans door op de gewone tijd
Zondag 28 februari
9.15-11.00
A 20 jaar e.o.
10.45-12.15
B t/m 16
12.00-13.30
C t/m 13
13.15-15.00
B t/m 19
Vrijdag 4 maart
17.45-18.45 uur
18.15-19.30 uur

C t/m 13 en B t/m 16
B t/m 19 en A 20 e.o.

Informatie voorrondes Waalwijk zaterdag 9 april
Op dit moment heb ik nog helemaal geen informatie over de voorronde in Waalwijk.
Het zal wel weer de hele dag zijn en we gaan dan ook met de bus.
Na afloop sluiten we weer gezellig met elkaar af door samen te gaan eten.

