
 

JURYRAPPORT 
 

 

Deelnemer: 2. D’n Hab (Maasbree) 

Groepsnaam: Spaanse dans 

Categorie: Show mini’s 
 

Totaal aantal deelnemers:  7 
 

 

Beoordeling: 
Choreografie: 34 

Uitstraling: 32 

Synchroniteit: 32 

Afwerking: 33 
 

In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 160 punten te halen. 

 

Geeïndigd op de 2de plaats met een 

totaalscore van 131 punten. 
 

 

Tips: 
Formatie, naar publiek kijken, strek je voeten en hou je energie 

vast. 
 

Tops: 
Gebruik van waaier en rokken, leuke choreografie, veel 

afwisseling, grote bewegingen, mooi gestrekte armen, goed 

podium gebruik. 
  



 

JURYRAPPORT 
 

 

Deelnemer: 5. D’n Hab (Maasbree) 

Groepsnaam: Disco 

Categorie: Show mini’s 
 

Totaal aantal deelnemers:  7 
 

 

Beoordeling: 
Choreografie: 32,5 

Uitstraling: 31,5 

Synchroniteit: 32,5 

Afwerking: 33 
 

In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 160 punten te halen. 

 

Geeïndigd op de 3de plaats met een 

totaalscore van 129,5 punten. 
 

 

Tips: 
Probeer soms wat zekerder over te komen. 
 

Tops: 
Voeten gestrekt, goed met pruik, leuke choreo, veel swing, 

variatie, mooie afwerking armen, leuke figuren, veel verschillende 

armbewegingen. 
  



 

JURYRAPPORT 
 

 

Deelnemer: 1. D’n Hab (Maasbree) 

Groepsnaam: solo; Elke Hermans 

Categorie: Show senioren 
 

Totaal aantal deelnemers:  5 
 

 

Beoordeling: 
Choreografie: 25,5 

Uitstraling: 25,5 

Synchroniteit: 25,5 

Afwerking: 26 
 

In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 120 punten te halen. 

 

Geeïndigd op de 4de plaats met een 

totaalscore van 102,5 punten. 
 

 

Tips: 
Train op je danstechniek, pirouette meer vaart, blijf benen en 

voeten strekken, mag meer swingen, probeer hele podium te 

gebruiken. 
 

Tops: 
Mooie strakke bewegingen, grondwerk, split, pirouette en 

déboulee goed, wat een lef, power, danstechnische elementen 

erin, goede bewegingen. 
  



 

JURYRAPPORT 
 

 

Deelnemer: 6. D’n Hab (Maasbree) 

Groepsnaam: Move it! 

Categorie: Show senioren 
 

Totaal aantal deelnemers:  5 
 

 

Beoordeling: 
Choreografie: 24,5 

Uitstraling: 26 

Synchroniteit: 27 

Afwerking: 25,5 
 

In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 120 punten te halen. 

 

Geeïndigd op de 2de plaats met een 

totaalscore van 103 punten. 
 

 

Tips: 
Geen grondwerk, blijf netjes werken, ga uitdagingen zoeken in 

moeilijkere technische figuren, probeer gelijk te gaan, probeer 

meer podium te gebruiken. 
 

Tops: 
Grote groep, strakke armen, leuke figuren, als je oploopt zorg dat 

je gelijk gaat in de maat van de muziek, lekkere energie, 

diversiteit, mooie groep. 
 


