
 

JURYRAPPORT 
 
Deelnemer : 1. D’n Hab Maasbree | Elfjes Dans 
Categorie  : Show bambino's 
 
Totaal aantal deelnemers: 3 

 
Beoordeling 
Choreografie : 21 
Uitstraling  : 22,5 
Synchroniteit : 21 
Afwerking  : 21 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 120 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 3de plaats met een  
totaalscore van 85,5 punten. 
 
Tips: 
Meer actie in het begin en lachen. Muziekmix: liedjes die iets meer op elkaar 
aansluiten. Veel samen oefenen en op elkaar letten met name op opstellingen 
→ moeilijkheidsgraad in materiaal meer aanpassen. Wat meer kennis op 
trainen van dans. 
 

Tops: 
Mooi gelijk (begin) maar zwakt wel af. Mooie pakjes, leuk gedaan. Goede 

uitstraling, schattig. Pasjes erg leuk bij thema, vrolijke meiden en veel figuren 

mooi!



 

JURYRAPPORT 
 
Deelnemer : 1. D’n Hab Maasbree | Cowgirldans 
Categorie  : Show mini's 
 
Totaal aantal deelnemers: 10 

 
Beoordeling 
Choreografie : 24 
Uitstraling  : 23,5 
Synchroniteit : 23,5 
Afwerking  : 22,5 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 120 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 5de (geen 10de plek door gelijke 
stand 7de plaats) plaats met een  
totaalscore van 93,5 punten. 
 
Tips: 
Radslag oefenen en geen handen aan de grond bij spagaat(?). Hou je energie 
vast, begin was heel krachtig en zwakt beetje af, denk aan strekken van benen 
bij radslag. Vingers en armen beter strekken, wat meer lachen. 
 

Tops: 
Strakke bewegingen en goede uitstraling. Leuke outfits, was een geheel, veel 

afwisseling in opstelling en materiaal, goede strakke opstellingen. Echte 

cowgirls, veel variatie in figuren.



 

JURYRAPPORT 
 
Deelnemer : 7. D’n Hab Maasbree | Annie 
Categorie  : Show mini's 
 
Totaal aantal deelnemers: 10 

 
Beoordeling 
Choreografie : 23,5 
Uitstraling  : 24,5 
Synchroniteit : 22,5 
Afwerking  : 23,5 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 120 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 4de (geen 10de plek door gelijke 
stand 7de plaats) plaats met een  
totaalscore van 94 punten. 
 
Tips: 
Bij radslag de benen strekken en overige pasjes ook benen strekken. Let op 
synchroniteit (was goed maar mag nog meer), mag nog meer "musical drama" 
in, als je een musical pakt gebruik de tekst dan meer. Niet praten tegen 
elkaar, staan soms te lang stil. 
 

Tops: 
Mooi gelijk, goed uitgevoerd thema en goede uitstraling. Hele goeie outfits en 

attributen, goede opkomst, zo presenteer je jezelf, super choreo en grote 

bewegers. Knallend einde!



 

JURYRAPPORT 
 
Deelnemer : 1. D’n Hab Maasbree | The Power track 
Categorie  : Show senioren 
 
Totaal aantal deelnemers: 5 

 
Beoordeling 
Choreografie : 20 
Uitstraling  : 22,5 
Synchroniteit : 24 
Afwerking  : 23 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 120 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 5de plaats met een  
totaalscore van 89,5 punten. 
 
Tips: 
Mag iets moeilijker misschien wat (meer) pirouettes? En minder op de tel, 
meer uitdaging in coördinatie. Voor senioren is de moeilijkheidsgraad wat 
laag, meer grondwerk. Mag iets meer power, moeilijkheidsgraad omhoog, 
meer uitstraling. Algemene opmerking voor alle showdansen: waarom zo 
weinig pirouettes? Mogen meer draaien in. Moeilijkheidsgraad van het 
materiaal mag meer omhoog. Minder op de tel werken, maar mag van mij 
meer met "en telling" en muziek gewerkt worden. 
 

Tops: 
Leuke outfits = af met schoenen, mooi strak, netjes afgewerkt. Strakke armen 

(netjes), bewegingen met hoofd erg goed. Netjes gelijk en strak.
 


