
 

JURYRAPPORT 
 
Deelnemer : 1. D’n Hab Maasbree | groep Minioren: 
Assepoester 
Categorie  : VI Show bambino's (t/m 7 jr.) 
 
Totaal aantal deelnemers: 4 

 
Beoordeling 
Choreografie : 29,5 
Uitstraling  : 28,5 
Synchroniteit : 28 
Afwerking  : 28 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 160 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 2de plaats met een  
totaalscore van 114 punten. 
 
Tips: 
af en toe meer lachen, strakke bewegingen maken dit maakt het minder 
rommelig. Meer centreren, meer armen strekken, spacing op podium, groot 
bewegen. 
 

Tops: 
leuk thema, goed podium gebruik, leuk gedaan om als echte assepoesters 

naar prinsen te gaan, echte prinssessenbewegingen. Leuke pakjes en 

attributen, letten goed op elkaar, heel schattig thema past er helemaal bij.



 

JURYRAPPORT 
 
Deelnemer : 1. D’n Hab Maasbree | the Schoolgirls 
Categorie  : IX Show mini's duo (8 t/m 11 jr.) 
 
Totaal aantal deelnemers: 2 

 
Beoordeling 
Choreografie : 30 
Uitstraling  : 29 
Synchroniteit : 30,5 
Afwerking  : 30 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 160 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 2de plaats met een  
totaalscore van 119,5 punten. 
 
Tips: 
mag wat sneller (later goed), iets meer schoolgirls uitstralen. Wat strakker en 
overdrevener, feller dansen op de muziek, tenen strekken met grond stuk, 
meer uitstraling meet doen met de atributen. Zoek meer uitdaging in een 
andere telling, niet alles op de tel. mag meer power in. 
 

Tops: 
schoolsthema zit er goed in, mooie radslag, goede afwerking, lachen goed, 

met atributen leuk, goede synchroniteit, goede lenigheid, leuke muziek. Leuk 

begin met voorwerken, heel stoer, netjes spreidsprong. Leuke muziek, leuke 

pakjes erbij. Leuke pasjes vooral met de radslag, goed thema uitgekozen. 

orginele start, leuke uitstraling, leuke choreografie, mooi synchroom, mooi 

gestrekte benen.



 

JURYRAPPORT 
 
Deelnemer : 2. D’n Hab Maasbree | We're going to 
Ibiza 
Categorie  : VIII Show mini's B (10/11 jr.) 
 
Totaal aantal deelnemers: 5 

 
Beoordeling 
Choreografie : 31 
Uitstraling  : 31 
Synchroniteit : 31 
Afwerking  : 30 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 160 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 2de plaats met een  
totaalscore van 123 punten. 
 
Tips: 
met dit thema mag er wel gelachen worden, afwerking radslag en 
spreidspring, tenen strekken. Goed oefenen nog op de spreidsprong, de canon 
zou ik meer benutten dan op de hurken zitten. Travellen: kan veel orgineler, 
teveel lopen.  Materiaal choreo; het zijn met name bewegingen op de tel hier 
mag meer variatie in. 
 

Tops: 
vrolijke muziek, leuk thema, leuk tilfiguur, veel variatie, liedjes passen er goed 

bij. Goed de buhne vullen met zo'n grote groep, passende muziek, 

overtuigend overkomen, goede tilfiguren en radslag. Mooi gelijk maar is erg 

simpele choreo, leuke radslag in duo.



 

JURYRAPPORT 
 
Deelnemer : 4. D’n Hab Maasbree | groep Mini's: 
Circusclowntje 
Categorie  : VI Show bambino's (t/m 7 jr.) 
 
Totaal aantal deelnemers: 4 

 
Beoordeling 
Choreografie : 27,5 
Uitstraling  : 29 
Synchroniteit : 28 
Afwerking  : 28 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 160 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 3de plaats met een  
totaalscore van 112,5 punten. 
 
Tips: 
armen strekken bij zwaaien. Straal wat meer plezier uit, bij sommige zat de 
pruik voor de ogen, niet aan de kleding zitten onder het dansen. Muziek beter 
bij het thema laten passen. Grote groep, verdeel die over het podium. 
Uitstraling volhouden. Er mag meer kracht in de bewegingen zitten. 
 

Tops: 
leuk thema, ik heb genoten alsof ik in een circus was, stoere clowns, billen 

schudden goed, goede radslag, goede samenwerking. Leuke outfits overal aan 

gedacht, chorografie past goed in het thema. Kleding en make-up geweldig. 

Ging gelijk, goede uitstraling.



 

JURYRAPPORT 
 
Deelnemer : 5. D’n Hab Maasbree | Feel the colors 
Categorie  : XI Show junioren A (12/13 jr.) 
 
Totaal aantal deelnemers: 6 

 
Beoordeling 
Choreografie : 28,5 
Uitstraling  : 27,5 
Synchroniteit : 29,5 
Afwerking  : 29 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 160 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 3de plaats met een  
totaalscore van 114,5 punten. 
 
Tips: 
pasjes goed afmaken, mag meer overdreven en strakker. Werken aan de 
spreidsprong, let op uitstraling, afwerking radslag, tenen strekken, bewegingen 
wat strakker, let op dat het niet te eentonig word. Benen strekken bij de 
radslag, jammer dat er niet meer kleuren in kwamen, goed tellen, mag 
moeilijker. Waarom "feel the colers"? jullie staan in het zwart/mintgroen. 
opkomst was een beetje energieloos, lachen! benen strekken, vrij simpele 
choreo. 
 

Tops: 
strakke armen, lekkere grote groep, goed gebruik podium, lifts, leuk einde. 

Leuke dans dames! Mooi tilfiguur. Optillen heel mooi en goed, passen goed op 

de muziek. 


