
 

JURYRAPPORT  
Gardefestival 2016 

 
Deelnemer : 2. D’n Hab Maasbree | De minioren 
Dans: Regendans 
Categorie  : Show mini's A (8/9 jr.) 
 
Totaal aantal deelnemers: 4 

 
Beoordeling 
Choreografie : 22 
Uitstraling  : 23,5 
Synchroniteit : 22 
Afwerking  : 21 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 120 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 3e plaats met een  
totaalscore van 88,5 punten. 
 
Tips: 
Blijf werken en synchroniteit. Veel lopen + stilstaan, meer pasjes (dans). 
Kennis van de dans. Overgangen in de muziek wat cru? 
 

Tops: 
Knappe radslagen. Mooi al die armen gestrekt. Leuk thema. Leuke kleding. 

Gezellige opkomst. Saffriduo mix! Begeleide radslag. Goede afwisseling in 

figuren.



 

JURYRAPPORT  
Gardefestival 2016 

 
Deelnemer : 4. D’n Hab Maasbree | De 
feestvarkentjes 
Categorie  : Show bambino's (t/m 7 jr.) 
 
Totaal aantal deelnemers: 5 

 
Beoordeling 
Choreografie : 24,5 
Uitstraling  : 23,5 
Synchroniteit : 24 
Afwerking  : 25 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 120 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 1ste plaats met een  
totaalscore van 97 punten. 
 
Tips: 
Probeer geen gardepasjes (beengooien) te gebruiken 
 

Tops: 
Vrolijk! Leuke opkomst, pittig. Choreo passend bij de leeftijd. Bodycontact: 

goed. Leuke eindstand. Mooi synchroom. Swingend. Strakke armen.



 

JURYRAPPORT  
Gardefestival 2016 

 
Deelnemer : 2. D’n Hab Maasbree | Soldiers 
Categorie  : Show junioren (12 t/m 15 jr.) 
 
Totaal aantal deelnemers: 7 

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

 
Geëindigd op de 2e plaats met een  
totaalscore van 94,5 punten. 
 
Tips: 
ik miste de uitstraling een beetje, gelijke been beginnen (marcheren) 
muziekmix mag wat vloeiender overlopen, probeer enthousiast en trots te 
dansen. 
 

Tops: 
stoere dans, goede binnenkomer, mooie grote groep,afwisseling in figuren en 

passen, mooi eind figuur.



 

JURYRAPPORT  
Gardefestival 2016 

 
Deelnemer : 5. D’n Hab Maasbree | Fly Away 
Categorie  : Show junioren (12 t/m 15 jr.) 
 
Totaal aantal deelnemers: 7 

 
Beoordeling 
Choreografie : 23,5 
Uitstraling  : 22,5 
Synchroniteit : 25 
Afwerking  : 24,5 
 
In totaal (alle juryleden samen) was het mogelijk om 120 punten te halen. 

 
Geëindigd op de 1ste plaats met een  
totaalscore van 95,5 punten. 
 
Tips: 
let op de opstelling, probeer rijen recht te houden, houd armwerk gelijk. 
 

Tops: 
verschil van hoogte, mooi de armen gestrekt, mooie kledin, gaat gelijk, leuk 

thema, power in de groep, eindstand geweldig! 


