
 

 

LEEFTIJDSCATEGORIEEN NNKS 2022/2023 
 

Streetdance / Hip Hop 

 

 Beginners Gevorderd Vergevorderd 

1 t/m 8 jaar t/m 8 jaar - 

2 9 t/m 10 jaar 9 t/m 10 jaar - 

3 11 t/m 12 jaar 11 t/m 12 jaar t/m 12 jaar 

4 13 t/m 15 jaar 13 t/m 15 jaar 13 t/m 15 jaar 

5 16 t/m 18 jaar 16 t/m 18 jaar 16 t/m 18 jaar 

6 19 jaar en ouder 19 jaar en ouder 19 jaar en ouder 

 

Showdance / Modern Jazzdance 

 

 Beginners Gevorderd 

1 t/m 9 jaar t/m 9 jaar 

2 10 t/m 12 jaar 10 t/m 12 jaar 

3 13 t/m 17 jaar 13 t/m 17 jaar 

4 18 jaar en ouder 18 jaar en ouder 

 

Hoe deel ik mijn team in op het juiste niveau? 

 

• Streetdance-Hiphop | beginners 

De beginners zijn uitsluitend voor teams die 1 keer per week ‘recreatief’ trainen en 

waarvan de dansers niet middels een selectie of auditie bij elkaar zijn gebracht. Het 

zijn vaak teams waarbij gedurende het hele seizoen nieuwe dansers kunnen 

instromen (zogenaamde ‘open’ groepen). Deze teams zijn wisselend van 

samenstelling waardoor er dansers zijn met weinig tot geen danservaring. Traint je 

team 2 keer per week of meer en/of hebben ze wedstrijdervaring óf zijn dansers 

middels een selectie/auditie bij elkaar gebracht, dan spreek je niet meer over een 

recreatieniveau, maar over gevorderd of vergevorderd niveau. 

 

• Streetdance-Hiphop | gevorderd 

Een gevorderd dansteam is een team waarvan het niveau hoger ligt dan bij een 

team uit het beginnersniveau, maar lager dan bij een vergevorderd team. Voor een 

gevorderd team ben je (net zoals bij een vergevorderd team) geselecteerd. De 

meeste dansers in dit team hebben al wedstrijd of podium ervaring, ze trainen 

meestal vaker dan een beginners team op en de lat (om te presenteren) ligt hoger. 

 

• Streetdance-Hiphop | vergevorderd 

Een vergevorderd team is een team waarbij de dansers - net zoals bij een gevorderd 

team - gekozen zijn, maar waarbij er nog vaker en/of meer professioneel wordt 

getraind. De prestatielat ligt nóg iets hoger dan bij de gevorderde teams. 

 

• Showdance | beginners  

In de categorie ‘showdance beginners’ plaats je een team wanneer men gedurende 

het hele seizoen bij zo’n team kan instromen (zogenaamde ‘open’ groepen). Deze 

teams zijn wisselend van samenstelling waardoor er dansers meedoen met weinig 

tot geen dans en wedstrijdervaring. Deze dansers zijn niet geselecteerd voor dit 

team en trainen recreatief 1 keer per week. 

  



 

 

 

• Showdance | gevorderd 

In de categorie ‘showdance gevorderd’ plaats je een team wanneer een team 

bestaat uit dansers die gekozen óf geselecteerd zijn en waarbij er vaker en/of meer 

professioneel wordt getraind. In de categorie ‘showdance gevorderd’ beheersen de 

teams duidelijk een beter niveau dan de teams bij de categorie ‘showdance 

beginners’. Gevorderde teams hebben over het algemeen ook meer wedstrijd- en 

podiumervaring. 

 

• Modern- Jazzdance | beginners  

In de categorie ‘showdance beginners’ plaats je een team wanneer men gedurende 

het hele seizoen bij zo’n team kan instromen (zogenaamde ‘open’ groepen). Deze 

teams zijn wisselend van samenstelling waardoor er dansers meedoen met weinig 

tot geen dans en wedstrijdervaring. Deze dansers zijn niet geselecteerd voor dit 

team en trainen recreatief 1 keer per week. 

 

• Modern- Jazzdance | gevorderd 

In de categorie ‘showdance gevorderd’ plaats je een team wanneer een team 

bestaat uit dansers die gekozen óf geselecteerd zijn en waarbij er vaker en/of meer 

professioneel wordt getraind. In de categorie ‘showdance gevorderd’ beheersen de 

teams duidelijk een beter niveau dan de teams bij de categorie ‘showdance 

beginners’. Gevorderde teams hebben over het algemeen ook meer wedstrijd- en 

podiumervaring. 

 

  


