
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN NNKS 2022/2023 
 
Inschrijven voor de NNKS 

• Vanaf 1 oktober 2022 wordt onze nieuwe website gelanceerd. Inschrijven, muziek 
uploaden, etc.  gaat in het nieuwe seizoen weer online via de nieuwe NNKS-website. 

• Kosten: 
o Dansers betalen €6,- per dans 
o Entreegeld voor het publiek is €6,- per persoon. Kinderen tot en met 3 jaar 

betalen geen entreegeld. 
 
Voorbereiding choreografie  

• De lengte van een choreografie is minimaal 2:00 minuten en maximaal 2.30 
minuten (met een in of uitloop van 10 seconden). 

• De NNKS-vloer is 12 meter breed en 10 meter diep. 
• Minimaal 5 dansers per team  

 
Aandachtspunten op de dag zelf  

• De coach meldt zich bij binnenkomst bij de infobalie. We weten dan dat je binnen 
bent en je krijgt van ons een startnummer waarmee je later je feedbackformulieren 
kunt afhalen. Bij elk startnummer ontvang je 1 coachbandje.  

• Graag minimaal 60 minuten voor je starttijd aanwezig zijn. 
• Minimaal 10 minuten voordat je in de timetable staat aangekondigd, dien je je met 

je team backstage te melden.  
• Ook bij het verlaten van de wedstrijdoppervlakte geldt: het team dient zo spoedig 

mogelijk de bühne, vloer of het podium te verlaten.  
• Zorg dat je een reserve USB (met mp3-bestanden) bij je hebt (verantwoordelijkheid 

voor de juiste kwaliteit van de muziek ligt bij de coaches).  
• Zorg er zoveel mogelijk voor dat je dansers thuis omkleden en make-up doen en 

laat sieraden en waardevolle spullen thuis.  
• De prijsuitreiking vindt plaats op de vloer en alle groepen zullen worden 

opgenoemd. We delen bekers uit bij alle teams die bij de eerste 5 zijn geëindigd.  
• De uitslag is onherroepelijk met uitzondering van rekenfouten.  
• Deelname is op eigen risico.  
• Alles wat er in de zaal, kleedkamers, op het podium en buiten de sportzaal gebeurt, 

is  op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel o.i.d. (in 
welke vorm dan ook) tijdens de gehele wedstrijd.  

• Iedere dansschool/vereniging die deelneemt aan het NNKS én bezoekers van onze  
evenementen verlenen automatisch toestemming aan de organisatie van het NNKS 
om beeldmateriaal t.b.v.de  danswedstrijd te mogen gebruiken.  

• Het spreekt voor zich dat deelnemers met respect voor elkaar en anderen 
deelnemen aan de wedstrijd.  

• Ouders mogen niet mee naar de kleedkamers, tenzij van tevoren anders 
gecommuniceerd met organisatie. 

 
Wat mag niet?  

• Muziek en/of bewegingen met agressie/ scheldwoorden/ seksuele insinuaties/  
discriminerende teksten zijn niet toegestaan. Daarnaast is het meezingen met de   
muziek ook niet toegestaan.  

• Bij streetdance is het gebruik van attributen die aan je lichaam vast hangen 
toegestaan. Attributen bij showdance en modern/jazz zijn toegestaan, mits de 
veiligheid gewaarborgd wordt en het de choreografie versterkt.  

• Het gebruik van(brand)gevaarlijke stoffen is ten strengste verboden.  
 
 
 



 

 

 
Indeling van de dansgroepen 

• Trainers/coaches verzoeken wij hun teams naar waarheid (juiste categorie + 
niveau) in te delen.  

• Als je mee wilt doen aan de finale van de NNKS, dan kijk je naar de leeftijd die de 
dansers op 1 juni 2023 hebben. Als je maar één wedstrijd wilt mee doen, dan 
geldt de leeftijd die de dansers op de betreffende wedstrijd hebben. 

• Bij 5 dansers mag er 1 ouder zijn.  
Bij 6-10 dansers mogen er 2 ouder zijn.        
Bij 11-15 dansers mogen er 3 ouder zijn.                                                         
Bij 16-20 dansers (of meer) mogen er 4 ouder zijn; dit is het maximale aantal.  

• Gedurende de wedstrijd kan de hoofdjury vragen om een leeftijdscontrole. Er wordt 
dan gevraagd naar de ID-kaarten van de dansers. 

• Mochten er in bepaalde categorieën te weinig deelnemers zijn, kunnen categorieën 
worden samengevoegd. In eerste instantie komen de niveaus bij elkaar, daarna de 
leeftijden van dezelfde dansstijl. Showdance en Modern-Jazzdance worden niet 
samengevoegd.  

• Tijdens het wedstrijdseizoen moet een team dezelfde naam behouden.  
• Wil je je plaatsen voor de finale, dan moet je minimaal tweemaal met een voorronde 

hebben meegedanst in dezelfde stijl/categorie, tenzij gepromoveerd door de jury. 
Tijdens de finale moet de samenstelling van de groep 80% gelijk zijn als bij de 
voorronden.  

• Bij twijfel mag de jury een team bij de jurytafel vragen. Een team kan na besluit 
van de jury -tijdens de wedstrijd- worden overgeplaatst naar een oudere 
leeftijdscategorie en/ of hoger niveau. Wanneer dit besloten wordt, gebeurt dit aan 
het einde van de categorie en mag het team niet nog een keer dansen of de 
hoofdjury kan dit toestaan. 

• Dansers mogen dubbel dansen, mits de coach ermee rekening houdt dat het team 
op het juiste niveau wordt ingedeeld. Meerdere dansers van 1 team kunnen niet in 
een beginners en een gevorderd team meedansen. Dubbele dansers betalen twee 
keer deelnamegeld bij 2x dansen. Driemaal dansen betekent 3 keer deelnamegeld. 
 

 


