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Update Wintershow 
Het is onzeker dat het doorgaat nu er een harde lockdown dreigt, maar we hopen nog steeds op 
een klein wonder. Op 23 januari 2022 staat onze Wintershow in de flitsende schijnwerpers van de 
filmwereld. We zijn nu al benieuwd naar al die geweldige dansoptredens! Helaas moeten we 
wachten op de maatregelen die tegen die tijd gelden om te kunnen bepalen of de show mag 
doorgaan of niet. Intussen bereiden we ons voor op 23 januari of voor later. Er zijn twee 
scenario’s: 
 
Scenario 1: De maatregelen laten het toe dat de show plaatsvindt in een volle zaal, dus zonder  
1,5 m afstand, zoals nu geldt in de theaters. Het publiek wordt dan om de coronacheck app 
gevraagd. Aangezien we dit niet aan de dansers hoeven te vragen en afstand houden achter de 
schermen moeilijk is zouden wij het zeer op prijs stellen dat alle dansers een zelftest doen, 
voordat ze naar het theater komen. Bij klachten geldt dan ook: blijf thuis en laat je testen.  
 
Scenario 2: Laten de coronamaatregelen het niet toe om een show te organiseren, dan zullen we 
de show zeer waarschijnlijk verplaatsen naar een latere datum. De reeds gekochte kaarten blijven 
geldig en worden automatisch doorgezet naar de nieuwe datum.  
 
Natuurlijk informeren we je hierover zodra we weten welk scenario het wordt. Hoe dan ook gaan 
we een keer op het podium stralen. 
 

In deze nieuwsbrief lees je meer over de Wintershow, de Grote Clubactie en de data voor de 
wedstrijden en Dance2demo’s. Het bestuur neemt je mee in de visie van Dance Barendrecht. 
Ook de maandchallenge en een korte terugblik op onze feestelijke activiteiten mogen niet 
ontbreken.  

Opbrengst Grote Clubactie 

Dankzij jullie geweldige inspanningen hebben we ons 
doel gehaald met de Grote Clubactie! Dat betekent dat 
wij een supergaaf verenigingsfeest gaan organiseren ter 
ere van ons 1-jarige bestaan. Meer informatie volgt!  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
Data voor wedstrijden en Dance2Demo’s 
 
Dance Barendrecht heeft zich weer aangemeld voor de wedstrijden en de Dance2demo’s. We 
mochten nu slechts onze voorkeuren doorgeven. Later wordt de definitieve datum bekend gemaakt. 
Graag alle data vast onder voorbehoud in je agenda zetten!  
 
Wedstrijden 

 Optie 1 Optie 2 Optie 3  
D t/m 9 Waddinxveen 

Zondag 10 april 
Waddinxveen  
Zaterdag 9 april 

Twello 
Zondag 3 april  D t/m 13 

D t/m 16 
D 16+ 
C t/m 13 
C t/m 16 
B t/m 19 
B 20 + 
A 20+ 

 
 
 Dance2Demo 

Team  Optie 1 Optie 2 Optie 3  
Recreatie 1 Krimpen a/d IJssel 

Zondag 22 mei  
Krimpen a/d IJssel 
Zaterdag 21 mei  

Waddinxveen  
Zaterdag 10 april Recreatie 2 

Recreatie 3 
Recreatie 4 Krimpen a/d IJssel 

Zaterdag 21 mei  
Krimpen a/d IJssel 
Zondag 22 mei  

Waddinxveen  
Zaterdag 9 april Recreatie 5 

Recreatie 6 
Streetdance 1 
Streetdance 2 
Dames 
D t/m 13 
D t/m 16 Krimpen a/d IJssel 

Zondag 22 mei 
Krimpen a/d IJssel 
Zaterdag 21 mei 

Waddinxveen  
Zaterdag 10 april 

D 16+ Krimpen a/d IJssel 
Zaterdag 21 mei  

Krimpen a/d IJssel 
Zondag 22 mei  

Waddinxveen  
Zaterdag 9 april 

C t/m 13 Krimpen a/d IJssel 
Zondag 22 mei  

Krimpen a/d IJssel 
Zaterdag 21 mei  

Waddinxveen 
Zaterdag 10 april C t/m 16 

B t/m 19 
B 20 + Krimpen a/d IJssel 

Zaterdag 21 mei  
Krimpen a/d IJssel 
Zondag 22 mei  

Waddinxveen  
Zaterdag 9 april 

A 20+ Krimpen a/d IJssel 
Zondag 22 mei 

Krimpen a/d IJssel 
Zaterdag 21 mei 

Waddinxveen  
Zaterdag 10 april 

 



 

 

 

 

Visie 

In een eerdere nieuwsbrief deelden we ons Dance Barendrecht visie document. Elk kwartaal zetten 
we een thema centraal. Het thema van het vierde kwartaal was kwaliteit. En dat geldt natuurlijk ook 
voor onze dansleiding. Om hier invulling aan te geven heeft de dansleiding een zeer waardevolle 
opleidingsdag gehad waarin aandacht is besteed aan diverse thema’s om een nog betere train(st)er 
te worden. Zo heeft de leiding inspiratie opgedaan bij elkaar en is er uitgebreid gewerkt aan het 
thema sportief coachen en differentiëren.  

Het thema van het eerste kwartaal van 2022 wordt plezier! In de Wintershow zullen alle dansers 
laten zien hoeveel plezier zij beleven aan dansen. Ook starten de voorbereidingen voor het Dance 
Barendrecht verenigingsfeest.  

 

 

Dance Barendrecht Challenge van de maand 

All I want for Christmaaas…  
Maak met jouw team een originele en leuke kerstfoto of -video! 

 

 

Terugblik op onze feestelijke activiteiten 

Het echte verenigingsgevoel begint te groeien! We blikken terug op een griezelig geslaagd 
halloweenfeest en een gezellig sinterklaasfeest. Het uitdelen van de Dance Barendrecht vesten en 
panda knuffels maakte dit verenigingsgevoel compleet! Bekijk onze socials voor een sfeerimpressie.  

 

 

 

 

 

 

 


