
INFODOCUMENT COMPETITIE KLAS 
 
 
Studio Minnes Competitie klas olv Jitse Derreveaux  
 
Doel  
In de competitie klas wordt, met oog op competities, ingezet op 
podiumpresence, het ontwikkelen van performance skills, uitstraling, durf en 
danstechniek. Door deelname aan wedstrijden krijgen de leerlingen de kans 
om nog meer podiumervaring op te doen en te streven naar een hoger niveau. 
Docente Jitse Derreveaux, neemt de leiding voor deze klas. Liesbet Minne en 
Jeroen Hofmans nemen hier een assisterende rol in en ondersteunen haar 
werk op vlak van expressie en techniek, alvorens de leerlingen het podium op 
gaan.  
 
Aanpak 
2 x per maand komen alle leerlingen van de competitie klas op zondag samen 
om de choreografieën in te studeren en te repeteren. Tijdens deze intensieve 
lesmomenten krijgen de leerlingen de kans om zich, naast professionalisering 
tijdens de reguliere lessen, optimaal voor te bereiden op een wedstrijd. De 
competitie lessen gaan door op zondag van 10u - 13u (dagen werden opgelijst 
in de kalender). Tijdens de eerste twee uren van een competitie les wordt 
intensief gewerkt aan het aanleren en instuderen van groeps choreografieën. 
Het laatste uur (12u-13u) zal steeds ingezet worden om specifiek naar een 
wedstrijd toe te trainen (groepstraining, solo/duo training , verfijning van 
bewegingen of isolaties). 
Elke leerling die minimum 5 jaar danservaring heeft, mag de competitie lessen 
bijwonen. Elke leerling die een grote motivatie toont en meer uren per week wil 
dansen, krijgt dus ook de kans om aan deze lessenreeks deel te nemen: er 
wordt geen auditie georganiseerd voor deze klas.  
Omdat het wel belangrijk is dat we voor specifieke wedstrijden een team 
hebben dat zeer consequent aanwezig is en repeteert om zo tot een sterk 
eindresultaat te komen, een team waarop we kunnen rekenen en die met veel 
inzet de school vertegenwoordigt, hebben we ervoor gekozen om de 
competitie klas in te delen in een A- stroom en een B- stroom.  
   
 

                                   



 
 
Elke danser beslist voor zichzelf bij welke stroom hij zich wil aansluiten maar: 
 
De leerlingen van de A – stroom: 

-  zijn de kern van de competitie klas, op deze mensen 
            kunnen we altijd rekenen voor wedstrijden  

-  zijn elke les aanwezig (bij uitzondering van 1 les per semester wegens 
ziekte, schoolreis, dringende reden..)  

- houden zich steeds vrij om deel te nemen aan voorop 
gestelde wedstrijden (data worden steeds zo snel mogelijk meegedeeld)  

- zetten zich steeds in, zonder  met zekerheid te weten of ze al dan niet 
geselecteerd worden voor een vooropgestelde wedstrijd  

 
De leerlingen van de B – stroom: 

-  kunnen alle lessen volgen en krijgen de kans om de choreografieën 
aangeleerd te krijgen, zo evolueren ze als danser en performer  

- mogen de choreografieën, (indien de choreografieën passend zijn en 
geselecteerd werden voor een toonmoment), steeds tijdens 
toonmomenten dansen   

- hoeven niet perse elke les aanwezig te zijn  
 
TIP: Weet je van jezelf dat je niet telkens aanwezig kan zijn? Is het niet mogelijk 
om tijd vrij maakt om deel te nemen aan wedstrijden? Kies dan bij aanvang 
voor de B stroom. Hou er wel rekening mee dat mensen uit de B stroom 
mogelijks niet geselecteerd zullen worden om deel te nemen aan wedstrijden. 
Echter, ze worden wel begeleid, gecorrigeerd en als volwaardig lid van de 
groep aanschouwt.  
 
Let op: Tijdens het jaar kunnen erg gemotiveerde leerlingen uit de B-stroom 
op verzoek van de docent binnen de A-stroom geplaatst worden. Dit geldt ook 
omgekeerd naargelang de attitude van de leerling. Hardwerkende leerlingen 
belonen we graag! 
 
   
 
 
 

 
 
 



Wedstrijd info  
Wedstrijden vinden meestal op zondagen plaats. Zo interfereren ze niet met 
de lessen op zaterdag. De data van de wedstrijd wordt 1 maand op voorhand 
meegedeeld. Dit zal gebeuren in de nieuwe whatsapp groep “ COMPETITIE 
KLAS A-STROOM”.  
Ter info: Ondertussen worden in België en Nederland verschillende 
wedstrijden georganiseerd. Voor verschillende wedstrijd organisatoren is het 
organiseren van een wedstrijd een financiële kwestie geworden; je betaalt veel 
voor deelname, maar de jury van de wedstrijd zijn bv vrijwilligers, die weinig 
kennis van zaken hebben.  
Docente Jitse Derreveaux kiest zorgvuldig de beste wedstrijden. Kwaliteit 
boven kwantiteit. Het is dus met gevolg zo, dat er per jaar slechts aan enkele 
wedstrijden deelgenomen wordt.  
 
Wedstrijd budget  
 Omdat studio Minne graag de wedstrijddeelname voor de leerlingen in groep 
wil financieren, zal in voorjaar 2020 een activiteit georganiseerd worden door 
en ten voordele van de competitie klas.  
Alle leerlingen die deelnemen aan de competitie klas zullen samen met de 
school deze activiteit mee uitwerken. De inhoud van de activiteit zal ook mede 
door hen, na overleg, bepaald worden. Meer info volgt later dit schooljaar.  
 
Kostprijs competitie klas  
De competitie klas bedraagt 15 lesblokken van 3 uur (45 lesuren/jaar), als je dit 
verrekend volgens de prijs van de reguliere lessen per uur komt dit (voor 
mensen die enkel deze les volgen) op 315 euro voor een volledig schooljaar 
voor leden van studio Minne. Niet-leden betalen 330 euro voor een schooljaar. 
Voor mensen met een abonnement, zit de prijs van deze klas verrekend in het 
abonnement.  Mensen met een abonnement dienen dus niets bij te betalen.  
  
Kostprijs competitie deelname 
De deelname voor een groep wordt door de school zelf gefinancierd. 
Deelname voor solo, duo, trio of kwartet wordt door de leerlingen zelf 
gefinancierd.  
 
 

   


