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Allereerst hopen we dat iedereen onder jullie nog in  

goede gezondheid verkeerd. 

 

Ongeveer een maand geleden kregen we te horen dat het coronavirus zich 

ook in Europa aan het verspreiden was. Wat toen nog lachwekkend 

weggewuifd werd als een “griepje”, is enkele weken later toch veranderd in 

een serieuze kwestie, wat resulteerde in het verbod op evenementen. Daarna 

drong het nog steeds niet bij alle mensen door en heeft de overheid nog 

strengere regels moeten invoeren. Dat resulteerde voor Nederland in het 

verbod op het organiseren van 

evenementen/samenscholingen t.e.m. 1 juni. 

 

In België schakelde de regering ook snel en voerde strenge maatregelen 

begin maart. Op dit moment geldt nog een verbod op het organiseren van 

evenementen/samenscholingen tot 19 april, maar we verwachten helaas dat 

deze ook verlengd zullen worden. 

 

We zijn super trots op het feit dat de meeste dansscholen heel snel hebben 

gereageerd en nu online lessen aanbieden. Hierdoor kunnen ze iedereen de 

mogelijkheid geven om te blijven dansen en contact te houden met alle 

leerlingen. 

 

Omdat we heel veel wedstrijden in Nederland en België noodgedwongen 

hebben moeten afgelasten, zijn hierover natuurlijk veel vragen gekomen, die 

we hieronder zullen proberen te beantwoorden. 

 

De antwoorden, die we hieronder zullen geven, zijn voornamelijk gebaseerd 

op de informatie die we uit betrouwbare bronnen verkregen hebben en de 

vele contactmomenten met dansscholen in binnen- en buitenland. Alles 

hangt ervan af of men de situatie onder controle kan krijgen in eigen land. 
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1. Welke wedstrijden zijn nu officieel afgelast? 

Door alle maatregelen die zijn genomen rondom het Corona virus in 

Nederland en België zijn de volgende wedstrijden officieel afgelast: Dance 

Stars BK (29/3 in Heist Op Den Berg) – Dance Stars NK (18-19/04 in Zutphen) – 

Dance Stars EK (22-24/05 in Assen). 

2. Worden er nog wedstrijden ingehaald? 

Als deze mogelijkheid er is, zullen we dit zeker doen. Alles hangt af van het 

moment dat we opnieuw mogen draaien. We hebben de draaiboeken 

klaarliggen en we kunnen heel snel schakelen om iedereen te laten weten 

wanneer er een wedstrijd is. 

Een bijkomend probleem voor België is dat Culturele centra/theaters maar 

een beperkte beschikbaarheid hebben en verenigingen uit de omgeving 

voorrang krijgen. Door het Coronavirus moeten theaters ook 

noodgedwongen hun eigen programmatie opschuiven. Hierdoor is het voor 

ons als organisatie heel moeilijk om een theater te boeken om competities in 

te halen maar we doen ons uiterste best. 

3. We hebben al hotel geboekt.. 

Hierover kun je het beste zelf contact opnemen met het hotel. 

4. Krijgen we de gekochte kaartjes terugbetaald? 

Alhoewel er sprake is van overmacht, willen we natuurlijk niemand in de kou 

laten staan. De kaartjes die gekocht zijn zullen dan ook doorgeschoven 

worden naar hetzelfde evenement volgend jaar. Mocht je dan niet kunnen, 

kan het ook naar een ander gelijkwaardig evenement omgezet worden. Kan 

je echt niet aanwezig zijn bij onze competities volgend seizoen dan kunnen 

we een uitzondering maken en het geld van de gekochte tickets terugstorten. 

Vanaf mei 2021 kan je hiervoor dan een aanvraag doen via mail naar 

info@dancestarscompetitions.com. 

We hopen natuurlijk op jullie begrip en dat we de tickets niet hoeven terug te 

betalen. 

Op deze manier komt onze organisatie niet in gevaar en kunnen we in de 

toekomst blijven draaien. 

 

5. Gaan de wedstrijden in Slagharen en Bobbejaanland door? 
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We moeten natuurlijk positief blijven en ervan uitgaan dat deze 

gewoon kunnen plaatsvinden. Dus geef je gerust op. We zullen de facturen 

voor de dansers pas opmaken op het laatste moment (indien je niet via 

paypal kan betalen). 

Verwachtingen 

 

We verwachten dat er nationaal vanaf de zomervakantie 

samenkomsten/kleinschalige evenementen mogen plaatsvinden, maar 

internationaal waarschijnlijk pas na de zomervakantie. Daar elk land op zijn 

eigen manier de situatie onder controle probeert te krijgen, maar het afhangt 

van de snelheid waarmee het land hierin slaagt, zal het tot op het laatste 

moment onduidelijk zijn of EK’s en WK’s mogen doorgaan. 

 

We gaan er in ieder geval vanuit dat de dansscholen eind augustus/begin 

september gewoon weer kunnen starten met het geven van danslessen en 

dat we uiterlijk eind oktober weer kunnen starten met de wedstrijden. 

Mochten we de mogelijkheid hebben, kan het dus zijn dat we in het najaar 

enige wedstrijden willen inhalen. 

 

We hopen dat we jullie met deze brief voldoende geïnformeerd hebben, 

mocht je nog vragen hebben aarzel niet om ons te contacteren. Mocht je als 

ouder of danser vragen hebben, graag dit via je dansschool laten lopen. 

Op deze manier kan er centraal gereageerd worden. 

 

Blijf gezond! 

 


