
 

                                                                                                      Kledingvoorschriften  

 
 
Net zoals bij voetbal, hockey of andere sporten is er voor dans ook speciale kleding. 
Juiste kleding tijdens de dans-/balletles zorgt ervoor dat de lichaamshouding en de bewegingen goed zichtbaar 

zijn. Dit geeft de docent beter de gelegenheid tot het geven van juiste correcties. Tevens zorgt het dragen van 

dezelfde kleding voor rust en gelijkheid in de groep. Daarnaast wordt de groepskleding vaak (als basis) gebruikt 

bij eventuele presentaties en optredens.  

Onderstaande, voorgeschreven groepskleding is te verkrijgen bij Anja Verbaan van Away Fashion, met wie al 

langere tijd een goede samenwerking is. Anja komt per seizoen een aantal maal naar de school, zodat u dan 

eenvoudig de juiste, benodigde kleding kunt aanschaffen. Deze data worden vooraf aangekondigd via o.a. de 

website en de dansnieuwsbrief. Bestellen kan eventueel ook via: www.away-fashion.nl 

 

Peuterdanspret/Kleuterdanskriebels 

Kleding naar eigen keuze, waarin goed/vrij te bewegen is  

Stoffen schoentjes/schoentjes met zachte zool of anti-slip sokjes  

 

Kleuterballet groep 1/2 en Kinderballet groep 2/3  

Roze balletpak met ‘schulp’randje en korte mouw, merk Papillon  

Lichtroze roze balletpanty met voet en roze leren balletschoenen  

Optioneel: roze vestje  

 

Klassiek ballet groep 4 t/m 8 

Zwart lycra balletpak zonder mouw (hemdmodel) 

Roze balletpanty met voet en roze leren balletschoenen  

Optioneel: zwart voile (wikkel)rokje, zwart vestje 

 

Klassiek ballet v.a. 13 jaar 

Zwart supplex balletpak zonder mouw (hemdmodel) met ‘rimpeltje’ 

Roze balletpanty met voet en roze canvas balletschoenen met splitzool 

Optioneel: zwart voile (wikkel)rokje of boxer, zwart vestje 

 

Dansmix 1 & 2 

Zwart lycra balletpak zonder mouw (hemdmodel) 

Zwarte balletpanty zonder voet en zwarte stoffen schoentjes* 

*Dansmix 2 (vanaf 9 jaar) lage zwarte jazzschoenen  

Optioneel: zwart voile (wikkel)rokje, zwart vestje 

 

Jongens  

Zwart of wit nauwsluitend shirt met korte mouw 

Zwarte lange katoenen broek (of legging) en zwarte balletschoenen 

 

Klassiek ballet en klassiek/modern volwassenen  

Kleding naar keuze, graag enigszins nauwsluitend   

Bij voorkeur zwarte balletschoenen, anders sokken met anti-slip zool 

 

Overig:  

Bij alle lessen de haren graag in een goed zittende (strakke) staart of opgestoken.  Bij klassiek ballet vanaf 

groep 4 de haren stevig opgestoken of in een knot. Draag tijdens de dansles geen sieraden ter bescherming  

van jezelf en anderen. Tip: noteer de naam in kleding en schoentjes.  

http://www.away-fashion.nl/

