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De balletschoentjes, sokken en het balletpakje dienen te worden aangeschaft bij Paraddy (Witte de 

Withstraat 11A, Rotterdam) of Groen Sport (Reigerhof, Nieuwerkerk a/d IJssel). Vraag voor u de 

kleding aanschaft bij de balie welke balletschoenen en welk balletpakje aangeschaft dient te worden 

zodat de juiste worden aangeschaft!! 

Optredens: 

Als basis dient iedere leerling een zwarte legging, zwart ondergoed en joggingsbroek te hebben voor 

optredens, Voor de hiphop, house break etc. lessen ook zo donker mogelijke sportschoenen. 

 Het kledingvoorschrift tijdens lessen:  

Peuter & ouder dans: Beweegbare kleding naar keuze, voor ouders binnen schoenen. Geen kleding 

met ritsen of harde elementen die de vloer kunnen beschadigen. 

Adv/ballet : zwart spagghettibandjes balletpak, zwarte balletschoentjes, haar vast en uit het gezicht. 

 (optioneel panty/legging/rokje geen sliertenrok!/strak omslagvestje) 

 

Hiphop/street, house, breakdance, dancemix, break-out, danceworkout, special needs, 

Popping, Music-all-swing, adv/hiphop &street, Afrovibes :   

Makkelijk zittende kleding, binnenschoenen (voor optredens zo donker mogelijk ) kleding zonder ritsen 

Of harde elementen die de vloer kunnen beschadigen, eventueel zachte kniebeschermers (zwart) 

Femme Funk: Zelfde als bovenstaand met evt. hoge hakken. 

 

Modern/ Techniek/ ballet: Zwart balletpak als basis, zwarte balletschoenen, zwarte antislip sokken, 

Zwarte strakke legging/korte broek. Eventueel voor modern & techniek zwarte zachte   

kniebeschermers. In winter evt. een zwart strak vest. Voor oudere meiden evt. shirt over balletpak. 

Geen kleding met ritsen of zwarte elementen die de vloer kunnen beschadigen. 

Haar vast en uit het gezicht. (Bij ballet in een knot/opgestoken indien mogelijk) 

Jongens: Zwart hemd, zwarte korte broek (mag voetbalbroekje zijn), Zwarte anti slip sokken. evt  

Zachte zwarte kniebeschermers. 

Modern/afro Jazz: korte broek/legging, sokken/blote voeten, en shirt/vest naar keuze. 

Spitzen: Balletpakje, korte broek/legging, spitzen, haar vast (in knot indien mogelijk) 

Ballet workout & Stability: beweegbare kleding (niet te wijd zodat er goed gecorrigeerd kan worden 

door de docent. Antislip sokken of blote voeten. 

 

Selectie: Kleding modern/techniek/ballet zie bovenstaand, zwarte zachte kniebeschermers, kleding  

Hiphop/street etc.,  

FDC t-shirt, zwart ondergoed, zwart kort broekje, en donkere sneakers voor optredens.  
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