
DANSKLEDIJ TERPSICHORE  
 

Deze danskledij is te verkrijgen bij oa.:  
-‐ Danskledij (maillots, zwarte shorts, collants, haarnetjes…): JEBA, boomstraat 27 Bornem (tel.: 03/774 03 39) 
-‐ Ballet- en hiphopschoenen voor meisjes en jongens: SIESTA, rijksweg 56 Bornem (tel.: 03/889 13 28) 
-‐ Danskledij van Terpsichore (marcellekes, danstassen, broeken, pulls, T-shirts): Terpsichore (tel.: 03/288 47 49) 

 
BEGINNERS (A) & MIDDENGROEP (B) 
Peuter-, kleuterdans, prédans, moderne & hedendaagse dans 
Peuters (1e kleuterklas) Meisjes: roze académique (danspak in één geheel met korte mouwen en lange pijpen - rokjes zijn eventueel 

toegelaten), balletschoentjes (niet verplicht), sokken of blote voeten, roze beenverwarmers (niet verplicht), 
haar in een staart en strak naar achter met schuivertjes 
Jongens: zwarte short, witte effen T-shirt, sokken of blote voeten 

Kleuters (2e en 3e kleuterklas) Meisjes: roze académique (danspak in één geheel met korte mouwen en lange pijpen - rokjes zijn eventueel 
toegelaten), balletschoentjes (niet verplicht), sokken of blote voeten, roze beenverwarmers (niet verplicht), 
haar in een staart en strak naar achter met schuivertjes 
Jongens: zwarte short, witte effen T-shirt, sokken of blote voeten 

Prédans 6-7 jaar 
 
 
 

Meisjes: roze académique (danspak in één geheel met korte mouwen en lange pijpen - rokjes zijn niet 
toegelaten), balletschoentjes (niet verplicht), sokken of blote voeten, roze beenverwarmers (niet verplicht), 
haar in een staart en strak naar achter met schuivertjes 
Jongens: zwarte short, witte effen T-shirt, sokken of blote voeten 

8-9j AB moderne dans (3e en 4e 
leerjaar) 

Meisjes: blauwe académique (danspak in één geheel met korte mouwen en lange pijpen - rokjes zijn niet 
toegelaten), blote voeten, haar in een staart en strak naar achter met schuivertjes 
Jongens: zwarte short, wit effen marcelleke of T-shirt, blote voeten  

10-11j AB moderne dans (5e en 
6e leerjaar) 

Meisjes: zwarte maillot met spaghetti-bandjes, zwarte collants zonder voet, blote voeten, haar in staart en 
strak naar achter met schuivertjes, zwart aansluitende short (over collants) 
Jongens: zwarte short, wit effen marcelleke of T-shirt, blote voeten 

13-18j AB hedendaagse dans  Meisjes: zwart marcelleke, zwarte collants zonder voet, zwarte aansluitende short (boven collants), blote 
voeten, haar in staart en strak naar achter met schuivertjes  
Jongens: zwarte joggingsbroek, zwart effen marcelleke of T-shirt, blote voeten 

 
 
 



Klassieke dans  
Klassieke dans KD3 & KD4  Meisjes: wit balletpakje met spaghetti-bandje (rokjes zijn niet toegelaten), roze collants met voet, roze 

balletschoentjes, haar in een dot en strak naar achter met schuivertjes en gel 
Jongens: zwart aansluitend shortje, zwart effen marcelleke, zwarte flats 

Klassieke dans KD5, KD6, KD7, 
KD8 & KD9 

Meisjes: zwart balletpakje met brede band (rokjes zijn niet toegelaten), roze collants met voet, roze 
balletschoentjes, haar in een dot en strak naar achter met schuivertjes en gel 
Jongens: zwart aansluitend shortje, zwart effen marcelleke, zwarte flats 

Klassieke dans KD10, KD11 & 
KD12 

Meisjes: zwart balletpakje met brede band (rokjes zijn niet toegelaten), zwart aansluitende short (over 
collants), roze collants met voet, roze balletschoentjes, haar in een dot en strak naar achter met schuivertjes 
en gel 
Jongens: zwart aansluitend shortje, zwart effen marcelleke, zwarte flats 

Hiphop  
Hiphop 8-9j AB 
Hiphop 10-11j AB 
Hiphop 13-18j AB 
Pré-break 
Breakdance (8-18j) 

Meisjes: zwarte T-shirt of marcelleke, losse en beweegbare joggingsbroek of short (geen jeans), degelijke 
sport- of vrijetijdsschoenen die enkel voor binnen gebruikt worden en met een zwarte, grijze of donkere 
onderzool (witte onderzolen zijn niet toegelaten), haar in staart en strak naar achter met schuivertjes 
Jongens: zwarte T-shirt of marcelleke, losse en beweegbare joggingsbroek of short (geen jeans), degelijke 
sport- of vrijetijdsschoenen die enkel voor binnen gebruikt worden en met een zwarte, grijze of donkere 
onderzool (witte onderzolen zijn niet toegelaten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEVORDERDEN (C): 
Opleiding 1A, 1B & 2 Meisjes: blauwe académique (danspak uit één geheel met korte mouwen en lange pijpen), blote voeten, 

haar in staart en strak naar achter met schuivertjes en gel 
Jongens: wit marcelleke, zwart aansluitend shortje, blote voeten 

Préselectie Meisjes: zwarte maillot met spaghetti-bandjes, zwarte collants zonder voet, blote voeten, haar in staart en 
strak naar achter met schuivertjes en gel (short is niet toegelaten) 
Jongens: wit marcelleke, zwart shortje, blote voeten 

Vooropleiding, tussengroep & 
Junior Company 

Meisjes: zwart marcelleke, zwarte maillot met spaghetti-bandjes, zwarte collants zonder voet, zwarte 
aansluitende short (over collants), blote voeten, haar in staart en strak naar achter met schuivertjes en gel  
Jongens: zwart marcelleke, zwart shortje of joggingsbroek, blote voeten 

Hiphop B1 Meisjes: zwart marcelleke, joggingsbroek, degelijke sport- of vrijetijdsschoenen die enkel voor binnen 
gebruikt worden en met een zwarte, grijze of donkere onderzool (witte onderzolen zijn niet toegelaten), haar 
in staart en strak naar achter met schuivertjes 
Jongens: zwart marcelleke, joggingsbroek, degelijke sport- of vrijetijdsschoenen die enkel voor binnen 
gebruikt worden en met een zwarte, grijze of donkere onderzool (witte onderzolen zijn niet toegelaten) 

JnM, hiphop B2, hiphop 
middengroep & DnM 

Meisjes: zwart marcelleke, joggingsbroek, degelijke sport- of vrijetijdsschoenen die enkel voor binnen 
gebruikt worden en met een zwarte, grijze of donkere onderzool (witte onderzolen zijn niet toegelaten), haar 
in staart en strak naar achter met schuivertjes 
Jongens: zwart marcelleke, joggingsbroek, degelijke sport- of vrijetijdsschoenen die enkel voor binnen 
gebruikt worden en met een zwarte, grijze of donkere onderzool (witte onderzolen zijn niet toegelaten) 

  


