
DANSKLEDIJ TERPSICHORE  
- in beeld gebracht -  

 

 
 
 
 

 

	  

	  

GIRL: Roze académique (via oa JEBA) 
Rokjes en roze beenverwarmers mag, indien gewenst  
Blote voeten of sokken 
Haar: staart, achteruit met speldjes 
Na opwarming: T-shirts of pulls uit!	  

BOY: Witte effen T-shirt (zelf aan te kopen) 
Zwarte effen short (zelf aan te kopen) 
Blote voeten of sokken	  

	  

Peuterdans 
Kleuterdans 

Predans 

GIRL: Roze académique (via JEBA) 
Rokjes zijn NIET meer toegelaten!  
Roze beenverwarmers mogen, indien gewenst 
Blote voeten of sokken 
Haar: staart, achteruit met speldjes 
Na opwarming: T-shirt, pull en beenverwarmers uit!	  

	  GIRL: Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsichore) 
Zwarte joggingsbroek, short of legging (evt met 
belettering) (zelf aan te kopen) 
Haar: staart en uit het gezicht 
Degelijke propere sportschoenen (die geen strepen 
geven op de vloer) (zelf aan te kopen) 
BOY: Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsichore) 
Zwarte joggingsbroek of short (evt met belettering) (zelf 
aan te kopen)  
Degelijke propere sportschoenen (die geen strepen 
geven op de vloer) (zelf aan te kopen) 
 
 
Zwarte effen short 
Blote voeten of sokken	  

Prebreak 

1e, 2e & 3e kleuterklas (3-4-5 jaar) 

1e & 2e leerjaar (6-7 jaar) 

Peuterdans 
Kleuterdans 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1e-2e- 3e 
kleuterklas 

	  

3e & 4e leerjaar (8-9 jaar) 

GIRL: Blauwe académique (via JEBA) 
Blote voeten of sokken 
Haar: staart, achteruit met speldjes 
Na opwaming: T-shirt of pull uit!	  

	  

Moderne dans 

 
BOY: Witte effen marcelleke (zelf aan te kopen) 
Zwarte effen short (zelf aan te kopen) 
Blote voeten of sokken 
Na opwarming: pull uit! 
 
	  

	  

	  

 

GIRL: Wit balletpakje met spaghetti- 
bandjes (gekruist op rug, effen witte  
onderbroek) (via JEBA) 
Roze balletschoentjes en roze collants 
met voeten (via oa Molders) 
Geen rokje of shortje 
Haar: dot met dotnetje is verplicht (via  
JEBA), achteruit met speldjes 
Na opwarming: T-shirt of pull uit! 
BOY: Zwarte legging (zelf te kopen) 
Wit effen marcelleke (zelf te kopen) 
Zwarte flats (via oa Molders) 
Na opwaming: pull uit	  
	  

	   Klassieke dans 

	  GIRL: Zwart bovenstuk Terpsichore (via 
Terpsichore) 
Zwarte joggingsbroek, short of legging (evt met 
belettering) (zelf aan te kopen) 
Haar: staart en uit het gezicht 
Degelijke propere sportschoenen (zelf aan te kopen) 
Knielappen verplicht voor breakdance (oa Decatlon)	  
BOY: Zwart bovenstuk Terpsichore (via 
Terpsichore), zwarte joggingsbroek of short (evt met 
belettering) (zelf aan te kopen) 
Degelijke propere sportschoenen (die geen zwarte 
strepen geven op de vloer) (zelf aan te kopen) 
Knielappen verplicht voor breakdance (Decatlon)	  
 
 
 

Hiphop &  
Breakdance Klassieke dans 

	  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5e & 6e leerjaar (10-11 jaar) 

	  

GIRL: Zwarte maillot met brede bandjes (via 
JEBA) 
Zwarte collants zonder voet (via JEBA) 
Aansluitend zwart effen shortje (via oa JEBA) 
Blote voeten of sokken 
Haar: staart, achteruit met speldjes 
Na opwarming: T-shirt of pull uit! 
 
 
BOY: Zwart bovenstuk Terpsichore (via 
Terpsichore) 
Zwart shortje (zelf aan te kopen) 
Blote voeten of sokken 
Na opwarming: pull uit! 
 
	  

Moderne dans 

	  
GIRL: Zwarte maillot met brede bandjes  
via JEBA) 
Roze balletschoentjes (via oa Molders) en roze 
collants met voeten (via JEBA) 
Geen rokje of shortje 
Haar: dot met dotnetje is verplicht (via oa JEBA), 
achteruit met speldjes  
Na opwarming: T-shirt of pull uit! 
 
BOY: Zwart aansluiten shortje (zelf aan te kopen) 
Zwart effen marcelleke (zelf aan te kopen) 
Zwarte flats (via oa Molders)	  
 
BOY: Zwart effen marcelleke 
Zwart shortje 
Blote voeten of sokken 
	  

	  

GIRL: Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsichore) 
Zwarte joggingsbroek, short of legging (evt met belettering) 
Haar: staart en uit het gezicht 
Degelijke propere sportschoenen (die geen zwarte strepen 
geven op de vloer) (zelf aan te kopen) 
Knielappen verplicht voor breakdance (via oa Decatlon) 
	  
 
BOY: Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsichore) 
Zwarte joggingsbroek of short (evt met belettering) 
Degelijke propere sportschoenen (die geen zwarte strepen 
geven op de vloer) (zelf aan te kopen) 
Knielappen verplicht voor breakdance (via oa Decatlon) 
	  
	  
 
	  
	  

Hiphop &  
Breakdance 

Moderne dans 

Klassieke dans 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1e, 2e & 3e middelbaar (12-14 jaar) 

	  GIRL: Zwarte maillot brede bandjes (via JEBA) 
Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsichore) 
Zwarte of donkerblauwe joggingsbroek of legging 
(mag evt met belettering) (zelf aan te kopen) 
(zwarte collants zonder voet met aansluitend zwart 
effen shortje is wel nog toegelaten; via JEBA) 
Blote voeten of sokken 
Haar: staart, achteruit met speldjes 
Na opwarming: pull uit! 
BOY: Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsi.) 
Zwarte of donkerblauwe short of joggingsbroek (zelf 
aan te kopen)  
Blote voeten of sokken, na opwarming: pull uit! 
	  

Hedendaagse dans 

	  

Klassieke dans 

GIRL: Zwarte maillot met brede bandjes (via 
JEBA) 
Roze balletschoentjes (via oa Molders) en roze 
collants met voeten zijn verplicht (via JEBA) 
Aansluitend zwart effen shortje is wel toegelaten 
(via oa JEBA)  
Haar: dot met dotnetje is verplicht, achteruit met 
speldjes. Na opwarming: T-shirt of pull uit! 
 
BOY: Zwart aansluiten shortje (zelf aan te 
kopen), zwart bovenstuk Terpsichore (via 
Terpsichore), zwarte flats 
Na opwarming: pull uit!	  
 
BOY: Zwart effen marcelleke 
Zwart shortje 
Blote voeten of sokken 
	  

	  

GIRL: Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsichore) 
Zwarte of donkerblauwe joggingsbroek of legging (evt met 
belettering) (zelf aan te kopen) 
Haar: staart en uit het gezicht 
Degelijke propere sportschoenen (die geen zwarte strepen 
geven op de vloer) (zelf aan te kopen) 
Na opwaming: pull uit! 
Knielappen verplicht voor breakdance (via oa Decatlon)	  
BOY: Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsichore) 
Zwarte of donkerblauwe joggingsbroek (evt met belettering) 
(zelf aan te kopen) 
Degelijke propere sportschoenen (die geen zwarte strepen 
geven op de vloer), knielappen verplicht voor breakdance	  
	  
 
	  
	  

Hiphop &  
Breakdance 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4e, 5e & 6e middelbaar (15-18 jaar) 

	  

Hedendaagse dans 

GIRL: Zwart bovenstuk Terpsichore (via 
Terpsichore) 
Zwarte of donkerblauwe joggingsbroek of legging 
(mag evt met belettering) (zelf aan te kopen) 
(zwarte collants zonder voet met aansluitend zwart 
effen shortje is ook wel nog toegelaten in 2019-20) 
Blote voeten of sokken 
(geen maillot voor hedendaags vanaf tussengroep 1 en 15-18j AB) 
Haar: staart, achteruit met speldjes 
Na opwarming: pull uit! 
BOY: Zwart bovenstuk Terpsichore (via 
Terpsichore) 
Zwarte of donkerblauwe short of joggingsbroek 
	  

	  
GIRL: Zwarte maillot met brede bandjes (via 
JEBA) 
Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsichore) 
Roze balletschoentjes (via oa Molders) en roze 
collants met voeten (via JEBA) zijn verplicht 
Aansluitend zwart effen shortje is wel toegelaten 
Haar: dot met dotnetje is verplicht, achteruit met 
speldjes. Na opwarming: pull uit! 
BOY: Zwart aansluiten shortje of legging (zelf 
aan te kopen) 
Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsichore) 
Zwarte flats (via oa Molders) 
Na opwarming: pull uit	  
 
BOY: Zwart effen marcelleke 
Zwart shortje 
Blote voeten of sokken 
	  

Hedendaagse dans 

Klassieke dans 

	  

GIRL: Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsichore) 
Zwarte of donkerblauwe joggingsbroek of legging (evt met 
belettering) (zelf aan te kopen) 
Haar: staart en uit het gezicht 
Degelijke binnen-sportschoenen (die geen zwarte strepen op 
vloer geven) (zelf aan te kopen) 
Knielappen verplicht voor breakdance (via oa Decatlon) 
 
BOY: Zwart bovenstuk Terpsichore (via Terpsichore) 
Zwarte of donkerblauwe joggingsbroek (evt met belettering) 
(zelf aan te kopen)  
Degelijke propere sportschoenen (die geen zwarte strepen op 
vloer geven) (zelf aan te kopen) 
Knielappen verplicht voor breakdance	  
 
	  
	  



 
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: MOLDERS (vroeger: SIESTA), rijksweg 
56 Bornem (tel.: 03/889 13 28) 

-‐ Zwarte bovenstukken van Terpsichore (T-shirts, marcellekes, hoodies, sweat shirts…): 
Terpsichore (tel.: 0477/98 68 71) 

 
o Deze bovenstukken van Terpsichore kan je passen op het Terpsi-pasmoment op za. 21/9 10u00-

13u00 CC Ter Dilft Bornem (gang studio 1) en op zo. 22/9 10u00-13u00 CC Binder Puurs (gang 
Club Kadans). Je kan de kledij ook altijd bestellen via een bestelformulier. 

o Zwarte kledij (vb topjes, pulls) uit de vorige collectie van Terpsichore mogen ook nog 
gedragen worden. 
 

-‐ Zwarte of donkerblauwe joggings (vb. zeeman) of leggings (vb adidas, zeeman, decatlon…).  
-‐ Knielappen: Decatlon (knielappen van afdeling volleybal).  

 


