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 KLEUTERS: balletpakje, turnpakje of T- shirt, maillot, balletschoentjes of turnschoentjes 

(leren zool!), haar in paardenstaart of knotje. Jongens : sportbroekje en wit T-shirt met 

zwarte balletschoentjes. 

 

 KLASSIEK niveau 1 en 2: roze pakje, roze rokje, roze maillot en roze balletschoenen. 

 

 Klassiek niveau 3 tot en met 5: zwart tutupakje, roze maillot en roze schoenen. 

Ondergoed mag niet zichtbaar zijn dus zorg voor een klein slipje onder je pak en draag 

geen topje of BH onder je tutupak! 

 

 In niveau 5 mogen de meisjes eventueel ook een ander model zwart balletpakje  

aantrekken, maar ook dan geldt: geen zichtbaar ondergoed dragen! Wil je een BH dragen 

dan moet je een speciaal model pakje met een hogere rug aanschaffen. N.B. Bewaar je 

tutupak wel voor eventuele optredens waar iedereen hetzelfde aan moet hebben! 

 

 Niveau 6: balletpak naar keuze, roze maillot en roze schoenen. Eventueel extra: strakke 

legging over de maillot. Let op: geen slobberende kleding! 

 

 Klassiek volwassenen: balletpak en maillot naar keuze en balletschoenen. 

 

 Klassiek JONGENS / MANNEN: zwart balletpak of strak wit T-shirt, zwarte maillot of 

lange legging en zwarte balletschoenen. Let op: geen blote benen! 

 

 STREETJAZZ / PRE JAZZ: maillot zonder voeten, balletpakje of topje (geen blote buik!) 

maar geen slobberende kleren, sokken of (jazz)schoenen. 

 

 MODERN: strakke broek of legging. - bovenkleding naar eigen keus, maar niet te los - 

sokken (eventueel met nopjes vanwege gladheid) - haar naar eigen keus, maar moet 

makkelijk los te halen zijn - opwarmkleding met koude dagen mag - geen sieraden, 

kleine oorbellen mag. 

 

 FLAMENCO: Dames: Zwarte flamencoschoenen, balletpak met lange mouw, wijde 

(flamenco)rok. Heren: Zwarte flamencolaarzen, T shirt, lange broek. N.B. Er zijn 

tegenwoordig ook leuke gekleurde flamencoschoenen te koop. Die kun je als tweede paar 

aanschaffen, maar met het oog op open lessen of optredens moet iedereen in elk geval 

zwarte flamenco schoenen hebben. 

 

 PLACEMENT: Goede sportschoenen (lichte zool), gemakkelijk zittende kleding (bv. 

joggingpak), handdoek of matje om op te liggen. N.B. in de kleedkamer liggen ook 

speciale matjes die geleend kunnen worden. 
 


