
De Vughtse dance battle 

Hoi, wij zijn Eva en Luz en wij deden mee met de Vughtse 

dance battle. In dit stukje vertellen wij over hoe wij het 

hebben beleefd. 

 

Oefenen 

Op 6 februari gingen we voor de eerste keer oefenen. Dat 

deden we samen met onze dansjuf Lara. De eerste week 

gingen we  het thema bedenken, daarna volgde de 

rolverdeling. Toen liet Lara ons de pasjes van de dans 

bedenken. Die gingen we oefenen en zo creëerden wij onze 

dans. Vervolgens keken we welke kleding bij onze rol paste. 

Toen de dans klaar was lieten we deze aan een aantal 

meesters en juffen zien. 

Voorbereiding 

Op 24 maart verzamelden we om 16:20 uur bij De 

Speeldoos. Daar gingen we naar binnen en kleedden ons 

om. Toen deden we de haren, maar toen de helft pas klaar 

was met de haren moesten we de generale repetitie doen, 

dat betekent dat we op het podium moesten oefenen. 

Tijdens dat oefenen viel Isa (de nerd) van haar kruk, 

omdat die te licht was. Maar er was nog iets, want het was 

donker en Luz (de stuiterbal) kon niet zien waar iedereen 

zat en ging op de verkeerde kruk zitten, maar ze zeggen 

altijd: een slechte generale repetitie is een goede 

voorstelling waard, en dat was zo, waarom? Dat lees je 

later.  

 

 

  

 



Voorstelling 

Toen alle mensen in de zaal zaten begon als eerste van de 

scholen: de Springplank, daarna de Piramide, vervolgens 

de Wieke, toen de Leydraad. Toen was er pauze, na een 

kwartier stonden wij achter de coulissen  en waren we heel 

zenuwachtig voor  het optreden, daardoor gingen we zen 

oefeningen doen, en er kwam ook nog bij dat Mila (de 

telefoon verslaafde en de jarige) met  alle medewerkers op 

de foto wilde om deze verjaardag te herdenken. Op het 

podium stonden we te lachen naar de jury, want dat 

hadden we afgesproken. Toen kwam de finale. 

    

 

Het ging in de volgorde van de optredens. De Piramide 

versloeg 3 scholen, toen  kwamen wij en het licht ging uit 

bij……. 

De Piramide !!! vervolgens versloegen we de Lichtstraat 

en toen de laatste school: het Molenven. we knepen elkaar 

van spanning en keken naar de grond en het licht ging uit 

bij …………………het Molenven!!!!!  

Gewonnen!!!!!!!! 
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