
Bevestiging inschrijving Garde-en Showdanstoernooi 
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Toernooi secretariaat 
DV Happy Generation  
Hoogepat 2 
5502 HC Veldhoven 
Tel: 06-30396665  (na 18:00 a.u.b.) 
Email : toernooi@happygeneration.nl 
Internet : www.happygeneration.nl 
 
Veldhoven, 22 februari 2016 
 
Beste danssportvrienden, 
 
Met genoegen bevestigen wij hiermee uw aanmelding voor ons danssporttoernooi van  
D.V. Happy Generation op zondag a.s. 6 maart 2016. 
 
• Accommodatie:  Ontmoetingscentrum Het Klooster 
• Adres :    Hoogstraat 6 
• Plaats :    5581 BK Waalre 
• Tel. Nr:    040-2214989 
• Aanvang toernooi:  Opening 12.45 uur. (Zaal open: 11.00uur) 
• Prijsuitreiking:   Omstreeks 16:00 
 
Er zal gedanst worden volgens het reglement van de Bond voor Show- en Gardedans (BSG) 
Wij stellen het op prijs als de deelnemers met de prijsuitreiking in danstenue op het podium verschijnen.  
(Dit is ook volgens HHR van de BSG) 
 
Wij verzoeken u minimaal 1 uur voor aanvang van uw categorie aanwezig te zijn.  
Let op! het programma kan altijd inlopen.   
Bij aankomst verzoeken wij de deelnemers en begeleid(st)ers zich te melden bij de hoofd ingang aan de 
voorkant van “Het Klooster”. De kleedkamerindeling zult u daar ook vinden. 
De muziek dient u aan de muziektafel in de zaal in te leveren. Dit graag direct nadat u de deelnemers  
naar hun kleedkamer heeft gebracht. Voor de heren zullen wij een aparte kleedkamer toewijzen, daar de 
aanwezigheid van heren in de veelal gezamenlijke kleedkamers volgens het BSG reglement niet is 
toegestaan. 
Bezoekers zijn op de toernooidag uiteraard van harte welkom. 
De entreeprijs bedraagt € 4,00 voor volwassenen en voor kinderen tot 12 jaar  € 1,50. 
Er zal entree geheven worden tot de prijsuitreiking van de show circa 16.00 uur. 
Een programma overzicht is gratis te verkrijgen.  

Voor de deelnemers is de entree natuurlijk gratis, zij zullen dan via de deelnemers ingang gratis toegang 
krijgen. De opgegeven begeleiding bij inschrijving zullen ook gratis toegang hebben. Zonder deze opgave 
vooraf zullen deze begeleiders helaas via de (betaalde) bezoekersingang moeten gaan. Dit zal worden 
gehanteerd volgens de inschrijflijsten en opgave die wij van u retour hebben ontvangen. 
 
Op voorschrift van de brandweer mogen er geen jassen mee in de zaal genomen worden. 
In de entreehal zal dan ook een gratis garderobe aanwezig zijn waar u uw jas op kunt hangen.  
De garderobe is echter niet bewaakt. 
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele letsel, schade en/of diefstal in welke 
vorm dan ook. (dit geldt ook voor alle deelnemers/ begeleiders.) 
 
Hoe vindt u Ontmoetingscentrum “Het Klooster”, Hoogstraat 6 te Waalre? 
Op de website van Ontmoetingscentrum “Het Klooster” kunt u eenvoudig uw route berekenen. 
Ga naar: www.hetkloosterwaalre.nl 
Klik op de tab Accommodatie en ga vervolgens naar Routebeschrijving. U vindt daar een routeplanner 
waar u alleen maar uw gegevens hoeft in te vullen van uw vertrekpunt.  
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Hieronder ziet u een overzicht van de globale tijdsplanning.  
 
Onderstaande starttijden zijn slechts een indicatie van het begin van de categorie. Hierop kan geen enkele 
aanspraak worden gemaakt. Door blessures of door aanpassingen van de BSG toernooi commissie kunnen 
er aanpassingen ontstaan. 
 
 
D.V. Happy Generation wenst u een leuk, sportief maar vooral een gezellig toernooi toe !!! 
 
Graag tot ziens op ons danstoernooi! 

 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur en leden, 
Dansvereniging Happy Generation Veldhoven 
 

12:45 Opening toernooi   
13:00  Junioren A Garde       

13:04  Bambini's show freestyle       

13:10  Minioren show freestyle       

13:30 15 minuten pauze       

13:45  Junioren A Show thema  
13:50  Junioren A Show freestyle       

14:20 15 minuten pauze   
14:35  Junioren B Show freestyle       

15:00 20minuten pauze   
15:20  Hoofdklasse Show freestyle       
16:00 Prijsuitreiking   

 
 
 
 
 
 

 


