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DANCE, DANCE,

Door: Jan Koning

ModèstoDûns  

staat voor kwaliteit 
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JAZZDANCE

Om het niveau van jazzdans in Friesland omhoog te brengen, besluiten Roaitske 

Slofstra en Ellen van Bruggen in 2011 ModèstoDûns op te richten. Met hun tomeloze 

inzet en passie lukt het de trainsters jaar in jaar uit om kampioenen af te leveren.  

Tijd voor een kijkje in de keuken van de Friese jazzdansvereniging.
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jarenlang actief bij verschillende verenigingen, maar 

besluiten de krachten te bundelen. Doel: het niveau 

van jazzdans in Friesland omhoog stuwen.

De oprichting van ModèstoDûns is stap één op weg 

naar de top. Door het samenbrengen van de enorme 

expertise van beide trainsters heeft Friesland plotseling 

een basis van waaruit de jazzdans in de provincie zich 

kan ontwikkelen tot landelijk niveau. De nieuwe jazz-

dansvereniging begint in het seizoen 2011/2012 met één 

groep op B-niveau. Direct in het eerste seizoen beha-

len zij een prachtige tweede plaats op het Nederlands 

kampioenschap. Voor Slofstra en Van Bruggen is dit 

het teken dat ze op de goede weg zijn en het geeft ze 

nog meer drive om hun doelstelling te behalen. “Er is 

niets geheimzinnigs aan, hoor”, lacht Ellen van Bruggen. 

“Roaistke en ik vullen elkaar gewoon ontzettend goed 

aan. We nemen om beurten de leiding en verantwoor-

delijkheid op ons”, gaat de succestrainster verder. “Vaak 

zie je dat het problemen geeft wanneer er twee kapiteins 

op één schip werken, maar bij ons is het heel natuurlijk 

gegaan. Omdat we beiden heel creatief zijn (de dames 

ontwikkelen iedere dans samen, JK) komen we telkens 

met unieke uitvoeringen. Dit draagt, denk ik, bij aan het 

succes dat we de afgelopen jaren hebben gehad.”

D e geschiedenis van het jazzdansen is terug te 

leiden naar het New York van de jaren ’60 als 

een afsplitsing van het klassiek ballet. Door de 

inmenging van de modernere muziekstromingen groeit 

jazzdans uit tot een van de bekendste danssoort in de 

competitieve scene. Jaarlijks zijn er dan ook talloze 

danswedstrijden met het jazzdansen als kernelement.

De stijl van jazzdans kenmerkt zich door het mengen 

van de klassiekere danspasjes en bewegingen met gre-

pen uit tal van andere dansstijlen als rock, hiphop en 

jazz. De stijl heeft zich in de afgelopen jaren sterk ont-

wikkeld en uitgebreid. Het is enorm populair onder 

jongeren en wordt zelfs gezien als de meest gevraagde 

en aangeleerde danssoort in ons land en ver over de 

grens. Zo is jazzdans ook in Amerika veel te zien tij-

dens tal van festiviteiten en evenementen.

Niveau
Tot 2009 is Friesland een onbekende op het landelijke 

jazzdanspodium. Vanaf dat jaar lukt het verschillende 

jazzdansgroepen dan toch om zich eens te plaatsen 

voor het NK Jazzdans in de zogeheten C-categorie. 

Dit is voor jazzdanstrainsters Roaitske Slofstra en Ellen 

van Bruggen echter niet genoeg. Beide dames zijn al 
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noeg vlekkeloze dans op een mix van de filmmuziek 

van Mission Impossible en kroonde zich tot Nederlands 

kampioen in deze categorie. “Natuurlijk zijn we hier 

ontzettend trots op”, begint Van Bruggen. “We hebben 

aangetoond dat er door het bundelen van krachten en 

talenten ontzettend mooie dingen kunnen ontstaan. 

Ik ben er van overtuigd dat deze aanpak ook in de 

rest van het land ontzettend goed zal werken. Nu is 

er nog te veel sprake van eilandjes binnen de turn- en 

danswereld. Zodra we de handen ineenslaan, kunnen 

we met z’n allen ervoor zorgen dat het niveau in heel 

Nederland omhooggaat.”

Trots
Bestuurslid Margot van der Woude is dolblij met de 

beide trainsters. “Als je bedenkt dat we ooit zijn begon-

nen met 35 leden en de vereniging inmiddels 75 leden 

telt, kan ik niets anders dan trots zijn op de trainsters. 

Jazzdans is altijd wel redelijk populair geweest in Fries-

land, maar vooral op lokaal niveau. Iedere turn- of 

gymvereniging had wel een afdeling die dans aanbood. 

Dit was vooral voor ‘erbij’. Qua niveau deed Friesland 

simpelweg niet mee. En kijk nu. We zijn toonaange-

vend in Nederland. Geweldig toch!”

De meeste leden van ModèstoDûns komen uit Leeu-

warden en Burgum. Toch benadrukt Van der Woude 

Kampioen
In het seizoen 2012-2013 komt er een groep bij op C-ni-

veau. De B-groep wordt derde en de nieuwe C-groep 

wordt zelfs direct Nederlands kampioen! Van Bruggen: 

“Dit succes was voor ons boven verwachting, maar 

toch ook niet totaal onverwachts. Er is ontzettend veel 

danstalent in Friesland. Het probleem toen wij begon-

nen was alleen dat de talenten vaak om verschillende 

redenen afhaakten rond hun zestiende levensjaar. Dit 

zorgde ervoor dat de groepen telkens uitgekleed wer-

den en we weer opnieuw konden beginnen. Met dit 

gegeven zijn we aan de slag gegaan en momenteel 

is het zo dat we op zoek gaan naar talenten die hun 

andere activiteiten willen combineren met het jazzdan-

sen. Talenten met echte drive.”

Dat de aanpak van Van Bruggen en Slofstra werkt, 

moge duidelijk zijn. Sinds de oprichting van Modè-

stoDûns is er jaarlijks een team van de vereniging te 

bewonderen op het Nederlands kampioenschap. Een 

unieke prestatie. In juni van dit jaar werd in Ahoy het  

Nederlands kampioenschap jazzdans gehouden. De 

ModèstoDûns-selectie Friesland plaatste zich met drie 

groepen. Twee van deze groepen moesten genoegen 

nemen met de vierde plaats. Kanttekening hierbij is dat 

de groep tot en met 19 jaar de 3e plaats op 0,2 punt 

misliep. De meisjes tot en met 16 B dansten een nage-

“DOOR HET 
BUNDELEN 
VAN DE 
KRACHTEN 
KUNNEN ER 
MOOIE  
DINGEN 
ONTSTAAN”
Ellen van Bruggen
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verstaan”, gaat Van der Woude verder. “Daarbij dienen 

de dansers wel eerst auditie te doen. Alle dansers die in 

het nieuwe seizoen de leeftijd van 9 jaar of ouder heb-

ben kunnen bij ons auditie komen doen. Deze vinden 

eens per jaar plaats in april. Dit doen we om het hoge 

niveau van de vereniging te waarborgen. De dansers 

worden beoordeeld op techniek, dansuitstraling en 

leersnelheid. Een auditie is natuurlijk altijd spannend, 

maar het is vooral een leuke uitdaging voor de dansers. 

Tijdens de auditie wordt door een gastdocent lesgege-

ven en er worden onafhankelijke danskenners uitge-

nodigd om een selectie te maken. Niet alleen nieuwe 

leden doen auditie. Ook de bestaande leden doen ieder 

jaar opnieuw auditie voor het volgende seizoen.”

Competitief
Binnen ModèstoDûns richt men zich op een aantal 

wedstrijden en optredens per jaar. Van der Woude: 

“Het Friese kampioenschap in januari is voor ons de 

start van het wedstrijdseizoen. Daarna gaan we naar de 

voorronde van de Nederlandse kampioenschappen jaz-

zdans. Sinds de start van ModèstoDûns hebben wij ons 

tot nu toe altijd weten te plaatsen op de Nederlandse 

kampioenschappen jazzdans in Ahoy Rotterdam.”

“Naast de KNGU wedstrijden doen wij sinds afgelopen 

dat de jazzdansvereniging openstaat voor leden vanuit 

heel Friesland. “De intentie is om het jazzdansen Fries-

land-breed te trekken, maar we begrijpen dat het voor 

ouders - of leerlingen - soms lastig is om telkens heen 

en weer te rijden. Vandaar dat wij het ook stimuleren 

dat dansers vooral bij hun eigen vereniging blijven dan-

sen en dit combineren met het lidmaatschap bij ons. De 

regels van de KNGU schrijven voor dat een danser maar 

met één vereniging mag deelnemen aan de jazzdans-

wedstrijden. Dit houdt dus in dat een danser van Modè-

stoDûns niet meer met haar/zijn eigen vereniging met 

wedstrijden mee mag dansen. Er staat echter niets over 

trainen in de regelementen. Wanneer een danser bij ons 

wedstrijden danst, blijft ze ook bij de eigen vereniging 

groeien en gaat ze nieuwe uitdagingen aan. De groei 

die een danser doormaakt bij ModèstoDûns neemt ze 

dus mee terug naar haar eigen vereniging. Win-win dus.”

Toelating
ModèstoDûns is een groeiende vereniging en vergaart 

steeds meer (landelijke) naamsbekendheid. Dit zorgt 

er ook voor dat steeds meer leden zich aanmelden. 

Modèsto is een open vereniging en dus voor iedereen 

toegankelijk. “Iedereen die vanaf het nieuwe seizoen 

de leeftijd van negen jaar of ouder heeft bereikt, welte-

MODÈ-
STODÛNS, 
UITZEND-
BUREAU 
VOOR 
DANSVER-
ENIGINGEN
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dat we niet openstaan voor nieuwe dansvormen”, 

aldus Margot van der Woude. “Showdance, hiphop en 

streetdance winnen ook enorm aan populariteit en 

onze trainsters zijn opgeleid om ook in deze dansen 

les te geven.” Ellen van Bruggen sluit af: “De vereni-

ging blijft groeien, maar dat is voor ons momenteel niet 

het allerbelangrijkste. Belangrijker voor ons is dat het 

niveau in de breedte blijft groeien. We willen in iedere 

leeftijdscategorie meerdere teams in de B- en A-klasse 

vertegenwoordigd zien. Omdat wij steeds meer naams-

bekendheid in Friesland en daarbuiten krijgen, merken 

we dat meer en meer talenten de weg naar Modè-

stoDûns weten te vinden. Dit is een goede ontwikke-

ling en we proberen de stijgende lijn vast te houden.” <

jaar ook mee aan de wedstrijden van de NNKS (Noord 

Nederlandse Kampioenschappen Streetdance/Show-

dance). Ook verzorgen wij een keer in de twee jaar een 

eigen theatershow. Verder laat ModèstoDûns zich zien 

op verschillende podia in Friesland zoals het FriesStraat-

Festival in Leeuwarden, optredens bij modeshows, de 

Charles Dickens kerstfair in Dokkum, de admiraliteitsda-

gen in Dokkum en vele andere activiteiten. De dansers 

van ModèstoDûns lenen zich graag voor promotie van 

dans en zijn voor verschillende activiteiten beschikbaar.”

Om deze activiteiten in goede banen te leiden, heeft 

ModéstoDûns een heuse activiteitencommissie. Deze 

commissie verzorgt de zogeheten nevenactiviteiten. 

Activiteiten die naast de reguliere lessen leerzaam 

of leuk kunnen zijn. Op deze manier probeert men 

binnen de vereniging de onderlinge contacten en de 

eenheid van de vereniging te bevorderen. Onder de 

nevenactiviteiten vallen onder anderen het dansweek-

end, de Poiesz jeugdsponsoractie, de Leeuwarder Club 

Challenge en de Eindpresentatieshow in De Harmonie.

ModèstoBreed
ModèstoDûns functioneert tevens als een soort ‘uit-

zendbureau’ voor andere verenigingen onder de naam 

ModèstoBreed. Het concept is als volgt: dansers van 

de selectiegroep A-niveau krijgen een interne opleiding 

onder KNGU-vlag van Ellen van Bruggen als interne 

docent, deze jonge trainsters geven vervolgens les bij 

andere verenigingen maar blijven in dienst van Modè-

stoDûns. ModèstoDûns sluit een contract met een ver-

eniging. De win-win-winsituatie zit in het volgende:

• Het tekort aan leiding binnen verenigingen wordt 

opgelost.

• Ellen en Roaitske blijven de jonge trainsters coachen.

• De jonge trainsters hebben een bijbaan en blijven 

zich ontwikkelen.

• ModèstoDûns garandeert 100% vervanging bij afwe-

zigheid door de interne poule trainsters.

• Door het stimuleren van de breedtesport blijft de 

wedstrijdsport jazzdans populair in Friesland en is er 

meer kans dat er talenten kunnen doorstromen naar 

de selecties van ModèstoDûns.

• De verenigingen worden volledig ontzorgd en beta-

len enkel een maandelijkse factuur dus geen admi-

nistratieve of organisatorische problemen.

Toekomst
Op dit moment wordt er binnen ModèstoDûns enkel 

lesgegeven in het jazzdans. “Maar dit wil niet zeggen 
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Soort uitzendbureau 

voor andere clubs.

<


