
     
      
                                              UITNODIGING DANSTOERNOOI DV EUPHORIA                               
                                             
                                                                                       De Rips, 26 februari 2023 
Beste dansvrienden, 
 
Wij nodigen jullie uit voor het danstoernooi van DV Euphoria. 
Het toernooi zal worden gehouden op zondag 26 maart 2023, in Partycentrum D’n Eik, 
Mr. Hertsigstraat 5, te De Rips. 
 
Het toernooi vindt plaats onder auspiciën van DFN en geldt als kwalificatietoernooi voor 
de Nederlandse en Europese Kampioenschappen. 
 
Algemeen:  
De geldende reglementen van DFN zijn van toepassing. Men hoeft geen lid te zijn van DFN 
om deel te nemen aan ons toernooi. Bij een vol toernooi gaan DFN leden voor niet leden. 
 
Categorieën:    
Minioren, Junioren, Jeugd en Hoofdklasse in de 1e en eredivisie. 
Info betreffende deze klasse kunt u terugvinden bij www.dfn-dance.eu  
 
Accommodatie:  
Partycentrum D’n Eik 
Meester Hertsigstraat 5 
5764 PR De Rips 
 
Podium:          
Het danspodium heeft een afmeting van 11 x 9 meter. Vanuit de zaal gezien is de opmars 
links en de afmars rechts. 
 
Startgeld:       
Solo, duo en dansparen € 16.00 Niet lidverenigingen DFN € 20.00. Garde en showgroepen  
€ 20.00. Niet lidverenigingen DFN € 24.00 
Het startgeld kan op twee manieren voldaan worden, waarbij onze voorkeur uitgaat naar 
vooruitbetaling per bank. 
* Contant en gepast bij binnenkomst bij de entree. Factuur ontvangt u per e-mail. 
* Vooruitbetaling per bank TNV DV Euphoria, NL 07 RABO0160670632 
o.v.v. Toernooi DV Euphoria en de naam van je vereniging en het aantal dansen. Het geld 
dient 10 dagen voor de toernooidatum binnen te zijn. Factuur ontvangt u per e-mail. 
 
 
 
 

http://www.dfn-dance.eu/


Aanmelding:    
Aanmelden per email vanaf 26 februari 2023 tot 9 maart 2023. Alleen aanmeldingen per 
mail worden geaccepteerd. Dit kunt u doen door het bijgevoegde inschrijfformulier 
ingevuld terug te sturen naar   wedstrijdsecretariaatdfn@gmail.com met 
dveuphoria@outlook.com in de cc. Is het toernooi niet vol, dan kunt u tot 1 dag voor het 
toernooi zich nog aanmelden, maar kunt u niet meer mee in de loting. U start dan als 
eerste in de categorie.                         
                 
Loting:         
De loting zal plaatsvinden op vrijdag 10 maart 2023. De uitslag van de loting zal u zo 
spoedig mogelijk worden toegezonden per mail. 
 
Entree:        
Entreeprijzen bezoekers: 
Kinderen tot 2 jaar gratis 
3 t/m 11 jaar en 65+ op vertoon van pas € 2.00 
Volwassenen € 4.00 
 
Dansende deelnemers hebben vrij toegang met hun begeleider(s) Voor DFN-  deelnemers 
op vertoon van een DFN begeleiderspas. 
1 t/m 10 deelnemers:  1 begeleider   gratis 
11 t/m 20 deelnemers:  2 begeleiders gratis 
21 t/m 30 deelnemers:  3 begeleiders gratis 
31 t/m 40 deelnemers:   4 begeleiders gratis enz. 
                 
Richtlijnen:      
Naar de geldende richtlijnen en reglementen van DFN. 
 
Prijzen:         
In elke discipline van minioren en junioren, is er voor de eerste drie geplaatsten een beker 
beschikbaar. De winnaar van elke discipline in de jeugd- en hoofdklasse krijgt een beker, 
de tweede en derde plaats ontvangen een oorkonde. 
 
Consumptie:     
Helaas is het niet mogelijk om in de accommodatie zelf meegebrachte consumpties te 
nuttigen. Dit is een regel van de verhuurder, waar wij als vereniging geen keuze in hebben. 
Broodjes, snacks en drankjes zijn volop verkrijgbaar 
 
Video:           
Op het toernooi mag u uw eigen dansen filmen op een door de organisatie aangewezen 
plek. U dient in het bezit te zijn van een DFN pas.  
 
Wij hopen u op ons danstoernooi te mogen begroeten om er met elkaar een gezellig 
toernooi van te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur DV Euphoria 
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