
 

Hallo allemaal, 

Bij deze de laatste nieuwsbrief van 2016! 

Nieuws 

 De eerste wedstrijd van dit seizoen is inmiddels al weer    

achter de rug, zaterdag 10 december gingen alle selectie-
groepen naar Leek. We hebben maar liefst 11 bekers mee 
naar huis mogen nemen (groepen en duo’s) ! Een prachtig 
resultaat, vooral als je nagaat dat bijna alle groepen in een 
nieuwe bezetting voor het eerst (weer) een wedstrijd      
dansten! De teamuitslagen zijn terug te vinden op onze site. 

 Ook de pietengym is inmiddels achter de rug. Het was een 

gezellige middag, alle foto’s staan op onze facebook pagina. 

 De pietengym was echter niet de enige DCT activiteit met 

Sinterklaas; de streetdance 1 en 2 groepen mochten op  
vrijdagavond 9 dec. het winkelende publiek in Schoonebeek 
hun dans talent laten zien! Supergoed gedaan allemaal! 
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Voorlopige planning voor het nieuwe seizoen: 

 Voor 2017 zijn we weer genoodzaakt een contributieverhoging door te voeren. Deze bedraagt 

ook dit jaar weer 2%. 

 De datum voor de 2e voorronde KNGU in Emmer-Compascuum is door het KNGU gewijzigd 

naar 21 mei.  En DCT ziet af van deelname aan het EK i.v.m. de toch al behoorlijk volle agenda 
en de voorbereidingen voor de DCT Showcase. 

 De kerstvakantie is inmiddels begonnen en wij wensen iedereen een heel gezellige kerst en een 

swingend 2017! Tot in het nieuwe jaar! 

Kerstvakantie 23 dec t/m 8 jan 

1e voorronde NNKS Drachten 21 januari 

2e voorronde NNKS Leek 11 februari 

3e voorronde NNKS Urk 18 maart 

1e voorronde NK KNGU Winterswijk 9 april 

Soneo theaterwedstrijd Assen 17 april 

The Legacy Dance Competition Delfzijl 22 april 

2e voorronde NK KNGU                    
Emmer -Compascuum 

21 mei 

Finale NNKS Urk (bij voldoende punten) 20 mei 

Finale NK KNGU Rotterdam 18 juni 

DCT showcase 8 juli 

We Can Dance in Dalen                             
Theaterwedstrijd in Leeuwarden 

Data nog niet bekend 
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