
Les etiquette 

 

De instructeur/instructrice is degene die les geeft, dus ga je niet met het lesgeven 
bemoeien. 

Val tijdens de les degene die les geeft niet onnodig in de rede, geef alleen advies als 
daarom gevraagd wordt. 

Wacht met commentaar tot na de les, ook een lesgevende is een mens en kan zich 
vergissen, na de pauze kan er altijd nog iets rechtgezet worden. (De enige die commentaar 
mag geven tijdens de les is de instructeur als iemand in opleiding gecorrigeerd moet 
worden wat niet kan wachten tot de pauze, geef dat als lesgevende ook van tevoren aan). 

Heb respect voor de lesgevende, ga niet tijdens de les met elkaar staan praten of dollen, 
dat kan altijd nog na de les. 

Houdt je tijdens de lesuren aan de dansen zoals ze je worden geleerd, er zijn immers altijd 
dansers die graag even afkijken bij iemand die de dans goed beheerst. Tijdens het vrij 
dansen is er tijd genoeg voor variaties. 

Dans niet met sportschoenen, deze bieden onvoldoende bescherming en kunnen zelfs 
blessures veroorzaken. 

Houdt rekening met deze simpele spelregels, dat maakt het voor iedereen een 
middag/avond vol dansplezier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dansvloer etiquette 

Niet roken, drinken en eten (dus ook geen kauwgom) op de dansvloer. 

Sporen en holsters horen niet op een dansvloer thuis, het is niet alleen asociaal maar ook 
gevaarlijk (als je bijv. met sporen aan achteruit loopt en degene achter je heeft dat niet in 
de gaten, kan dat verwondingen veroorzaken). 

Houdt als line-danser rekening met de partnerdansers, blijf in het middendeel van de 
dansvloer en geef ze de ruimte. 

Houdt als partnerdanser rekening met de line-dansers, blijf aan de buitenrand van de 
dansvloer. 

Loop niet onnodig over de dansvloer, loop om de dansvloer heen. 

Ga niet uitgebreid staan praten op de dansvloer, loop dan even de dansvloer af. 

Pas je aan als men al met een dans is begonnen , ga niet tegelijkertijd een andere dans 
doen. 

Als je een dans niet beheerst kun je rustig mee proberen maar zorg daarbij dat je anderen 
niet stoort. 

Het kan altijd gebeuren dat je iemand aanstoot, voorkom ergernis en vraag je niet af wiens 
schuld het is, maar zeg gewoon even sorry. 

Als je deze simpele regels in acht neemt, blijft het voor iedereen gezellig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze etiquette’s  zijn wereldwijd bekend en dienen door elke dans en line dans clubs te worden nageleefd. 


