
Paul Stokker jury 1
Gre Groot jury 2
Elcke de Vries jury 3
Astrid Gebe jury 4
Emmie Breman jury 5

jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

Caera Schulting KVH 5,70 3,25 5,00 6,90 6,90 0,00 27,75 1
Fleur Karamati KSVR 5,30 4,50 5,00 6,15 6,30 0,00 27,25 2

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 5 3,75 5,5
Choreografie 5 3,5 4
Interpretatie 6 3 6
Uitvoering/Presentatie 6,25 2,75 4,75
Expressie 6,25 3,25 4,75

jury 4 jury 5
6,5 8
7 7

6,25 6,5
7 6

7,75 7
aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 5,7

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Originaliteit in bewegingen

Schaatsvaardigheid
Passen/transities
Snelheid/power

Choreografie 

totaal jury 1

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec

NK showrijden 19 maart 2017 Hoorn

Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek

Variatie in bewegingen
Samenhang en eenheid met muziek

Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal

Sprongen
Pirouettes

Categorie Solo 1, t/m 9 jaar

Techn. structuur programma en schaatselementen

Categorie Solo 1, t/m 9 jaar
clubNaam

Originaliteit en programma stijl

Gebruik van de ruimte

Caera Schulting

KVH
Techniek

Opmerking

Uitvoering/presentatie/expressie

Overall Impressie
Techniek
Choreografie
Interpretatie

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):



-1 3,25
-0,75 5
-0,75 6,9

-1 6,9
-0,5 0

-0,25 27,75

Deelnemer 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 5,25 4,75 5,25
Choreografie 5 4 3,5
Interpretatie 5 4,25 5,5
Uitvoering/Presentatie 5,25 4,5 5,5
Expressie 6 5 5,25

jury 4 jury 5
6 8

6,5 6,5
6,25 5

6 5,5
6 6,5

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 5,3
-1 4,5

-0,75 5
-0,75 6,15

-1 6,3
-0,5 0

-0,25 27,25

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1

1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3
niet toegestane kostuums totaal jury 4

minor val, struikelen van 1 rijder

totaal jury 2
totaal jury 3
totaal jury 4
totaal jury 5
totaal aftrek
totaal

niet toegestane kostuums
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen

totaal jury 5

Choreografie 

Categorie Solo 1, t/m 9 jaar

KSVR

Originaliteit en programma stijlSchaatsvaardigheid

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Tijdsduur niet kloppend

andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot

Fleur Karamati

Techniek

Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Gebruik van de ruimte
Variatie in bewegingen
Samenhang en eenheid met muziek

Opmerking Uitvoering/Presentatie/Expressie
Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
betrokkenheid van de schaatsers in programma
Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Gebruik van energie (komt vol energie over)
Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

Snelheid/power

Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk)

Sprongen
Pirouettes
Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.)
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek
Bewegingen in harmonie met muziek
Originaliteit in bewegingen

Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie



jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

Evelina Tabaksman SOI 7,80 7,00 6,65 7,15 6,20 0,00 34,80 1
Laura Britals Ekijsa 5,90 5,35 6,60 7,00 5,60 0,00 30,45 2
Britt Nieuwold KVH 6,00 4,80 6,05 6,50 6,40 0,00 29,75 3
Jade Wohler KSVR 7,10 4,25 5,65 5,05 6,40 0,00 28,45 4
Lars van Doorn KVH 6,55 4,80 5,90 5,40 5,80 0,00 28,45

Lieke de Wagt KCH 4,95 2,20 5,20 4,90 5,65 -0,25 22,65 6

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 6 5,75 6,25
Choreografie 6 6 6,75
Interpretatie 5,75 5,5 6,5
Uitvoering/Presentatie 5,25 4,5 6,5
Expressie 6,5 5 7

jury 4 jury 5
7 7
7 6,5
7 4
7 5,5
7 5

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 5,9

Categorie Solo 2, 10-11 jaar
Naam club

Categorie Solo 2, 10-11 jaar
Laura Britals

Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen
Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

Ekijsa
Techniek Choreografie 
Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen

tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1



-1 5,35
-0,75 6,6
-0,75 7

-1 5,6
-0,5 0

-0,25 30,45

Deelnemer 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 6,5 5 6,5
Choreografie 6,25 5,25 6
Interpretatie 7 5,5 5,75
Uitvoering/Presentatie 6,75 5,25 5,75
Expressie 6,25 3 5,5

jury 4 jury 5
5,25 7
5,5 6

5,75 4,5
5,25 5,5
5,25 6

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 6,55
-1 4,8

-0,75 5,9
-0,75 5,4

-1 5,8
-0,5 0

-0,25 28,45

Deelnemer 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3

niet toegestane kostuums totaal jury 4
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3

Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Solo 2, 10-11 jaar
Lars van Doorn

KVH
Techniek Choreografie 

Sprongen Variatie in bewegingen
Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):
Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1

betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)

andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3
niet toegestane kostuums totaal jury 4

Categorie Solo 2, 10-11 jaar
Evelina Tabaksman

SOI
Techniek Choreografie 



Show verwerkt in techniek 7,5 7,25 6,75
Choreografie 8 6,75 6,5
Interpretatie 7,5 7,5 6
Uitvoering/Presentatie 8 7 7
Expressie 8 6,5 7

jury 4 jury 5
7,25 7,5

7 7
7 4

7,25 6,5
7,25 6

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 7,8
-1 7

-0,75 6,65
-0,75 7,15

-1 6,2
-0,5 0

-0,25 34,8

Deelnemer 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 7 4,5 5,75
Choreografie 7 4,75 5
Interpretatie 7 4 5,75
Uitvoering/Presentatie 7,25 3,75 6
Expressie 7,25 4,25 5,75

jury 4 jury 5
5 7,5
5 7

5,25 5
5 6
5 6,5

aftrek invullen

Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen

Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl

Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek
Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie

Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

niet toegestane kostuums totaal jury 4
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1
Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3

Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Solo 2, 10-11 jaar
Jade Wohler

KSVR
Techniek Choreografie 

Sprongen Variatie in bewegingen
Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):
Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 

betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)



-0,25  
-0,5

-0,5 7,1
-1 4,25

-0,75 5,65
-0,75 5,05

-1 6,4
-0,5 0

-0,25 28,45

Deelnemer 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 4 2,75 5,75
Choreografie 5 2,5 5
Interpretatie 4,75 2,5 4,75
Uitvoering/Presentatie 5 2,25 5,5
Expressie 6 1 5

jury 4 jury 5
6,25 7,5
4,5 5,5
4,5 4
4 5,25

5,25 6
aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 4,95
-1 2,2

-0,75 5,2
-0,75 4,9

-1 5,65
-0,5 -0,25

-0,25 -0,25 22,65

Deelnemer 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1

andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3
niet toegestane kostuums totaal jury 4

Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen

Categorie Solo 2, 10-11 jaar
Lieke de Wagt

KCH
Techniek Choreografie 
Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl

Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek
Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie

Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

niet toegestane kostuums totaal jury 4
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1
Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3

Categorie Solo 2, 10-11 jaar
Britt Nieuwold



beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 7 4,75 6
Choreografie 6,75 5 6
Interpretatie 5,5 5 5,75
Uitvoering/Presentatie 5 4,5 6,25
Expressie 5,75 4,75 6,25

jury 4 jury 5
7 7,5

6,5 7
6 4,5

6,5 6,5
6,5 6,5

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 6
-1 4,8

-0,75 6,05
-0,75 6,5

-1 6,4
-0,5 0

-0,25 29,75

KVH
Techniek Choreografie 
Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen
Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec

1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

totaal jury 1
Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3
niet toegestane kostuums totaal jury 4
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5



jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

Anna Blankenzee Ekijsa 7,45 8,55 6,45 6,50 6,60 0,00 35,55 1
Ebony van den Berg Ekijsa 8,20 3,90 6,45 7,25 6,00 0,00 31,80 2
Vanessa Kleinleugemors ZKV 2,55 2,40 4,55 3,80 4,80 0,00 18,10 3

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 8 8,5 6
Choreografie 7,5 9 6,5
Interpretatie 7,25 8 6
Uitvoering/Presentatie 7,5 8,5 6,75
Expressie 7 8,75 7

jury 4 jury 5
6,25 7,5
6,5 7

6,75 5
6,5 6,5
6,5 7

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 7,45

Categorie Solo 3, 12-13 jaar
Naam club

Categorie Solo 3, 12-13 jaar
Anna Blankenzee

Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen
Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

Ekijsa
Techniek Choreografie 
Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen

tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1



-1 8,55
-0,75 6,45
-0,75 6,5

-1 6,6
-0,5 0

-0,25 35,55

Deelnemer 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 3 2,75 5
Choreografie 4 2 4,5
Interpretatie 2 2,25 4,5
Uitvoering/Presentatie 2 2,5 4
Expressie 1,75 2,5 4,75

jury 4 jury 5
3,75 6
3,75 5
3,5 4
3,5 5
4,5 4

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 2,55
-1 2,4

-0,75 4,55
-0,75 3,8

-1 4,8
-0,5 0

-0,25 18,1

Deelnemer 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3

niet toegestane kostuums totaal jury 4
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3

Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Solo 3, 12-13 jaar
Vanessa Kleinleugemors

ZKV
Techniek Choreografie 

Sprongen Variatie in bewegingen
Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):
Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1

betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)

andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3
niet toegestane kostuums totaal jury 4

Categorie Solo 3, 12-13 jaar
Ebony van den Berg

Ekijsa
Techniek Choreografie 



Show verwerkt in techniek 8,25 4 6
Choreografie 8 3,75 6,25
Interpretatie 8,25 4,25 6
Uitvoering/Presentatie 8 3,5 7
Expressie 8,5 4 7

jury 4 jury 5
8 8

6,75 6
6,5 4

7,25 6
7,75 6

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 8,2
-1 3,9

-0,75 6,45
-0,75 7,25

-1 6
-0,5 0

-0,25 31,8

Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen

Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl

Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek
Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie

Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

niet toegestane kostuums totaal jury 4
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

totaal aftrek

tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1
Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3



jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

Birthe van den Berg KVH 8,65 7,00 6,70 7,35 6,20 0,00 35,90 1

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 8,5 7 6,75
Choreografie 8,75 7,5 7
Interpretatie 8,75 7,25 6,5
Uitvoering/Presentatie 8,25 6,75 6,75
Expressie 9 6,5 6,5

jury 4 jury 5
8 6,5
7 6,5

7,5 5
6,75 6
7,5 7

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 8,65

Categorie Solo 4, 14-15 jaar
Naam club

Categorie Solo 4, 14-15 jaar
Birthe van den Berg

Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

KVH
Techniek Choreografie 
Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

totaal jury 1tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec



-1 7
-0,75 6,7
-0,75 7,35

-1 6,2
-0,5 0

-0,25 35,9

niet toegestane kostuums totaal jury 4
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3



jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

Marco Frerichs KVH 9,00 8,00 7,05 7,65 6,80 0,00 38,50 1

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 9 8,5 6,75
Choreografie 8,5 8,75 7,5
Interpretatie 9,25 9 7
Uitvoering/Presentatie 9 7,5 7,5
Expressie 9,25 6,25 6,5

jury 4 jury 5
8 6

7,75 8
7,75 5
7,25 8
7,5 7

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 9

Categorie Solo 5, 16-17 jaar
Naam club

Categorie Solo 5, 16-17 jaar
Marco Frerichs

Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

KVH
Techniek Choreografie 
Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

totaal jury 1tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec



-1 8
-0,75 7,05
-0,75 7,65

-1 6,8
-0,5 0

-0,25 38,5

niet toegestane kostuums totaal jury 4
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3



jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

Dette Rixt de Vries Trias 8,35 6,30 7,20 7,45 7,50 0,00 36,80 1
Pieter Hogerwerf Amaranth 6,60 6,80 6,70 7,25 6,90 0,00 34,25 2
Maxime Blokland SOI 6,65 7,45 6,80 5,65 6,20 0,00 32,75 3
Ivy Wohler IJSFUN 4,30 2,25 6,25 3,60 5,50 0,00 21,90 4

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 8 7,25 7,25
Choreografie 8,25 6,75 6,75
Interpretatie 8,5 6,25 7
Uitvoering/Presentatie 8,25 5,75 7,5
Expressie 8,75 5,5 7,5

jury 4 jury 5
8 8

6,75 7,5
7 6,5

7,5 7,5
8 8

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 8,35

Categorie Solo 6, 18 jaar en ouder
Naam club

Categorie Solo 6, 18 jaar en ouder
Dette Rixt de Vries

Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen
Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

Trias
Techniek Choreografie 
Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen

tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1



-1 6,3
-0,75 7,2
-0,75 7,45

-1 7,5
-0,5 0

-0,25 36,8

Deelnemer 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 5 8,25 6
Choreografie 8 9,25 7,5
Interpretatie 6 8,75 7
Uitvoering/Presentatie 6 5 6,5
Expressie 8,25 6 7

jury 4 jury 5
6 6

6,5 7,5
7 5

3,75 7,5
5 5

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 6,65
-1 7,45

-0,75 6,8
-0,75 5,65

-1 6,2
-0,5 0

-0,25 32,75

Deelnemer 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3

niet toegestane kostuums totaal jury 4
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3

Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Solo 6, 18 jaar en ouder
Maxime Blokland

SOI
Techniek Choreografie 

Sprongen Variatie in bewegingen
Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):
Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1

betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)

andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3
niet toegestane kostuums totaal jury 4

Categorie Solo 6, 18 jaar en ouder
Ivy Wohler

IJSFUN
Techniek Choreografie 



Show verwerkt in techniek 4 2,25 6,5
Choreografie 5 1,75 6,25
Interpretatie 4 2 6,5
Uitvoering/Presentatie 4 2,25 6
Expressie 4,5 3 6

jury 4 jury 5
4 6,5
3 6
4 4,5
3 5,5
4 5

aftrek invullen
-0,25  
-0,5

-0,5 4,3
-1 2,25

-0,75 6,25
-0,75 3,6

-1 5,5
-0,5 0

-0,25 21,9

Deelnemer 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 6 7,75 6
Choreografie 6 7 7,25
Interpretatie 7 7,25 7
Uitvoering/Presentatie 6,5 5,75 6,25
Expressie 7,5 6,25 7

jury 4 jury 5
7,75 7
7,25 7
7,75 6

6 7,5
7,5 7

aftrek invullen

Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen

Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl

Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek
Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie

Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

niet toegestane kostuums totaal jury 4
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1
Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3

Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen
Snelheid/power Gebruik van de ruimte

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Solo 6, 18 jaar en ouder
Pieter Hogerwerf

Amaranth
Techniek Choreografie 

Sprongen Variatie in bewegingen
Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):
Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 

betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)



-0,25  
-0,5

-0,5 6,6
-1 6,8

-0,75 6,7
-0,75 7,25

-1 6,9
-0,5 0

-0,25 34,25

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec totaal jury 1

andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Tijdsduur niet kloppend totaal jury 2
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie totaal jury 3
niet toegestane kostuums totaal jury 4



jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

Lisanne & Doris KVH 8,70 6,00 6,60 8,00 6,80 0,00 36,10 1
Jennifer & Iris Soraya Trias 7,85 6,40 6,30 6,90 6,90 0,00 34,35 2
The Golden Ladies KVH 7,85 6,65 6,25 6,30 6,20 0,00 33,25 3
Brigitte & Esmee KVH 7,55 6,05 6,45 6,60 6,50 -0,50 32,65 4
Jade Wohler en Fleur Karamati KSVR 7,25 3,25 5,00 4,90 5,10 0,00 25,50 5
Ianthe Buiteveld en Jasmina Ibrahi Trias 5,20 2,00 4,45 2,40 4,60 0,00 18,65 6
Anna Veenstra en Renske Compaan KCH 3,95 1,80 4,45 2,70 4,60 0,00 17,50 7

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 7 3,25 4,75
Choreografie 7,25 3 5
Interpretatie 7,25 3,25 4,5
Uitvoering/Presentatie 7,5 3,5 5
Expressie 7,25 3,25 5,75

jury 4 jury 5
5 6

4,5 5,5
5 4

4,5 5
5,5 5

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5

Categorie Duo 1, alle rijders 14 jaar of jonger
Naam club

Categorie Duo 1, alle rijders 14 jaar of jonger
Jade Wohler en Fleur Karamati

Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen
Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

KSVR
Techniek Choreografie 
Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):
overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen

Opmerking

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec



-1
-0,75

-0,75 7,25
-1 3,25
-1 5

-0,5 4,9
-1 5,1

-0,5 0
-0,25 25,5

Deelnemer 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 7,25 6,75Originaliteit en programma stijl 6,5
Choreografie 7,5 6,5Techn. structuur programma en schaatselementen 6
Interpretatie 7,5 7Gebruik van de ruimte 6,5
Uitvoering/Presentatie 7,75 4,25Variatie in bewegingen 6,25
Expressie 7,75 5,75Samenhang en eenheid met muziek 7

jury 4 jury 5
6,75 7
6,25 6,5
6,75 5
6,5 7

6,75 7
aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 7,55
-1 6,05
-1 6,45

-0,5 6,6
-1 6,5

-0,5 -0,5 -0,5
-0,25 32,65

theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie

totaal jury 3

Schaatsvaardigheid
Passen/transities
Snelheid/power

afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders

totaal

Categorie Duo 1, alle rijders 14 jaar of jonger
Brigitte & Esmee

KVH
Techniek

major val, meer dan 1 rijder lange tijd
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen
minor val, struikelen van 1 rijder

niet toegestane kostuums

totaal jury 4

andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot

totaal jury 5

bestaande elementen paarrijden verboden

totaal aftrek

totaal jury 1

Tijdsduur niet kloppend

totaal jury 2

betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)

Sprongen
Pirouettes
Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.)
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek

andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3
afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4

Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie
niet toegestane kostuums totaal jury 1

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):
overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec

Opmerking Uitvoering/Presentatie/Expressie
Kostuums, make-up, haarstijl, attributen

major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal



Deelnemer 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 4 2Originaliteit en programma stijl 4,5
Choreografie 6 1,75Techn. structuur programma en schaatselementen 4
Interpretatie 5 2Gebruik van de ruimte 5
Uitvoering/Presentatie 5 2,25Variatie in bewegingen 4,75
Expressie 6 2Samenhang en eenheid met muziek 4

jury 4 jury 5
2,25 6
2,25 4
2,5 4
2,5 4
2,5 5

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 5,2
-1 2
-1 4,45

-0,5 2,4
-1 4,6

-0,5 0
-0,25 18,65

Deelnemer 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 7 7Originaliteit en programma stijl 5,5
Choreografie 7,75 6,5Techn. structuur programma en schaatselementen 6,5
Interpretatie 8,5 6Gebruik van de ruimte 6

Categorie Duo 1, alle rijders 14 jaar of jonger

Bewegingen in harmonie met muziek

Passen/transities
Snelheid/power
Sprongen

Ianthe Buiteveld en Jasmina Ibrahi

Trias
Techniek
Schaatsvaardigheid

Pirouettes

Schaatsvaardigheid
Passen/transities
Snelheid/power

afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders

The Golden Ladies

KVH
Techniek

Opmerking

niet toegestane kostuums
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot
bestaande elementen paarrijden verboden

tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec
Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie

Originaliteit in bewegingen
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):
overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.)
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek

1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

totaal jury 4

Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Gebruik van energie (komt vol energie over)

totaal jury 1
totaal jury 2
totaal jury 3

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

Uitvoering/Presentatie/Expressie
Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
betrokkenheid van de schaatsers in programma

Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)

major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5

Categorie Duo 1, alle rijders 14 jaar of jonger



Uitvoering/Presentatie 7,5 6,25Variatie in bewegingen 6,25
Expressie 8,5 7,5Samenhang en eenheid met muziek 7

jury 4 jury 5
6,25 5
6,25 7
6,5 5

6,25 7
6,25 7

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 7,85
-1 6,65
-1 6,25

-0,5 6,3
-1 6,2

-0,5 0
-0,25 33,25

Deelnemer 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 8 6,25Originaliteit en programma stijl 6,5
Choreografie 8 6,75Techn. structuur programma en schaatselementen 6
Interpretatie 7,75 7,25Gebruik van de ruimte 5,75
Uitvoering/Presentatie 7,5 5,75Variatie in bewegingen 6,25
Expressie 8 6Samenhang en eenheid met muziek 7

jury 4 jury 5
7,5 8

6,25 7
6,5 5
7 7

7,25 7,5
aftrek invullen

Uitbeelden thema aan de hand van verhaal
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek

Originaliteit in bewegingen
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen

andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3
afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4

Passen/transities

Pirouettes
Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.)
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek
Bewegingen in harmonie met muziek

Categorie Duo 1, alle rijders 14 jaar of jonger

Opmerking Uitvoering/Presentatie/Expressie
Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
betrokkenheid van de schaatsers in programma
Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Gebruik van energie (komt vol energie over)
Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie
niet toegestane kostuums totaal jury 1

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):
overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec

Bewegingen in harmonie met muziek
Originaliteit in bewegingen
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk)

Sprongen
Pirouettes
Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.)

totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Snelheid/power
Sprongen

Jennifer & Iris Soraya

Trias
Techniek
Schaatsvaardigheid

Opmerking Uitvoering/Presentatie/Expressie
Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
betrokkenheid van de schaatsers in programma
Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Gebruik van energie (komt vol energie over)
Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)



-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 7,85
-1 6,4
-1 6,3

-0,5 6,9
-1 6,9

-0,5 0
-0,25 34,35

Deelnemer 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 9 6,5Originaliteit en programma stijl 7
Choreografie 9 7Techn. structuur programma en schaatselementen 6
Interpretatie 9 6Gebruik van de ruimte 6,25
Uitvoering/Presentatie 8,25 5,5Variatie in bewegingen 6,5
Expressie 8,25 5Samenhang en eenheid met muziek 7,25

jury 4 jury 5
8 7
8 7
8 5
8 7,5
8 7,5

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 8,7
-1 6
-1 6,6

-0,5 8

niet toegestane kostuums totaal jury 1

tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec
Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart

andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3

major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4

Categorie Duo 1, alle rijders 14 jaar of jonger
Lisanne & Doris

KVH
Techniek
Schaatsvaardigheid
Passen/transities
Snelheid/power
Sprongen
Pirouettes

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec
Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie
niet toegestane kostuums totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3
afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4



-1 6,8
-0,5 0

-0,25 36,1

Deelnemer 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 4 2Originaliteit en programma stijl 4,25
Choreografie 3,75 1,75Techn. structuur programma en schaatselementen 4,5
Interpretatie 4 1,5Gebruik van de ruimte 4,75
Uitvoering/Presentatie 4 1,75Variatie in bewegingen 4,5
Expressie 4 2Samenhang en eenheid met muziek 4,25

jury 4 jury 5
3 5

2,5 4,5
3 4

2,5 4,5
2,5 5

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 3,95
-1 1,8
-1 4,45

-0,5 2,7
-1 4,6

-0,5 0
-0,25 17,5

major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Duo 1, alle rijders 14 jaar of jonger
Anna Veenstra en Renske Compaan

KCH
Techniek
Schaatsvaardigheid
Passen/transities
Snelheid/power
Sprongen
Pirouettes

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec
Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie
niet toegestane kostuums totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3
afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal



jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

Dette Rixt de Vries en Britt Breman Trias 8,35 6,45 6,70 8,10 7,50 0,00 37,10 1
Dancing Ice Stars 'Marco & Isabel' KVH 7,75 8,55 5,80 8,15 6,40 0,00 36,65 2
Merel van Wingerden en Pieter Hogerwerf Amaranth 5,60 6,30 6,30 6,85 6,20 -1,00 30,25 3
Belle en het Beest KVH 7,25 5,05 5,05 6,95 6,00 -0,25 30,05 4
Marloes Eerelman en Anniek Eerelman KCG 5,45 4,60 5,70 6,00 5,50 0,00 27,25 5

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 7 5,5 5,5
Choreografie 7,25 5 4,75
Interpretatie 7 5,5 5
Uitvoering/Presentatie 7,5 4,75 4,75
Expressie 7,5 4,5 5,25

jury 4 jury 5
7,5 7
7 6

6,5 5
6,5 6

7,25 6
aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5

Categorie Duo 2, minimaal 1 rijder 15 jaar of ouder
Naam club

Categorie Duo 2, minimaal 1 rijder 15 jaar of ouder
Belle en het Beest

Snelheid/power Gebruik van de ruimte
Sprongen Variatie in bewegingen
Pirouettes Samenhang en eenheid met muziek

KVH
Techniek Choreografie 
Schaatsvaardigheid Originaliteit en programma stijl
Passen/transities Techn. structuur programma en schaatselementen

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec

Originaliteit in bewegingen

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek



-1
-0,75

-0,75 7,25
-1 5,05
-1 5,05

-0,5 6,95
-1 6

-0,5 -0,25
-0,25 -0,25 30,05

Deelnemer 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 6 5Originaliteit en programma stijl 6
Choreografie 5,25 4,25Techn. structuur programma en schaatselementen 5,75
Interpretatie 5 5,5Gebruik van de ruimte 5,5
Uitvoering/Presentatie 6 4Variatie in bewegingen 5,25
Expressie 5 4,25Samenhang en eenheid met muziek 6

jury 4 jury 5
6 6
6 6
6 4
6 6
6 5,5

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 5,45
-1 4,6
-1 5,7

-0,5 6
-1 5,5

-0,5 0
-0,25 27,25

totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3

Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Duo 2, minimaal 1 rijder 15 jaar of ouder
Marloes Eerelman en Anniek Eerelman

KCG
Techniek

afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

niet toegestane kostuums totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot

Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek

Schaatsvaardigheid
Passen/transities
Snelheid/power
Sprongen
Pirouettes
Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.)

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec
Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie

Originaliteit in bewegingen

niet toegestane kostuums

totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Opmerking

major val, meer dan 1 rijder lange tijd

totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3
afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)



Deelnemer 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 7,5 8,5Originaliteit en programma stijl 5,75
Choreografie 7,75 8,75Techn. structuur programma en schaatselementen 6,5
Interpretatie 7,5 9Gebruik van de ruimte 6
Uitvoering/Presentatie 8 8,5Variatie in bewegingen 5
Expressie 8 8Samenhang en eenheid met muziek 5,75

jury 4 jury 5
8 7
8 7
8 5

8,25 7
8,5 6

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 7,75
-1 8,55
-1 5,8

-0,5 8,15
-1 6,4

-0,5 0
-0,25 36,65

Deelnemer 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 7,25 6,75Originaliteit en programma stijl 6,5
Choreografie 8,5 7Techn. structuur programma en schaatselementen 6,75
Interpretatie 8,5 7,25Gebruik van de ruimte 6,5

Dancing Ice Stars 'Marco & Isabel'

KVH
Techniek
Schaatsvaardigheid
Passen/transities
Snelheid/power

Categorie Duo 2, minimaal 1 rijder 15 jaar of ouder

Sprongen
Pirouettes

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec

bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3
afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5

Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie
niet toegestane kostuums totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2

Trias
Techniek
Schaatsvaardigheid
Passen/transities
Snelheid/power

1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Duo 2, minimaal 1 rijder 15 jaar of ouder
Dette Rixt de Vries en Britt Breman



Uitvoering/Presentatie 9 5,75Variatie in bewegingen 6,75
Expressie 8,5 5,5Samenhang en eenheid met muziek 7

jury 4 jury 5
8 9

7,75 7
8 6,5

8,25 7
8,5 8

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 8,35
-1 6,45
-1 6,7

-0,5 8,1
-1 7,5

-0,5 0
-0,25 37,1

Deelnemer 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 5 7,25Originaliteit en programma stijl 5,75
Choreografie 6 5,5Techn. structuur programma en schaatselementen 6,75
Interpretatie 5 7Gebruik van de ruimte 6,5
Uitvoering/Presentatie 6 6Variatie in bewegingen 6,5
Expressie 6 5,75Samenhang en eenheid met muziek 6

jury 4 jury 5
7,25 6

7 7
6,5 5
6,5 7
7 6

aftrek invullen

Sprongen
Pirouettes

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec
Tijdsduur niet kloppend

afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie
niet toegestane kostuums totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.)

Originaliteit in bewegingen

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Duo 2, minimaal 1 rijder 15 jaar of ouder
Merel van Wingerden en Pieter Hogerwerf

Amaranth
Techniek

Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek

Schaatsvaardigheid
Passen/transities
Snelheid/power
Sprongen
Pirouettes

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):



-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 5,6
-1 6,3
-1 -1 6,3

-0,5 6,85
-1 6,2

-0,5 -1
-0,25 30,25

niet toegestane kostuums

major val, meer dan 1 rijder lange tijd

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec
Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie

totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3
afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4



jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

Stop Pesten Trias/KCH 8,85 6,30 6,90 8,65 7,40 0,00 38,10 1
Sparkling Ice Stars KVH 8,70 5,15 7,00 8,75 7,20 0,00 36,80 2
Funflowers IJSFUN 7,15 4,60 6,30 8,10 6,50 0,00 32,65 3

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 8,5 5,75 7,5
Choreografie 8,5 6,75 6
Interpretatie 9 5 6,5
Uitvoering/Presentatie 9,25 7 7
Expressie 9 7 7,5

jury 4 jury 5
9 6

8,25 8
8,75 6
8,25 8

9 9
aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5

Categorie Kwartet 2, minimaal 1 rijder 15 jaar of ouder
Naam club

Categorie Kwartet 2, minimaal 1 rijder 15 jaar of ouder
Stop Pesten

Liften Gebruik van de ruimte
Schaatsvaardigheid en snelheid/power Variatie in bewegingen
Technische elementen (sprong/pirouette/passen) Samenhang en eenheid met muziek

Trias/KCH
Techniek Choreografie 
Bewegingen (formaties/blokken/rijen/kruizen) Originaliteit en programma stijl
Overgangen in groepsbewegingen (transities) Techn. structuur programma en schaatselementen

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec

Originaliteit in bewegingen

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek



-1
-0,75

-0,75 8,85
-1 6,3
-1 6,9

-0,5 8,65
-1 7,4

-0,5 0
-0,25 38,1

Deelnemer 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 8,5 4,75 8
Choreografie 8,75 5,25 5,5
Interpretatie 8,75 6 6,5
Uitvoering/Presentatie 9 4,5 7,5
Expressie 8,5 5,25 7,5

jury 4 jury 5
8,75 7
8,75 7
8,75 6,5
8,5 7,5
9 8

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 8,7
-1 5,15
-1 7

-0,5 8,75
-1 7,2

-0,5 0
-0,25 36,8

totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3

Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Kwartet 2, minimaal 1 rijder 15 jaar of ouder
Sparkling Ice Stars

KVH
Techniek

afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

niet toegestane kostuums totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot

Bewegingen (formaties/blokken/rijen/kruizen)
Overgangen in groepsbewegingen (transities)
Liften
Schaatsvaardigheid en snelheid/power
Technische elementen (sprong/pirouette/passen)
Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.)

Originaliteit en programma stijl
Techn. structuur programma en schaatselementen
Gebruik van de ruimte
Variatie in bewegingen
Samenhang en eenheid met muziek
Uitvoering/Presentatie/Expressie

theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie

Originaliteit in bewegingen

niet toegestane kostuums

Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek

Opmerking

major val, meer dan 1 rijder lange tijd

andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3
afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec
Tijdsduur niet kloppend

totaal jury 1

totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal



Deelnemer 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 7,5 5 6,5
Choreografie 7,25 5,25 5
Interpretatie 7 3,5 6
Uitvoering/Presentatie 7 4,25 7
Expressie 7 5 7

jury 4 jury 5
8,5 6
8 6,5
8 6
8 7
8 7

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 7,15
-1 4,6
-1 6,3

-0,5 8,1
-1 6,5

-0,5 0
-0,25 32,65

bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3
afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec

Originaliteit en programma stijl
Techn. structuur programma en schaatselementen
Gebruik van de ruimte
Variatie in bewegingen
Samenhang en eenheid met muziek

Categorie Kwartet 2, minimaal 1 rijder 15 jaar of ouder

1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

Schaatsvaardigheid en snelheid/power
Technische elementen (sprong/pirouette/passen)

Funflowers

IJSFUN
Techniek
Bewegingen (formaties/blokken/rijen/kruizen)
Overgangen in groepsbewegingen (transities)
Liften

totaal jury 5

Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie
niet toegestane kostuums totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2

Projectie van schaatsers naar jury/publiek

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek



jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

KCThialf Airlines KCH 6,20 5,95 5,15 7,75 6,20 0,00 31,25 1
Future Ice Stars KVH 5,05 4,15 4,70 7,85 6,50 -1,25 27,00 2
The Stars On Ice SOI 5,50 2,60 4,50 6,25 5,50 0,00 24,35 3

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 6 2,25 4,5
Choreografie 5,5 2 4,5
Interpretatie 5,25 2,5 5
Uitvoering/Presentatie 5,25 3 4,5
Expressie 5,5 3,25 4

jury 4 jury 5
6,25 6,5

6 6
6,5 4
6 6

6,5 5
aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5

Categorie Kwartet 1, alle rijders 14 jaar of jonger
Naam club

Categorie Kwartet 1, alle rijders 14 jaar of jonger
The Stars On Ice

Liften Gebruik van de ruimte
Schaatsvaardigheid en snelheid/power Variatie in bewegingen
Technische elementen (sprong/pirouette/passen) Samenhang en eenheid met muziek

SOI
Techniek Choreografie 
Bewegingen (formaties/blokken/rijen/kruizen) Originaliteit en programma stijl
Overgangen in groepsbewegingen (transities) Techn. structuur programma en schaatselementen

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec

Originaliteit in bewegingen

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek



-1
-0,75

-0,75 5,5
-1 2,6
-1 4,5

-0,5 6,25
-1 5,5

-0,5 0
-0,25 24,35

Deelnemer 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 5,75 5,75 5,75
Choreografie 6 6 5
Interpretatie 5,75 5,25 5
Uitvoering/Presentatie 7 6,25 4,75
Expressie 6,5 6,5 5,25

jury 4 jury 5
8,25 8
7,75 6,5
7,75 4,5
7,5 6
7,5 6

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-0,75 6,2
-1 5,95
-1 5,15

-0,5 7,75
-1 6,2

-0,5 0
-0,25 31,25

Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie

totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

niet toegestane kostuums totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3

Bewegingen (formaties/blokken/rijen/kruizen) Originaliteit en programma stijl
Overgangen in groepsbewegingen (transities) Techn. structuur programma en schaatselementen
Liften Gebruik van de ruimte

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Kwartet 1, alle rijders 14 jaar of jonger
KCThialf Airlines

KCH
Techniek

afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd

Schaatsvaardigheid en snelheid/power Variatie in bewegingen
Technische elementen (sprong/pirouette/passen) Samenhang en eenheid met muziek

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec
Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie

betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)

afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

niet toegestane kostuums totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3

minor val, struikelen van 1 rijder totaal



Deelnemer 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 4 4 5
Choreografie 5 4,25 4,75
Interpretatie 5,25 3,75 5
Uitvoering/Presentatie 5,5 4,5 4,5
Expressie 5,5 4,25 4,25

jury 4 jury 5
8 9
8 6,5
8 5

7,75 6
7,5 6

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75 -0,75
-0,75 5,05

-1 4,15
-1 4,7

-0,5 7,85
-1 6,5

-0,5 -1,25
-0,25 -0,5 27

Bewegingen (formaties/blokken/rijen/kruizen) Originaliteit en programma stijl
Overgangen in groepsbewegingen (transities) Techn. structuur programma en schaatselementen
Liften Gebruik van de ruimte

Categorie Kwartet 1, alle rijders 14 jaar of jonger
Future Ice Stars

KVH
Techniek

Schaatsvaardigheid en snelheid/power Variatie in bewegingen
Technische elementen (sprong/pirouette/passen) Samenhang en eenheid met muziek

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec
Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mist-lichtinstallatie

betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

afstand meer dan 1/3 vd baan tussen rijders totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek

niet toegestane kostuums totaal jury 1
andere dubbels dan 1-axel, 2-salchow, 2-spot totaal jury 2
bestaande elementen paarrijden verboden totaal jury 3



jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

Wicked Ice Stars KVH 5,20 5,90 6,15 6,55 6,20 0,00 30,00 1

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 4,5 6,75 6,5
Choreografie 5,25 6,25 6,5
Interpretatie 6 5,25 6
Uitvoering/Presentatie 5 5,75 6,25
Expressie 5,25 5,5 5,5

jury 4 jury 5
7 8

6,25 6
6,5 5
6 6
7 6

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5

Categorie Grote Groep 16 of meer deelnemers
Naam club

Categorie Grote Groep 16 of meer deelnemers
Wicked Ice Stars

Technische elementen (sprong/pirouette/passen) -0,25

KVH
Techniek Choreografie 
Bewegingen (formaties/blokken/rijen/kruizen) Originaliteit en programma stijl
Overgangen in groepsbewegingen (transities) Techn. structuur programma en schaatselementen
Liften Gebruik van de ruimte
Schaatsvaardigheid en snelheid/power Variatie in bewegingen

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec

Originaliteit in bewegingen

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek



-1
-0,75

-1 5,2
-1 5,9

-0,5 6,15
-1 6,55
-1 6,2

-0,5 0
-0,25 30

Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mach./niet toegest. kostuums

totaal aftrek

solo-activiteiten of paarrijden totaal jury 1
andere sprong dan enkel (axel NIET toegestaan) totaal jury 2
Presentatie overwegend synchroon ipv show totaal jury 3

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

meer dan 4 typische synchroon elementen gebruikt totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen



jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 aftrek totaal plaats

Shining Ice Stars KVH 8,35 8,80 7,60 8,80 7,20 -0,25 40,50 1
Funstars IJSFUN 5,05 3,25 5,65 5,70 5,50 0,00 25,15 2

Deelnemer 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 jury 3
Show verwerkt in techniek 5 3,5 5,25
Choreografie 5,5 3 6
Interpretatie 5,5 3,75 6,5
Uitvoering/Presentatie 5 3,25 5
Expressie 4,25 2,75 5,5

jury 4 jury 5
7 7,5

5,75 5,5
6,25 4

4 5
5,5 5,5

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5

Categorie Kleine Groep 8-12 deelnemers
Naam club

Categorie Kleine Groep 8-12 deelnemers
Funstars

Technische elementen (sprong/pirouette/passen) Samenhang en eenheid met muziek

IJSFUN
Techniek Choreografie 
Bewegingen (formaties/blokken/rijen/kruizen) Originaliteit en programma stijl
Overgangen in groepsbewegingen (transities) Techn. structuur programma en schaatselementen
Liften Gebruik van de ruimte
Schaatsvaardigheid en snelheid/power Variatie in bewegingen

Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)
Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec

Originaliteit in bewegingen

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek



-1
-0,75

-1 5,05
-1 3,25

-0,5 5,65
-1 5,7
-1 5,5

-0,5 0
-0,25 25,15

Deelnemer 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beginner
begin 

ontwikkeld
licht 

ontwikkeld
matig 

ontwikkeld
redelijk 

ontwikkeld
goed 

ontwikkeld
sterk 

ontwikkeld
zeer sterk 

ontwikkeld
uitstekend 
ontwikkeld

professional

Overall impressie jury 1 jury 2 Choreografie jury 3
Show verwerkt in techniek 7,25 9 8
Choreografie 8,5 9,25 7
Interpretatie 8,5 8,5 7,5
Uitvoering/Presentatie 8,5 8,75 7,5
Expressie 9 8,5 8

jury 4 jury 5
9 7
9 7

8,5 6
8,75 8
8,75 8

aftrek invullen
-0,25  
-0,5
-0,5
-1

-0,75

-1 8,35
-1 8,8

-0,5 7,6
-1 8,8
-1 7,2

-0,5 -0,25
-0,25 -0,25 40,5

Tijdsduur niet kloppend
theatrale decoraties/mach./niet toegest. kostuums
solo-activiteiten of paarrijden totaal jury 1
andere sprong dan enkel (axel NIET toegestaan) totaal jury 2
Presentatie overwegend synchroon ipv show totaal jury 3

Techniek

meer dan 4 typische synchroon elementen gebruikt totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek
minor val, struikelen van 1 rijder totaal

Categorie Kleine Groep 8-12 deelnemers
Shining Ice Stars

KVH

Bewegingen (formaties/blokken/rijen/kruizen) Originaliteit en programma stijl
Overgangen in groepsbewegingen (transities) Techn. structuur programma en schaatselementen
Liften Gebruik van de ruimte

theatrale decoraties/mach./niet toegest. kostuums

betrokkenheid van de schaatsers in programma
Bewegingen in harmonie met muziek Projectie van schaatsers naar jury/publiek
Originaliteit in bewegingen Gebruik van energie (komt vol energie over)
Artistiek (kunstzinnig/fraai/stijlvol/fantasierijk) Theatraal effect (groots uitbeelden emoties)

Schaatsvaardigheid en snelheid/power Variatie in bewegingen
Technische elementen (sprong/pirouette/passen) Samenhang en eenheid met muziek

Opmerking Interpretatie (samenhang met muziek/titel/uitv.) Uitvoering/Presentatie/Expressie
Uitbeelden thema aan de hand van verhaal Kostuums, make-up, haarstijl, attributen
Variatie in bewegingen m.b.t. uitbeelden muziek

Aftrek posten (van totale score afgetrokken):

Punten: de cijfers worden van elk jurylid bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door 5

overschrijding 25 woorden
choreografie NA 10 seconden gestart
tekst aanvang presentatie meer dan 20 sec
Tijdsduur niet kloppend

solo-activiteiten of paarrijden totaal jury 1
andere sprong dan enkel (axel NIET toegestaan) totaal jury 2
Presentatie overwegend synchroon ipv show totaal jury 3

minor val, struikelen van 1 rijder totaal

meer dan 4 typische synchroon elementen gebruikt totaal jury 4
major val, meer dan 1 rijder lange tijd totaal jury 5
1 val rijder lange tijd of 2+ rijders struikelen totaal aftrek


