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Testen op het einde van iedere lessenreeks zouden door alle clubs moeten opgenomen worden in hun
jaarprogramma, omdat testen een waardige afsluiting zijn van een cursus. De leraars en leerlingen
zullen gestimuleerd worden om het kwaliteitsniveau van het dansen op te drijven en automatisch
zullen de oefenavonden meer worden bijgewoond : door veelvuldig en doelgericht oefenen verhoogt
het danspeil. De cursist kan door de testen in het bezit komen van een certificaat , wat er voor hem
zeker zal toe bijdragen om nog verdere cursussen te volgen.
1. SOORTEN TESTEN

a) Basistest
b) Brons
c) Zilver
d) Zilver Ster
e) Goud
2. DANSEN PER TEST
a) Basistest : Engelse Wals, Quickstep,Social Foxtrot, Cha-cha, Jive
b) Brons
: Ballroom
: Engelse Wals, Tango, Quickstep
: Latin
: Cha-cha, Rumba, Jive
c) Zilver
: Ballroom
: Engelse Wals, Tango, Quickstep, Weense Wals
: Latin
: Cha-cha, Rumba, Samba, Jive
d) Zilver Ster : Idem als Zilver
e) Goud
: Ballroom
: Engelse Wals, Tango, Slowfox, Quickstep, Weense Wals
: Latin
: Cha-cha, Rumba, Samba, Paso-doble, Jive
3. TESTCERTIFICAAT

Na het afleggen van een test ontvangt iedere deelnemer die slaagt een testcertificaat. Hierop
worden resultaten vermeld, die of in percenten worden uitgedrukt of volgende vermeldingen zullen
dragen :
min 60 %
: onvoldoende
60-69 %
: voldoende
70-79 %
: goed
80-89 %
: zeer goed
90 % en meer
: uitmuntend
4. PROGRAMMA

Voor de testen dienen de figuren gedanst, voorgeschreven in het geldend eenheidsprogramma.
5. VOLGORDE DER TESTEN

De danstesten geschieden in de volgorde van basistest, brons, zilver, zilver ster en goud. Per
lessenreeks mag slechts voor één graad per discipline getest worden. Personen die vroeger de
gelegenheid niet hadden om bepaalde testen af te leggen kunnen rechtstreeks brons, zilver, zilver
ster of goud afleggen. In dergelijk geval adviseert de leraar voor welke graad kan getest worden.
6. JURY

Het aanduiden van de jury geschiedt door de leraar, gebeurlijk in overleg met het clubbestuur. De
danstesten worden gejureerd door een gediplomeerd dansleraar die het diploma Ballroom en Latin
behaalde. Het bedrag voor het jureren wordt bepaald door het bestuur van de lerarencommissie in overleg
met de Raad van Bestuur.
7. BESTELLING VAN CERTIFICATEN

Het nodige aantal moet minstens één maand vooraf bij Dansliga besteld worden. Deze certificaten
zijn gratis.
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