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Art: 
 
Emotie & artistieke expressie: Inlevingsvermogen zichtbaar makend in lichaams- en gezichtsuitdrukking. Dit 
moet passen bij het thema. Boodschap moet overtuigend worden gebracht zodat publiek en jury begrijpen 
wat er bedoeld wordt. Als performer wordt verwacht dat je de toeschouwers mee kan nemen in het 
optreden. 
 
Originaliteit: Vernieuwend. Mate waarin eigen creativiteit leidt tot iets uniek, nog niet eerder zo gezien. 
 
Dance flow: Vloeiendheid van bewegen, het op natuurlijke wijze in elkaar over laten lopen van bewegingen. 
Dans, vloerwerk en acrobatische bewegingen worden op gecontroleerde manier uitgevoerd, met de juiste 
spierspanning en controle in elk lichaamsdeel. Afwerking van de bewegingen is een must. Tenen dienen 
minstens in 1 lijn met het been te zijn, artistiek flexen van voeten is wel toegestaan als dit past in het geheel.  
 
Floor Choreografie: De manier van uitvoeren is zo gekozen dat de bewegingen, posities en het acteerwerk 
het beste tot hun recht komen op en met de muziek.  
Er is een evenwichtige verdeling van het soort bewegingen, dus niet hele tijd variaties op hetzelfde. 
Vernieuwende bewegingen en verrassende combinaties worden zeer op prijs gesteld.  
Gelijkmatig gebruik van het podium. 
 
Kostuum, haar en make-up: Moeten passen bij het thema of onderwerp, en passend zijn bij elkaar. Het moet 
functioneel zijn en niet hinderlijk bij het optreden. Het kostuum moet ten minste alle intieme delen 
bedekken. De make-up mag over het hele gezicht en op het lichaam zolang het niet afgeeft aan de palen of 
het podium. 
 
 

Pole: 
 
Flow: Vloeiendheid van bewegen in en om de paal.  
Tricks, spins en transities worden op gecontroleerde manier uitgevoerd, met de juiste spierspanning en 
controle in elk lichaamsdeel zodat ze vloeiend en zonder moeite verlopen.  
Haperingen, achterblijven in de bewegingen, twijfelen, overpakken, misgrijpen e.d. worden als onderbreking 
van deze flow gezien. Het flexen van voeten wordt als slordige afwerking gezien, tenzij het artistiek past 
binnen het geheel op dat moment. 
 
Techniek: De manieren die gebruikt worden om de oefeningen en transities uit te voeren 
moeten functioneel zijn. Met manier wordt bedoeld de handelingen die gedaan worden om de oefeningen 
en overgangen uit te voeren.  
Het gebruik van tempowisselingen en combinaties zonder de grond te raken, en het laten draaien van 
oefeningen op de static pole, Re-grips, drops en jump-in of –outs, vernieuwende tricks, spins, en transities 
worden positief beoordeeld, mits correct uitgevoerd. 
Bij de spinning pole wordt gebruik gemaakt van centripetale kracht, die ontstaat door het harde draaien.  
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Flex moves: Oefeningen waarbij de moeilijkheidsgraad vooral zit in de mate van flexibiliteit. Lenigheid 
zonder krachtsverlies, het vast kunnen houden en het gemak waarmee de posities bereikt worden zijn 
belangrijk. Bij splits en spagaat wordt 180⁰ verwacht, bij de masters en amateurs minimaal 160⁰. 
 
Power moves: Oefeningen waarbij de moeilijkheidsgraad vooral ligt in de benodigde kracht. De deelnemer 
moet de oefeningen met zichtbaar gemak uitvoeren.  
De oefeningen moeten overtuigend en moeiteloos worden uitgevoerd, en er is geen blijk van krachtsverlies. 
Het tonen van verschillende kracht moves laat zien dat het lichaam van de deelnemer evenwichtig getraind 
is. 
 
Pole Choreografie: Evenwichtige verdeling in en om de paal van flexibiliteit moves en kracht moves, 
afgewisseld met dans naast de paal. Beide palen dienen gebruikt te worden, in de gehele lengte. De 
choreografie moet boeiend blijven om naar te kijken, vernieuwend, met originele combinaties die mooi op 
elkaar aansluiten, passen op de muziek, één geheel vormen en passen bij het thema en bij de dansstijl van de 
deelnemer. Choreografie moet als vanzelfsprekend zijn, niet twijfelen over wat er moet komen. De 
oefeningen moeten zo gepositioneerd zijn dat ze het beste tot hun recht komen, dit vanuit de jury gezien. 
 
 
 

Punten aftrek: 
 
Vallen: het uit een oefening vallen, of tijdens een transitie vallen. Als tijdens de val de paal wordt gegrepen 
maar duidelijk is dat dit er niet bij hoort wordt het toch als vallen gezien, evenals op de grond vallen maar de 
val breken door handen op de grond te zetten. Alleen duidelijk bedoelde jump-outs of –ins, drops, re-grips 
e.a. duidelijke paaldansbewegingen worden niet als vallen gezien. Het podium verlaten tijdens de 
performance is verboden, ook als dit bij de performance hoort, dit leidt tot uitsluiting. 
 
Glijden: Gripverlies van de handen, benen of andere lichaamsdelen waardoor de deelnemer uit de oefening 
glijdt of moet overpakken. Ook in een oefening of transitie naar beneden zakken wordt als glijden gezien. 
Herhaaldelijk glijden en vanwege het glijden in de knoop komen met de volgende oefeningen wordt negatief 
beoordeeld. 
 
Problemen Kleding: De kleding mag geen intieme delen zichtbaar laten. De kleding mag de deelnemer niet 
hinderen tijdens de performance. Kleding moet passen, goed aansluiten en ruimte laten voor vrij bewegen. 
Kleding mag niet scheuren, loslaten of tijdens het optreden hersteld worden(broek ophijsen, bandjes op 
schouders doen etc.) dit zal negatief beoordeeld worden. 
 
Seks geassocieerde bewegingen: Bewegingen die gemaakt worden bij seksuele handelingen. Het betasten 
van intieme lichaamsdelen is verboden. 
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Jury Criteria 
Categorie: 

Deelnemer: 

Jury: 
   

Art  Max  Punten  
Emotie & artistieke expressie 15  
Originaliteit 15  
Dance flow 10  
Floor choreografie 10  
Kostuum, haar, make-up 10  
 Totaal  Max 60 
   

Pole  Max  Punten  
Flow  15  
Pole choreografie  15  
Techniek 10  
Power pole moves 10  
Flex pole moves  10  
 Totaal  Max 60 
   

Punten aftrek  Max  Punten  
Vallen -10  
Glijden -5  
Problemen met kleding -5  
Seks geassocieerde bewegingen -5  
 Totaal aftrekt  -max 25 

 Totaal art   
 Totaal pole   
 Totaal   
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