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Algemene voorwaarden #JointheIceDance  
Kunstrijden 2021-2022  
 
Voor het eerst sinds 1976 staan we weer met kunstrijden op de Olympische 
Spelen! Maak jij met jouw trainingsgenootjes onze ijsdans af? Deel jouw 
video met de hashtag #jointheicedance en wie weet mogen jullie op 27 februari de ijsdans tijdens de 
Challenge Cup opvoeren & winnen jullie een clinic van oud-wereldkampioen Javier Fernández López! 
 
WAT MOET JE DOEN? 

• Stap 1: Bekijk het eerste deel van The Ice Dance via schaatsen.nl/jointheicedance. 
 

• Stap 2: Maak samen met jouw trainingsgenootjes de rest van de ijsdans op het nummer 
‘Dynamite’ van BTS af tot ongeveer 01:33 (vanaf Lyrics: ‘Let’s Go!). → Zie aan het einde van 
het document het stuk dat jullie zelf mogen invullen.  

 

• Stap 3: Upload de video naar YouTube  
o Zet de video op openbaar zodat wij hem kunnen zien. 
o Gebruik in de omschrijving en titel #jointheicedance. 
o Geef aan van welke vereniging jouw video is. 

 

• Stap 4: Deel de video via Instagram, Facebook en/of TikTok met de hashtag 
#jointheicedance en tagg @schaatsennl 

 
 

VOORWAARDEN ICE DANCE 

• Een minimaal aantal van 8 personen die de dans uitvoeren in de video.  

• Er is geen maximaal aantal personen.  

• Bewegingen en passen in een stilstaande positie zijn toegestaan.  

• Alle enkele en dubbele sprongen zijn toegestaan, maar de moeilijkheidsgraad van de 
sprong is niet van belang bij de beoordeling van de dans.  

• Pirouettes zijn toegestaan. 

• Spirals en Choreo Movements (Ina Bauer, Spread Eagle, etc.) zijn toegestaan. 

• Moeilijke passen zijn toegestaan, maar er wordt niet gelet op de moeilijkheidsgraad van de 
“passenseries”. Er wordt wel gelet op de uitvoering (past het in het nummer en ziet het er 
mooi uit).  

• De algemene presentatie van het groepsnummer is show en geen synchroon. We 
hanteren dus niet de regels van het synchroonschaatsen, maar bewegingen die synchroon 
worden uitgevoerd, zien er natuurlijk wel mooi uit in de dans.  

• Deelnemers zonder schaatsen zijn niet toegestaan. 

• Er is geen kledingvoorschrift, maar er wordt wel gekeken naar de algemene uitstraling van 
de groep schaatsers. 

• Attributen zijn toegestaan, zowel draagbare accessoires als losstaande decoraties (zolang 
het de schaatsers niet in gevaar brengt tijdens de dans).   

• Alleen Nederlandse kunstrijverenigingen aangesloten bij de KNSB maken kans om te 
winnen.  

• Met het insturen van de video is er automatisch toestemming gegeven, ook vanuit 
ouders/verzorgers (voor zover vereist), voor het gebruik van de video voor de winactie 
volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

• Binnen Schaatsen.nl zullen de persoonsgegevens conform het geldende privacy statement 
worden verwerkt. 

• Per vereniging mogen meerdere video’s worden ingestuurd, mits de schaatsers op de 
video’s verschillen.  

• Schaatsen.nl is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, materiële schade of voor welke 
schade dan ook, opgelopen tijdens het maken en uploaden van de video. 
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• Alleen video's die op YouTube of op Facebook Tijdlijn, TikTok 
Tijdlijn, Instagram Tijdlijn of Reels zijn geplaatst en 
#jointheicedance hebben benoemd én @schaatsen.nl hebben 
getagged kunnen kans maken op de prijs! 

• Video's geplaatst op Facebook en Instagram Story komen niet in 
aanmerking voor de prijs. Je eigen video promoten via jouw story mag natuurlijk wel. 

 
TIPS 

• Zorg dat de groep mensen in de video niet te ver uit elkaar schaatst, zodat alle rijders in beeld 
blijven tijdens de dans. De video mag zowel in landscape als in portret formaat worden 
aangeleverd. Dit ligt natuurlijk aan het medium waarop je de video plaatst.  

• Zorg bij het filmen dat de lens van de camera schoon is zodat we alles goed kunnen zien. 

• Iedereen (op schaatsen) mag natuurlijk meedoen, ongeacht leeftijd en niveau. 

• Zorg dat je zo creatief mogelijk bent. Het nummer ‘Dynamite’ bevat uptempo muziek en deze 
energie willen we van het scherm zien spatten in de video! Luister hierbij ook goed naar de 
tekst en het ritme van de muziek.  

• Let op: het stuk dat al is voorgedaan door de rijders in de video, moet je ook verwerken in je 
eigen video voordat je zelf de dans afmaakt. De drievoudige Rittberger in de intro moet 
vervangen worden door een enkelvoudige of een tweevoudige. De sprong mag zowel links als 
rechtsom worden uitgevoerd.  
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DYNAMITE - BTS 
'Cause I-I-I'm in the stars tonight 
So watch me bring the fire and set the night alight 
Shoes on, get up in the morn' 
Cup of milk, let's rock and roll 
King Kong, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone 
Sing song when I'm walking home 
Jump up to the top, LeBron 
Ding dong, call me on my phone 
Ice tea and a game of ping pong, huh 
This is getting heavy 
Can you hear the bass boom? I'm ready (woo hoo) 
Life is sweet as honey 
Yeah, this beat cha-ching like money, huh 
Disco overload, I'm into that, I'm good to go 
I'm diamond, you know I glow up 
Hey, so let's go 
 
'Cause I-I-I'm in the stars tonight 
So watch me bring the fire and set the night alight (hey) 
Shining through the city with a little funk and soul 
So I'ma light it up like dynamite, whoa oh oh 
Bring a friend, join the crowd 
Whoever wanna come along 
Word up, talk the talk 
Just move like we off the wall 
Day or night, the sky's alight 
So we dance to the break of dawn 
Ladies and gentlemen, I got the medicine 
So you should keep ya eyes on the ball, huh 
This is getting heavy 
Can you hear the bass boom? I'm ready (woo hoo) 
Life is sweet as honey 
Yeah, this beat cha-ching like money 
Disco overload, I'm into that, I'm good to go 
I'm diamond, you know I glow up 
Let's go 
 
…  = Ingevuld door de rijders in de video 
…  = Eigen invulling 
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