
07/11/2011: S-Pression Meetjesland ‘Ambassadeur 

Urban Dance 2011’ 
Afgelopen zaterdag 5 november trotseerden acht groepen het 

podium om het beste van zichzelf te geven in een afgeladen vol 

Entrepot voor Dance.kicks, onze wedstrijd urban dance. S-

Pression Meetjesland mocht met de titel ‘Ambassadeur Urban 

Dance’ naar huis! 

 
 
 

 S-Pression: ©Sascha Veermeer 
De zevende editie van Dance.Kicks, dé jaarlijkse urban dance competition voor 

dansgroepen uit Vlaanderen en Brussel, was alweer een schot in de roos! 

Publiek en jury genoten met volle teugen van al het talent on stage, maar er 

kan er uiteindelijk maar één de winnaar zijn en S-Pression Meetjesland stak dit 

jaar de titel ‘Ambassadeur voor Urban Dance’ op zak! 

Acht groepen trokken zaterdagavond naar het Entrepot in Brugge om te tonen wat ze 

waard zijn: Urban Dance Floor (Geel), Dance Crew Level Up (Hasselt), Dansschool 

S-pression (Meetjesland), X-Plosions Dynamite (Overijse), Funky 

Fresh (Sleidinge), X-plosion (Berchem), OD – OverDance (Hove) en DancEnergy 

Crew (Wommelgem). 

Tijdens het verbluffende gastoptreden van de dancecrews van het Antwerpse Let’s 

go Urban moest de jury de zware knoop doorhakken. De jury (Jennifer Regidor, 

Karen Claerhout, Lefty Logist, Yannick D’Haeze aka Shorty en Sihame El Kaouakibi) 

zag bij alle groepen dat TV-programma’s zoals So You Think You Can Dance een 

grote bron van inspiratie zijn. Zo waren er o.a. veel crossovers te zien met jazz, 

hedendaags, … en is lyrical hiphop veruit het populairste genre. 

  

Groepsfoto S-Pression ©Vera Cammaer 
De jury besliste uiteindelijk unaniem dat S-Pression Meetjesland (Eeklo) zich een jaar 

lang ‘Ambassadeur voor urban dance in Vlaanderen’ noemen. Choreografen Sara 

Mussche en Robin Brys van S-Pression waren volgens hen perfect op elkaar 

ingespeeld. De choreografie was verre van eenvoudig en het plaatje klopte helemaal: 



ruimtegebruik, afwisseling van stijlen, sterke muziekkeuze, … en bovenal 

enthousiaste, jonge en polyvalente dansers! 

De nieuwe ambassadeur wint 500 euro, te besteden aan de voorbereiding van hun 

volgende productie of festivaldeelname. Ze zullen ook door Danspunt uitgenodigd 

worden om deel te nemen aan binnen- en buitenlandse optredens en festivals, waar 

ze Vlaanderen op een kwalitatieve wijze mogen vertegenwoordigen. 

Dance.Kicks is een organisatie van Danspunt en Het Entrepot, met medewerking van 

Villa Basta en NoAid 
 


