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Over sport en spel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Van de straat 
Streetdance is een dans die niet ontstaan is een 

een dansschool maar op de straat. Het is een 

verzamelnaam van verschillende dansvormen die 

daar ontstaan is. 

Streetdance is ontstaan in de jaren zeventig in 

New York. Het is een sport waarbij je moet 

kunnen improviseren en het publiek de dansers 

flink aanmoedigt. Streetdanceles word in 

Nederland vaak gegeven op sportscholen maar er 

zijn ook steeds meer dansscholen die 

gespecialiseerd zijn in streetdance. 

Rappers, graffiti en dj’s… 
In de achterbuurten van New York werd veel op straat 

gedanst. Hier komt de naam streetdance vandaan. De 

dansers waren vaak gekleed in luchtige kleding. Deze 

stijl had veel invloed op de mode, videoclips, graffiti, 

dj’s en rappers. De muziek waarop gedanst word is 

dan ook van rapmuziek. 

De bewegingen komen vaak losjes en luchtig over. 

Streetdance is dan ook niet gewoon dansen maar het 

is een combinatie van techniek, pasjes en goed 

ritmegevoel. 

Wist je dat… 
… Streetdance zowel voor jongens als meisjes is. 

… Streetdance individueel als in een team gedaan kan 

worden. Zo’n team noem je een crew. 

… Een streetdancewedstrijd ook wel een DanceRace word 

genoemd. 

… Er ook een aantal films over streetdance zijn gemaakt. 

… Dat naast HipHop muziek ook vaak R&B-muziek word 

gebruikt voor streetdance. 
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Wat hoort bij elkaar. 
Trek de lijntjes waar wat bij elkaar hoort. 

 

1. Streetdance is ontstaan in … ---     -- Straat 

2. Streetdance word vooral op … straat gedanst. ---   -- Crew 

3. Dansers dragen vaak ... kleding ---     -- New York 

4. Streetdance is een combinatie van pasjes, techniek en … ---  -- Ritmegevoel 

5. Een streetdance team noem je ook wel een … ---   -- DanceRace 

6. Een streetdancewedstrijd word ook wel … genoemd. ---  -- Luchtige 

Zoek de volgende woorden op: 

streetdance - dancerace 

amerika - hiphop 

dans - films 

rappers - techniek 

pasjes - ritmegevoel 

straat- dansschool 

Opzoekopdracht 

Streetdance heeft dus niet echt 

vaste regels. Wel zijn er veel 

streetdancewedstrijden. Een 

wedstrijd heet een battle, dan 

staan er twee teams tegenover 

elkaar en laten ze om de beurt wat 

dingen zien. 

 

Zoek op Youtube een filmpje van 

zo’n streetdance battle. Zoek echt 

het gaafste filmpje dat je kunt 

vinden. Vertel erbij waarom je dat 

vind.  

Misschien mag je hem in de klas 

laten zien. 

Wat hoort bij streetdance? 
Kleur de woorden die met 

streetdance in alsof het een graffiti is! 


