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resp. Bolero cijfer bolero zwarte top cijfer top combinatie met broek

cijfer 
combinatie 

broek

1

model en kleur leuk, staat 
goed bij iedereen. Nadeel 
is de stof, die haakt wat 8

ok een strak model vind ik zelf wat 
mooier 7 prima passend

2
goede kleur voor 
iedereen 8 minder, de plooitjes wat tuttig 6

op zich prima want ook de wat 
grotere maten worden 
visuelee slanker 7

3 mooie kleur, prima model 8

liever een alijn in combi met de 
broek Stofje wel ok, liever een 
kort mouwtje ivm transpiratie 6

staat mooi, maar overgang 
top broek niet zo 7

4 prachtig 9 prachtig 9 prachtig 9
5 mooi 8 mooi 8 prima 8

6 leuk, mooie kleur 8

iets te groot, heb zelf ingenomen, 
te veel bloot bij de hals, kleur 
zwart bedekt goed voor moole 
mensen onder ons 7

ook goed, maar wordt de 
koorbroek niet oudbollig, die 
hebben we al zo lang 8

7

mooie kleur, pasvorm 
miosschien wat wijkend 
door mijn enorme 
voorgevel

heerlijk dat de ik de buik niet hoef 
in te houden sjiek

8
prima, maar hij zit bij 
iedereen niet even  mooi

zit lekker, decolete iets te laag, bij 
sommigen iets te strak uitstekend

9 prima 8 ok 8 prima 8

10 mooie kleur, apart chic 8 netjes, tekent niet zo 7,5 mooi, elegant 8

11
draagt prettig, mooie 
kleur 8 draagt prettig 7 7,5

12 mooie kleur 9 netjes 8 flitsende outfit 8,5

13 leuk, kleurig 8
niet erg leuk, elastiek aan de 
onderkant vind ik niks 4

koorbroek geef ik nu een 2. 
de meesten zien eruit als een 
volendammer 2
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resp. Bolero cijfer bolero zwarte top cijfer top combinatie met broek

cijfer 
combinatie 

broek

14
zit goed, leuke kleur, 
vooral het glanzende 8

prettig dat de binnenzijde katoen 
is, in elk geval ander materiaal 
dan de buitenzijde 8 heel goed 8

15

is goed van kelur, maar 
uiteinden van de mouwen 
zijn in de voering ongelijk 
bij mij 8

is te groot, de kleinste maat 
verder zit hij goed. Ik naai bovenin 
de bandjes 1 cm om 7

is goed, maar vind wat anders 
ook leuk dan alleen weer die 
broek 6

16

top, leuk, vlot, sontd 
iedereen goed, en mooie 
kleur 9

matig, ik snap de afwegingen 
maar het volede voor mijzelf als 
een babydoll, te blousend 4

prima, zwarte koorbroek blijft 
netjes, klassiek en stijlvol. 
Niet echt hip, maar past 
iedereen 8

17

mooie stof, maar ik houd 
niet van bolero's. Te kort, 
staat niet iedereen het 
werd te zwart 3 mooi 8

ik vond het teveel zwart, te 
weinig kleur 5

18

mooi gekozen, staat 
iedereen, kleur vond ik 
goed gekozen 8 mateiraal paste bij de broek 7

combinatie vond ik goed 
passen, en passend voor de 
conventie

19 Erg leuk, vlot mooie kleur 8 wat lage hals 5
het is netjes, maar wat out-of-
time. Wel een strakke combi 7,5

20 mooi 8 als basis prima 6 7

gemiddeld cijfer 7,9 6,8 7,2
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oorbellen

rapport 
cijfer 

oorbellen ketting

rapport 
cijfer 

ketting armband

rapport 
cijfer 

armband
totaal 
plaatje idee

model leuk, oorbellen 
knellen altijd, volgende 
keer zonder? 6

moo, maar valt bij 
meeste mensen niet 
mooi plat op de hals, 
staat wat af 7

haakt, past wel mooi 
bij ander sieraden 6 8 geen oorbellen

aardig, maar niet echt 
spetterend 6

aardig maar niet echt 
spetterend bij deze top 
mag de halspartij wat 
meer gevuld zijn 6 zie ketting 6 7

meer uitbundige sieraden. De outfit zelf 
is namelijk rustig en wat braaf. Gooi er 
eens een leuke mini/midi/lange rok 
tegenaan met mooie pantys

au, mooi om te zien, maar 
van mij mag het 
groter/zwaarder maar wel 
door gaatjes 3

deeld zeer aan de 
achterkant. Beetje 
stekelig, wel leuke 
schittering 6

veel te groot voor mij, 
bleef haken 6 7

zelfde bolero, variatie in wat we eronder 
dragen (jurk rok strakke broek met 
tuniek etc.

mooi 8 mooi 8 mooi 8 8,5 alles goed zo
prima 7 prima 7 prima 7 7,5

vreselijk 2
mooi, maar was niet zo 
goed te zien 6

minder, bleef steeds 
haken, stond wel mooi 
bij de ketting 6 7

ja, wat ik een keer leuk vind ieder in 
bepaalde kleur grijs, zwart etc. zelf een 
mooie jurk, broek etc. maar wel bij 
elkaar passend

vreselijk, pijnlijk en bij mij 
nauwelijks zichtbaar

te goedkoope materiaal, 
maar het oogt in het 
hele koor goed

prima, persoonlijk liever 
stekers prima prima

doen pijn, maar mooi 7
doet pijn, maar met 
plakband afgeplakt ok 8 prima 8 8 ga zo door

mooi maar pijnlijk 5 chic 8
mooi, maar haakt snel 
in de kleding 6 8 geen idee

mooi, iets uitgebogen kan 
ik ze inhouden 6 mooie glinster 7

mooie glinster, zit niet 
fijn 6 8

bling bling 8 erg mooi 8

prachtig, jammer dat 
we hem niet gedragen 
hebben met de 
conventie 8 8,5 vooral zo doorgaan met de kleding

pijnlijk slecht 2 gaat 4 gaat 4 4 betere sieraden, ander shirt en broek
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oorbellen

rapport 
cijfer 

oorbellen ketting

rapport 
cijfer 

ketting armband

rapport 
cijfer 

armband
totaal 
plaatje idee

liever voor gaatjes in je 
oren. De clips doen na een 
tijdje pijn en dat zit niet fijn 5

leulk, glitter doet het 
goed op het podium 7

was bij te wijd en ik wa 
bang dat ik hem zou 
verliezen met de 
choreo. Liever een 
armband die goed 
sluit, kan ook zonder 
armband 8

de kleding van Van Horst Van Geel 
oranje zwart gedessineerd

vind ik niet zo mooi, hou 
meer van glitters ivm dat 
het beter opvalt 5 ok, glitter 8 mooi 8 8

allemaal dezelfde stof en kelur en 
verschillende patronen. Bijvoorbeeld de 
ene een jurk van dezelfde stof ander 
een broek of een lange jurk, een 
jumpsuit enx. 

had voor mij niet 
gehoeven. Te weinig 
toegevoegde waarde 6

leuke ketting, maar te 
weinig body en 
schittering. Mag nog 
meer glamour 7

matig, los van het 
haken, te klein en 
bescheiden. Mag meer 
glamour 6 8

prima 8

bij een ronde bolero en 
andere ronde lijnen zou 
een ronde ketting beter 
hebben gepast 7 nvt 5

meer kleur, meer pit, indivueel, maar 
toch een geheel, meerdere kleuren uit 
hetzelfde palet

niet fijn, knellend 5
wel passend, maar lijkt 
erg goedkoop materiaal 6

wel goed voor en 
show, maar verder lijkt 
het een goedkoop ding 6 7,5

meer glitter, glamour, daar moet ik 
langer over nadenken, het blijft moeilijk

zwak, blijven niet hangen 
en niet opvallend genoeg 4

niet opvallend genoeg, 
valt weg in het geheel 6

niet opvallend genoeg, 
valt weg in het geheel 5 7,5

opvallender ketting. Misschien een keer 
een vlottere broek, verder was dit een 
goede combi

5
moeten voor mij ronde 
vormen hebben 5 niet mooi 4

miste wat sprankeling in het gheeel was 
saai

5,4 6,7 6,3 7,4


