
DE TIEN GEBODEN VOOR SQUARE- EN 
ROUNDDANCERS 

 
 
1. U zult alleen square- en rounddancen voor het plezier dat u er in vindt. 
 
2. U zult geen snob zijn en denken dat u te goed bent om met anderen te dansen, 

noch uit een square-dansset lopen omdat daarin dansers staan die u niet goed 
genoeg acht. Doet u dit toch, bedenk dan dat u degenen bent die de activiteiten 
én uw mededansers schade berokkent. 

 
3. U zult nooit vergeten dat óók u eens een beginner was. 
 
4. U zult niet te uitbundig zijn, maar u gedragen naar uw leeftijd. 

Breng anderen niet in gevaar of van hun stuk door hoog opzwaaiende benen of 
wijd rondzwaaiende rokken, en kleedt u naar square- en rounddance-
maatstaven. 

 
5. U zult bij andere clubs op bezoek gaan, en dansen onder leiding van andere 

leiders, zodat u recht van oordelen heeft, gebaseerd op ondervinding. 
 
6. U zult een bezoek(st)er zich nooit als een vreemde eend in de bijt laten voelen, 

dan en praat met hem/haar. 
Een bezoek(st)er is een dansvriend(in), die u nog nooit eerder had ontmoet. 

 
7. U zult er steeds voor zorgen in bad te zijn geweest, en dat de zoete geuren van 

zeep en scheerzeep u omgeven, en dat door het gebruik van een goede 
deodorant alle aardse geuren verbannen zijn. 

 
8. U zult de eer van uw club steeds hoog houden, en loyaal zijn ten opzichte van 

uw bestuur, leiding en medeleden. Kunt u dat niet, dan kunt u beter de club 
verlaten en een andere zoeken waar u zich beter thuis voelt. 

 
9. U zult er steeds voor zorgen dat u tijdens het dansen de anderen niet stoort 

door een reukkegel van alcohol of knoflook. 
 
10. U zult uw club geen schade berokkenen door kankeren of spijkers op laag 

water zoeken. 
 
 


