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Zomercursus
5 Lessen € 40,- 

17-21  juni
24-28  juni
1-5  juli
8-12  juli
15-19 juli

Nadere info/schema volgt.

Weekindeling
Lesweek 1: 3-9  feb
Lesweek 2: 10-16  feb
Lesweek 3: 17-20 feb
 28 feb - 1 mrt
Lesweek 4: 2-8  mrt
Lesweek 5: 9-15 mrt
Lesweek 6: 16-22 mrt
Lesweek 7: 23-29 mrt
Lesweek 8: 30 mrt - 5 apr
Lesweek 9: 6-11 apr
Lesweek 10: 14-20 apr
Lesweek 11: 3-10 mei
Lesweek 12: 11-17 mei
Lesweek 13: 18-24 mei
Lesweek 14: 25-31  mei
Lesweek 15: 1-7 jun

dutch champions 
camp

21, 22 & 23 augustus

DE DANSKALENDER
WEEKINDELING
Voorjaar 2020
Lesweek 15  13 t/m 19 jan

Activiteiten
aFdansen
Vrijdag 24 jan & Zondag 26 jan

midWinterdream
Zaterdag 25 januari

open dagen voorjaar
26 januari & 2 Februari

VOORJAARS 
PLANNING

carnavals vakantie 
Vr 21 feb t/m 27 feb

paasWeekeinde 
Zo 12 & Ma 13 april gesloten.

meivakantie 
Di 21 april t/m Za 2 mei

teammatch 
Zaterdag 2 mei

aFdansen 
12 t/m 14 juni

NIEUWS
Het nieuwe jaar belooft weer een jaar volop dansplezier. We hebben 
uitbreiding in de vorm van een nieuwe danslerares Kaat. Zij gaat nu naast 
de sportlessen die ze verzorgde ook een deel van de social lessen op zich 
nemen op de vrijdagavond. 
We nemen afscheid van Pascal die na vele jaren zijn dansdocenten 
carriere even on hold zet. De lessen van Pascal worden door André 
overgenomen. Hierdoor hebben we wel wat moeten schuiven, maar we 
hopen dat het naar ieders tevredenheid opgelost is. 
We staan voor spannende tijden: Klimaat verandering, Trump met zijn Iran 
dreiging, Clara die me weer op dieet zet , Komt er een tweede seizoen 
DWTS? Allemaal zaken die we niet volledig in eigen hand hebben. 
Maar 1 ding weten we wel: we gaan er weer een leuk dansend 2020 van 
maken!

André
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Adverteren ? We hebben aantrekke-
lijke tarieven in combinatie met ons 
in-house video systeem (video-ad). 
Informeer bij Andre of Clara

DIE-HARD-CARD
3 MAANDEN ONBEPERKT
GELDIG VOOR 110 EURO

P R I J S L I J S T
*€ 5,- KORTING BIJ BETALING 

VOOR DE 5de LESWEEK!

DANSCURSUS (15 weken) € 85,-*

DEZELFDE STIJLDANSCURSUS
 voor de 2e keer binnen 2 jaar
 dit geldt t/m Goud*** € 65,-*

PLUS ABONNEMENT
 U kunt uw cursus dan op
 2 dagen volgen (dus dubbel) € 30,-
 Demoteam  €  30,-

TWEEDE CURSUS €  60,-
 in combinatie met een andere
 cursus
DERDE CURSUS €   50,-
VIERDE CURSUS €   40,-

KIDSDANSCURSUS
 voor kinderen t/m groep 8 € 75,-*

URBAN LATIN (8 weken) €  50,-
 voor kinderen t/m groep 8 €  40,-

ZUMBA (je betaalt alleen als je komt!!!)
losse les / géén gratis proefles €     7,50
10 ritten kaart:  € 65,-
25 ritten kaart:  € 150,-
Extreme 1 mnd onbeperkt  €   45,-
Die Hard kaart 3 mnd onbeperkt €  110,-
De kaart is persoonsgebonden.

DANSAVONDEN EN -MIDDAGEN
Entree p.p.   €   2,50
Seizoenskaart 1 mid/avond p.p. € 25,-
Seizoenskaart 2 mid/avond p.p. € 45,- 
Seizoenskaart 3 mid/avond p.p. € 50,-
Gezinskaart   € 60,- 

PRIVÉLES
1 uur privéles per paar € 55,-
5 uur privéleskaart € 225,-

CONSUMPTIEMUNTEN
1/2 muntje  (zwart) € 1,-
1 muntje (rood)  € 2,-
Lamariaantj e (22 muntjes) € 40,-



lesprogramma voorjaar 2020
BLAUWE ZAAL 
 
MAANDAG  3  FEBRUARI
09:00-09:50 Zumba®
14:00-16:30 Seniorenmiddag
19:00-21:00 Wedstrijdtraining Latin
21:00-21:50 Zumba®

DINSDAG  4  FEBRUARI 
10:00-12:00 Wedstrijdtraining Standaard
19:00-21:00 Wedstrijdtraining Standaard
21:15-22:30 Gezelligheidsklasse 2

WoENSDAG  5  FEBRUARI 
09:00-09:50 Zumba®
10:00-10:50 Zumba® GOLD
18:30-19:30 Inhaaluur Goud en hoger
19:30-20:45 Gezelligheidsklasse 1
20:45-22:00 Gezelligheidsklasse 3

DoNDERDAG  6  FEBRUARI 
19:00-19:50 Zumba®
19:00-20:15 Goud*3 paren
20:15-21:30 Brons paren

VRIJDAG  7  FEBRUARI
09:00-09:50 Zumba®
10:00-10:50 Zumba® GOLD
13:30-16:00 Seniorenmiddag
17:00-18:00 HipHop Groep 6,7,8
18:00-19:00 HipHopTeens/Adults
19:00-20:00 Solo Latino by Kaat_DWTS
20:00-21:15 BEGINNERS by Kaat_DWTS
21:15-22:30 SALSA BEGINNERS 1 by
 Kaat_DWTS

ZATERDAG  8  FEBRUARI 
10:00-10:50 Zumba®
19:00-20:00 Techniek Standaard
20:00-21:00 Techniek Latin
21:00-00:00 Dansavond

ZoNDAG  9  FEBRUARI
09:00-09:50 Bokwa
10:00-10:50 Zumba®
14:00-15:00 Inhaaluur (t/m zilver*)
15:00-16:15 Sportklasse 
17:30-18:45 Goud paren
18:45-20:00 Gezelligheidsklasse 3
20:00-21:15 Gezelligheidsklasse 2
21:15-22:30 Zilver paren

Deze kleur is hiphop/breakdance
Deze kleur is Zumba®
Deze kleur is Stijldans beginners / Salsa / 
Discofox / Country

RODE ZAAL
 
MAANDAG  3  FEBRUARI
19:00-20:15 Gezelligheidsklasse 2 M
20:15-21:30 Gezelligheidskl in spe 2

DINSDAG   4  FEBRUARI
17:00-18:00 DemoTeam HipHop Teens
18:00-19:00 DemoTeam HipHop Kids
19:00-19:50 Zumba®
20:00-21:15 Gezelligheidskl in spe 1
21:15-22:30 DISCOFOx BEGINNERS

WoENSDAG  5  FEBRUARI
17:00-19:00  Training Wedstrijdparen
19:15-20:30 Goud paren
20:30-21:45 BEGINNERS PAREN

DoNDERDAG  6  FEBRUARI  
17:00-19:00 Training Wedstrijdparen
20:00-21:15 Zilver* paren
21:15-22:30 Discofox Gevorderd 

VRIJDAG  7  FEBRUARI
10:00-10:50 Bokwa
16:00-17:00 HipHop Groep 3,4,5
17:00-18:00 HipHop DemoTeam Teens
19:00-20:15 Salsa Beginners 2
20:15-21:30 Salsa Intermediate
21:30-22:45 Salsa Advanced

ZATERDAG   8  FEBRUARI
10:00-10:45 Peuterdans 
10:45-11:30 Kleuterdans Groep 1& 2
11:30-12:30 SWINGKIDS
15:00-17:30 Training Wedstrijdparen
17:30-19:30 Country
19:30-20:45 Brons paren
20:45-22:00 Zilver* paren
22:00-00:00  Salsa Social 
 (1e zat vd maand)

ZoNDAG  9  FEBRUARI
12:00-14:00 Training Wedstrijdparen
17:00-18:15 BEGINNERS JEUGD
18:15-19:30 Goud*2 paren
19:30-20:45 Salsa Beginners 2
20:45-22:00 Salsa Beginners 1
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•	 Het niet makkelijk is om een foto van de dames te krijgen die de toets der 
kritiek van beiden kan doorstaan?

•	 Parijs verrekte groot is als er geen metro's rijden? Was net de vier-    
daagse!

•	 We prachtige kerstshows hadden? Met demo's van Sydney & Silvano, 
Bas & Denise en natuurlijk Jesse en Kaat!!

•	 Het beste dieet nog steeds het VDH dieet is? (vreet de helft)
•	 Onze openingsdans specialist zelf nu de datum voor haar huwelijk heeft 

vastgezet.?..21 aug 2021 dus ze heeft nog even tijd om zelf te oefenen ;)
•	 Alle hapjes tijdens het kerstgala uit eigen keuken kwamen?
•	 We nog steeds op zoek zijn naar bar/balie personeel om ons team te 

versterken?

'wist u dat...'

paarden!
van de paarden.
Immers nog niet zo heel lang geleden 
was deze viervoeter een belangrijk 
transportmiddel. En ik ben nog van 
een tijd waarbij het paard zowel de 
boer als de melkboer, de schillenbo-
er, de oud ijzer man en nog anderen 
ten dienste stond als belangrijke 
kracht in het dagelijkse werk. Het 
paard was daarbij vaak aangespan-
nen voor een kar of landbouwma-
chine en werd dan door de berijder 
aangestuurd middels leidsels, die het 
tevens lichter maakten voor het paard 
het gewicht te trekken.
Aan die oude tijden moest ik laatst 
denken toen ik een van onze collega 
senioren van achteren aanschouwde 
tijdens een privéles van Clara. Over 
zijn rug liepen  brede en gekruiste 
elastieken banden die me, 
behalve aan paarden, ook 
deden denken aan een 
kindertuigje met looplijn 
dat sommige ouders van 
pas lopende peuters ge-
bruiken om de kleintjes in 
het gareel te houden.
In ieder geval had Clara 
het dansslachtoffer flink 
ingesnoerd om hem met 
name te leren zijn zo-
genaamde frame vanuit 
zijn body stabiel te houden en niet 
met zijn armen en ellebogen te gaan 
werken. Ellebogenwerk is immers 
voorbehouden aan managers en 
moet buiten de dansvloer blijven. De 

looplijnen aan het ingenieuze knoop-
werk, oftewel de teugels, ontbraken 
nog, maar het zal me niet verbazen 
wanneer ze die er te zijner tijd ook 
nog eens aan zal vastmaken om het 
slachtoffer meer aan haar te binden 
en zo  nog verder in zijn eigen beweg-
ingsvrijheid te beperken.

Je zou zelfs bijna aan bond-
age gaan denken en wie 
schetst mijn opwinding toen 
Clara diezelfde avond, onder 
de titel “Bondage,”een filmpje 
rondstuurde met ingesnoerde 
paren van de avondles, die 
synchroon allemaal dezelfde 
oefening uitvoerden.
Ik heb voor de zekerheid en 
om mijn verwarring de kop in 
te drukken toch maar even 
de precieze betekenis van 

het begrip 'bondage' op Wikipedia 
gezocht en jawel hoor:  
“Bondage (uit het Engels, oorspronke-
lijke betekenis gebondenheid, slav-
ernij) is een activiteit waarbij personen 
elkaar om seksuele of esthetische 
redenen met materiaal vastbinden of 
de bewegingsvrijheid inperken”.
Je levert je dan dus eigenlijk over 
aan de macht van de ander en dat  
ervaar je dan ook nog eens als prettig. 
Genoeg stof dus eens dieper over te 
contempleren om het eens anders te 
zeggen.

De Canadese schrijfster en dichter 
Margaret Atwood heeft eens gezegd 
dat  we nog steeds vinden dat een 
man met macht een geboren leider is 
en een vrouw met macht iemand met 
een afwijking.
Echter in het geval van Clara mogen 
we toch wel stellen dat ze macht heeft 
juist dankzij haar afwijking, namelijk 

Hoewel er elke dag wel een jaar 
verstrijkt, gebruiken we met name de 
tijd rond 1 januari toch als periode 
van overpeinzingen. Zowel over 
het jaar dat achter ons ligt als over 
het voor ons liggende nieuwe tijd-
vak. Een periode waarin hoogte- en 
dieptepunten als in een diavoorstel-
ling aan ons voorbijtrekken en elk 
plaatje ons tot denken kan zetten om 
zaken te continueren of anders aan te 
pakken. Zo'n periode waarin oud en 
nieuw slechts een seconde uit elkaar 
blijken te liggen en het besef van de 
voortsnellende tijd alleen maar groter 
wordt.
Ook wat betreft het dansen worden 
er al bespiegelend en overpeinzend 
beslissingen genomen. Heleen en 
ik kijken in ieder geval terug op een 
plezierig dansjaar waarbij we hebben 
geleerd bij wedstrijden jury-oordelen 
ondergeschikt te laten zijn aan ons 
eigen dansplezier. Dat wil niet zeggen 
dat we minder fanatiek zijn, want we 
brengen immers veel trainings- en 
lestijd door op de dansschool, waar-
bij Clara altijd gevoelige danssnaren 
weet te raken en tot een mooie toon 
weet te stemmen. Maar we trainen 
vooral voor ons eigen plezier en af 
en toe op een wedstrijd ook voor al of 
niet welgevallige beoordelaars.
En als het op de training of les niet 
vlot wil lukken, zijn er natuurlijk altijd 
weer hulpmiddelen die van stal ge-
haald kunnen worden. En in dit geval 
bijna letterlijk van de stal en wel die 
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•	 Hotel California  - Eagles - Rumba
•	 Piano Man  - Billy Joel  - Weense wals
•	 Avond  - Boudewijn de Groot  - Rumba
•	 Africa  - Toto  - Quickstep
•	 Radar Love  - Golden Earring  - Quickstep
•	 Sultans of swing  - Dire Straits  - Jive
•	 Imagine  - John Lennon  - Rumba
•	 In the air tonight  - Phil Collins  - Rumba
•	 Don't stop me now  - Queen  - Jive

Dans hits top2000

het helemaal idolaat zijn van dansen en dit willen overdragen aan  
anderen. Het blijft voor haar dan ook een kwestie van kennis 
hebben en blijven vergaren. En wanneer het overdragen van die 
kennis met zachte hand niet goed lukt, dan maar eens met harde 
hand en dan wil ze wel eens onorthodoxe middelen gebruiken 
zoals bondage. En dat het effectief is kan ik uit eigen ervaring 
volop beamen en het geeft nog dansgenot ook. Dus voor mij 
staat het wel vast dat Clara de bondage voornamelijk om 
esthetische redenen gebruikt. Mocht het echter zo zijn dat ze 
op een bepaald moment bij ingesnoerde paren de vloer opkomt 
met een dressuurzweep in de hand, dan wordt het waarschijnlijk 
een ander verhaal en moeten we toch weer ernstig aan het 
bespiegelen gaan. Of ze heeft er dan toch nog een tandje 
bijgezet en heeft de goede intentie er eens flink met de zweep 
over te gaan!
Nadat ik hier enige tijd onder het genot van oliebollen, appel-
flappen en een goed glas wijn over had zitten mijmeren, kwam ik 
er tenslotte uit:
Ik denk dat ze gewoon van paarden houdt en bij gebrek aan 
deze edele dieren en een grote weide, ter compensatie die 
nobele tweevoetige dansers als zodanig beschouwt! Die laten 
zich immers als makke schapen makkelijk sturen.
Dit allemaal indachtig de spreuk: 
“Mensen met paarden, hebben een (dans)hemel op aarde!”

rijzen en dAlen.

Tring....
    Tring....

Met Clara....
Oh André Kuipers wat 

een eer!

Ik zou graag priveles van uw 
dochter willen!

Wanneer ik terug naar het ISS 
ga, doe ik ook 

'Dancing with the Stars!Natuurlijk! 
Voor welke gelegen-

heid is het? Zucht....
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Recept
Gevuld ei à la Clara

Ook tijdens het kerstgala waren ze in no time op!
Het recept is te simpel voor woorden, maar altijd een 
succes.
De eerlijkheid gebiedt om te vermelden dat mijn vader 
dit recept ooit heeft gedacht.

Ingrediënten:
10 hardgekookte gepelde eieren
1 doosje boursin,Curry,Peterselie

Snij de eieren in tweeën en verwijder het eigeel.
Het eigeel goed fijn prakken en vermengen met de 
boursin.
Een flinke kneep curry toevoegen en het mengsel met 
de mixer glad mixen. Eventueel nog wat meer curry 
toevoegen tot een spuitbare massa ontstaat.

Spuitzak vullen, eitjes opspuiten en garneren met 
peterselie.
Eet smakelijk!

Voor het kerstgala was Joyce verantwoordelijk voor het 
uithollen van maar liefst 160 eieren!!

Breekt het zweet je al uit bij de gedachte dat je straks 
een ballroomdans ten uitvoer moeten brengen? Niet 
nodig. Zie de openingsdans als de perfecte gelegenheid 
om jullie feest spetterend te openen en maak er iets 
persoonlijks van. 
Of je nu een spectaculair dansnummer wilt opvoeren of 
gewoon wilt voorkomen dat je iedere drie stappen op 
de tenen van je partner staat, danslessen zijn een goed 
idee. Bovendien is het de ideale gelegenheid om tijdens 
de drukke voorbereidingstijd samen iets te ondernemen.  
Maar niet iedereen ziet meteen voor zich hoe je zoiets 
dan aan moet pakken. Welke dans kies je? En welke 
muziek? Zo zijn er nog meer vragen. Wij helpen je graag 
op weg, zodat jij op je bruiloft de sterren van de hemel 
danst.
denk aan praktische Zaken – Voordat je 
ook maar één pasje op de dansvloer maakt, zijn er een 
aantal dingen waar je op moet letten. Wat wil je graag: 
een romantische droomvoorstelling of een stoer en pittig 
optreden?
muZiek – Er zijn een aantal nummers die door veel 
bruidsparen gekozen worden als nummer voor de 
openingsdans. De meest gekozen nummers zijn “Perfect” 
van Ed Sheeren en “All of Me” van John Legend. Hoewel 
er niets mis is met deze nummers moeten jullie het toch 
echt anders doen als je uniek wilt zijn. Kies voor een 
nummer of een combinatie van nummers die passen bij 
jou en je aanstaande, de setting en de sfeer die jullie 
voor ogen hebben. Op deze manier hebben jullie niet 
alleen een dans waar jullie graag op los gaan, maar is 
het ook nog eens persoonlijk. 

kleding – Bij het kiezen van jullie dansstijl houden 
wij rekening met de trouwkleding. Om alvast te wennen 
aan de trouwjurk, kan de bruid onze oefenrok gebruiken. 
Ideaal om te voelen wat wel en niet kan met een jurk. Dit 
zorgt ook voor hysterische momenten tijdens de privéles.
dansles – Wat je ook besluit te doen: begin op tijd. 
Een danscursus duurt 5 maanden. Ideaal om een 
aantal basis dansen te leren en om je keus nog gerichter 
te maken. Heb je niet zoveel tijd? Dan kun je meteen 
privéles nemen speciaal gericht voor de openingsdans. 
Schakel onze hulp in en jullie gasten zullen nog 
wekenlang napraten.
Na het kennismakingsgesprek begint het proces. 
De muziek wordt beluisterd, eventueel gemixt en de 
choreografie (duur woord voor jullie dans) wordt in elkaar 
gezet door de specialist. Er wordt rekening gehouden 
met jullie wensen, de jurk, de vloer, de sfeer. Jullie 
eerste dansles kan beginnen.
oeFening Baart kunst! – Na afloop van elke 
les wordt het geleerde gefilmd. Ideaal om thuis extra te 
oefenen. Maar zeker ook leuk om later terug te kijken, 
vooral de bloopers.
En onthoud: jullie zijn geen 
professionele dansers! Een 
paar foutjes zijn geen probleem. 
Waarschijnlijk zijn jullie 
gasten zo onder de indruk, dat 
ze eventuele foutjes helemaal 
niet  opmerken.

Swingende groet van de 
openingsdans specialist

Tips voor de openingsdans
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Hier volgen de 19 leukste dans herinneringen uit het 
afgelopen jaar.

4 januari
Na de rode zaal is nu ook de blauwe zaal aan de 
beurt. De airco wordt geïnstalleerd. We hebben er al 
zoveel plezier van gehad en vanaf nu is het dus nooit 
meer te warm om te komen dansen!

26 januari
Ik geef mijn eerste opleidingsdag aan maar liefst 29 
nieuwe kandidaten die graag danssport trainer/jurylid 
willen worden.
Super spannend vond ik deze eerste dag en de zenu-
wen gierden door mijn keel, maar uiteindelijk werd het 
een mega succes.

2 februari
Ik ga jureren in Kroatië. Altijd leuk om weer een nieuw 
land aan mijn lijst toe te kunnen voegen. 
Helaas was dit qua jureren een negatieve ervaring. 
Manipulatie en Corruptie voeren er de boventoon.
Weer een ervaring rijker en een illusie armer.

28 februari
André en ik gaan even afschakelen op Madeira.
Een prachtig eiland met vriendelijke mensen, mooie 
natuur en heerlijk eten.

22 maart
Kaat hoort dat ze definitief mee mag doen aan het 
RTL4 programma Dancing with the Stars.
Spannend, spannend, spannend!

4 april
Kaat verhuist naar haar eigen huis, waar André 
samen met Frank een paleisje van heeft gemaakt. 
Wat boffen wij met onze eigen Bob de bouwer.

27 april
Koningsdag op de markt in Sittard en wij zijn daar 
Natuurlijk ook van de partij.
Met dank aan Deborah die hier een succes van 
maakt.

9 mei
Ik ben uitgenodigd om een lecture te geven op het 
internationale trainingskamp in Wuppertal.
Nu gieren niet alleen de zenuwen door mijn keel, 
maar loopt ook het angstzweet regelrecht mijn 
bilspleet in. Gelukkig gaat Bas mee als mijn assistent 
en uiteindelijk is het super leuk.

22 juni
Alweer ga ik een lecture geven, dit keer tijdens het 
congres van de Nederlandse vereniging van 
dansleraren.
Oefening baart kunst zullen we maar zeggen, want 
deze keer lig ik er niet wakker van en alles loopt op 
rolletjes.

17 juli
Never stop learning.
In Bremen volg ik drie dagen de Tone me up work-
shop en leer op wat voor manieren ik mijn wedstrijd-
paren nog beter onder handen kan nemen.
André gaat gezellig mee zodat we ook kunnen vieren 
dat we al veel te lang getrouwd zijn.

23 augustus
Ik organiseer een 3 daags internationaal 
Trainingskamp in Sittard. Wauw, wat een energie. 
Topniveau leraren en dansers! Zeer inspirerend en 
zeer druk bezocht.

7 september
De eerste liveshow van Dancing with the Stars.
André en ik zijn erbij en genieten met volle teugen 
van onze dochter die samen met Keizer een fantas-
tische eerste show neerzet. Trotse ouders!!

24 september
Ik ben uitgenodigd om in Molinella een Match 
Analysis te komen doen.
In normale mensentaal: ik mag samen met 9 andere 
internationale juryleden mijn licht laten schijnen over 
de topprestaties van geweldige wedstrijdparen (de 
crème de la crème!).

18 oktober
De Holland Masters in Almere. Geweldig om te 
jureren en ook Kaat is hier van de partij als jurylid. 
Dat voelt wel heel speciaal.

2 november
De examens van de danssport opleiding vinden 
plaats. 
Na 2 volle dagen examineren is Nederland 14 dans-
sporttrainers/ juryleden rijker.

4 november
Kaat en ik gaan een paar dagen afschakelen op het 
eiland waar ze geboren is, Rhodos.
Alles, maar dan ook alles, is geweldig aan dit eiland!

23 november
Ik vlieg via Oslo naar Bergen om de Noorse 10-dans- 
kampioenschappen te jureren.

7 december
Alweer een juryklusje, dit keer het WK latin formation.
Wat een top-evenement, super georganiseerd en van 
een ongekend hoog niveau.

27/28 december
Omdat het eerste geplande kerstgala binnen no time 
was uitverkocht, plannen we een extra avond.
Het resultaat: twee prachtige avonden met leuke 
mensen, fijn personeel en top shows.

2019 wat was je leuk!!!

Clara

2019 wat was je leuk

6 7



Ballroom dance usa
Mijn vrouw en ik houden van dansen. Niet alleen om te 
doen, maar ook om naar te kijken. Dat houdt niet op als 
we met vakantie zijn. Eén keer toen we in de VS waren, 
hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn een 
dansschool binnengewandeld. We werden hartelijk 
ontvangen en zijn bij een oefenavond geweest. 
Sindsdien zijn we het een en ander te weten gekomen 
over hoe het er in de VS aan toe gaat.
 de verschillende dansen
In de VS wordt het meest American Style gedanst. Hierin 
zijn twee categorieën: "American Smooth", vergelijkbaar 
met onze standaarddansen, en de Latin groep "American 
Rhythm".
De American Smooth-dansen zijn:
Waltz, equivalent aan Engelse Wals, Tango
Foxtrot (aka Slow Foxtrot)  & Weense wals
Er is geen dans die overeenkomt met onze Quickstep.
Als je naar de Smooth-dansen kijkt, vallen meteen 
belangrijke verschillen met onze standaarddansen op: 
er wordt veel los gedanst, en draaien onder de arm en 
lifts zijn toegestaan. De dansers maken veel grote 
bewegingen met hun armen. Mooi om te zien.
De American Rhythm-dansen zijn:
Cha cha, Rumba: vergeleken met onze rumba is dit veel 
sneller, bijna hetzelfde tempo als de chacha, Swing (een 
langzame jive), Bolero, equivalent met onze langzame 
rumba en Mambo.
De vertrouwde tien dansen die wij kennen worden in de 
VS ook gedanst. Ze heten daar International Style.
 dansles
De meeste mensen gaan alleen naar dansles, d.w.z. 
zonder partner. Een dansschool heeft normaliter 
meerdere instructeurs in dienst, in meerderheid mannen 
omdat de meeste klanten vrouwen zijn.
Net als bij ons worden privélessen meestal overdag 
gegeven. s'Avonds zijn er groepslessen en ook in 
speciale dansen zoals Salsa, West Coast Swing, 
Argentijnse Tango, Night Club Cha Cha, Tap Dance enz.
Er zijn natuurlijk ook oefenavonden dan wel vrij dansen. 
Daarbij dansen de leerlingen met elkaar, maar ook met 
de aanwezige leraren. Een dansschool in Sarasota, 
Florida, gaat elke maand een keer met leerlingen de stad 
in om te stappen en het geleerde toe te passen in real 
life.
Normaliter op dansles in de VS leer je losse figuren, geen 
vaste programma's of choreografieën. Men leert van 
begin af aan de figuren vrij toe te passen, zonder vaste 
volgorde. De man moet dus goed leiden.

Een paar dat bij een danswedstrijd bij ons aan tafel zat, 

vertelde dat in hun dansschool nu een bijzondere nieuwe 
groep was begonnen waar iedereen hetzelfde danst. Ik 
dacht eerst dat ze formatiedansen bedoelden, maar het 
ging over een danscursus zoals wij die kennen: iedereen 
begint tegelijk en danst dezelfde variaties in dezelfde vol-
gorde. Dat vonden zij heel bijzonder!
 Wedstrijden
Maar als je geen danspartner hebt, hoe kun je dan aan 
een danswedstrijd meedoen? Daarvoor heb je in de VS 
het fenomeen van Pro/Am-wedstrijden: professionele 
dansers die samen met een amateur een paar vormen. 
Bij wedstrijden zijn de meeste paren Pro/Am. De dans-
leraren die daar met hun leerlingen dansen, nemen vaak 
's  avonds ook nog eens met hun eigen partners deel bij 
de professionals.
Waar onze danswedstrijden vrijwel uitsluitend in sporthal-
len worden gehouden, zijn ze in de VS meestal in mooie 
hotels. Elk zichzelf respecterend hotel heeft daar een of 
meer grote balzalen, waarin dan op de vaste vloerbedek-
king een dansvloer met panelen wordt gelegd zoals wij 
die ook kennen.
Een danswedstrijd is een avondje uit voor het publiek. 
Men kleedt zich netjes aan, er is een cocktailbar, er 
heerst een algehele uitgaanssfeer. De eerste keer dat 
wij naar een danswedstrijd gingen kijken, waren we daar 
niet op voorbereid. Ik had geen nette schoenen mee, 
en inderdaad, ik had veel bekijks met mijn blauwe boot-
schoenen van canvas!
Voor de dansers zijn er geldprijzen, ook voor de ama-
teurparen. Deze prijzen worden voor een deel gedoneerd 
door rijke weldoeners die iets moois met hun geld willen 
doen. Sommige prijzen zijn voor niet-dansers, bijvoor-
beeld voor dansleraren die veel hebben gedaan om het 
dansen te bevorderen en populair te maken. 

Wij hebben zelf twee keer meegedaan aan WDSF-
wedstrijden in de VS. Beide wedstrijden waren strak 
georganiseerd, maar die in Baton Rouge was wel heel 
bijzonder! Voor de dansers waren twee suites op de 
bovenste verdieping van het hotel afgehuurd, waar per-
manent een groot buffet was ingericht.
Amateurkoppels zijn daar iets bijzonders. De zaal zat 
stampvol met uitgaanspubliek. De mensen kozen hun 
favorieten en moedigden ze aan. Een geweldige sfeer!

Dans in de VS!
Als je zelf eens in de VS bent, loop dan ook eens een 
dansschool binnen. Er is van alles te doen en de mensen 
zijn bijzonder open en hartelijk.

jan nathan
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