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Lesschema Najaar
solo latino
zumba zomerschema
Zumba gold
Midsummer night

Zomercursus
In de zomerperiode hebben we voor u weer een speciaal programma samengesteld zodat
u volop aan het dansen kunt blijven.
Dag

Tijdstip

cursus

Data

Dinsdag

21.15 - 22:30

Practice makes perfect!!

31/7 - 7/8 - 14/8 - 21/8

Woensdag

19:30 - 20:45

Houding & Techniek (alle niveau's)

1/8 - 8/8 - 15/8 - 22/8

20:45 - 22:00

Popcorn Boogie

Donderdag 19:30 - 20:45

Rock & Roll

20:45 - 22:00

Paso Doble

Vrijdag

Zaterdag
Zondag

18:30 - 19:30

Solo Salsa Kids

19:30 - 20:45

Lady Styling (Salsa)

20:45 - 22:00

Weense Wals

20:00 - 21:00

Inhaaluur Zomercursus

21:00 - 00:00

Dansavond

19:30 - 20:45

Solo Latino

20:45 - 22:00

Salsa Rueda de Casino

4 lessen € 30 (Kids € 20) Opgeven bij de balie of via info@claralamar.nl

2/8 - 9/8 - 16/8 - 23/8
3/8 - 10/8 - 17/8 - 24/8

4/8 - 11/8 - 18/8 - 25/8
5/8 - 12/8 - 19/8 - 26-8

DE DANSKALENDER P R I J S L I J S T
WEEKINDELING
Voorjaar 2018
Week 10:
Week 11:
Week 12:
Week 13:
Week 14:
Week 15:

7
14
21
28
4
11

mei
mei
mei
mei
jun
jun

SALSA SOCIAL
Data:
Eerste zaterdag van de maand.
5 mei / 2 juni / 7 juli / 4 aug / 1 sept

€ 5,- KORTING OP LESGELD
BIJ BETALING VOOR DE 5de
LESWEEK!

DANSCURSUS		

€ 85,-

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

t/m 13 mei
t/m 20 mei
t/m 27 mei
t/m 3 jun
t/m 10 jun
t/m 17 jun

PLUS abonnement
U kunt uw cursus dan op
2 dagen volgen (dus dubbel) € 30,TWEEDE CURSUS
€ 60,in combinatie met een andere
cursus
DERDE CURSUS
€ 50,VIERDE CURSUS
€ 40,-

SOLO LATINO 17 mei (pag 2)
Afdansen 29 juni & 1 juli (website)
Midsummernightshow 30 juni (pag 7)
PinksterCup 1 juli (pag 6)

Dansavonden Zomer

KIDSDANSCURSUS
voor kinderen t/m groep 8

30-6 / 7-7 / 14-7 / 21-7 / 28-7 / 4-8 /
11-8 / 18-8 / 1-9

2 KIDSDANSCURSUSSEN
voor kinderen t/m groep 8, dan zijn
de kosten van de 2e cursus € 55,-

25 aug jubileum feest !!

Op deze avond vieren we dat we
al 30 jaar dansles geven in Sittard.
Vanaf 20:00 bent u van harte
welkom! Fijne muziek, lekkere
hapjes en mooie dansshows. We
hopen u allemaal te mogen begroeten op deze avond!

€ 70,-

Houding & Techniek paren
		óf € 7,50 per losse les

0
3
r
jaa

Voor actuele en update informatie
raadpleeg altijd onze website of de
facebook pagina.

€ 75,-

ZUMBA (je betaalt alleen als je komt!!!)
losse les / géén gratis proefles €
7,10 ritten kaart:		
€ 60,25 ritten kaart:		
€ 140,Kids 10 ritten kaart
€ 40,Zumba Extreme 1 mnd onbeperkt € 40,Die Hard kaart 3 mnd onbeperkt € 100,De kaart is persoonsgebonden.
DANSAVONDEN EN -MIDDAGEN
Entree p.p.			
€
Seizoenskaart 1 mid/avond p.p. €
Seizoenskaart 2 mid/avond p.p. €
Seizoenskaart 3 mid/avond p.p. €
Gezinskaart			
€

Solo latino

Op donderdag 17 mei van 21:15 - 22:30 starten we opnieuw met een
cursus van 5 weken Solo Latino. Na het overweldigende succes van de
eerste serie komt er nu dus opnieuw een serie van 5 lessen. Bedoeld voor
zowel nieuwe deelnemers als ook voor mensen die de eerste kursus al
volgden. Heerlijk bewegen op Latin muziek en je hebt geen partner nodig!!
De kosten bedragen 30 euro per persoon. Opgeven bij de balie. Impressie?
Bezoek onze website www.claralamar.nl/sololatino
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2,50
25,45,50,60,-

PRIVÉLES
1 uur privéles per paar
5 uur privéleskaart

€ 50,€ 200,-

CONSUMPTIEMUNTEN
half muntje			
1 muntje			
Lamariaantje (22 muntjes)

€
1,€
2,€ 40,-

lesprogramma NAjaar
SITTARD BLAUWE ZAAL
maandag

09:00-09:50
14:00-16:30
18:30-21:00
21:00-21:50

dinsdag

10:00-12:00
19:00-21:00
21:15-22:30

woensdag

09:00-09:50
10:00-10:50
18:30-19:30
19:30-20:45
20:45-22:00
22:00-23:15

Zumba®
Seniorenmiddag
Wedstrijdtraining Latin
Zumba®
Wedstrijdtraining Standaard
Wedstrijdtraining Standaard
Gezelligheidsklasse 2

Zumba®
Zumba® GOLD
Inhaaluur Goud en hoger
Gezelligheidsklasse 1
Gezelligheidsklasse 3
Sportklasse

donderdag

19:00-19:50
20:00-21:15
21:15-22:30

vrijdag

09:00-09:50
10:00-10:50
13:30-16:00
16:15-17:15
17:15-18:15
18:15-19:15
19:15-20:30
20:30-21:45
21:45-23:00

zaterdag

09:00-09:50
10:00-10:50
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-00:00

zondag

10:00-10:50
11:00-11:50
14:00-15:00
15:00-16:15
16:15-17:30
17:30-18:45
18:45-20:00
20:00-21:15
21:15-22:30

Zumba®
Beginners paren
SOLO LATINO (5,10,15)
Zumba®
Zumba® GOLD
Seniorenmiddag
HipHop Groep 3,4,5
HipHop Groep 6,7,8
HipHopTeens/Adults
Gez.kl in spé
Gezelligheidsklasse 2
Argentijnse TA gevorderd
Zumba® STEP
Zumba®
Techniek Standaard
Techniek Latin
Dansavond
Zumba®
Bokwa
Inhaaluur (tm zilver*)
Sportklasse Jeugd & Paren
Goud** jeugd
Brons paren
Gezelligheidsklasse 3
Gezelligheidsklasse 2
Gezelligheidsklasse 1

SITTARD RODE ZAAL
maandag

19:00-20:15
20:15-21:30
21:30-22:45

dinsdag

09:00-09:50
19:00-19:50
20:00-21:15
21:15-22:30

woensdag

18:00-19:00
19:15-20:30
20:30-21:45
21:45-23:00

donderdag

17:00-19:00
19:00-20:15
20:15-21:30

vrijdag

10:00-10:50
15:30-16:15
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:45
20:45-22:00
22:00-23:15

zaterdag

10:00-10:45
10:45-11:30
15:00-17:30
17:30-19:30
19:30-20:45
20:45-22:00
22:00-00:00

zondag

12:00-14:00
18:15-19:30
19:30-20:45
20:45-22:00

Gezelligheidsklasse 2
Gez. kl in spé
Salsa Beginners 1
Zumba®
Zumba®
Goud**
Discofox Gevorderd
KidsClub Stijldans
Brons paren
Zilver paren
Discofox Beginners
Training Wedstrijdparen
Goud paren
Zilver* paren

Bokwa
Kleuterdans Groep 1 & 2
Breakdance kids 4-7 jr
Breakdance Beg/Adv
Breakdance Masters
Salsa Intermediate 2
Salsa Beginners 2
Salsa Club
Peuterdans
Kleuterdans Groep 1 & 2
Training Wedstrijdparen
Country
Goud* paren
Beginners paren
Salsa Social
(1e zat vd maand)
Training Wedstrijdparen
Zilver* paren
Salsa Beginners 2
Salsa Beginners 1

Deze kleur is hiphop/breakdance
Deze kleur is Zumba®
Deze kleur is Stijldans beginners / Salsa /
Arg Tango
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DIE-HARD-CARD
3 MAANDEN ONBEPERKT
GELDIG VOOR 100 EURO

KRABPAAL
Jaren geleden, het waren de
seventies in de vorige eeuw, woonden
Heleen en ik een viertal jaren in Den
Haag, Zij was voor mijn komst al in het
bezit van een kat die de naam
Doerak (ondeugd, deugniet, bengel) had
en ze kreeg mij er bij. Het was een kat
met een sterk ontwikkeld eigen karakter
welke niet over zich heen liet lopen en
de naam was dan ook zeer toepasselijk.
Het was een echte buitenkat, die gretig
gebruik maakte van het balkon en van
de vele daken die aansloten op onze
toenmalige bovenwoning in de hofstad.
En dat ze een eigenge-reide kat was,
hebben we geweten. Ze kon zich heerlijk
spinnend koesteren op je schoot en zich
het aaien laten welgevallen en was dan
ook poeslief. Soms echter was ze in een
minder goede bui, maar daar kwam je
pas achter wanneer het te laat was. Ze
had dan plots haar nagels in de “krabstand” gezet en deze door mijn broek
heen in mijn bovenbenen vastgezet. Het
gevolg was vaak een vloek en een fraaie
zweefvlucht door de lucht wanneer ik
haar in een reflex van me afwierp. Ze
kwam altijd op haar pootjes terecht
terwijl ik onderwijl de schade aan mijn
“pootjes” opnam. Dit gebeurde gelukkig niet dagelijks maar het kwam altijd
onverwachts.
Nu schijnt het zo te zijn dat katten die
buiten komen regelmatig aan bomen,
houten palen of houten hekken krabben.
Ze doen dit, gelijk de grote katten in het
wild, om hun nagels te onderhouden,
maar ook om zichtbare en ruikende
markeringen achter te laten.
Het krabben kan ook echter gebruikt
worden om speelgedrag uit te lokken of
aandacht te trekken.
Ik verdacht Doerak van dat aandacht
trekken en hij gebruikte hiervoor naast
het behang en het oude vloerkleed ook
mij persoonlijk als doelwit.
Ik moest aan bovenstaande denken
toen we laatst een privéles van Clara
kregen. We dansten zoals gebruikelijk
een proefrondje om Clara genoeg
inspiratie te geven er een zinvol
lesuur van te maken. Ze vroeg mij voor
te doen hoe ik de dame uitnodigde

naar haar te draaien daar ze dacht krassen te zien en verdomd als het niet waar
is, op mijn rug stond in rode striemen
de naam van Clara getatoeëerd. Het
uitroepteken had ze nog net niet kunnen afronden met een punt, maar het
stond er als een gebeitelde herinnering
aan een les die over een rechte rug en
uitgestrekte nek en hoofd was gegaan.
alvorens aan het dansen te beginnen.
Ik strekte me zo goed mogelijk uit en
nodigde met mijn linkerarm de dame
uit terwijl ik mijn gewicht op een been
zette. Heleen schoof tegen mij aan en
we sloten de danshouding, waarop Clara
vroeg zo even te blijven staan. Ze liep
omzichtig om ons heen en bekeek het
standje vanuit alle hoeken en gaten.
Vanuit mijn ooghoeken zag ik haar geluidloos rond ons sluipen, totdat ze uit
mijn gezichtshoek verdwenen was en
ons w.s. achter mijn rug aan het observeren was. We verroerden geen
vin want we wachten in spanning op
het oordeel van de vakjury.
Dat oordeel kwam er in de vorm van
twee handen met tien vingers en
evenveel nagels , welke zich zonder
enige waarschuwing vooraf in mijn
schouderbladen boorden en sporen naar
beneden trokken. Ik trok, al weer in een
reflex, mijn schouderbladen naar elkaar,
waarna vervolgens mijn schouders naar
beneden werden gedwongen. Toen
was mijn rug pas naar tevredenheid van
Clara gestrekt, maar daarmee was de
kous nog niet af. De nagels verplaatsten
zich van mijn schouderbladen naar mijn
nek en hoofd, welke ook in een goede
stand werd gezet, waarbij mijn hoofd
centimeters hoger uitkwam dan vanuit
mijn beginpositie.
De nagels hadden hun werk naar tevredenheid uitgevoerd, dat moest ik zelf
ook beamen. Dat we dit vervolgens de
hele dans moesten vasthouden was de
opdracht. Dat ging toen wonderwel goed
want ik voelde de krasstrepen nog lang
op mijn rug en in mijn nek. Maar dat we
lekker gedanst hadden, stond buiten kijf.
Die avond, nadat ik me thuis gedoucht
had, vroeg Heleen mij mijn rug eens
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Ze had mij als krabpaal gebruikt en
volgens mij niet alleen om mij een goede
houding aan te leren maar tevens om
haar nagels nog eens te scherpen zodat
een volgende cursist hier ook lering uit
zou kunnen trekken. Het scheelt haar
waarschijnlijk ook nog eens een bezoek
aan de manicure.
Ik heb het haar ook bij anderen zien
toepassen o.a. bij Bas (van Denise) en
ik moet zeggen, die staat er fantastisch
bij. Dus het heeft succes. Toch vraag ik,
even los van het effect ervan, me af of
we het toe moeten laten, want maakt ze
nu ge- of misbruik van haar machtspositie?
En mocht dat laatste het geval zijn, is het
dan niet tijd voor een nieuwe beweging
en deze keer niet MeToo, maar Tattoo!!.
En vindt u trouwens ook niet dat André
de laatste tijd nog beter gemutst is, dan
hij altijd al was? Zal dat komen omdat
Clara haar nagels nu in anderen kan
zetten? Tja, je gaat de gekste dingen
denken.
Tot slot: Eind jaren zestig, ook weer in
de vorige eeuw, heeft regisseur Roman
Polanski een komisch bedoelde film gemaakt, genaamd 'The Fearless Vampire
Killers'. De film kreeg in het Nederlands
de titel 'Met jouw tanden in mijn nek'.
Het vervolg komen ze zeker in Sittard
draaien, met als voorlopige werktitel 'Met
jouw nagels in mijn rug'. Hoofdrol Clara
Lamar. Ze zoeken trouwens nog mannelijke figuranten met een maagdelijk
schone rug!
Rijzen en Dalen

Recept

Nooit grappig
Op een hellend vlak stijldansen, is nooit
grappig.
Een regendans die in het water valt, is
nooit grappig.
Een dansleraar die snel op zijn teentjes
getrapt is, is nooit grappig.
Geplet worden onder een Weense wals,
is nooit grappig.

Zumba Zomer
Rooster juli/augustus
Dag

Tijd

Dinsdag

19:00

Woensdag

09:00

Duiveltjes vlees
500g varkenspoulet in blokjes
2 gesnipperde uien
11/2 eetlepel azijn
6 eetlepels ketjap manis
6 eetlepel tomatenketchup
1/2 zakje nasikruiden
2 tl sambal
Vermeng alle bovenstaande
ingrediënten en laat het in de
marinade zeker 5 uur staan.
Schep 't vlees uit de marinade en
bak het bruin in de braadpan met
een stukje boter.

10:00 GOLD
Donderdag

19:00

Vrijdag

09:00
10:00 GOLD

Zaterdag

10:00

Zondag

10:00

'wist u dat...'
•
•
•
•
•

•
•

We de Rode zaal in augustus gaan renoveren ? We staan open
voor suggesties..
Thijs Jansen er niets aan kan doen dat hij danst als een houten
klaas? Zijn vader was immers timmerman!
Christine het beste functioneert wanneer ze leeg is?
U nog steeds kunt stemmen op ons?
https://www.debestevannederland.tv/polls/dansscholen
De gelukkige winnaar van de prijsvraag J.Nathan is? Het antwoord
was de Rockturn aka "Wiebeltje" aka "Sjuddele" uit de Tango.
We hadden vele goede pogingen en ook een aantal correcte binnen
gekregen.
Clara op 12 mei het EK latin in Hongarije gaat jureren?
We mega trots zijn op onze Sil & Syd in Time2dance?
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Voeg de marinade, 250 gr.
champignons en 1 eetlepel
pindakaas toe en laat het 1 uur
sudderen op een laag vuur.
Afmaken met een 1/2 pakje
room culinair en serveren met
rijst of stokbrood en een groene
salade!
Uit het receptenboek
van Oma
Rietje

Introduce
Hallo Lezers,
Mijn naam is Bjorn, 29 jaar jong. In 2006 ben ik begonnen
met dansen en loop hier alweer bijna 12 jaar rond.
Zoals iedereen ben ik begonnen bij de beginners en ben
doorgegroeid tot aan de wedstrijdgroep. Ondertussen heb
ik mij o.a. de salsa, discofox en een beetje Argentijnse
tango eigen gemaakt.
Uiteindelijk ben ik toch meer een echte stijldanser, ik hou
er van om een mooie Engelse of een snelle Weense wals
te dansen. Ook van een swingende samba ben ik niet
vies. Al vind ik mezelf wel meer een Ballroomdanser.
Na een persoonlijk moeilijke tijd ben ik na een korte
afwezigheid sinds het vorige seizoen weer terug op de
dansschool.
Want je gaat het dansen toch wel missen. Wedstrijden
doe ik niet meer, mogelijk later in de toekomst bij de
senioren.
Wel volg ik nog de cursus Sportklasse, daarnaast dans
ik nog met 6 lieftallige dames (beginners, brons, zilver,
goud, goud-jeugd en de discofox).
En zo ben ik weer als vanouds 5 dagen op de dansschool
te vinden. Al denk ik wel dat 7 dames in 1 seizoen wel
een nieuw persoonlijk record is.
Door de jaren heen heb ik met veel verschillende dames
gedanst. 21 vast intro (waarmee ik één of meerdere cursus heb gedanst).
Daarnaast word ik ook wel eens gevraagd om in te vallen,
een soort van one-night-dames. Wedstrijden heb ik met 4
dames gedaan.

Kost niks, en als je 5 handtekeningen hebt krijg je 2
muntjes. Na iedere les die je intro hebt gedanst kun je
die bij de dansleraar af laten tekenen. Elke les staat voor
1 handtekening.

De reden dat ik intro dans is vooral om iemand anders te
kunnen laten dansen, want het zou zonde zijn dat iemand
zou moeten stoppen omdat ze geen partner kan vinden.
Natuurlijk vind ik het zelf ook leuk om te doen. De voordelen voor een man om intro te zijn, is dat je echt leert om
goed te leiden en als je nog zelf nog moeite hebt met een
stukje wordt het nog eens herhaald. Zo kun je het nog
een rustig allemaal meedoen en kun je daarna je eigen
partner ermee verrassen. Als je intro gaat dansen zou het
handig zijn als je bij de balie een intropasje vraagt.

Tot op de Dansschool!
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Rob Elshout

ZUMBA GOLD
(voorheen Zumba Low)

Daarnaast worden er meer kleine pauzes genomen
tussendoor. Dit zorgt ervoor dat iedereen het makkelijk
kan volgen, voor zichzelf aanpassingen kan doen en ook
tussendoor even op adem kan komen.
Bij Zumba Gold is de verleiding kleiner om over eigen
grenzen heen te gaan,wat natuurlijk beter is voor het
lichaam.
Het enthousiasme en de feestvreugde bij Zumba Gold
doen niet onder voor die bij Zumba Fitness. Ook hier
maken we er elke les weer een feestje van.
De focus qua doelgroep ligt bij 50+ en 60+’ers en/of
mensen met fysieke beperkingen.

Zumba Low wordt voortaan Zumba Gold, de officiële naam
voor de betreffende doelgroep.
Toen Zumba Fitness zijn intrede deed in Nederland, was
er nog geen naam voor een aangepast Zumba Fitness
programma wat zich specifiek richt op de actieve oudere,
mensen met fysieke beperkingen en iedereen die wat
rustiger aan wil doen. Vandaar dat bij de dansschool de
naam Zumba Low gebruikt werd als oplossing.
Josie Gardiner en Joy Prouty, twee zeer gerespecteerde
energieke dames op leeftijd, uit de fitness industrie,
ontwikkelden vervolgens het programma Zumba Gold
samen met Zumba Fitness oprichter Beto Perez.

Het tempo en de dynamiek van de groep is een
samenspel van de cursisten en de betreffende Zumba
instructeur. Hoewel een instructeur het programma aan
het groepsgemiddelde kan aanpassen, blijft het natuurlijk
belangrijk dat iedereen, net als bij Zumba Fitness, zijn
arts of specialist raadpleegt indien er specifieke fysieke
beperkingen of klachten zijn.
Overleg voor of na de les met de instructeur als je tips
kunt gebruiken voor alternatieve bewegingen in het algemeen of bij specifieke choreografieën.

‘’Gold’’ verwijst hier niet naar niveau, zoals we dat gewend
zijn bij Latin en Ballroom dans, maar naar de dames uit de
hit serie ‘’Golden Girls’’. Die zijn ook wat ouder, maar het
enthousiasme spat er ook nog steeds vanaf.
Bij Zumba Gold worden dezelfde opzwepende dansen muziekstijlen gebruikt als bij Zumba Fitness. Hier
en daar aangevuld met heerlijke hits van vroeger.
De focus ligt ook bij Latijns Amerikaanse muziek en
wereldmuziek. De variatie mogelijkheden zijn ook hier
haast oneindig.

Zumba Gold is net als Zumba Fitness elke les weer een
feestje!
Gezond en gezellig!

Het grote verschil met Zumba Fitness is dat de choreografieën bij Zumba Gold eenvoudiger zijn qua opbouw,
aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de doelgroep.

Zumba Gold kun je maar liefst twee ochtenden volgen.
Woensdag en vrijdag van 10.00u – 10.50u.
Kom gezellig mee swingen en neem je vriendinnen/
vrienden mee.
Danny

Midsummer night
show 30 juni

Speciale avond voor alle kids (stijldans, hiphop en
breakdance) van 18:00 tot 20:30 uur
Graag opgeven via 't inschrijfformulier
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dans Emoticons

Prijsvraag

Opgave 2: In een heel oud boek over
Ballroom Dancing (Alex Moore) worden de
figuren schematisch afgebeeld.
Welke variatie wordt hier uitgebeeld?
Stuur uw oplossing weer naar
info@claralamar.nl en win een privéles bij
één van onze gediplomeerde dansleraren!

De SUDOKU

Isabella Sittard

Monique Nieling

Dans hits
•
•
•
•
•

One Kiss		
Calvin Harris & Dua Lippa
Discofox
Finesse		
Bruno Mars & Cardi 		
Quickstep
Wake me Up
Avici				Discofox
Like I do		
David Guetta & Martin Garrix ChaCha
Ernesto's
Zoutelande		Blof				Quickstep
Sittard
Sudoku 4 sterREN

Bezoek ook onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/dsvcclaralamar/

South Rich Street
Dance News
is een uitgave van Danssport- &
Vrijetijdscentrum Clara Lamar.
Verschijnt 6x per jaar. Oplage: 1000 ex.
Rijksweg Zuid 103, 6134 AA Sittard
Locatie Sittard 046 - 452 78 34
Infolijn 06-51792595

COLOFON

Rabobank Sittard
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