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DE DANSKALENDER

Open dagen : 1 & 8 sept

WEEKINDELING
Voorjaar 2019
Week 12: 15 t/m 20 april & 5 mei

Voorjaars vakantie & themaweek:
 21 apr t/m 4 mei
   
Week 13:: 6 t/m 12 mei
Week 14: 13 t/m 19 mei
Week 15: 20 t/m 26 mei

Afdansen:  31 mei en 2 juni
Midsummer Night  Show:
  1 juni
 

Zomercursus
Week 1: 5 tm 9 juni
Week 2: 12 tm 16 juni
Week 3: 18 tm 23 juni
Week 4: 26 tm 30 juni
(zie schema pagina 7)

20 april:  Paaseierenbal
27 april:  Bal van Oranje

NIEUWS
Voor u ligt de laatste update met de aankondiging van het zomerschema 
en najaars- lesschema van 2019.

We hebben weer geprobeerd een gevarieerd programma op te zetten. 
Zo moeten we elk jaar bij de planning weer ruimte maken voor nieuwe 
beginnersgroepen dus ontkomen we er niet aan om her en der wat te 
verschuiven cq te verplaatsen. We doen altijd ons uiterste best om zoveel 
mogelijk mensen tevreden te stellen. Dat is in beider belang.
Mochten er in het schema voor u problemen ontstaan met continuering 
neem dan altijd contact op met uw dansleraar. In overleg kunnen we altijd 
kijken of we hier wat aan kunnen doen.

Voor de vroege planners hebben we het najaarschema (weekindeling) ook 
al opgenomen. Vergeet niet de themaweek en het afdansen. Alle info kun 
je ook online terugvinden, en bij vragen kun je altijd bellen/mailen/appen!

Veel leesplezier!!
Clara Lamar & Medewerkers
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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

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

VOOR DE 5de LESWEEK!

DANSCURSUS € 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,-

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

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

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 najaar
BLAUWE ZAAL 
 
MAANDAG  9 SEPTEMBER
09:00-09:50 Zumba®
14:00-16:30 Seniorenmiddag
19:00-21:00 Wedstrijdtraining Latin
21:00-21:50 Zumba®

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

WoENSDAG  11 SEPTEMBER 
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  12 SEPTEMBER 
19:00-20:15 Goud*2 paren
20:15-21:30 Zilver paren
21:30-22:45 Discofox Gevorderd 

VRIJDAG  13 SEPTEMBER
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
19:15-20:30 BEGINNERS SINGLES
20:30-21:45 Gezelligheidsklasse 2

ZATERDAG  14 SEPTEMBER 
09:15-09:45 Beweegkriebels
10:00-10:50 Zumba®
11:00-12:00 SOLO LATINO
19:00-20:00 Techniek Standaard
20:00-21:00 Techniek Latin
21:00-00:00 Dansavond

ZoNDAG  15 SEPTEMBER
09:00-09:50 Bokwa
10:00-10:50 Zumba®
14:00-15:00 Inhaaluur (t/m zilver*)
15:00-16:15 Sportklasse 1
16:15-17:30 Sportklasse 2
17:30-18:45 Zilver* paren
18:45-20:00 Gezelligheidsklasse 3
20:00-21:15 Gezelligheidsklasse 2
21:15-22:30 Brons paren

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

RODE ZAAL
 
MAANDAG  9 SEPTEMBER
19:00-20:15 Gezelligheidsklasse 2 M
20:15-21:30 Gez. kl in spe

DINSDAG   10 SEPTEMBER
09:00-09:50 Zumba®
18:00-19:00 DemoTeams HipHop
19:00-19:50 Zumba®
20:00-21:15 Gezelligheidskl in spe
21:15-22:30 DISCOFOx BEGINNERS

WoENSDAG  11 SEPTEMBER
17:00-19:00  Training Wedstrijdparen
19:15-20:30 Zilver* paren
20:30-21:45 Goud paren

DoNDERDAG 12 SEPTEMBER  
17:00-19:00 Training Wedstrijdparen
19:00-19:50 Zumba®
20:15-21:30 BEGINNERS PAREN

VRIJDAG  13 SEPTEMBER
10:00-10:50 Bokwa
15:15-16:00 Kleuterdans Groep 1 & 2
16:00-17:00 HipHop Groep 3,4,5
19:00-20:15 SALSA BEGINNERS 1
20:15-21:30 Salsa Beginners 3
21:30-22:30 Salsa Intermediate

ZATERDAG   14 SEPTEMBER
10:00-10:45 Peuterdans 
10:45-11:30 Kleuterdans Groep 1& 2
11:30-12:30 Breakdance kids 4-7 jr
12:30-13:30 Breakdance vanaf 8 jr
15:00-17:30 Training Wedstrijdparen
17:30-19:30 Country
19:30-20:45 BEGINNERS PAREN
20:45-22:00 ZILVER paren
22:00-00:00  Salsa Social 
 (1e zat vd maand)

ZoNDAG  15 SEPTEMBER
12:00-14:00 Training Wedstrijdparen
18:15-19:30 Goud* paren
19:30-20:45 Salsa Beginners 1
20:45-22:00 Salsa Beginners 2

In memoriam: Toos Hendrikx 21-3-2019 
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DIE-HARD-CARD
3 MAANDEN ONBEPERKT
GELDIG VOOR 110 EURO



Techniek lessen
Naast de reguliere "social"lessen 
bieden wij ook wedstrijdtraining en 
techniek lessen aan. 
Op maandag avond latin en op dins-
dag ochtend en avond ballroom. Dit 
zijn wedstrijdtrainingen. De deelne-
mende paren dansen wedstrijden of 
hebben de intentie om aan wedstri-
jden deel te nemen. De meesten heb-
ben vele jaren "gewone"dansles gen-
oten en zijn plotseling door het dans-
virus gegrepen. Er moest iets meer 
gedaan worden met alle verworven 
kennis en kunde. En zo raakten de 
meesten na een eerste kennismaking 
met een sportieve competitie ver-
slingerd aan het wedstrijddansen.

Naast de wedstrijdtraining geven we 
ook technieklessen op de zaterdag (1 
uur standaard en 1 uur latin). En in 
de zomercursussen :)!
En daar zijn nogal wat vooroordelen 
of misvattingen over. Een vaak 
gehoord commentaar is zodra we het 
over techniek hebben : "ja maar ik 
hoef/wil geen wedstrijden dansen!" 
En inderdaad u hoeft helemaal niks. 
Maar dat is nu ook de misconceptie. 
De functie en het nut van techniek 
lessen zit hem in het feit dat we de 
onderliggende fundamenten van het 
dansen eruit lichten en deze proberen 
te verbeteren. 
Een voorbeeld wat ik zelf vaak aan-
haal zijn de zijwieltjes bij een kinder-
fiets  Zodra ik deze bij mijn kinderen 
verwijderde (of liever bij de fiets) 
kreeg ik de opmerking: "ja maar ik 
fiets beter met zijwieltjes!" Toch heeft 
nog niemand ooit de tour de france 
gewonnen met zijwieltjes. Die dunne 
bandjes van een wedstrijdfiets en het 
lichte gewicht zorgen voor minder 
rolweerstand en maken dat je met 
minder moeite harder en gemakkelijk-
er kunt fietsen. Oftewel de "techniek" 
maakt dat je sneller gaat.
Nou zie ik de opmerkingen al komen: 
"ja maar dat vergelijk zou je dan 
met dansschoenen moeten nemen 
want dat is ook "hardware" en heeft 
niets met de techniek die we met 
"software"in dans techniek kunnen 
vergelijken. En ook hier kan ik dan 
antwoorden met een ervaring die ik 
had gerelateerd aan mijn kinderen. 

Mijn oudste zoon heeft namelijk een 
blauwe maandag op atletiek train-
ing gezeten. En daar kreeg hij ook 
hardlooptechniek. Hardloop techniek? 
Iedereen weet toch hoe hij moet 
rennen? Tja die idiote redenering 
hield ik er ook op na....totdat ik me 
realiseerde dat ook de toenmalige 
en huidge toppers zoals Daphne 
Schippers nog steeds gecoached en 
getrained worden op hun looptech-
niek. Mijn zoon vertelde me na de 
eerste looptraining hoeveel snel-
ler hij de 100m liep door wat tips 
van zijn coaches. "Til je knieen op": 
en inderdaad nadat ik zelf deze tip 
probeerde toen ik 's avonds zoals 
gebruikelijk naar huis rende ( we 
woonden toen nog om de hoek) 
ontdekte ik wat voor een positieve 
impuls dit gaf aan mijn snelheid. 
Goh, weer wat bijgeleerd!

Dit is nou net wat we ook doen bij 
dans techniek lessen. Sommige ding-
en lijken zo simpel maar als je de 
mechanica erachter bekijkt dan snap 
je waarom vele dingen juist contra 
intuitief zijn. Dansen is niet zoals 
lopen, tenminste als je normaliter 
niet je partner pal tegen je aan hebt 
staan bijvoorbeeld. Gebruik van afzet-
been, step backwards think forward, 
turn your feet to turn your body etc. 
zo hebben we vele oneliners die we 
gebruiken om danskennis over te 
dragen. 
Tja en dan komen we ook op een 
heikel punt. Danstermen! 
"Dans voor mij eens een turning 
lock met een weave into side cross" 
...huh?!? is dat chinees? nasi met 
kip? of toch bami?
Helaas hoort bij elke 
sport zijn specifieke 
jargon. We kunnen niet 
blijven werken met "het 
laatste nieuwe figuur" of 
de "het laatste voor de 
vorige twee in de quick-
step". Dit gaat nog goed 
bij beginners en brons 
maar als je al 20 combi-
naties kent wordt dit een 
hilarische woordenbrij 
om iets duidelijk te 
krijgen. Om iets aan te 

leren kun je dus het beste dit vanaf 
het begin doen ( bij de beginners 
dus). En nu ben ik ook ooit begon-
nen ( ±40 jaar geleden) dus ik snap 
ook dat je dan en toen totaal geen 
aandacht besteed aan hoe iets heet 
als je het maar kunt dansen. En op 
dat punt heeft u ook gelijk: beter 
is praktische kennis boven theore-
tische. Met het één kom je rond de 
vloer, met het ander kun je hooguit 
bij de tap wat indruk maken ( nah....
of dit nou werkt?)
Wat nu nog een vreemde taal lijkt, 
wordt wel gaandeweg een 
logische. Afgezien dat alle termen in 
het engels zijn zit er wel structuur en 
opbouw in. Bijv. reverse is linksom 
en natural is rechtsom. Een reverse 
turn is dus een linkse draai; een 
quick open reverse turn is dus een 
snelle open (dame stapt naast en 
niet tussen de voeten van de heer) 
linkse draai. 

Het enige nadeel aan meer kennis 
en kunde is de concentrische cirkels 
of knowledge. Hoe meer je weet hoe 
meer je je realiseert hoe weinig je 
weet. Zodra je beter danst worden 
mensen vaak kritischer en willen ze 
nog beter. Als je eenmaal geproefd 
hebt hoe een perfecte spinturn 
aanvoelt wil je altijd weer datzelfde 
gevoel krijgen. Het werkt verslavend.

Maar och er zijn ergere verslavingen, 
het houd je lenig, flexibel en jong!.

André
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•	 Er maar liefst 9 paren van onze dansschool meedansen op het Vrijthof in 
Maastricht tijdens de concerten van Andre Rieu?

•	 DWTS ofwel Dancing with the stars vanaf September weer op de  
Nederlandse televisie komt?

•	 Er een naam is voor dansonhandig zijn: Dansdyslexie?
•	 Deze term bedacht is door 1 van onze top senioren dansers, Jaap Wil-

lemstein?
•	 We nog steeds leerlingen uit de beginperiode (30 jaar geleden!) wekelijks 

mogen begroeten?
•	 Er afgelopen seizoen ook weer herintreders waren uit 1990? Ze waren 

en zijn toch nog niet alles vergeten!! Welkom terug fam. Bujak!
•	 Wat heeft Bjorn hiernaast op de dansschool gefotografeerd? 
•	 In verband met de aankomende Brexit we hard op zoek zijn naar een 

vervanger voor de Engelse Wals?

'wist u dat...'

•	 Dit is voor mij Trijntje Oosterhuis Discofox
•	 Hij is van mij Kris Kros Maan & Tabitha Samba
•	 Ijskoud Nielson Discofox
•	 Verleden Tijd Frenna & Lil Kleine Quickstep
•	 In your arms Chef's Special Quickstep
•	 Eerlijk Raymon Hermans Quickstep
•	 Om en Om  Ancora Weense Wals
•	 Liefde is Magic Jeffrey Heesen Discofox
•	 What this could be Vinchenzo Samba
•	 De tijd dat alles kon Ed Struijlaart Quickstep

Dans hits

Recept
Ik heb redelijk mijn hart verloren aan de Griekse keuken. Hierbij het recept van een heerlijke stoofschotel !

Stifado ( Griekse Stoofschotel )
Ingredienten voor 4 personen :750 gram sucade of riblappen,750 gram sjalotten,   3 teentjes kno-
flook, 2 blikjes gepelde tomaten ( 400 ml), 2 laurierblaadjes, ¾  theelepel gemalen piment, 1 kaneelstokje, 2 ee-
tlepels rode wijnazijn, 1.5 dl rode Griekse wijn ( Mavrodaphne ), 1 dl Griekse olijfolie, 1 theelepel honing, Zout, 
zwarte peper.

Snij het vlees in grote dobbelstenen en de knoflook in dunne plakjes. Bak de sjalotten (in zijn geheel) in een aparte 
koekepan met een scheutje olijfolie op laag vuur gedurende 15 minuten.
Verhit de olie in een zware braadpan en bak het vlees rondom bruin. Strooi er wat zout en peper over. Bak de kno-
flook heel kort mee en voeg de tomaten en specerijen toe. Bak alles ongeveer 1 minuut al roerend op halfhoog vuur.
Doe de azijn, wijn, honing en 150 ml water in de pan en breng alles aan de kook. Stoof het gerecht ( af en toe 
roeren) met het deksel op de pan in 2 uur op laag vuur gaar. Contoleer af en toe of er nog voldoende vocht is. Doe 
dan de uien er bij en laat het nog 3 kwartier sudderen!
KALI ORExI!!!        

Bron: Restaurant olympia Wehr
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Zomer- agenda

Dansavonden in de Zomermaanden Juli en Augustus

Iedere Dansavond in de zomer zal worden vooraf gegaan door een leuke workshop. Iedere keer wat anders, dus voor 
ieder wat wils en geschikt voor dansers van alle niveaus.
Deze Workshops & Dansavonden zijn geheel gratis en toegankelijk voor leden, oud-leden en niet-leden!

Tevens zal op de 1e zaterdag van de maand, zoals gebruikelijk de Salsa Social plaatsvinden. Ook hieraan vooraf wordt 
een gratis Workshop gegeven.

Za 6 juli 20.00 uur  Workshop danshouding Ballroom & 21.00 uur Dansavond
 21.00 uur  Workshop Kizomba & 22.00 uur Salsa Social
Za 20 juli 20.00 uur  Workshop Oude Dansen & 21.00 uur Dansavond
Za 3 augustus 20.00 uur  Workshop Line Dance & 21.00 uur Dansavond
 21.00 uur  Workshop Bachata & 22.00 uur Salsa Social
Za 17 augustus 20.00 uur Workshop  Techniek Chacha & Dansavond
Za 31 augustus  20.00 uur Workshop Fun dansjes & Dansavond

Zumba Rooster voor Juli & Augustus

1 t/m 7 juli   ma 21.00  di 19.00  wo 9.00 & 10.00  do 19.00 vrij 9.00 & 10.00  za 10.00  zo 9.00 & 10.00
8 t/m 14 juli  ma 21.00  di 19.00  wo 9.00 & 10.00  do 19.00 vrij 9.00 & 10.00 
15 t/m 21 juli  ma 21.00  di 19.00   do 19.00   za 10.00  zo 10.00
22 t/m 28 juli  ma 21.00    wo 9.00 & 10.00  do 19.00 vrij 9.00 & 10.00  za 10.00  zo 9.00 & 10.00
29 juli t/m 4 aug ma 21.00  di 19.00  wo 9.00 & 10.00  do 19.00 vrij 9.00 & 10.00  za 10.00  zo 9.00 & 10.00
5 t/m 11 aug    di 19.00  wo 9.00 & 10.00  do 19.00 vrij 9.00 & 10.00  za 10.00  zo 9.00 & 10.00
12 t/m 18 aug    di 19.00  wo 9.00 & 10.00  do 19.00 vrij 9.00 & 10.00  za 10.00  zo 9.00 & 10.00
19 t/m 25 aug  ma 21.00  di 19.00  wo 9.00 & 10.00  do 19.00 vrij 9.00  
26 t/m 31 aug  ma 21.00  di 19.00  wo 9.00 & 10.00  do 19.00 vrij 9.00 & 10.00  za 10.00  zo 9.00 & 10.00

Alle bovengenoemde tijden komen overeen met de soort les in het reguliere rooster. De Bokwa wordt gegeven op 
zondag om 9.00 uur wanneer het vermeld staat in het rooster. De Zumba Gold op woensdag en vrijdag om 10.00 uur.

Vanaf 1 september gaan alle lessen weer normaal door volgens het reguliere lesprogramma!

Voorjaarsvakantie & Themaweek: 21 april t/m 4 mei

Gedurende deze periode zullen alle zumbalessen en wedstrijdtrainingen gewoon doorgaan, met uitzondering van 
zondag 21 april en maandag 22 april, dan zijn we helemaal gesloten!

overzicht van de activiteiten:
Zaterdag  20 april  21.00 – 00.00 uur Paaseieren Bal
Vrijdag  26 april   13.30 – 16.00 uur Bal van Oranje voor Senioren 
  Denkt U aan een lekker hapje voor op het buffet?
Vrijdag  26 april  14.00 – 16.00 Thema middag Kids Dance for the King
  Voor alle kids tot en met 12 jaar, wij zorgen voor een lekkere traktatie!
Zaterdag  27 april  21.00 – 00.00 uur Bal van Oranje
  Denkt U aan een lekker hapje voor op het buffet?
Maandag  29 april   14.00 – 16.30 Seniorenmiddag
Zaterdag  4 mei  21.00 – 00.00 uur Dansavond

Vanaf zondag 5 mei Hervatting reguliere lessen

voorjaars vakantie
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ZOMER CURSUSSEN
Zomercursussen in de Maand Juni

De hele maand juni hebben we gereserveerd voor korte cursussen van 4 lessen.
Zo kunt U werken aan uw techniek en op die manier flinke stappen vooruit maken, of gewoon eens iets heel anders 
proberen.
De kosten bedragen 30 euro per persoon ( 20 euro t/m 12 jaar, of maak gebruik van de knipkaart!)
U kunt inschrijven bij de balie of online.

Woensdag 5, 12, 19 en 26 juni
Techniek Zilver/ Zilverster 19.30 - 20.45 uur
Weense Wals 20.45 - 22.00 uur

Donderdag 6, 13, 20 en 27 juni 
Blauwe zaal
Techniek Goud/ Goudster 19.30 - 20.45 uur
Techniek Beginners/ Brons 20.45 - 22.00 uur
Rode Zaal
Solo Latino 20.00 -  21.15 uur 
Rock & Roll  21.15 – 22.30 uur

Vrijdag 7, 14, 21 en 28 juni
Hip Hop SummerSchool 345 16.00 – 17.00 uur
Hip Hop SummerSchool 678 17.00 – 18.00 uur
Hip Hop Summerschool Teens 18.00 – 19.00 uur
Hip Hop Summerschool Adults 19.00 – 20.00 uur 
Salsa Starters 20.00 – 21.00 uur
Discofox 21.00 - 22.00 uur

Zaterdag 8, 15, 22 en 29 juni 
Peuterdans 10.00 – 10.45 uur
Kleuterdans 10.45 – 11.30 uur
Dansavond   21.00 – 00.00 uur

Zondag 9, 16, 23 en 30 juni 
Lady Styling 19.00 – 20.00 uur
Rueda de Casino 20.00 – 21.00 uur
Argentijnse Tango  21.00 – 22.00 uur

Mix&Match
Wil jij ook vaker dansen, maar heb je geen vaste danspartner? Lees dan verder!
Heb je wel een vaste danspartner in de cursus, maar vind je het ook leuk om eens met iemand anders te dansen? Lees 
dan ook verder!

In alle cursussen zijn ze er wel: mensen die met een ‘intro’ dansen. Of mensen die ‘toevallig’ aan elkaar gekoppeld zijn. 
Dames en heren die plezier hebben in dansen, maar die niet zo snel naar een dansavond komen. Omdat ze niet weten 
met wie ze dan kunnen dansen.

Wat zou het leuk zijn als die mensen elkaar konden vinden. Wat zou het leuk zijn als je wist dat er op een dansavond 
altijd wel mensen zijn die het leuk vinden om een keer met je te dansen. En wie weet op een volgende dansavond nog 
eens. 

Herken je je hierin? Kom dan op een dansavond ook eens langs bij een tafel met ‘solo’ dansers. 
Heb je ideeën over hoe we zo’n tafel of ‘solo’ dansers vindbaar kunnen maken? Laat het weten aan de balie. Je kunt 
ook bij de balie in de computer laten zetten dat je wel eens met iemand anders wil dansen. Want dansen is samen echt 
leuker dan solo!            Eveline
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NAJAARS SEIZOEN 

NADB 
Danssportopleiding
Dit beeld geeft iets weer waar we heel trots op zijn. Dit is een 
groepsfoto van de NADB opleiding die Clara verzorgd voor 
de NADB. Dit is nu de crème de la crème uit de Nederlandse 
dans-wereld die opgeleid worden door Clara tot jurylid/dans-
sporttrainer. Naast de vele kandidaten die opgeleid zijn tot 
dansleraar, nu dus de professionalisering van onze danssport 
door de NADB-opleiding. 

Timo's Appje
Ik was compleet klaar om te verhuizen, het dansen 
beëindigd en klaar voor een nieuwe uitdaging. 
Althans, dat dacht ik op dat moment, want dit duurde 
niet lang, door mijn vriendin in Nederland besloot ik om 
in plaats van definitief te verhuizen gewoon vaker te rei-
zen voor m'n werk en een bestaan in meerdere landen 
op te bouwen. 
Het was vervolgens Clara die me aanspoorde om toch 
een berichtje te sturen naar een Maltese trainer en 
dat was het begin van een Nederlands en Siciliaanse 
combinatie. Sinds oktober dans ik met Maria Assuta 
Sciortino, en komen wij uit voor Malta. 
Hoe dat gaat? We trainen over het algemeen in Sicilië 
(Poe, zwaar... Mooi weer, lekker ijs) met regelmatige 
uitstapjes naar Nederland en Malta. Vluchten var-
iëren van 45-75 euro per retourtje (er zijn weken in 
Nederland dat ik meer heb uitgegeven aan reiskosten 
in het verleden). Gemiddeld ga ik 2-3 weken per maand 
die kant op, en komt zij 1 week per maand naar mij. 
Samen reizen we dus behoorlijk veel, ook naar de wed-
strijden in het buitenland. We zijn van plan om veel in 
het buitenland te dansen gezien Malta maar 2 wedstri-
jden per jaar heeft!  
Nederland bevalt Maria goed. Een hele aparte men-
taliteit, veel meer open en toegankelijk,  prettig om mee 
in aanraking te komen. Er zijn veel mogelijkheden om 
je dromen te realiseren in tegenstelling tot Sicilië.  Ze 
studeert de Master Computer Science in Palermo en 
doet een theaterstudie, waar dans natuurlijk haar forté 
is, vandaar dat we vanwege ons beide achtergronden 
veel gemeen hebben en er een goede dansklik is. 
 
Het gaat dan ook als vanzelf, toch wordt er hard 
gewerkt aan ons door onze trainers:  Clara Lamar, 
Pietro Braga en Chris Zammit. 
 
Achteraf kan het niet beter gepland worden, moeten 
bepaalde dingen nou eenmaal zo gaan, hebben we een 
te gek partnership gecreëerd.  
 
En dat allemaal dankzij een appje op aanraden van 
Clara....

Timo Wolthoff

Weekindeling najaar 2019
Open dagen 1 en 8 september van 13 tot 17 uur
Lesweek 1 9 t/m 15 september
Lesweek 2 16 t/m 22 september
Lesweek 3  23 t/m 29 september
Lesweek 4 30 september t/m 6 oktober
Lesweek 5  7 t/m 13 oktober
Herfstvakantie  14 t/m 20 oktober
Lesweek 6  21 t/m 27 oktober
Lesweek 7  28 oktober t/m 3 november
Lesweek 8 4 t/m 10 november
Themaweek  11 t/m 17 november
Lesweek 9 18 t/m 24 november
Lesweek 10 25 november t/m 1 december
Lesweek 11  2 t/m 8 december
Lesweek 12 9 t/m 15 december
Lesweek 13 16 t/m 22 december
Kerstvakantie 23 december t/m 5 januari
Lesweek 14  6 t/m 12 januari
Lesweek 15  13 t/m 19 januari 
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