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Georganiseerd door VGEvents in de per-
soon van Jos van Gestel en Xander de 
Vree. 
Jos organiseerde van begin 1998 tot 
2014 Soul & Dance Classic Party's in 
Kasteel Hoensbroek. (The Ultimate 
SoulXperience). Klein begonnen en uit-
gegroeid tot meer dan 1000 personen!! 
Sinds 2010 als DJ gestart met 70 & 80's 
muziek. Sinds 2016 weer klein begonnen 
in samenwerking met Xander op diverse 
locatie's met de zogenaamde "Back 2 the 
70 & 80's. 
Duidelijk is dat deze muziekstijl nog 
steeds "leeft". Klein begonnen (50 
bezoekers) zijn we uitgegroeid naar 
een veelvoud hiervan. We zijn dan altijd 
op zoek naar leuke "nieuwe" locatie's. 
Vandaar de keuze op de dansschool 
waar Xander als sinds 2000 rond 
loopt en voor veel dames de perfecte 
"uithulp"heer is geweest. Xander heeft 
zelf verschillende jaren met succes dance evenementen georganiseerd 
vandaar deze samenwerking. Tot ziens op 8 september. 

Jos v. Gestel 
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DE DANSKALENDER
PINK RIBBON ZUMBATHON
7 oktober 10:00-11:30 uur
Danstesten
4 en 6 jan 19:00 uur gratis
Midwinterdreamshow 
5 jan 18.00 - 21:00 uur gratis
Nieuwjaarsbal
5 januari 21:00 uur gratis
Open dagen
13 & 20 januari

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

SALSA SOCIAL
Data: Eerste zaterdag van de maand.
Volgende 1 sept. 22:00 uur

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

WEEKINDELING
Najaar 2018
Week 1 : 3 t/m 9 sept
Week 2 : 10 t/m 16 sept
Week 3 : 17 t/m 23 sept
Week 4 : 24 t/m 30 sept
Week 5 :  1 t/m 7 okt
Week 6 : 8 t/m 14 okt
Herfstvakantie/Themaweek  
 15 t/m 21 okt
Week 7 : 22 t/m 28 okt
Week 8 :  29 okt t/m 4 nov
Week 9 :  5 t/m 11 nov
Week 10: 12 t/m 18 nov
Week 11: 19 t/m 25 nov
Week 12:  26 nov t/m 2 dec
Week 13: 3 t/m 9 dec
Week 14: 10 t/m 16 dec
Week 15: 17 t/m 23 dec
Kerstvakantie :
 24 dec t/m 3 jan
Kerstbal 

22 dec 20:30 uur met Live 
muziek van de Super-
PianoShow en lekkere 
hapjes! 

 Entreekaarten 12.50 €

Dance Classics 8 Sept

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 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,-

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,-
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.   € 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
half muntje   € 1,-
1 muntje   € 2,-
Lamariaantj e (22 muntjes) € 40,-
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lesprogramma NAjaar
SITTARD BLAUWE ZAAL 
 
maaNDaG
09:00-09:50 Zumba®
14:00-16:30 Seniorenmiddag
18:30-21:00 Wedstrijdtraining Latin
21:00-21:50 Zumba®

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

WoENSDaG   
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
22:00-23:15 Sportklasse

DoNDERDaG   
19:00-19:50 Zumba®
20:00-21:15 BEGINNERS PAREN
21:15-22:30 SOLO LATINO (5,10,15)* 
( *Keuze uit 5 weken € 30, 10 weken € 55 of 15 weken €85 )

vRIJDaG  
09:00-09:50 Zumba®
10:00-10:50 Zumba® GOLD
13:30-16:00 Seniorenmiddag
16:15-17:15 HipHop Groep 3,4,5
17:15-18:15 HipHop Groep 6,7,8
18:15-19:15 HipHopTeens/Adults
19:15-20:30 Gez.kl in spe
20:30-21:45 Gezelligheidsklasse 2
21:45-23:00 Argentijnse TA gevorderd

zaTERDaG   
09:00-09:50 Zumba® STEP
10:00-10:50 Zumba®
19:00-20:00 Techniek Standaard
20:00-21:00 Techniek Latin
21:00-00:00 Dansavond

zoNDaG  
10:00-10:50 Zumba®
11:00-11:50 Bokwa
14:00-15:00 Inhaaluur (t/m zilver*)
15:00-16:15 Sportklasse Jeugd & Paren
16:15-17:30 Goud** jeugd
17:30-18:45 Brons paren
18:45-20:00 Gezelligheidsklasse 3
20:00-21:15 Gezelligheidsklasse 2
21:15-22:30 Gezelligheidsklasse 1

Deze kleur is hiphop/breakdance
Deze kleur is Zumba®
Deze kleur is Stijldans beginners / Salsa / 
Arg Tango

SITTARD RODE ZAAL
 
maaNDaG   
19:00-20:15 Gezelligheidsklasse 2
20:15-21:30 Gez. kl in spe
21:30-22:45 Salsa Beginners 1

DINSDaG   
09:00-09:50 Zumba®
19:00-19:50 Zumba®
20:00-21:15 Goud** 
21:15-22:30 Discofox Gevorderd

WoENSDaG   
18:15-19:15  Kids Stijldans
19:15-20:30 Brons paren
20:30-21:45 Zilver paren
21:45-23:00 Discofox Beginners

DoNDERDaG   
17:00-19:00 Training Wedstrijdparen
19:00-20:15 Goud paren
20:15-21:30 Zilver* paren

vRIJDaG  
10:00-10:50 Bokwa
15:30-16:15 Kleuterdans Groep 1 & 2
16:30-17:30 Breakdance kids 4-7 jr
17:30-18:30 Breakdance Beg/Adv
18:30-19:30 Breakdance Masters
19:30-20:45 Salsa Intermediate 2
20:45-22:00 Salsa Beginners 2
22:00-23:15 Salsa Club

zaTERDaG   
10:00-10:45 Peuterdans 
10:45-11:30 Kleuterdans Groep 1& 2
15:00-17:30 Training Wedstrijdparen
17:30-19:30 Country
19:30-20:45 Goud* paren
20:45-22:00 BEGINNERS PAREN
22:00-00:00  Salsa Social 
 (1e zat vd maand)

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

DIE-HARD-CARD
3 MAANDEN ONBEPERKT
GELDIG VOOR 100 EURO
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De hielen lichten

4

Omzichtig loop ik de trap op naar de 
eerste verdieping van ons huis. Ik ben 
op weg naar de badkamer. Het kraken 
van de trap begeleidt mijn voorzichtige 
stappen naar boven en lijkt zo het 
gevoel in mijn voeten weer te geven. 
Met beleid plaats ik mijn tenen op de 
treden en vermijd dat ik mijn gehele voet 
op het, onder het gewicht kreunende, 
hout plaats om zo te voorkomen dat de 
zich onder mijn hielen gevormde eelt-
lagen als aardplaten langs elkaar gaan 
schuren en een pijnbeving veroorzaken. 
Het voelt alsof het fundament onder mijn 
lichaam aan het barsten is. 
Ik ben spitsroeden aan het lopen in 
de betekenis van voorzichtig manoeu-
vreren of een heikel parcours afleggen. 
Het spitsroeden lopen was tot in de 
19e eeuw een militaire lijfstraf die kon 
worden opgelegd aan soldaten. Daartoe 
moesten ze tussen twee rijen man-
schappen lopen die hen met roeden van 
dun puntig rijshout slagen toebrachten, 
soms met de dood als gevolg. Zo ver zal 
het echter bij mij gelukkig niet komen, 
want ik ben me immers zelf aan het 
tuchtigen en kan dan ook mijn grens op 
tijd aangeven. Maar dat het aanvoelt als 
een lijfstraf kan ik alleen maar beamen. 
De badkamer is de bestemming, omdat 
daar de grote pot vaseline staat. Deze 
begint inmiddels aardig leeg te raken. 
Twee maal per dag smeer ik mijn 
gekwelde hielen en de daar ontstane 
kloven in met de verzachtende massa 
om ze daarna met een katoenen sok 
verder te beschermen. De door Clara 
ingekraste groeven op mijn rug (zie  
vorige SRS) zijn zo goed als verdwenen 
en promptkondigt zich de volgende  
verminking aan. Maar deze heb ik wel 
zelf veroorzaakt. 
Het is augustus en we hebben de grote 
zomervakantie achter de rug. Voor 
ons betekende die vakantie het maken 
van veel en langdurige wandelingen 
in de Franse Pyreneeën. De fysieke 
resultaten hiervan zijn steevast dikke 
eelt-lagen onder mijn voeten en dan met 
name onder de hielen. Die hielen, die 
we bij het dansen niet altijd mogen ge-
bruiken en zelfs moeten ontzien, omdat 
er figuren en/of passen zijn die we òf op 
de tenen òf op de ballen van de voeten 
moeten dansen. Die tere dansvoeten 
zijn gedurende de drie weken vakantie 

echter dagelijks met bergwandelingen 
belast met de lagen eelt als gevolg, die, 
na thuiskomst, door het niet op tijd en 
goed verzorgen er als een deltagebied 
van een uitgedroogde rivier uitzien. De 
voeten hebben drie weken lang 
gebivakkeerd in bergschoenen,  
slippers en sandalen en de hielen zijn 
dan ook weinig gelicht. De dans- 
techniek van het plaatsen van de voeten 
is in deze periode achterwege gebleven. 
De pijnlijke gevolgen hiervan bemerk 
ik steeds wanneer we na een wandel-
vakantie weer een aantaldagen thuis zijn 
en het stroomgebied onder mijn voeten 
zich begint te roeren. Ik ben hierin dan 
ook hardleers.

Het (wedstrijd)dansseizoen staat weer 
voor de deur, de Open Dagen staan ge-
pland met daarnaast het grote jubileum-
feest van dertig jaar Dansschool Clara 
Lamar en het voor de wedstrijddansers-
belangrijke trainingskamp. Dat betekent 
dat ik mijn getormenteerde voeten in het 
gareel moet krijgen om weer met frisse 
moedaan het seizoen te kunnen gaan 
beginnen. Ik zal weer moeten wennen 
aan het minder gebruik maken van mijn 
hielen en het meer bewegen op mijn 
tenen en de ballen van mijn voeten. Het 
lopen als een danser zal ik me weer 
moeten gewennen. Geen zware stappen 
met een rugzak bergop en bergaf, maar 
lichtvoetige schreden zonder bagage 
enmet rechte rug. De enige bagage zal 
de danspartner zijn, maar die heeft  
dezelfde opdracht en dat maakt het  
alleen maar lichter en daardoor  
makkelijker. Althans, zo zou het moeten 
zijn! Kortom: het werkpaard moet weer 
een dressuurpaard worden. Maar dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan en ik 
ben dan ook op zoek gegaan naar een 
paardenmiddel om mijn voeten weer 
dansend te leren gebruiken. Nu hebben 
we in de loop van de jaren al wat hulp-
middelen, zoals de stokken, de elast-
ieken band en de elastiekjes, aangereikt 
gekregen van Clara, dus er kan er nog 
wel eentje bij. Maar ja......, welke? Terwijl 
ik bovenstaande nog eens doorlas, be-
gon het langzaam tot me door te dringen 
waar we gebruik van zouden kunnen 
gaan maken. Het stond immers bijna let-
terlijk voor me op het papier:spitsroeden 
lopen, dat moet het gaan worden. 

Met één kleine aanpassing dan: het 
wordt geen spitsroeden lopen , maar 
“pointe-schoenen lopen”. U kent ze wel: 
het type balletschoenen met een leren 
zool en een verharde tip bestaande 
uit papiermachéen lagen stof, welke 
ontworpen is om balletdansers voor 
langere perioden op de tippen (sur les 
pointes) van hun voeten te laten dansen. 
De pointe-schoenen staan beter bekend 
als “spitzen”.Voor mij en vele anderen 
waarschijnlijk het ideale hulpmiddel om 
na een vakantieperiode weer de goede 
'dans-spieren' in de benen en de voeten 
aan te spreken en de hielen te ontzien.

Het spitsroeden lopen wordt dan 
“Spitzen-roeden lopen”, al of niet met 
maillot of tutu, totdat de hielen weer 
zacht en glad zijn. Een nadeel moet ik 
toch vermelden: je kunt er lange tenen 
van krijgen en daar kan dan weer op 
getrapt worden. Maar daar kun je dan ter 
verzachting weer vaseline op smeren of 
je licht gewoon je hielen.

Rijzen en Dalen
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Recept
Deze heerlijke salade eet ik vaak tijdens onze vakantie in Frank-
rijk. Genoemd naar het pittoreske plaatsje Collioure.

Ingrediënten voor 4 per-
sonen

Veldsla 50 gr
Rucola 50 gr 
Hardgekookte eieren 4
Tomaten 4
Olijven 20 stuks
Ansjovis ( zure) één bakje
Ingemaakte rode paprika ( pot ) 2 stuks
Vinaigrette naar smaak

Bon appétit!

'wist u dat...'
•	 We nog leerlingen van het eerste uur hebben rondlopen?
•	 Leraren van het eerste uur trouwens ook ;) ?
•	 We drie grote verbouwingen hebben uitgevoerd in 30 jaar? En nee, 

de pilaren kunnen er niet uit in de rode zaal want dan komt het dak 
naar beneden!

•	 We afgezien van de ruwbouw blauwe zaal dit met eigen personeel 
gedaan hebben? Vele handen maken licht werk!

•	 Er bij de sloop voor de blauwe zaal wel tien koevoetten in de  
spouwmuur zijn verdwenen? Als ook veel bier in de kelen?

Salade Collioure
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mijn zumba leven
Mijn naam is Henk. 64 zomers jong en ben een van de
weinige mannelijke Zumba deelnemers.
Hoe is dat zo gekomen... "niet meisje",… "niet meer
zo piep" maar toch Zumba.
Toen ik 17 was ging ik naar dansles. Een paar jaar
later verscheen er een leuk meisje op de vrije
dansavonden, die ook nog aardig in de maat kon
dansen... Dansen werd plezier voor ons 2. Karin werd
later ook nog mijn vrouw.
In 1980 deden we danstests voor Goud Ballroom en
Goud Latin. Zie picture.

Dat samen "aardig in de maat dansen" groeide uit tot
wedstrijddansen in beide disciplines. We deden ook
nog een uurtje Jazzballet per week. Het dansen heeft
ons heel veel plezier gebracht. Het gaf ook een boost
aan ons zelfvertrouwen. Ons dans-niveau leverde ons
eind 80-er jaren het privilege op om regelmatig in de,
toenmalig door het Ijzeren Gordijn afgesloten,
Oostbloklanden Polen, DDR en Slowakije te mogen

dansen.
Alleen al het met onze eigen auto passeren van die
zwaar bewaakte grensposten maakte die reizen tot
een avontuur. Aan die grensposten werden onze
paspoorten en autopapieren ingenomen. Die
verdwenen in een donker gebouwtje en zag je een
uur lang niet meer terug. Ondertussen hielden
tientallen militairen ons in het oog, van zowel dichtbij
als vanaf uitkijktorens. Die mannen waren bewapend
met zware mitrailleurs en honden. Zo maar
doorrijden was zo wie zo compleet onmogelijk want
hele dikke zware slagbomen barricadeerden
meermaals achter elkaar de rijbaan..
Na 23 jaar wedstrijden dansen, naast ons beider jobs,
kwamen er hier en daar serieuze lichamelijke
mankementjes die ons noopten een punt erachter te
gaan zetten.
Na een langere non-dancing poos begon er toch weer
iets te kriebelen want dansen had zich toch behoorlijk
in ons dna genesteld. We kwamen inmiddels ook al
enkele jaren over de mooie dansvloer van Clara en
André om op de vrije dansavonden een paar dansjes
te doen, of voor het bezoeken van leuke gezellige
wedstrijden. We hadden het daar al snel naar onze
zin en voelden ons daar zeer welkom. Clara zei wel
eens tegen mij: "Je bent nog steeds net een jonge
hond".. terwijl ik helemaal niet blafte.. waf.. waf..
hihi...
We zochten ook een alternatief voor het plezier en de
energie die we aan het wedstrijddansen beleefd
hadden. Het liefst iets met dans. Maar dan wat
vrijblijvender dan het wedstrijdgebeuren, en moest
zonder partner beoefend kunnen worden. We
vonden dit in Zumba.
Zumba is heerlijk, met variërende intensiteit,
individueel sportief bewegen/dansen in een groep op
leuke latin muziek. Ook zitten er heel wat latin-dansele-
menten in. Hierin kunnen we onze energie kwijt
waarbij we de intensiteit zelf kunnen aanpassen aan
de eigen fysieke mogelijkheden van de dag. Op goeie
dagen een beetje die "jonge hond van Clara
uitlaten..." Mijn eerste lessen en jaren, 1 keer per
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30 jaar
week, waren bij Ellen. Een spontane meid die de
groep heel goed wist te stimuleren.
Op enig moment werd ik geconfronteerd met een
beruchte K-ziekte. Een hele lieve Zumba-collega
adviseerde mij om ook psychische hulp te gaan
zoeken om daarmee de emotionele kant van die K de
baas te kunnen. Ik besprak dit met mijn huisarts. Hij
dacht dat het beter bij mij zou passen, mij als een
"jonge hond" kennende, als ik me op een fysieke
manier van de verkeerde adrenaline zou gaan
bevrijden.
Ik ben toen zo frequent als het maar even ging naar
Zumba gegaan. En jawel hoor, ik kreeg daarmee veel
van die de kwade geesten uit mijn hoofd verdreven...
Na een zware operatie heb ik, middels Zumba,
geleidelijk aan mijn fysieke toestand weer behoorlijk
op peil kunnen brengen.
Momenteel ga ik 2 à 3 keer per week. Meestal bij
Yordi. Je leert er ook weer nieuwe mensen kennen.
Zo is het al zover gekomen dat een poos geleden,
toen ik er een keertje niet was, een 4-tal dames een
groeps-app opgestart hebben om mij aanmaningen te
sturen. Zo van "Hey Henk, waar blijf je???.."...... Alle
vier lieve dames hoor... We zijn zelfs al eens samen
ergens een etentje gaan doen. Natuurlijk op een Niet-
Zumba-avond hoor, anders krijgen we Yordi op ons
dak... hahaha... Nee hoor, Yordi is een allerbeste
jongeman die ons hele fijne Zumba-trainingen geeft.
Het Zumba-programma is op zich wel wereldwijd
gestandaardiseerd, maar net als bij elke 
goede kok,geeft iedere Zumba trainer 
toch zijn eigen tintje aan zijn ger-
echten. Zo genieten we van de 
specialiteiten
van Yordi, (een complete ste-
vige maaltijd met een super 
toetje), van Deborah (hot en 
spicy), van André, (kriskras door 
de Zumba-tuin en gelardeerd 
met grapjes), van Danny (Romig en 
goed gegaard), van Silvano (stevige hap) en sinds 
kort van Stéphanie (een smoothie met een verrassend 
krachtige afdronk). 
Waarom Zumba voor mij?
Ik hou er op een leuke manier mijn conditie,
spierkracht, ritmegevoel en de coördinatie van al mijn
ledematen mee op peil. Ik kan er mijn geestelijke
spanningen mee onder controle krijgen. Het ontspant
via inspanning. Je leert steeds nieuwe mensen
kennen waarvan je ook weer nieuwe inzichten in het
leven kan krijgen.
Ik hoop dat ik dit nog minimaal 36 jaar kan blijven
doen in een gezelschap zoals het huidige.. dan wordt
ik 100.. en André heeft me beloofd dat ik dan een
gratis DieHard krijg voor 1 jaar.
Groetjes en tot Zumba,

Henk

30 jaar, dat is natuurlijk niet niks. We nemen u graag even 
mee op een tijdreis door de jaren heen.

1988 We starten met het geven van danslessen in Sittard  
 in Gemeenschapshuis De Landjwaer
1989 Eerste verbouwing van restaurant ’t Sieske tot 
 dansschool
1990  Start van de digitale ledenadministratie en 
 Naams wijziging naar Clara Lamar (dbase III)
1991  We springen in op de eerste hype :   
 Callanetics                                  
1992 Dit is het jaar dat we in het huwelijksbootje  
 stappen
1993 Het jaar van de eerste Senioren- 
 middag, maar ook van de eerste  
 Wedstrijdclub
1994 Tweede verbouwing van de rode  
 zaal en Mathijs wordt geboren
1995 We starten met een cursus hip   
 hop/disco; het slaat niet aan,   
 het is nog te vroeg
1996 Freestyle and Bodyfit it is!
1997 We starten met het geven van technieklessen en  
 Country & Line dance verschijnt op ons programma  
 EN de opening van de Blauwe zaal!
1998 We gaan mee met de tijd en we gaan Salsa en   
 Argentijnse Tango lessen geven. Ook het jaar waarin  
 Daniel, onze Breakdance leraar,wordt geboren.
1999 Streetdance gaat het helemaal worden in dit jaar
2000 Het jaar waarin we de dansschool van Collega   
 Friederichs in Echt overnemen
2001 De Ketchup song is de danshit van het jaar
2002 De allereerste uitgave van SRS Dance News is een  
 feit. 
2003 De dansfilm Honey zet HipHop definitief op de kaart
2004  Het jaar waarin we starten met een uniek concept:  
 De Amateur Latin Club
2005 Maar liefst twee paren in de finale tijdens het NK 10  
 dans: Paul & Sanneke van de Riet en Yvo Eussen &  
 Katerina Nitsios
2006 “Onze “ Pascal doet mee aan Sterren op de dans-  
 vloer en wordt zodoende een BV-er (bekende 
 vlaming)
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Dance News 

is een uitgave van Danssport- & 
Vrijetijdscentrum Clara Lamar.
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Rijksweg Zuid 103, 6134 AA Sittard
Locatie Sittard 046 - 452 78 34 
Infolijn 06-51792595

COLOFON

Isabella Sittard

Ernesto's Sittard

•	 Summer Calvin Harris   ChaCha
•	 God is a woman Ariana Grande  Bachata
•	 Jonas Blue Rise ft Jack & Jack Quickstep
•	 Achterbahn Helene Fischer  Discofox
•	 Heb je airco voor mij Vincent   Quickstep

Dans hits

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

bruiloft ?3vervolg
2007 Ik ga jureren in Madagaskar, en loop een voedselvergiftiging  
 op: ben nog nooit zo slank geweest!!
2008 De komst van de muntjesautomaat 
2009 We gaan van start met Zumba Fitness, wat een feest! 
 Tevens start ik als IDTA opleider
2010 “Onze “ Pascal, geweldige danser, bedenker van de SRS, leerling  
 van het eerste uur tot fantastische dansleraar, neemt na 23 jaar   
 afscheid en vertrekt naar Amsterdam    
2011 De slagboom doet zijn intrede. Tevens een jaar  waarin ik 
 weer meer weekenden in het buitenland jureert dan dat ik thuis ben  
 en Daniel zich afvraagt wie er dan voor hem moet zorgen....
2012 Silvano breekt zijn knie tijdens het geven van een Zumba les,   
 gelukkig komt alles weer goed!
2013 Het jaar waarin we op het NK Latin maar liefst 25% van alle 
 prijzen mee naar huis nemen. Onverwachts een jurytrip naar  
 Zuid Afrika
2014 De nieuwe toiletten in de Blauwe zaal zijn onze nieuwste  
 aanwinst
2015 Ik ga de kampioenschappen van Ecuador jureren. Ik ben   
 langer onderweg dan dat ik jureer. (70 uur reistijd!)
2016 We starten met techniek lessen op de dinsdag ochtend. Speciaal  
 voor senioren
2017  wederom twee paren in de finale tijdens het NK 10 dans:
 Stefan & Eline Cloudt en Bas Diphoorn & Denise Dols
2018 We bestaan 30 jaar!!

Bij het doorkijken van oude SRS-en kwam ik een vraag tegen die me in 
een interview in 2005 werd gesteld. Wat ga je doen als je later groot bent?
Mijn antwoord: wedstrijdparen trainen, jureren all over the world, veel naar 
Griekenland en Frankrijk gaan en gelukkig en gezond blijven.
Misschien ben ik toch best goed in het voorspellen van de toekomst?

Clara Lamar

Zie de website voor meer info.
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