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28 december Kerstbal
Winter Wonder Land (zie blz 6)

Themaweek Proud 2B Fout 

Maandag 4 nov
 Senioren middag 14 - 16.30 uur
Vrijdag 8 nov
 Senioren middag 13.30 - 16.00 uur
Vrijdag 8 nov 
 Kids middag 16 - 18 uur
Zaterdag 9 nov
 Dansavond 21 - 00.00

In deze week vervallen de 
reguliere danslessen. Alle 
zumba, bokwa en wedstrijd 
lessen gaan gewoon door. 
Kom gezellig naar één 
van de bovenstaande 
thema feesten en neem 
een hapje mee voor het 
buffet! 
Kom in passende outfit: 
Proud 2B Fout!

DE DANSKALENDER
WEEKINDELING
Najaar 2019
Lesweek 5  7 t/m 13 okt

Herfstvakantie  14 t/m 20 okt
Ma Avond 14 okt géén Zumba

Lesweek 6  21 t/m 27 okt
Lesweek 7  28 okt t/m 3 nov
Lesweek 8 4 t/m 10 nov

Themaweek  11 t/m 17 nov

Lesweek 9 18 t/m 24 nov
Lesweek 10 25 nov t/m 1 dec
Lesweek 11  2 t/m 8 dec
Lesweek 12 9 t/m 15 dec
Lesweek 13 16 t/m 22 dec

Kerstvakantie 23 dec t/m 5 jan

Lesweek 14  6 t/m 12 jan
Lesweek 15  13 t/m 19 jan

Zondag 20 okt ZumbaThon !
Zondag 8 dec Zumba Voedselbank

NIEUWS
Op dit moment kunnen we nog wekelijks genieten van de verrichtingen 
van onze dochter in Dancing with the Stars. Het kan elke week anders 
zijn want op moment van dit schrijven (week5) hebben ze al 2 keer in de 
gevarenzone gezeten. Terecht? In mijn ogen niet maar ik ben dan ook 
bevooroordeeld. 
Ik vind dat Keizer prima zijn best doet en echt "danst"en niet alleen maar 
wat poses neer zet zoals sommigen van zijn opponenten. Maar dat is nou 
het leuke van een jurysport: de jury heeft altijd gelijk!!!
Dat is iets wat we als wedstrijddanser al vroeg hebben moeten leren; kijk 
dus ook nooit naar een uitslag maar kijk naar je eigen dansen. Ben je 
tevreden met je eigen prestatie dan is het een geslaagd evenement 
geweest. Je hebt namelijk maar controle over 1 ding en dat is je eigen 
presteren en niet over het presteren van de jury, overige dansers,  
je partner, de gladde vloer, slecht geluid etc. En dat is een levensles die 
vaker van toepassing is: verander de wereld door bij jezelf te beginnen.

Happy Dancing!!!

ps en natuurlijk blijven stemmen!!! Keizer naar 3131
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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 (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,-

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 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 BEGINNERS PAREN

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
20:15-21:30 Gezelligheidsklasse 2

ZATERDAG  14 SEPTEMBER 
09:15-09:45 Beweegkriebels
10:00-10:50 Zumba®
11:00-12:00 SOLO LATINO
18:00-19:00 Urban Latin Teens/Adults
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
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®
20:00-21:15 Zilver paren
21:15-22:30 Discofox Gevorderd 

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
21:30-22:45 Salsa Intermediate

ZATERDAG   14 SEPTEMBER
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 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
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DIE-HARD-CARD
3 MAANDEN ONBEPERKT
GELDIG VOOR 110 EURO



•	 De linkse draai eigenlijk de linker draai dient te heten?
•	 Er hard gewerkt wordt aan zaal drie?
•	 Dat deze bedoeld is om nog meer bruidsparen aan een openingsdans te 

helpen?
•	 We naarstig op zoek zijn naar versterking van ons bar-team op dinsdag 

en donderdag avond?
•	 Clara weer een land gaat toevoegen aan haar lijstje van jurylanden? Ze 

gaat naar Bergen in Noorwegen.
•	 Er op de vrijdag een lestijd is vrijgekomen en we hopen dat U ideeën 

heeft ter invulling?
•	 Alle optredens van Keizer en Kaat terug te zien zijn op onze website 

(directe links naar youtube) en op het inhouse video systeem (bar)
•	 we diverse "overstappers" van collega dansscholen hebben? U nooit 

moet vergeten dat deze collega's u in ieder geval de liefde voor dans 
hebben bijgebracht en we daar heel blij mee zijn!.

'wist u dat...'

DWTS behind the scenes
Zijn volledige naam is Rozelsky 
Steve-Lie-A Jen. Kaat noemt hem 
Rosje of Keiz. Hij noemt haar 
Katendrecht of Quatorze. 
Hier kom ik achter wanneer ik in de 
week van de tweede live show een 
training bijwoon. Hij komt te laat, wat 
heel gebruikelijk is, maar deze keer 
kan hij er echt niks aan doen. 
Dat blijkt wel uit de Snapchats die hij 
stuurt vanuit de file.
Bij deze training wordt er aan het be-
gin gefilmd en de cameraman vraagt 
me vriendelijk om even buiten de 
opname studio plaats te nemen. Tot 

mijn verbazing komt hij 
me meteen weer achter-
na en biedt uitgebreid 
zijn verontschuldigingen 
aan. Wat blijkt, Keizer 
heeft tegen hem gezegd 

wie ik ben, niet alleen de moeder 
van Kaat, maar ook danslerares en 
hij vindt dat ik echt niet weggestuurd 
mag worden.
Je snapt het al, Keizers wil is wet en 
ik mag plaatsnemen bij de 
opname. Vervolgens tel ik 
natuurlijk wat mee en geef wat tips. 
Het is namelijk erg moeilijk voor me 
om mijn mond te houden als het 
om dansen gaat, een soort tweede 
natuur zullen we maar zeggen...
Een interview samen met Kaat, sla 

ik vriendelijk af, ik blijf liever achter 
de schermen. Als de camera klaar is, 
begint het echte leuke werk. Ik mag 
me ermee bemoeien en dat laat ik me 
geen twee keer zeggen.
Ik neem hem op zijn Clara’s in de 
houdgreep en hij vordert met de 
minuut. Als een spons zuigt hij alle 
informatie in zich op en verbetert zijn 
voetenwerk, danshouding en leiding. 
Bovenal hebben we super veel lol, 
want op de meest vreemde 
momenten roept hij opeens: 
Staccato, Legato. Dit zijn nieuw 
verworven danstermen die hij uiterst 
interessant vindt en dus overal 
tussendoor gooit. Na een uurtje of 
drie vindt hij het genoeg en we nemen 
met een dikke knuffel afscheid.
Terwijl ik dit schrijf, zit ik in de trein, 
weer op de terugweg naar Sittard. Ik 
ben nog aan het nagenieten van een 
topdag en ik neem ook een souvenir 
mee terug. Ik heb een flinke blauwe 
plek op mijn arm. Hij heeft dus stevig 
terug geknepen terwijl ik met hem 
danste...
Inmiddels ben ik het volledig met Kaat 
eens, Keizer is een topper, ik ben fan! 
Om te zorgen dat we nog lang van 
Team Keizer & Kaat mogen 
genieten, moeten we natuurlijk wel 
blijven kijken, en stemmen!

  Clara Lamar

Dancing with the Stars, behind the 
scenes

Op zaterdag 7 september was de 
eerste live show van DWTS en 
natuurlijk zijn Andre en ik daarbij, 
als super trotse ouders en natuurlijk 
al op voorhand al fan van Keizer.  
Eerlijk gezegd hadden we nog nooit 
van Rapper Keizer gehoord, dus toen 
Kaat vertelde met wie ze ging dansen, 
hebben we hem eerst maar even 
gegoogeld.
Inmiddels hebben we een leuk 
beeld van hem gekregen door alle  
enthousiaste verhalen die Kaat 
ons vertelt. Ze woont in deze 
periode in Amsterdam, samen met 
een aantal collega dansers en ze 
heeft een fantastische tijd. Buiten 
de vele trainingsuren die ze maakt 
met Keizeren de mede dansers, zijn 
er ook interviews, media-trainingen, 
choreo voorbereidingen en 
fotoshoots.
Maar het dansen en trainen met 
Keizer is geweldig! Hij is gemotiveerd, 
ontzettend grappig, super muzikaal en 
dus voor haar een topper om mee te 
mogen werken. We ontmoeten hem 
na de live show tijdens de afterparty 
en hij stelt zich voor als Rozelsky, 
wat overigens ook groot in goud op 
zijn oor prijkt.
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•	 Never nooit meer  Gordon & Replay Weense wals 
•	 I don't care Ed Sheeran & Justin Bieber Samba
•	 When you believe Whitney Houston & Mariah Carey Slowfox
•	 Echame la Culpa Demi Lovato & Louis Fonzi Salsa/Mambo
•	 Carmen Stromae Tango

Dans DWTS hits

raar!!
Het is guur buiten, de temperatuur 
is gedaald en de wind schudt met 
geraas aan de van groen naar geel 
en bruin verkleurende bladeren van 
de bomen en struiken in de tuin. Het 
zal nog even duren alvorens ze hun 
bladerdek helemaal zullen loslaten, 
maar de herfst geeft al een voor-
proefje van wat nog komen gaat.
De eerste tekenen van verkoudheid, 
gesnotter, hoesten, koorts en griep 
zullen ook wel spoedig opbloeien.
Maarten (8jr.), een van onze klein-
kinderen, heeft het ook al te pakken 
en omdat z'n moeder even de deur 
uit moet, pas ik bij hem op. De tv 
zetten we uit en ik pak het op tafel 
liggende boek “DikTrom” en lees 
hem een hoofdstuk voor.  Het  boek 
heeft hij een keertje van iemand 
gekregen, zegt hij.
Hij luistert gespannen terwijl ik zelf, 
al lezend, nu vreemd opkijk van het 
taalgebruik in dit ook door mij in 
mijn kinderjaren verslonden en als 
jongensboek bekend staande werk. 
Maar het verhaal is dan ook meer 
dan een dikke eeuw oud. Maar de 
ondeugende avonturen van Dik zijn 
wel vermakelijk en roepen herinner-
ingen op aan een vreugdevolle en 
zorgeloze 
jeugd. Maarten zegt ook nog de 
nodige 'Pietje Bell' boeken te heb-
ben dus het genre spreekt hem aan 
en past ook wel bij zijn ondeugende 
koppie. Ik beloof hem ook eens mijn 
collectie 'Kameleon' boeken te laten 
lezen.
Na het lezen spelen we nog 
het (door mij verloren) bordspel 
Stratego, waarna ik Maarten vertel 
dat ik onder de naam "Rijzen en 
Dalen" nog een verhaaltje moet 
schrijven voor ons dansblad. "Wat 
bedoel je met rijzen en dalen?" 
vraagt hij.
Ik vertel hem wat rijzen en dalen is 
bij het dansen en om het te illus-
treren doe ik enkele danspassen 
in de woonkamer.. Maarten kijkt 
het met verbazing aan en reageert 
spontaan met de woorden dat hij 
het maar “raar”vindt.
"Raar", zeg ik, "wat bedoel je met 
raar?"
"Gewoon raar” zegt ie, “raar is raar. 

Gewoon raar". Meer kan hij er niet 
van maken op dat moment en hij 
pakt weer een van zijn vele LEGO 
speelgoedstukken op. Toevallig 
wel een vervaarlijk uit-ziende stri-
jder uitgerust met een futuristisch 
schiettuig.  Raar is raar, discussie 
gesloten.
Op dat moment schiet mij opeens 
de recent opgelaaide en alweer 
uitgedoofde ophef te binnen die 
minister Van Engelshoven (O, C, W 
en ook Emancipatie) teweeg bracht 
met haar opmerkingen over o.a. 
genderneutraal speelgoed.
Zonder eerst eens de inhoud van 
haar boodschap goed tot zich 
door te laten dringen, luchtte half 
Nederland, middels de sociale 
media, ingezonden brieven, 
nieuwsrubrieken en talkshows op 
radio en tv, zijn of haar hart  over 
deze, in hun ogen, betuttelende uit-
spraak. Maar ja, dat is een trend die 
zich sinds de Zwarte Piet discussie 
in alle hevigheid heeft geopenbaard. 
Soms vraag ik me af wat er nog 
(anti)sociaal aan die media is.
Maarten zal dat nu nog een worst 
zijn, maar ik dacht wel in zijn “rare” 
opmerking  ook al een 'gender' 
beïnvloed patroon te bespeuren. In 
de zin van: dansen is voor meisjes 
en niet voor jongens. Zijn zusje 
Floor  of nichtje Eline zouden zo'n 
opmerking niet maken in tegenstel-
ling tot zijn neef Lucas.
Toch wel jammer dacht ik. Want 
hoeveel jongens/mannen vinden 
het immers 'raar' om naar dansen 
te kijken en zeker om het ook nog 
eens zelf te doen?
Alsof ze niet geconfronteerd willen 
worden met hun zwakke kanten, 
hun angst emotie te tonen en hun 

kwetsbare gevoelige kanten te laten 
zien.
Behalve wanneer op latere leeftijd 
de nodige drank of pillen alle 
schroom hebben verdreven en het 
bewustzijn hebben verlaagd.  
Wanneer die dansverlegenheid 
afwezig zou zijn,zou menige dans-
school waarschijnlijk een wachtlijst 
moeten invoeren en zou menig 
illegaal xTC lab zijn deuren kunnen 
sluiten. Of draaf ik nu door!!
Heel veel vrouwen geven aan graag 
te willen dansen, maar ja 'hij' of 
'het' wil niet. Er zijn voor die dames 
gelukkig ook nog andere mogeli-
jkheden binnen de dansschool zoals 
o.a. zumba, solo dansen of dansen 
met een introducee, maar het liefst 
zouden ze toch ook samen met een 
partner willen dansen.

Aan dat ongemakkelijke gevoel van 
die mannen bij het denken aan zelf 
actief gaan dansen, moet toch iets 
gedaan kunnen worden, bedacht ik 
me. En dan wel van jongs af aan. 
Daar moet immers de basis gelegd 
worden.
Eigenlijk zouden landelijk tradi-
tionele gymnastieklessen (of wat er 
nog van over is)  vanaf de basiss-
chool ook ingevuld moeten worden 
met lessen in dansen. Dus niet het 
vervangen van de gym, maar deze 
juist aanvullen met danslessen voor 
kinderen.
Dan slaan we immers meerdere 
vliegen in een klap. Op fysiek 
gebied zullen de oefeningen een 
welkome aanvulling zijn op tradi-
tionele gymnastiekoefeningen, want 
menig dansfiguur doet een beroep 
op niet eerder gevoelde spieren en 
gewrichten.  (zie vlg pag)
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Recept
Eind september mocht ik een paar dagen naar Molinella in Italië. André zegt altijd tegen iedereen dat ik op vakantie 
ben, wanneer ik weer eens in het buitenland ben voor werk, maar de werkelijkheid is dat ik lange dagen maak.  
Dit was zeer interessant om te doen: 250 paren van heel hoog niveau beoordelen en analyseren betreffende hun 
technische kwaliteit, muzikaliteit, partnering en choreografie.
Samen met 9 andere juryleden en een hele technische staf om alles goed te laten verlopen. 
Ik vind het altijd geweldig om naar een Mediterraan land te gaan.  Prettige mensen, leuke sfeer, maar bovenal 
heerlijk eten. We aten daar 's avonds in een klein eethuisje waar alle pasta vers gemaakt werd. De meeste pasta's 
waren vegetarisch en dit heerlijke recept wil ik graag met u delen!

Tagliatelle met tuinkruiden

500 gram verse tagliatelle
3 eetlepels room
55 gram boter
2 eetlepels oregano, fijn gesneden
2 eetlepels bieslook, fijn gesneden
3 eetlepels peterselie, fijn gesneden
2 teentjes knoflook, gesneden
1/2 tl nootmuskaat, geraspt
Zout en peper
Parmezaanse kaas vers geraspt

Doe de pasta in ruim kokend water en laat 6 minuten koken. Ondertussen verhit u de room zachtjes in een pan met 
de helft van de boter. Roer de kruiden samen met de knoflook, nootmuskaat, zout en peper door de room.

Giet de pasta af en doe over in een voorverwarmde schaal. Schenk het roommengsel over de pasta en roer alles 
goed door elkaar. Leg de rest van de boter, in plakjes gesneden, op de pasta, strooi de Parmezaanse kaas erover 
en serveer onmiddellijk.
            Clara Lamar

De positie van het hoofd van de kids wordt dan bij-
komstig ook weer eens in de originele stand gezet, want 
het vele gebogen staren naar een blauw schermpje doet 
het ergste vrezen voor de evolutionaire ontwikkeling van 
het menselijk lichaam. Menige kinderen zullen zich door 
het dansen uiteindelijk ook vrijer en met meer zelfver-
trouwen kunnen bewegen in het  niet-digitale sociale 
verkeer.
Zelf heb ik die ontwikkeling niet bewust doorgemaakt, 
maar nu lijkt de tijdgeest het bewust sturen van deze 
emancipatie toe te staan.Dus niet via het speelgoed 
maar gewoon via de gymnastiekles iets trachten bij te 
dragen aan de ontwikkeling van met name de 'evrouwci-
patie' van jongens.  
Waar dansen al niet goed voor is en kan zijn. Het schijnt 
bijvoorbeeld ook Alzheimer op een afstand te houden, 
maar daar merk ik persoonlijk niet veel van, want Clara 
diagnosticeert ons senioren hiermee heel vaak wanneer 
we weer eens een technische oefening vergeten zijn. 
Het positieve is dat ze de vorm maar als “light” benoemt. 
Er moet immers brood op de plank blijven komen. Maar 
dit allemaal terzijde.
En nu maar hopen dat ik, net als de minister, niet van 

betuttelen wordt beticht. Ik vermoed dat dat wel zal wel 
loslopen want ik ben immers geen tut, maar een echte 
man. Wel een man die toevallig danst.

Maarten schiet nog eens met veel geluid en het nod-
ige mondvocht een denkbeeldige dodelijke straal naar 
een andere LEGO strijder en is zich van geen kwaad 
bewust. Hij moest eens weten wat er, los van die gym-
nastieklessen, al aan aanbod voor kids- dansen is bij de 
dansschool. Voorlopig ontspringt hij echter de dans.

Rijzen en Dalen.
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britt de waard
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Wat kan een leven veel veranderen op 5 jaar tijd… daar 
bent u zich vast ook van bewust. Voor veel mensen ben 
ik misschien een onbekende, dat meisje (of vrouwtje) wat 
af en toe nog eens dansavond draait vol enthousiasme of 
misschien kennen mensen me nog wel van vroeger  
(in die goede oude tijd!) Een aantal jaar geleden was ik 
namelijk dag in en dag uit op de dansschool te vinden.  
Ik assisteerde, deed de balie, gaf zumba, stijldans, 
draaide bardiensten en was daarbij zelf nog mega actief 
op de vloer. Ik heb zelfs een tijdje boven de dansschool 
gewoond! Voor de mensen die me niet kennen: ik ben 
Britt, inmiddels 30 jaar oud en getrouwd met Robbert de 
Waard, die ook geen onbekende is op de dansschool.  

Ik ben bij Clara begonnen toen ik 19 was, ik wilde name-
lijk ook zo kunnen dansen als in dirty dancing en schreef 
me in voor een beginnerscursus (wist ik veel dat dit de 
verkeerde dansen waren). Ik startte met een vriendin als 
partner want het dansen met een vreemde vond ik maar 
eng, net zo eng als dat ik Clara vond. Toen ik in zilver 
danste begon in met Bjorn te dansen en al heel snel 
stonden wij voor het eerst op een wedstrijdvloer.  We 
wonnen en daar begon het allemaal… we promoveerden 
op onze eerste wedstrijd en dat betekende dat we het 
serieuzer wilden aanpakken… er kwamen technieklessen 
bij en het aantal dansmomenten werd meer.  Na het  
"verslijten" van een aantal partners (Ik was heel lief 
hoor!) Ging ik dansen met de perfecte partner: Bas. 
Basje genoemd in mijn tijd.  Voor jullie geen onbekende, 
want deze Bas hoort nog steeds bij het meubilair van de 
dansschool en is inmiddels vastgekleeft aan Denise. 

Met Bas kon ik lezen en schrijven, we waren maatjes op 
de vloer en naast de vloer en hij was zelfs getuige op 
onze bruiloft.  Voor mij was het dan ook super 
moeilijk om hem te vertellen dat ik in verwachting was en 
dat er iets ging veranderen in ons partnership . 
Super begripvol heeft Bas mij door de zwangerschap 

geloodst op de 
vloer, danste we nog 
een NK toen ik 6 
maanden zwanger 
was en trok hij de 
rem aan toen ik door 
wilde dansen met 
mijn groeiende zoon 
in de buik. 5 weken 
na de zwangerschap 
stond ik weer op de vloer,  maar er was iets verand-
erd… Ik vond de danstechniek niet zo belangrijk als mijn 
zoontje en aangezien ik nog fulltime werkte wilde ik niet 
meer alle vrije uren in het dansen steken.   

Ik besloot Bas los te laten en hij vond een nieuwe  
partner in Denise waarmee hij al jaren gelukkig danst en 
zelfs samenwoont.   

Wat is er verder bij ons veranderd? We zijn inmiddels 
3 huizen verder, 3 zoontjes rijk en sinds augustus ook 
ouders van een piepklein meisje. Ben ik het dansen dan 
helemaal vergeten? Never nooit. Ik ben nog wel eens te 
vinden op een dansavond, mag af en toe het afdansen 
jureren ( wat ik echt super leuk vind) en na al die jaren 
vind ik Clara een stuk minder eng en delen we geregeld 
een maaltijd en word ik bijgepraat. Ooit hoop ik weer op 
de vloer te staan, de vrijheid te voelen die ik ervaar op 
de vloer, mijn zorgen even naast de vloer te leggen en 
gewoon even te voelen, samen bewegen met iemand die 
je dierbaar is en even de rest om je heen te vergeten. Te 
voelen dat sommige dansen en liedjes meer met je doen 
dan andere. Ooit…. Dat ooit kan zo maar sneller zijn dan  
ik denk want al schrijvend aan dit verhaal kan ik me er 
nu al op verheugen…  dus rest me nog 1 vraag: Wie kan 
er komen babysitten?

Britt de Waard

 TEcToNIc



Ideeenbus
Misschien is hij U nog nooit opgevallen maar bij de balie 
hebben we een mooie Ideeënbus staan.
Omdat we menen dat een ieder graag wil bijdragen aan 
een prettige ervaring binnen ons danssportcentrum hadden 
we verwacht wat meer reacties te krijgen.
Geregeld vind ik er wel de nieuwste roddels en mopjes 
in terug, als ook leuke verzoeken en je gelooft het niet 
maar soms ook zinnige op en aan-
merkingen ;).

Na danige review heeft o.a. "de 
Cappuccino to go"  het niet gered 
net zoals de Linker en Rechter Twix 

Dus heeft u een leuk idee of 
opmerking schroom dan niet om 
dit ons kenbaar te maken. Dat mag 
natuurlijk ook per mail maar net als 
vroeger vinden we het nog steeds 
leuk om een "kadootje"open te 
maken en iets aan te treffen.

Andre

Save the
date

clara en haar 
K** knie
Al op hele jonge leeftijd heb ik last van mijn linkerknie en 
al voor mijn twaalfde heb ik menig orthopeed bezocht. 
Tijdens de middelbare school springt mijn knie vaak op 
slot, maar dankzij een aardige gymleraar, leer ik hoe ik 
dit zelf kan verhelpen. 
Het gaat echter niet over en op mijn 19e komt er door 
deze vervelende blessure een abrupt einde aan mijn 
danscarriere. Een operatie volgt en daarna is het nooit 
meer echt goed geweest. Ik leer ermee leven en bezoek 
pas weer een specialist op mijn 48e. 
Er volgen inspuitingen met een soort gel en dat helpt een 
poosje heel goed. De arts vertelt me dat dit slechts uitstel 
is en dat een knie-prothese de enige oplossing is. Ik ben 
echter te jong, want, zo zegt hij, geen chirurg zal je 
opereren voordat je 55 bent. Noodgedwongen stop ik 
met het geven van Zumba lessen en probeer mijn knie 
zoveel mogelijk te ontzien.
Afgelopen zomer krijg ik opeens last van mijn navel en 
na onderzoek, blijk ik een navelbreuk te hebben. Dat 
moet gefixt worden. Tegen de tijd dat ik bij de chirurg in 
het ziekenhuis ben, heb ik echter nergens meer last van 
en ik zie dan ook af van een operatie. 
In een helder moment heb ik me bedacht, dat het 
natuurlijk belachelijk is om in me te laten snijden voor 
iets waar ik geen last van heb, terwijl ik iedere dag pijn 

heb bij het lesgeven door die stomme knie! En, ik ben 
inmiddels 56! Dus, nu gaat het gebeuren! 
Op 18 november ga ik onder het mes en ik krijg een com-
plete nieuwe knie. Eentje die het doet!
Ik kijk er met gemengde gevoelens naar uit, want de ortho-
pedisch chirurg heeft me haarfijn uitgelegd dat ik op drie 
maanden moet rekenen voor het herstel, waarvan 6 weken 
met krukken, ook al ben ik Clara Lamar.
Ik ga natuurlijk proberen het tegen-deel te bewijzen. De 

afspraak met de fysiotherapeut 
voor pre-operatieve therapie is 
al gemaakt. 
Maar ik denk dat ik tijdens 
onze komende wintersportva-
kantie de apres ski maar eens 
ga proberen.
  Clara Lamar 

PS de oefeningen bij de fysio 
doen zoveel goeds dat ik de 
operatie nog even heb uitgesteld...

Op 28 december organiseren we een geweldig Winter 
wonderland bal! 
We verwachten u vanaf 20.30 in feestelijke kleding en 
opperbeste stemming!
Wij zorgen voor heerlijke hapjes en fijne dansmuziek.
Tevens krijgt u deze avond een demonstratie verzorgd 
door twee dansers uit 
Dancing with the Stars: 
Jesse en Kaat.
Kaarten à  € 12,50 zijn 
vanaf 21 oktober te 
verkrijgen bij de balie.

https://www.facebook.com/dsvcclaralamar/
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