Wereldkampioenschappen Ballroom dansen
voor Senioren II
door: Johan en Miep Dane

Van 30 April t/m 3 Mei was Platja d’ Aro in Spanje de
plaats waar diverse internationale dans wedstrijden
werden gehouden, variërend van rolstoeldansen,
Hip-Hop, Latin en Ballroom dansen.
Voor Senioren II (leeftijd 45-55) is dit een speciaal
evenement want tijdens dit dansfestijn zou het
wereldkampioenschap (WK) voor deze klasse
gehouden worden.
Voor ons was dit een mooie gelegenheid om wat
meer ervaring op te doen in het internationale
wedstrijd circuit en hadden we begin dit jaar al onze
voorjaarsvakantie gepland in…u raad het al.. Platja
‘d Aro. Hierbij een verslag van onze belevenissen.

Op zondag 26 april was het dan zover, de camper van Jan en Mary van Sabben stopte
voor de deur om ons op te halen. Even de koffers inladen en uiteraard de danskleding
niet vergeten waarna we aan de reis van zo’n kleine 1400 kilometer konden beginnen.
We hadden vooraf een mobile home besproken op een mooie camping (Cala Cogo) net
buiten Platja d’ Aro zodat we op de dag van de wedstrijd niet al te ver zouden moeten
reizen.
Voor zowel de heen- als de terugreis hadden we 2 dagen uitgetrokken, tenslotte de
vakantie begint zodra je de voordeur achter je dicht trekt dus waarom haasten ?
Na een uurtje of 8 rijden, uiteraard met de nodige tussenstops onderweg, zaten we
ongeveer bij Clemond-Ferrand in Frankrijk en was het tijd om een camping op te
zoeken. We hadden onderweg al gekeken in de campinggids en besloten een municipal
(gemeente) camping te nemen in een dorpje vlak bij de snelweg, eenmaal daar
aangekomen bleek dat de camping, gelegen aan een snelstromend riviertje, nog niet
geopend was.
Een oplossing was snel gevonden, net buiten de camping waren een aantal
parkeerplaatsen dus dat leek ons wel een goede plaats voor een overnachting. We
bleken gelukkig niet de enige want in de loop van de avond kwamen er nog een stuk of
3 campers die net als ons voor dezelfde oplossing kozen.

De volgende dag begonnen we aan het 2e gedeelte, gelukkig verliep dat ook redelijk
voorspoedig. Onderweg kwamen we over de nieuwe brug van Millau, werkelijk een
indrukwekkend bouwwerk.
De brug van Millau heet in het Frans Viaduc de
Millau. Het is een meervoudige tuigconstructie (dat
betekent dat het aan meerdere palen hangt) over de
rivier de Tarn.
De brug van Millau is de hoogste brug ter wereld.
Een van de pijlers is 343 meter hoog. Dat is iets
hoger dan de Eiffeltoren en maar 38 meter korter
dan het Empire State Building. De hoogte van het
wegdek op de brug wordt door maar één andere
brug overtroffen, de Royal Gorge Bridge. Die is 321
meter hoog en staat in Colorada. Dat ligt in de
verenigde staten. Op de brug ligt de autosnelweg
A75/E11. Die gaat van Clermont-Ferrand in het
noorden naar Béziers en Montpellier in het zuiden.
Voordat de brug er kwam, moest iedereen door
Millau of een omweg nemen naar het oosten via
Lyon

Rond 15.30 uur aankwamen bij camping alwaar we hartelijk werden ontvangen. Nadat
we de sleutel van onze mobile home hadden ontvangen kon het uitpakken beginnen.
Aangezien het nog niet druk was op de camping (voorseizoen)hadden Jan en Mary ook
volop keus uit plaatsen voor de camper. Het werd een plaats met een schitterend vrij
uitzicht op de Middellandse zee.
De eerste 2 dagen was het weer niet echt ’s zomers maar daar zou gelukkig snel
verandering in komen zodat we konden genieten van zomerse temperaturen (24-28 gr),
dat maakt je vakantie toch een stuk aangenamer.
Langzamerhand kwam de
dag van het WK dichterbij,
vooraf zijn we uiteraard
even bij de locatie gaan
kijken. Men was al bezig
met het klaarleggen van de
dansvloer en tot onze
verbazing zagen we dat
men echt lamel voor lamel
aan het leggen was zoals je
thuis een laminaat vloer
legt, meestal bestaat een
dansvloer uit grotere
panelen die men tegen
elkaar aanlegt en dat gaat
uiteraard een stuk sneller
als je ongeveer een vloer
hebt van 350 vierkante
meter.

Uiteindelijk was de dag (zondag) van het WK aangebroken en moesten we vroeg uit de
veren want om 7 uur ’s ochtends (ja u leest het goed) zouden de deuren van de zaal
open gaan. Kunt u het zich voorstellen in je vakantie om 6.00 uit bed !!!!
De eerste ronde zou om 8.30 uur beginnen dus we waren redelijk op tijd en gelukkig
was er voldoende ruimte in de vele kleedkamers. Voor deze wedstrijd hadden zich
ongeveer 260 dansparen ingeschreven uit 40 verschillende landen van China tot de
USA.
Duitsland,Italië en Spanje hadden de meeste inschrijvingen, de eerste 2 landen omdat
daar hele veel goede dansers vandaan komen en Spanje uiteraard omdat het voor
veel dansers redelijk dicht bij was.
Uiteraard kunnen bij dergelijke wedstrijden niet alle paren gelijk op de dansvloer dus
worden de paren ingedeeld in een aantal series (heats). Er waren in de eerste ronde 18
heats zodat er per heat 15 of 16 paren tegelijkertijd zouden dansen.
Gelukkig waren we niet gelijk in de eerste
serie aan de beurt dus hadden we mooi
de gelegenheid om te kijken hoe het
allemaal in zijn werk ging.
Uiteindelijk waren wij aan de beurt voor
onze Engelse Wals en die ging voor ons
gevoel best goed. De dansen zouden èèn
voor èèn afgewerkt worden dus eerst
iedereen de Engelse Wals dan Tango en
zo verder. Dit betekende wel dat we
ongeveer 25 minuten moest wachten
voordat we de volgende dans kon dansen.
Dus tussendoor toch maar even de rust
opgezocht van de kleedkamer om de
concentratie vast te houden en natuurlijk
blijven bewegen om de spieren warm te
houden. Over het algemeen waren we
best tevreden over de manier waarop we
in deze ronde gedanst hadden. Er gaan
uiteraard wel eens dingen verkeerd omdat
er bijvoorbeeld ineens een ander paar
voor je danst of een figuur doet maar daar
heeft iedereen last van.

Nadat alle rondes waren gedanst was het wachten tot de lijsten zouden worden
opgehangen voor de paren die waren doorgeplaatst naar de volgende ronde.
U kunt zich voorstellen dat het een hele toer is om bij het lijstje te komen dat daar tegen
de muur wordt gehangen want die andere 299 paren willen dat ook graag weten. Maar
met geduld en een beetje wringen lukte het ons om vooraan te komen, en konden we
ons rugnummer zien staan bij de paren die waren doorgeplaatst naar de volgende

ronde. We waren natuurlijk heel blij met deze doorplaatsing, immers in de eerste ronde
vielen al 100 paren af.
De 2e ronde bestond uit 10 heats en daardoor was de wachttijd tussen de dansen
aanzienlijk korter. Voor ons gevoel hebben we ook hier goed gedanst maar het bleek
helaas niet genoeg om door geplaatst te worden naar de volgende ronde. We hadden
dat eerlijk gezegd ook niet verwacht in dit sterke veld waren we al zeer tevreden met
onze plaats in de 2e ronde. Uiteraard zijn we wel blijven kijken en hebben we genoten
van de dansers die doorstreden voor de finale plaatsen.
Aan het einde van de dag was er nog een vlaggen parade waarbij alle dansers achter de
vlag van hun land de dansvloer op kwamen lopen en zich in rijen opstelde om een
oorkonde in ontvangst te mogen nemen. Dat was een heel mooi gezicht en je kreeg
gelijk een indruk van het grote aantal paren dat daar aanwezig was.

Uiteindelijk zijn we in dit wereldkampioenschap op de 110e plaats geëindigd van de 260
dansparen waar we uiteraard heel blij mee zijn.
Jan en Mary hebben deze wedstrijd voor ons vastgelegd met de video camera zodat we
er thuis nog eens van kunnen nagenieten want het was echt een super ervaring.

Gelukkig was onze vakantie nog niet voorbij want we zouden pas donderdag weer terug
richting huis gaan en als je in de buurt van Barcelona bent dat moet je uiteraard die stad
bezoeken.
Vanuit Platja ‘d Aro hebben we de bus genomen naar
Barcelona, dat is wel een lange zit van ongeveer 1 uur en 45
minuten maar het voordeel is dat je onderweg wel kunt
genieten van het mooie landschap.
In Barcelona aangekomen hebben we eerste een bezoek
gebracht aan de Ramblas want de levende standbeelden
die je hier altijd ziet zijn echt prachtig.
Daarna hebben we een rondrit gemaakt met de “Bus
Touristic”. Dit zijn bussen waarvan het bovenste gedeelte
open is en je dus een prachtig zicht hebt tijdens de rondrit.

Barcelona met zijn prachtige
gebouwen, parken en havens
bleek de moeite waard om er
een dagje voor uit te trekken
(1 dag is eigenlijk veel te
weinig).
Een absolute aanrader dus
voor het boeken van een
stedentrip.

Via een oortelefoontje kun je dan luisteren naar een
beschrijving van wat er allemaal te zien is onderweg.
Deze bus stopt bij een aantal haltes waar je uit kunt stappen
en nadat je daar de bezienswaardigheid hebt bezocht weer
kunt opstappen op de volgende bus (iedere 10 minuten is er
weer een bus).

Tijdens de vakantie lijkt de tijd altijd sneller te gaan, dus was het binnen no-time al weer
donderdag en tijd om naar Nederland af te reizen. . We wilden uiteraard weer op
tijd terug zijn voor de dansavond van de ADVZ op zaterdag. Al met al was het een leuke
en leerzame vakante om op terug te kijken. Uiteraard wensen we bij deze u ook (alvast)
een prettige vakantie toe.

