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DE DANSKALENDER

WEEKINDELING
Voorjaar 2018
Week 4:  12  mrt  t/m 18 mrt
Week 5:  19  mrt  t/m 25 mrt
Week 6:  26  mrt  t/m  1  apr (BFF)
Week 7:    2  apr  t/m  8  apr
Week 8:    9  apr  t/m 15 apr
Week 9:  16  apr  t/m 22 apr
Meivakantie incl. themaweek: 
23 apr tm 6 mei
Week 10:    7  mei  t/m 13 mei
Week 11:  14  mei  t/m 20 mei
Week 12:  21  mei  t/m 27 mei
Week 13:  28  mei  t/m   3 jun
Week 14:    4  jun  t/m 10 jun
Week 15: 11  jun  t/m 17 jun

Afdansen: 28 & 29 juni & 1 juli
Midsummernightshow 30 juni

ZUMBA:
De zumba lessen lopen door onaf-
hankelijk van het dansseizoen. Kijk 
op de website voor evt. speciale 
schema's rond feestdagen.

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

22 maart SOLO LATINO (zie onder)
1 april Paas Zumba Brunch
7 april Salsa Social
15 april ZUMBATHON !!!

Extra oefenen?
Maar liefst twee keer per week kunt
u gratis gebruik maken van het in-
haaluur. Speciaal bedoeld voor 
iedereen die een les gemist heeft, 
maar zeker ook ideaal wanneer u de 
lesstof nog eens wil herhalen. Dus 
ook wanneer u geen les heeft ge-
mist, kunt u altijd gebruik maken van 
het inhaaluur om nog eens extra te 
oefenen. En inderdaad, u leest het 
goed, dit kost niets extra!!
Op woensdag van 18:30 tot 19:30 
voor alle dansparen van goud en 
hoger, op zondag van 14:00 tot 15:00 
voor alle dansparen van beginners tot 
en met zilverster.

Solo latino
Op donderdag 22 maart van 21:15 - 22:30 starten we met een cursus van 
5 weken Solo Latino. 
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

Privéles?
Lopen de passen met je partner niet zo soepel, en kun je wat extra aandacht 
gebruiken? Geef je partner dan eens een privéles cadeau (altijd goedkoper 
dan een echtscheidings advocaat ;) )

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 € 70,-

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

Houding & Techniek paren  €   75,- 
  óf € 7,50 per losse les

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 € 50,-
5 uur privéleskaart € 200,-

CONSUMPTIEMUNTEN
half muntje   € 1,-
1 muntje   € 2,-
Lamariaantj e (22 muntjes) € 40,-
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lesprogramma Voorjaar
SITTARD BLAUWE ZAAL 
 
MAANDAG
09:00-09:50 Zumba®
10:00-10:50 Zumba® Low
14:00-16:30 Seniorenmiddag
17:30-18:30 Training HIPHOP Team
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® Low
18:30-19:30 Inhaaluur Goud en hoger
19:30-20:45 Gezelligheidsklasse 1
20:45-22:00 Gezelligheidsklasse 3
22:00-23:15 Gezelligheidsklasse 2

DoNDERDAG   
19:00-19:50 Zumba®
20:00-21:15 Gezelligheidsklasse 3
21:15-22:30 SOLO LATINO (5x)

VRIJDAG  
09:00-09:50 Zumba®
10:00-10:50 Zumba® Low
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 Goud***
20:30-21:45 Gezelligheidsklasse 2
21:45-23:00 Argentijnse TA beginners

ZATERDAG   
09:00-09:50 Zumba® STEP
10:00-10:50 Zumba®
11:00-12:00 Draag & Dans 
18:00-19:00 KidsClub Stijldans
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 Beginners/Brons
15:00-16:15 Sportklasse Jeugd & Paren
16:15-17:30 Goud* jeugd
17:30-18:45 BEGINNERS JGD/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   
16:30-17:15 Kleuterdans Groep 1 & 2
19:00-20:15 Gezelligheidsklasse 2
20:15-21:30 Goud***
21:30-22:45 Salsa Beginners 2

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

WoENSDAG   
17:00-19:00  Training wedstrijdparen
19:30-20:45 BEGINNERS
20:45-22:00 Brons

DoNDERDAG   
17:00-19:00 Training Wedstrijdparen
19:00-20:15 Zilver*
20:15-21:30 Zilver

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 Beginners 3
20:45-22:00 Salsa Beginners 1
22:00-23:15 Salsa Club

ZATERDAG   
09:30-10:15 Peuterdans 
10:15-11:00 Kleuterdans Groep 1& 2
11:00-12:00 Training HipHop Team
15:00-17:30 Training Wedstrijdparen
17:30-19:30 Country
19:30-20:45 Goud
20:45-22:00 BEGINNERS
22:00-00:00  Salsa Social 
 (1e zat vd maand)

ZoNDAG   
12:00-14:00 Training Wedstrijdparen
14:00-15:00 Inhaaluur Zilver/ZilverSter
18:15-19:30 Zilver
19:30-20:45 Salsa beginners 1
20:45-22:00 Salsa Intermediate 2

DIE-HARD-CARD
3 MAANDEN ONBEPERKT
GELDIG VOOR 100 EURO
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Weer een ervaring rijker!

Tirgu Mures, waarschijnlijk zegt het u 
niets.
Ik heb op internet moeten opzoeken 
waar ik naartoe ga. Het blijkt een klein 
stadje in Transsylvanië te zijn, het 
land van Dracula en in mijn geval de 
Roemeense kampioenschappen.
Één van die landen, waar de aller-
beste jonge paren van de wereld 
vandaan komen. Ik ben niet gebeten 
door Dracula, maar wel in de greep 
van het enorme talent dat ik mag 
jureren. 
Mijn weekend begint niet helemaal 
gladjes, of misschien juist wel?
Door de winterse weersomstandig-
heden heeft mijn vlucht anderhalf uur 
vertraging, waardoor ik pas na 
middernacht aankom op de lucht-
haven van Cluj-Napoca. 
De transfer naar het hotel zou een 
uurtje duren, zo was me verteld. 
Niets bleek minder waar! Een kleine 
drie uur later kom ik aan in mijn hotel, 
het sneeuwt en de weg is spekglad.
De organisatie heeft gelukkig een 
bord met heerlijke Roemeense hapjes 
klaargezet en dat doet wonderen voor 
mijn humeur. Vijf uurtjes later ga ik 

ontbijten en kan ik fris en fruitig aan 
een grandioos weekend beginnen. 
Om te beginnen ben ik in goed 
gezelschap; het jurypanel bestaat 
uit maar liefst 19 juryleden vanuit 
de hele wereld, waaronder een fijne 
collega uit Nederland, Marcel Keijzer. 
Voor ons 
beiden is 
het een 
verrass-
ing dat 
we elkaar 

Het hoe en waarom van de themaweek.
Normaliter danst u netjes in de rondte met leerlingen van hetzelfde niveau en met 
dezelfde pasjes. Veel beginnende dansers schrikken een beetje terug van het 
bezoeken van een vrije dansavond. Diverse niveau's dansen daar rond en ieder-
een danst de figuren die hij of zij zelf leuk vindt. Even afkijken bij je buurman zit 
er dan niet meer in. Om dit gevoel, dat je ook zult aantreffen als je een reguliere 
dansavond bezoekt, te oefenen organiseren we halfweg (halverwege de cursus) 
feesten. Altijd met een speciaal tintje om de feestelijkheid te verhogen.
Dit is de themaweek. Bedoeld voor alle niveau's en speciaal voor de startende 
dansers om die extra oefening te krijgen om jezelf te kunnen redden op een 
drukke vloer waar iedereen door elkaar danst.

In de themaweek, 30 april tot en met 6 mei, staat onze dansschool in het teken van de rode loper. 
We gaan voor Hollywood-chic en hopen u dan ook in deze stijl te mogen verwelkomen op:

30 april  Hollywood senioren middag  14:00 - 16:30 uur
2 mei  Hollywood dansavond  20:00 - 23:00 uur
4 mei  Hollywood seniorenmiddag  13:30 - 16:00 uur
4 mei  Hollywood film avond met Sleepover en ontbijt voor alle kids 19:00 - 9:00 uur
5 mei  Hollywood dansavond  21:00 - 24:00 uur

Zorgt u voor een klein hapje voor ons Amerikaanse buffet?

Themaweek

treffen. Bijna iedereen kent elkaar en 
in de pauzes kunnen we eindeloos 
bijpraten.Er zijn geen klasses, alleen 
maar leeftijdscategorieën, waarin 
alleen de beste paren van het land 
uitkomen.En wat zijn ze goed, on-
Nederlands goed!

De dag vliegt voorbij en wordt tegen 
middernacht afgesloten met een diner. 
Daar wen ik waarschijnlijk nooit aan, 
dat eten op onchristelijke tijdstippen, 
maar gezellig is het wel!

De volgende dag gaat eveneens in 
een oogwenk voorbij en ik bof, want 
deze dag staat onder andere de adults 
Latin op mijn lijstje. Ondanks dat het 
werk is, is het eigenlijk meer genieten!
De volgende dag vlieg ik terug, het 
zonnetje schijnt, de wegen zijn weer 
schoon en tegen zessen ben ik weer 
thuis. Dat komt goed uit, want om 19 
uur begint de Latin techniekles.

De Roemeense trainers hebben me 
verteld, dat je geen goede paren 
kunt trainen door lief te zijn.
Mijn paren boffen dus, want die 
laatste kwaliteit of karaktertrek.....
mis ik compleet.

Clara
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Recept
Couscous van bloemkool   

Ingrediënten:
Bloemkool - 1 kleine (600 gram)
Kipfilet - 250 gram
Komkommer - 1/2
Spaanse peper - 1
Knoflook - 1 teen
Dadel ( zonder pit) - 10
Feta - 100 gram
Couscouskruiden - 2 theelepels

Bereidingswijze:
Snijd de bloemkool in roosjes.
Vermaal de bloemkool in de keuken-
machine tot couscous formaat.
Bak de couscous 3 minuten in een 
droge pan en schep daarna in een 
grote schaal. Snijd de kipfilet in reep-
jes en bak 5 minuten.Snijd onder-
tussen de komkommer in de lengte 
doormidden, lepel de zaadlijsten eruit 
en snijd de komkommerhelften in 

partjes.
Snijd de rode peper doormidden, 
verwijder de pitjes en snijd de peper 
vervolgens in kleine stukjes.
Snijd de knoflook fijn.
Voeg de komkommer, peper en 
knoflook toe aan de kip en bak 3 
minuten mee.
Snijd ondertussen de dadels in 
reepjes en voeg deze toe in de pan, 
verwarm nog even mee.
Snijd ondertussen de feta in blokjes.
Zet het vuur uit, schep de feta 
samen met een theelepel couscous-
kruiden door het gerecht.
Meng nog een theelepel couscous-
kruiden door de couscous, en schep 
het kipmengsel erbij, meng goed.

Je heerlijke couscous van bloem-
kool met feta en dadels is klaar!

Eet smakelijk
Ton

In lesweek 6, 26 maart tot en met 1 
april, is het BFF week in de dans-
school.
Dat betekent dat op alle kids-groepen, 
peuters, kleuters, hip hop, break-
dance en stijldans, jullie beste, 
leukste en liefste vriendjes en 
vriendinnetjes van harte welkom zijn 
om een les mee te komen dansen!

BFF week

•	 We genomineerd zijn voor de Beste Dansschool van Nederland (RTL4) ? Deze uitzending in April op de 
buis komen.

•	 We de meeste gediplomeerde IDTA dansleraren hebben rondlopen binnen de dansschool? (Bas & Bas, 
Katerina, Denise, Mike, Deborah, Susan, Andre & Clara). En dan te bedenken dat ik toen de dansrage 
begon in de jaren tachtig met een zilvercursus onder de riem en een microfoon en draaitafel werd wegge-
stuurd om dansles te geven? 

•	 Heeft	u	deze	nieuwe	serie	op	Netflix	al	gezien?	Baby	Ballroom!	Vermakelijk	en	herkenbaar.!
•	 U ons ook kunt volgen op Instagram? https://www.instagram.com/dansschool.claralamar/
•	 U een rode Nellie aan de bar kunt bestellen?
•	 U dan een mix van tonic en cassis krijgt?
•	 Er weer meer mensen dan ooit aan het dansen zijn?
•	 Al onze salsa en stijldans leraren in het bezit zijn van een idta diploma?
•	 Idta staat voor international Dance teachers association?
•	 We tegenwoordig ook Cup-a-Soup verkopen aan de bar?
•	 We ook een erkend SBB stage-bedrijf zijn?
•	 Op Koningsdag de Markt van Sittard in het teken staat van Dans?

'wist u dat...'
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Wie is wie?
In deze nieuwe rubriek willen we in deze uitgave graag 
onze stijldans leraren aan u voorstellen.

Clara is de naamgever van het 
bedrijf. In 1988 gestart samen 
met haar broer Ward Lamar 
onder hun gezamelijke naam. 
Clara heeft na het gymna-
sium de opleiding tot dietiste 
gedaan en daarna jaren in de 
reiswereld gewerkt als hostess 
in Griekenland. Tegenwoordig 
veelvuldig gevraagd als interna-
tionaal jurylid (EK en WK). Ook 
verzorgt ze de opleidingen voor 
de NADB tot jurylid.
Binnen de dansschool houdt 

Clara zich voornamelijk bezig met de wedstrijdtrainingen 
en techniek lessen voor de wedstrijddansers.

Ik ben Andre en al bijna 26 jaar 
getrouwd met Clara. Ik heb 
elektrotechniek gestudeerd aan het 
IHBO in Eindhoven. Zonde zei mijn 
schoonvader altijd: " Jaren oplei-
ding om tot 4 te tellen....." Met een 
ega die van dansen houdt ga je 
vanzelf mee. Samen hebben we in 
1990 officieel de dansschool over-
genomen van Ward Lamar. Ik geef 

voornamelijk de lessen aan alle gezelligheids~ en sport-
klassen. 

Ik ben Denise Dols en ik ben 23 
jaar oud. Momenteel geef ik twee 
avonden les op de dansschool, op 
woensdagavond met Mike en op 
donderdagavond met Bas. Zelf dans 
ik wedstrijden in de A klasse Latin 
en Hoofdklasse Ballroom samen met 
mijn vriend Bas (een andere Bas dan 
bij de lessen, what’s in the name!). 
In het dagelijkse leven werk ik met 

kinderen met een beperking en tussendoor ben ik bezig 
met de afronding van de IDTA opleiding. Tot ziens op de 
dansschool!

Hallo allemaal! Ik ben Bas Diphoorn, 
22 jaar en ik geef samen met Deborah 
de danslessen op donderdagavond. 
Op dit moment volg ik de Master 
Chemische Technologie op de TU 
in Eindhoven. Verder ben ik al 12 
jaar lang niet meer van de danss-
chool weg te slaan. Samen met mijn 
vriendin Denise dans ik wedstrijden in 
de Hoofdklasse Ballroom en A klasse 

Latin. Daarbij zijn wij de IDTA dansopleiding aan het 
afronden. Hopelijk tot ziens op de dansschool (of op een 
dansavond)!

Ik ben Susan Verbeet, ik woon 
in Sittard samen met Mark en 
we hebben 2 kinderen, Isabel 
(7 jaar) en David (5 jaar).  Ook 
hebben wij een lekker eigenwijs 
hondje, Floor. Naast mijn werk 
op de dansschool werk ik ook 
nog parttime als secretaresse op 
een school voor speciaal basis-
onderwijs. Inmiddels ben ik al 
12 jaar werkzaam bij de dans-
school, begonnen als assistente 

en nu als danslerares. Dit seizoen geef ik verschillende 
stijldanslessen, de Argentijnse tango cursus, peuterdans, 
kleuterdans en draag- en dans. Mijn hobby’s zijn taarten 
maken, wandelen, winkelen en uit eten gaan, maar het 
allerleukste blijft voor mij toch “dansen”! Ik ben dan ook 
blij dat ik deel uit mag maken van het team van Clara 
Lamar en hoop dat ik dit nog jaren mag blijven doen.

Hallo, mijn naam is Deborah, a.k.a. 
Deb. Ik ben een gediplomeerd en 
multi-inzetbaar instructrice en verzorg 
dansles in bijna alle dansstijlen voor 
jong en oud. Bijna alles wat ik weet 
over dansen heb ik te danken aan 
Mrs. Clara Lamar. Ik heb vroeger 
Stijldanswedstrijden gedanst tot aan 
de Professional divisie. Wie weet wat 
de toekomst nog brengt... 

M'n lessen herken je aan de dosis enthousiasme en 
techniek. 
Ik wens u heel veel dansplezier toe en tot dans! 

Andre de werdt

Denise Dols

Bas diphoorn

Susan Verbeet

Deborah Warmer

het opperhoofd
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Salsa Social Pasen

1 april, eerste paasdag, organiseren we een Zumba 
paas editie voor alle leeftijden met aansluitend een 
gezellige brunch voor alle deelnemers! 

11.00 uur Zumba gratis!!!
12.00 uur Brunch € 7.50 per persoon

De bokwa les komt te vervallen op deze dag.

Wel even aanmelden via info@claralamar.nl

Onze Salsa Social gaat weer van start!
Iedere eerste ZATERDAG van de maand, 
te beginnen op 7 april van 22.00 - 24.00 uur.

Volgende data: 5 mei, 2 juni, 7 juli

Gratis entree

SUDoKU 3 STERREN

DE SUDOKU OPLOSSING SUDOKU
Omdat de eerste sudoku nogal lastig was hier de 
oplossing voor de " Sheldon's " van deze wereld ;)
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COLOFON

Isabella Sittard

Ernesto's Sittard

•	 Salsa  Luis Fonsi, Demi Livato - Echame la Culpa
•	 Samba  Maluma - Corazon
•	 Quickstep  Rita Ora - Anywhere
•	 Quickstep  Andra & Mara - Sweet dreams
•	 Weense wals Ed Sheeran - Perfect
•	 Chachacha  Dua Lipa - New Rules

Dans hits

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

Iedere zaterdagavond bent u van harte welkom op onze wekelijkse 
dansavond, of oefenavond, net hoe u het wil noemen.
Iedere dansles leert u nieuwe dingen, soms zijn dat variaties, soms 
zijn dat handige tips om uw dansen te verbeteren, soms zijn dat 
technische aandachtspunten. 
En, zoals met alles, oefening baart kunst. 
Hoe vaker u het geleerde in de praktijk kunt uitvoeren, hoe beter 
het zal gaan. En, zoals met alles, hoe beter het gaat, hoe leuker 
het wordt! Denk nu niet, maar we beginnen pas, we kunnen nog zo 
weinig. Alle oefening is mooi meegenomen en van de kunst afkijken, 
leert u uiteraard ook! 
Zien we u zaterdagavond vanaf 21.00 uur?

In een heel boek over Ballroom Dancing 
worden de figuren schematisch afgebeeld.
De eerste uitgave stamt uit 1936!!
Welke variatie wordt hier uitgebeeld?

(pag 242 Alex Moore)

Stuur uw oplossing naar info@claralamar.
nl en win een priveles bij een van onze 
gediplomeerde dansleraren!

PrijsvraagDe dansavond


