Geslaagd toernooi weekend voor Bekse Klinkertjes
Heel wat voorbereiding ging eraan vooraf: het tweedaags dansevenement van De Bekse Klinkertjes
op zaterdag 6 en zondag 7 april.
Voor het eerst organiseerde de Vierlingsbeekse vereniging een internationaal Europacup-toernooi,
waar Nederland, Belgie, Duitsland en Oostenrijk acte de presence gaven. Vanaf ’s morgens 9.00 uur
tot ’s avonds 19.00 uur streden op zaterdag de deelnemers met ruim 100 dansen om de beste punten
van de jury die uiteindelijk konden leiden tot de winst van de Europacup; welke direct kwalificatie
biedt voor de Europese Kampioenschappen die op 3 + 4 + 5 mei a.s. in het Duitse Hanau nabij
Frankfurt worden gehouden.
Na afloop werd de zaal zo snel als mogelijk gereed gemaakt voor dag 2, alwaar alleen Nederlandse
deelnemers hun dansen door de jury komen laten beoordelen. Het toernooi op zondag is het laatste
toernooi voorafgaand aan de Nederlandse Kampioenschappen.
Leden, ouders en vrijwilligers stonden zondagochtend vanaf 8.00 uur alweer paraat om alle
deelnemers en toeschouwers te ontvangen en ze een goed georganiseerde dag te bezorgen.
En het wás goed georganiseerd. Twee dagen heeft iedereen zich enorm ingezet om dit tweedaags
toernooi tot een succes te laten worden.
Succesvol, ook voor onze eigen danser en danseressen.
Solo Fleur Jakobs behaalde een 1e plaats en tevens promotiepunten voor doorstroming naar de
sportklasse. Solo Noa Jansen werd in dezelfde categorie 4e en Luca Kersten 6e.
Solo Lynn Kersten werd 6e in de categorie solo sportklasse. De miniorengarde van de Mini Stars werd
5e en met hun dans als Happy worms in de showcategorie behaalden zij een hele mooie 3e plaats.
Juniorengarde Pure behaalde een 2e plaats en ook Showgroep Extreme ging met de 2e plaats naar
huis.
Show duo Lisanne en Willemien, die dit jaar het thema “dementie” uitbeelden werden beloond met
een 1e plaats.
Garde hoofdklasse Evolution mocht plaatsnemen op de 3e plaats van het ereschavot, waar Explosion
net naast de prijzen greep met een 4e plaats in de categorie show modern.
Komend weekend staat de NK op het programma. Wij wensen onze dansers heel veel succes!
Tot slot willen wij onze sponsoren langs deze weg heel erg bedanken.
Een speciaal woord van dank aan Gemeenschapshuis De Pit, die de vereniging alle ruimte heeft
gegeven om het toernooi naar eigen inzicht in te richten, aan Allround DJ Mark, die de muziek, het
geluid en het licht ook dit jaar fantastisch heeft geregeld en aan alle ouders/verzorgers van de
dansende leden, die zich keihard hebben ingezet om deze dag te laten slagen.

Chapeau!!!

