37e op WK Profs in Kremlin, Moskou
Written by Dennis Voermans

Op vrijdag 19 april j.l. reisde wij voor de 3e maal in onze danscarrière af naar Moskou. Na in
2009 het EK Amateurs en vorig jaar het EK Professionals te hebben gedanst in de Russische
hoofdstad, verschenen wij ditmaal aan de start op het WK Professionals. Evenals vorig jaar
vond de wedstrijd plaats in de prachtige zaal van het beroemdste gebouw van Rusland, het
Kremlin. Deze zaal is misschien wel de mooiste zaal waar je als danser mag dansen. Het heeft
een prachtige mozaïek vloer, schitterend verlicht plafond, fantastische live band en enorm veel
sfeer. Ruim 60 paren zouden aan de start verschijnen, waaronder 4 paren uit de USA, 5 paren
uit Duitsland, 4 paren uit Japan, 4 paren uit Rusland en 4 paren uit Engeland. Het beloofde een
mooie wedstrijd te worden met een erg sterk deelnemersveld. De gehele wedstrijd zou live
begeleid worden door een beroemd Russisch orkest. Dit geeft altijd een extra mooie dimensie
aan een wedstrijd.

1/3

37e op WK Profs in Kremlin, Moskou
Written by Dennis Voermans

De organisatie had weer het luxe 5-sterren Marriott Aurora Hotel gereserveerd voor alle
dansers en officials. Op zaterdagochtend, de dag van de wedstrijd, hebben wij heerlijk ontbeten
met onze Belgische collega's Peter & Ellen Ekkart en Herman & Michele. Na het ontbijt hebben
we ons voorbereid op de wedstrijd. Om 14.00 uur zou de eerste ronde plaats vinden. Hiervan
zouden 48 paren geselecteerd worden om de 2e ronde te dansen. Gewapend met een
prachtige nieuwe mint-groene jurk van Elaine Gornall gingen wij van start. De eerste ronde
werd overdag gedanst met minimaal publiek in de zaal. Dit was wel jammer, want als je na de
dans uitdraait hoop je natuurlijk op groots applaus. Gelukkig wisten wij ons met een redelijk
goede voorronde eenvoudig te plaatsen voor de 2e ronde. Deze ronde, de 1/8 finale zou 's
avonds voor een bomvolle zaal gedanst worden. Voor de gelegenheid was zelfs onze
Showdance trainer/coach en goede vriendin Euvgenia Parakhina naar het Kremlin afgereisd.
Het was erg leuk om haar hierbij aanwezig te hebben.

Het avondprogramma ving aan met een parade van alle paren. Tezamen met Herman &
Michele werden wij aangekondigd als vertegenwoordigers van Nederland. Het is toch altijd weer
een eer als je jouw eigen land mag vertegenwoordigen op een dergelijk groot internationaal
podium. Vol trots marcheerden wij dus over de vloer. Na de opening van de avond dansten alle
paren een stukje Weense Wals en daarmee werd het startsein gegeven van een prachtige
avond. Direct nadat alle paren de vloer hadden verlaten begon de 1/8 finale. Deze ronde ging
een stuk beter dan de voorronde. Wij waren erg tevreden over ons dansen en de reactie van
onze trainer/coach Tony Dokman waren dan ook erg positief.

Helaas was het veld zo sterk dat een plaats in de 1/4 finale er voor ons niet in zat. We
eindigden op een mooie 37e plaats. Op het WK vorig jaar in Blackpool werden wij nog 31e. Al
met al geen slechte plaatseringen voor ons. Met een tevreden gevoel hebben wij de rest van de
wedstrijd langs de zijlijn af gekeken. We hebben enorm genoten van de rest van de avond,
welke werd afgesloten met een buffet voor alle paren en juryleden in het hotel. Complimenten
voor de organisatie voor dit geweldige WK, waarin het de dansers aan niets ontbrak. De
volgende ochtend werden wij al weer vroeg opgehaald voor onze vlucht terug naar Nederland.

Vanaf nu zijn gaan we alle trainingsarbeid richten op de British Open in Blackpool. In mei
dansen wij eerst nog de Imperial Championships ter voorbereiding en daarna nemen wij deel
aan de meest prestigieuze wedstrijd van het jaar. Blackpool here we come!
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Slowfox Dennis & Samantha in 1/8 finale

http://www.youtube.com/watch?v=bfip5UMWXDA

Quickstep Dennis & Samantha in 1/8 finale

http://www.youtube.com/watch?v=DydCrso0PJo
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