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CONTRAST 

 

Contrast was het thema van de tweejaarlijkse uitvoering van onze sportvereniging die op zaterdag 29 

juni plaatsvond in de sporthal van Oenkerk. In deze snikhete sportzaal werd vanaf vijf uur een 

spetterend programma opgevoerd waarbij dit thema op zeer veel verschillende en verrassende 

manieren werd uitgewerkt. 

We begonnen uiteraard met de opmars van de jongste groepen op de muziek van Michael  

Jackson met het nummer Black and White. Daarna lieten de kleuters van groep 1-2 hun kunsten zien, 

die als herfstblaadjes  door de zaal dwarrelden. 

Selectie 1 kwam vervolgens  op verkleed als Zomersnorkels. De kleuters en peuters lieten daarna zien 

dat iedereen anders is, maar dat sport verbindt. Als laatste act van de middag keek het publiek naar 

de DanceKidz. Voor deze groep was het de eerste keer dat ze optraden voor een groot publiek en dat 

is helemaal gelukt. De DanceKidz werkten het thema Internationale Vrouwendag uit waarbij ze het 

contrast tussen vrouwenrechten van nu en vroeger goed lieten zien. De middag werd afgesloten met 

de Kabouterdans: Alle deelnemers kwamen nog eenmaal in actie op deze muziek. 

Het avondprogramma kende maar liefst vijftien acts: 

De jongste leden van selectie II werkten het thema Songfestival uit en Gym groep 3-5 lieten hun 
lentekriebels zien. 
Selectie II had een spannende act rondom de langste en kortste dag en bij de Springgroep werd het 
publiek getrakteerd op de Summer Jumpers. De DanceKidz kwamen opnieuw in actie met de 
Internationale Vrouwendag. 
 
Myrthe Deinum danste solo op het nummer Second hand heart en beeldde (Gebroken) liefde uit. 
JazzSelectie 16+ danste op de geweldige muziek van Survivor. 
 
Na de pauze kwam er opnieuw een turnblok: na de Zomersnorkels en de Summer Jumpers kwam 
Gym groep 6-8 als Zomerturnsters in de zaal, gevolgd door de oudsten van selectie II die terug keken 
in de tijd met de Summer of ’69. 
 
Vervolgens kwam het laatste dansblok: 
 
Wianka Wienia en Kim Westra beeldden water en vuur uit en Lysanne Deinum danste solo op het 
nummer Does it matter? 
 
De DanceKidz lieten zien dat je samen sterker staat dan alleen. Deze groep heeft dit jaar een 
spectaculaire groei doorgemaakt: van 3 tot twaalf leden. Dit geeft wel aan hun leuk dansen kan zijn. 
 
Het publiek was steeds onder de indruk van het kunnen van onze sporters en zij werden dan ook 
getrakteerd op een welverdiend applaus. 
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Het laatste optreden was van JazzDemo 13+. Op indrukwekkende manier hebben ze het thema 4 en 
5 mei uitgebeeld, met daarin een aantal passende stiltes. Na afloop van dit nummer volgde een 
daverend applaus. 
 
Na al deze indrukwekkende acts werd de avond afgesloten met de afmars. 
 
We kunnen terugkijken op een heel geslaagde uitvoering. Onze sporters hebben zich van hun beste 
kant laten zien en een woord van dank is er ook voor de leiding, ouders, verzorgers en aanwezige 
vrijwilligers. Ook de EHBO en  de mannen van Licht en Geluid verdienen een compliment. 
 

Het was een geslaagde middag en avond in een snikhete sportzaal. 
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