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Uitvoering SV Dwarres 

 

Op vrijdag 19 juni heeft SV Dwarres in de sporthal van Oenkerk een geweldige uitvoering gegeven. 

Om 17.00 uur stonden de jongste sporters van onze verenging klaar om te laten zien hoe zij het 

thema Disneyland hebben uitgewerkt. Het publiek zat in spanning te wachten, want volgens het 

programmaboekje zou het een avontuurlijke middag worden. 

De kleuters en peuters begonnen met het thema Pocahontas. Ze waren allemaal als echte indianen 

verkleed en zagen er schitterend uit. Behendig en snel renden ze door de prairie en de bossen van 

het oerwoud. Over enorme boomstronken lopen was geen enkel probleem voor deze jonge, lenige 

sporters.  

Selectie 1 had het thema Mulan uitgewerkt. Zij lieten zien wat er allemaal nodig is om een goede 

legerheld te worden. Vervolgens werd de zaal weer gevuld met indianen. Nu lieten de kleuters van 

ouder en kind zien dat ze goede vrienden en vriendinnen van Pocahontas zijn. Hun show was zelfs zo 

indrukwekkend dat zij aan het einde van de middag nogmaals hebben opgetreden. 

De Jazzdans groep 6-9 jaar, verkleed als prinsessen,  ging op avonturentocht in Arendelle op de 

muziek van ‘Let it go’. 

Deze geweldige acts zorgden ervoor dat het middagprogramma voorbij vloog. Om 19.00 uur begon 

het avondprogramma met de opmars. Daarna werd herhaald dat Disneyster Hannah Montana 

vanavond aanwezig is. Hannah wil een nieuwe videoclip maken en daarvoor heeft zij jong talent 

nodig en zij weet dat er veel talent bij Dwarres zit. 

Selectie 2 trad als eerste op rond het thema Madagascar. Deze dames kunnen erg goed en hoog 

springen en dat is natuurlijk handig in het woeste bossengebied van Madagascar. 

De leden van gymgroep 3-5 jaar waren verkleed als Dalmatiërs. Als echte puppy’s kwamen ze achter 

Cruella de zaal binnen. Snel zag iedereen dat de puppy’s allemaal over een goede conditie 

beschikken. Dat geldt ook voor de de leden van gymgroep 6-8 jaar die rond het thema Peter Pan hun 

best deden. De springgroep liet op de muziek van Pirates of the Caribbean dat ze met gemak van 

schip tot schip kunnen springen. 

Ook was er veel aandacht voor Jazz. De dansgroep vanaf 14 jaar had het thema Pinokkio uitgewerkt. 

Pinokio mocht willen dat hij net zo lenig was als deze dames! De groep t/m 16 jaar had het thema 

The Lion King gekozen en danste in de savanne. 

Renate Schaafsma en Lysanne Deinum lieten individuele dansen zien en Jildou Wielinga en Vera 

Weidema hadden een prachtige duodans ingestudeerd. 
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Na de pauze ging de springgroep op de tumblingbaan op zoek naar Tarzan. Het publiek genoot met 

volle teugen van de geweldige sprongen. Selectie 1 en 2 kwamen gezamenlijk in actie bij een remix 

van Frozen, waarna er weer ruimte was voor Jazz. Na de jazzgroep 20+ op Run boy Run kreeg het 

publiek  individuele dansen te zien van  Kim Westra, Rixt Cuperus en Mira Nammensma. 

Ten slotte kwamen  de Jazzdans groep t/m 13 jaar en de groep vanaf 14 jaar op de vloer met High 

School musical en een fantastische Disneymix. 

 

Toen werd het tijd voor Hannah Montana, de ster van de avond. Zij had, net als het publiek, genoten 

van een buitengewoon mooie avond. Hannah had terecht veel talent gezien bij onze leden en had 

hen een afsluitingsdans geleerd. De hele zaal stond vol met ritmisch bewegende sporters op de 

muziek van Hoedown Throwdown. Met dit laatste spetterend optreden kwam er een eind aan een 

super mooie uitvoering. 
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