Born-country seizoen 2007 -2008
Traditionele start: het houthakkersfeest
Op 18 augustus was Born Country weer present op al weer de 22ste versie van het
houthakkersfeest. Dit keer stonden er 4 demo' s op stapel, waarbij voor de eerste keer ook de
koppeldemo.

Een grote club dansers, in alle clubkleuren, kwam op de dansvloer en startte de demo met
Little black book, waarna het even wat moeilijker werd omdat Jane de dansen She' s not yours
en de Texas Waltz " contra" liet dansen, iets wat voor sommigen toch wel even wennen was.

Met de Elvis medley (Elvis stond sowieso in elke demo centraal) startte de nivo 3 dansers met
hun demo, om vervolgens met Skiffily billy, Country as a boy can be, Miller Magic, Don' t feel
like dancing en afsluitend met Haley.
Hierna zat het er weer op voor dit jaar maar de meesten bleven toch nog even nagenieten van
het mooie weer en de andere evenementen op het festival.
George en Yvonne…… gelukkig getrouwd.

Demonstratie in Doorn voor de KSA.
Op woensdag 29 augustus waren wij gevraagd door de Kerkelijk Sociale Arbeid (KSA) uit
Rotterdam om tijdens hun vakantieweek voor mensen met zorg een demo en workshop te
geven. Wij arriveerden om 19:30 uur in het F.D. Roosvelthuis en werden door Wilma
verwelkomd met een lekker bakkie koffie. De vakantiegangers en hun begeleiders zaten al te
wachten.

Na enkele dansen te hebben gedaan, was het de beurt aan de begeleiders om aan de slag te
gaan. Sommige mensen hadden het niet meer aan de kant van het lachen. Meneer Gerard,
danste door de groep heen en werd door Henny toch maar even aan de hand genomen om
mee te doen.
Na de Cheeseburger was er een pauze.

Daarna deden wij nog enkele niv 3 en couple dancen, en was het ook nog de beurt aan de
begeleiders om de Caliënte mee te doen.
De tweede keer werd er tijdens de dans gewisseld, wat weer hilarische momenten
opleverden.
Nadat wij de zaal nog even op zijn kop hadden gezet met Jantje Smit en ook de
vakantiegangers in hun rolstoel in de polonaise mee reden, gingen we moe maar tevreden
terug naar Maartensdijk.

Eerste dansavond van het seizoen.
15 september hadden we weer onze eerste dansavond in Maartensdijk.
We zijn weer pas begonnen maar inmiddels hadden we al weer enkele dansen geleerd en
natuurlijk was dit weer de gelegenheid om die nieuwe dansen gelijk te oefenen.
Om 8 uur nam Jane plaats achter de draaitafel en natuurlijk begonnen we met de freeze,
gevolgd door andere nivo 1 en 2 dansen, want Jane geeft iedereen een kans om op de
dansvloer te komen.

Het was wel weer even wennen want sommige dansen waren ver weg gezakt, en natuurlijk
ook de nieuwe vloer vergde even wat aanpassingen, want het was een beetje glad. Na wat
nivo 1-2 dansen mochten ook de nivo 3 dansers de vloer op.

Natuurlijk waren er ook weer de nodige koppeldansen waarbij met name bij de nieuwe
koppeldans " lovers swing" even afkijken was bij Jan en Jane die heel tactisch in het midden
waren gaan staan.

De avond ging weer snel (te snel) om en al snel was het weer 12 uur, en tijd voor de
afsluitende freeze (en nog enkele verzoekjes) waarna iedereen weer huiswaarts ging.

50 plus-beurs
Ook dit jaar waren we weer door de ANBO uitgenodigd om aanwezig te zijn op de 50 plus beurs te
Utrecht. Dit evenement is inmiddels uitgegroeid tot de grootste beurs voor 50-plussers in de wereld en
ook wij waren met een aantal dansgroepen aanwezig om de 50-plusser wat meer te laten zien van het
linedansen. Een korte (foto) impressie van 5 dagen op de beurs.

Kwinkdancers bijten de spits af

De Kwinkdancers uit Bilthoven mochten als eerste optreden op de 50 plusbeurs. In tegenstelling tot
verleden jaar gaven we nu maar een demo, maar dan wel een demo van 1 uur, waarbij niet alleen
dansen werden getoond, maar ook nog dansen werden uitgelest zodat de bezoekers ook zelf konden
ervaren wat linedansen nu precies inhoud.

De vloer was voor de nivo 1 en 2 dansen prima geschikt, geen lastige opstapjes maar gewoon een
lichtverende ondergrond waar het prima op dansen was. Helaas konden we dit jaar niet beschikken
over een VIP-ruimte, deze bleek helaas al bezet te zijn voor andere doeleinden.
Linedans en Salsa

Op donderdag was het de beurt aan de Small town dansers uit Soest. Wederom mochten we niet
klagen over het aantal toeschouwers en wederom maakte een aantal aanwezigen graag gebruik van de
mogelijkheid om eens zelf op de dansvloer te gaan staan.

Maar deze interesse was deze keer ook omgedraaid toen Bets het eens bij de Salsa wilde gaan
proberen. Zijn we nu een lid kwijt? of moet Jane nu ook de salsa maar in haar repetoire opnemen?
Ti-ta-tovenaar en Willeke

Op de vrijdag had Jane een mengelmoesje gemaakt. Gardendancers, Lorech dansers, Born country
dansers, gewoon alles bij elkaar, maar de demo's waren er niet minder om. Wederom was er weer veel
te doen op de beurs en natuurlijk wilde iedereen Willeke Alberti wel eens in het echt zien. Tussen de
dansen door was er tijd zat om ook nog eens een balletje te slaan. De dansers konden dan ook
terugkijken op een actieve dagje uit.

Natuurlijk werd er ook flink gedanst, en de dansers lieten zien ook op de swingende klanken van de
salsa goed uit de voeten te kunnen komen. Vandaag was het met recht een beetje van dit en een
beetje van dat met Jane als onze eigen ti-ta-tovenaar.
Swingende nonnen op de dansvloer
Zaterdag was het de beurt aan de koppeldansers, die er wederom weer opperbest uitzagen. Het was
vroeg beginnen want vandaag moesten we 2 demo' s geven. Al snel gingen de dansers aan de gang.
Eerst de shadow, gevolgd door wings of love en de neighbourhood, waarna de Caliente werd uitgelest.
Wederom waren er weer genoeg nieuwgierigen die het eens wilde proberen. Na de uitleg gingen de
koppeldansers weer verder, gevolgd door wat simpele dansjes waarbij het gospelachtige " shine a little
light bijval kreeg van 2 nonnen uit het publiek.

Tussen de demo's door ging ieder even kijken op de beurs, waarbij ieder toch zijn eigen voorkeuren had.
Opmerkelijk was wel dat veel beursgangers dachten dat we bij het personeel behoorden en werd
regelmatig gevraagd waar een bepaalde stand te vinden was. Ook de tweede demo verliep lekker en
wederom was het kostelijk om te zien hoe onze eigen nonnen vlak voor hun optreden op de dansvloer
nonchelant rondliepen om ineens bij de eerste klanken weer op de dansvloer te springen.
Horen ze er nou echt bij of zijn het echt swingende nonnen?, vroeg menig toeschouwer zich af.

Tot slot spetteren met de demo
Zondag was de laatste dag van de beurs, en dus wilde Jane spetteren met de demogroep. Om 12 uur
waren de dansers aanwezig en kregen gelijk te horen dat ze om 1/2 een gelijk met de demo van start
mochten.
Dat was even wennen want het dansen van de demo vergt toch de nodige concentratie, maar over het
algemeen verliep het redelijk goed al bleek de vloer nu toch wel behoorlijk glad te zijn en kostte het
Roland de nodige moeite om bij een snelle draai overeind te blijven.

Na de demo zwierven de zangers uit over de beurs. Al snel kwamen de dansers er achter dat er ook
leuke dingen te regelen waren, zoals op de foto met Willeke en Willie Alberti of de blue diamonds, tja
de techniek staat voor niets.
Ook ging het complete team op de foto op een motor. Het resultaat mocht er wezen, een afdruk op een
jaarkalender, leuk voor thuis. Wederom waren er ook weer bekende nederlanders zoals Leontien van
Moorsel, Francois Boulangé, de nodige politici zoals Donner en natuurlijk ... de born country dancers.
Jan nam nog van de gelegenheid gebruik om eens wat fietsen te testen.

Om 3 uur was het weer zover, nog een keer de demo, gevolgd door wat nivo 3 dansen. De demo verliep
dit keer beter, nu hadden we tijd zat om ons te concentreren, jammer dat direct daarna de nivo 3 dansen
kwamen want voor ons gevoel ging die weer iets minder, maar ja dat valt voor de toeschouwers niet op.
We waren wel blij dat Jane even een dans tussendoor ging uitlessen, konden wij even bijkomen en
bijtanken en het slot was weer spetterend, met wederom de nonnen, die niet weg te slaan waren op deze
beurs. Haast traditioneel werd afgesloten met Haley's in drieen, even nog de luidspeakers voluit en
daarna was onze bijdrage aan de 50plus beurs weer ten einde.

Demo Groenekan op 9 Oktober

Op 9 oktober waren we uitgenodigd om een demo c.q workshop te geven bij de "vrouwen van
Nu" afdeling Groenekan in de Groene Draek. De start was niet veel belovend, maar al snel zat de
sfeer er weer goed in.
Autospeurtocht in Groenekan
Wie heeft er tegenwoordig geen navigatie-systeem in de auto zitten?. Verdwalen hoef niet meer, maar
.... we dachten allemaal het zelfde. Het is toch een beetje bekende omgeving dus laten we het
navigatiesysteem maar thuis. Goed, dat hebben we dus geweten, want rond 1/2 negen waren er 4
auto's bezig met een speurtocht, onafhankelijk van elkaar. Uiteindelijk won de logica en wisten we
allemaal, toch nog op tijd, het einddoel te vinden. br> Snel de muziek even klaar zetten en precies op
tijd stapten de 12 dansers de vloer op.

Van 1 muurs dansen naar kwartetjes
De "vrouwen van Nu" zaten comfortabel in hun stoelen en middenin de kring stonden de dansers klaar.
We begonnen met de Elvismedley, leuk om na te kijken, maar diegenen die dachten dat ze een
makkelijk avondje zouden krijgen, werden al snel uit hun droom geholpen want Jane begon daarna
gelijk met het uitlessen. De dansers verspreidde zich over de vloer en de plattelandsvrouwen gingen
tussen hen in staan.
Met een vine naar rechts begon Jane de eerste
uit te lessen dans, en dus ook voor ons de vraag
van "welke dans gaat ze nu weer uitlessen"?.
Een paar passen verder wisten we het al, She is
not you, of liever gezegd "return to sender". Ook
de tweede dans was een 1-muursdans, de texas
waltz, en ook bij deze dans deden de dames
enthousiast mee.
Hierna konden de dames gaan rusten, maar niet
voor ons. Eerst lekker swingen met "this little light
of mine" alleen dit keer zonder de nonnen, en
een koppeldans "the shadow"
De dames zaten al ongeduldig wachten wanneer zij weer aan de slag konden, tijd dus voor het
succesnummer "the cheeseburger"

Met z'n vieren dansen, nou ja als je kan lopen ben je al heel ver, maar goed het doel was snel bereikt,
veel lol en chaos. Om 10 uur was het nog even afsluiten met Haley's en de lollipop waarna de dansers
snel naar de bar gingen om even wat bij te tanken.

Dansavond op 20 Oktober
Op 20 oktober was er weer een vrije dansavond in de Vierstee, waarin de vloer en de mobiliteit
toch centraal stond.
2e dansavond begint rustig
De 2e dansavond van het seizoen startte rustig, en niet geheel zonder reden want de nieuwe dansvloer
blijft toch problemen geven. Toegegeven, menig ijsmeester zou trots zijn op zo'n gladde vloer, maar
voor het dansen zou een iets stroevere vloer zeer zeker welkom zijn. Om toch in de ijssferen te blijven
besloot Jane om een dweilpauze te houden, en wat dat zou inhouden zouden we later op de avond wel
merken. Natuurlijk begonnen we met de Freeze en al snel stond de dansvloer weer vol.

Dweilen met de kraan open
En eindelijk was het dan zover, tijd voor de eerste dweilpauze, en ja hoor daar kwam Jan aangereden
in een dweilwagen, die zelfs op de ijsbaan van Heerenveen niet zou mistaan. Met een keurige precizie
reed Jan met de wagen zijn steeds kleiner wordende rondjes in de hoop de vloer weer stroever te

maken. Natuurlijk kunnen in deze winterse sferen een dweilorkerst niet ontbreken.
De eerste die de vloer graag wilde proberen waren onze eigen nonnen, Henny en Trijnie, die zich snel
naar voren spoedde en..... ja hoor Trijnie ging onderuit, en nu mocht Henny dus gaan dweilen.
Na dit intermezzo ging iedereen weer, heel voorzichtig en gewaarschuwd de dansvloer op en al snel
stond iedereen weer te dansen.

Bij een snelle vloer hoort een snelle....
Het werd even stil toen Jan de dansavond even onderbrak met een belangrijke mededeling. Leo en
Jan-paul hadden al hun zuur verdiende geld gestoken in een nieuw vervoermiddel voor hun moeder,
want de huidige brommer vonden ze toch niet helemaal echt stoer. Daarom hadden ze maar een
stoerder en snellere vervoersmiddel gekocht en met veel lawaai kwam Leo met de nieuwe brommer
binnen scheuren.
Een in echte clubkleuren gespoten miniscooter moet dus het nieuwe vervoersmiddel voor Jane worden,
maar of nou ook al die CD's nog meekunnen? Een voordeel had deze scooter wel, als de benzine op is,
neem je deze wel heel makkelijk onder je armen mee.

En zo was het weer snel 12 uur
Natuurlijk werd er ook nog gedanst, en.... nog een keer extra gedweild en al snel was het weer 12 uur,
tijd dus om de danslaarzen te verwisselen voor de gewone schoenen en weer huiswaarts te keren.

80 jarig bestaan van de EHBO te Soest

Op zaterdag 27 oktober waren wij gevraagd om met een klein gezelschap een demo en workshop te
komen geven tijdens het 80 jarig bestaan van de EHBO te Soest. Om 20:45 uur arriveerde wij bij het
gebouw waar wij welkom werden geheten door de voorzitter dhr jan Vermeer. Hij en zijn vrouw Lydia
dansen bij mij in Soest op de maandag en donderdag.
Dus vertrouwde gezichten. Wij kregen een drankje aangeboden en omdat het toetjes buffet nog moest
komen moesten wij even wachten en kregen de liefhebbers ook een toetje.
Peter onze accordeonist at een hapje met ons mee, nou lieve gezegd Henny at een hapje met peter
mee. Om 21:30 uur waren wij aan de beurt na enkele dansen mochten de gasten mee doen en tot onze
verbazing deden er vele mee. Ook de caliente die uitgelest werd trok veel belangstelling.
Natuurlijk danste wij ook nog op de muziek van peter en tot slot sloten wij af met de al oude Line dance
"de polonaise".

Demo Lage Vuursche
In november was Born Country te gast te Lage Vuursche waar we een demo-workshop zoude geven in
het kader van een dansweek. Vooraf dachten we nog dat het een kennismaking zou gaan worden voor
deze mensen maar toen we arriveerden zagen we tot onze verbazing een aantal bekenden, waaronder
Rita, dus geheel onbekend met het line dansen was deze groep dus niet.
Nou ja dan maar gelijk het zwaardere werk laten zien, nivo 3 en de demo van de demogroep en wat
betreft het uitlessen had Jane ook weer wat nieuwere dansen in petto, maar natuurlijk ontbrak ook de
cheeseburger niet die weer garant stond voor veel pret.

Jane was in haar element want ze bleef maar doorgaan, ook nadat de officiele demo was afgelopen,
Maar ja iedereen bleef ook enthousiast op de dansvloer staan.

Demo 55 plus expo te Leiden
8 december waren we uitgenodigd door de ANBO om enkele demo's en workshops te geven op de 55
plus beurs te Leiden.
Vroeg op voor de Born Country dansers
Meestal dansen we in de avonduren maar dit keer mochten de dansers van Born Country vroeg uit de
veren. Om kwart voor negen was iedereen aanwezig en vertrok een stoet van 6 wagens naar Leiden.
Jan reed voorop en had in zijn navigatie-systeem waarschijnelijk gekozen voor de toeristische route
want we kregen een mooie rondrit door Leiden.
Helaas was het navigatie systeem iets minder nauwkeurig bij het bepalen van de parkeerplaats, maar
uiteindelijk kwamen we toch op de juiste plek terecht.
Snel naar de kleedkamers want we moesten al snel optreden met de eerste demo.

Koppelen op een te kleine vloer
Voor de eerste demo stond de koppeldansen op het programma. Vooraf was het toch even schrikken
want de vloer was niet echt groot. Tja dan maar een stukje ernaast meenemen en omdat het nog niet
zo druk was, de beurs was pas net open, was dat geen probleem. Met de Shadow startte we de demo,
om daarna met "lover's swing" de toeschouwers ook warm te krijgen voor de eerste workshop. Er was
echter een probleem, er waren niet veel toeschouwers zodat we uiteindelijk met een enkel paar
begonnen aan de eerste workshop, de Caliente.
Snel maar verder met Wings of love, Neighbourhood en One way cha. De volgende workshop met de
Texas waltz, sloegen we maar over, we danste de Texas waltz maar direct en gingen tot slot over naar
de Mexican Wind.
We sloten af met wederom de Lover's swing special edition, of te wel, ga maar uit je dak.

En daar kwam het publiek
Naar de eerste demo snel naar de kleedkamer om ons om te kleden voor de tweede demo. In de
tussen tijd nam zangeres Marie-Christine het stokje even over en zong uit volle borst allerlei
nederlandse liedjes. Ondertussen had het inmiddels toegestroomde publiek de plek bij het podium ook
gevonden, gelokt door de zangeres of waren het toch de geuren van de koffie en broodjes of .... ja hoor
toen we naar het podium liepen vroegen de mensen al wanneer we zouden gaan optreden.
De tweede demo begonnen we met de demo van de demogroep, en tja die zit er goed ingehamerd.
Na de demo leste Jane een dans uit, en konden de demo-dansers even bijkomen want het direct
doordansen na een demo is ons tot dus ver nog niet echt goed bevallen.
De demo ging verder met enkele nivo drie dansen, don't feel like dancing, Jai de boogie en Miller Magic
waarna Jane wederom een dans uitlestte.
Ondertussen werden de dansers voorzien van een lolly, en dan kan je wel raden welke dans dan
volgt.... Lollipop. We sloten af met een mooi kerstnummer met de dans in between dancers.

Kerst met rock and roll en swingende nonnen.
De derde demo waren we een beetje in kerstsferen uitgedost. Bovenop de hoed kwam de kerstmuts, en
met de 4 dennebomen rondom de dansvloer waande iedereen zich al een beetje in de kerst. We
begonnen de derde demo met de Elvis medley, om daarna in de Rock and roll waltz in hogere sferen te
komen zodat we konden zeggen "let's get drunk".
Hierna konden we even bijkomen terwijl Jane de "sweet baby" uitleste. Daarna begonnen we aan het
tweede stuk met "shine a little light" en wederom waren die nonnen weer aanwezig. Je zou haast het
idee krijgen dat we 2 stille fans van onze countrygroep hebben. Ook Hearth of an angel deden de

nonnen nog mee maar toen Jane de Paleeze aankondigde waren ze weg.
We sloten de demo uiteindelijk af met de "Enchantement" op een kerstnummer en Haley's waarna de
chantizangers het van ons overnamen.
Snel omkleden want al met al was het best een intensieve demo geworden. Even nog rondkijken op de
beurs en daarna was het weer snel naar huis toe rijden.

Kerstbal 2007
Op 15 december was het weer zover, kerstbal bij BornCountry te Maartensdijk.
Jan-Paul nieuwe DJ?
De zaal stroomde al snel vol, het was weer ouderwets druk. Zo'n 140 dansers hadden hun weg naar de
Vierstee gevonden. Natuurlijk was iedereen even aan het bijbabbelen en vroeg iedereen zich af wat er
met al die artikelen op de tafel zou gaan gebeuren. Was Jan een nieuw winkeltje begonnen?
Om 8 uur nam tot ieders verrassing niet Jane maar Jan-Paul plaats achter de muziektafel. Zou Jane het
laten afweten? Nee hoor want Jan Paul moest even zijn ouders aankondigen die het kerstbal zouden
openen.
In een fraaie avondjurk kwam Jane de dansvloer op, en ook Jan had een mooi pak speciaal voor deze
avond aangetrokken.
Met de "One-way cha" startte Jan en Jane het kerstbal, natuurlijk op een kerstnummer.

Volle dansvloer en kerstsferen
Met de freeze startte Jane het kerstbal voor alle aanwezigen en al snel stond de dansvloer flink vol, en
dat zou die eigenlijk de gehele avond wel blijven. Veel dansers hadden zich speciaal voor deze avond
extra netjes gekleed, dan wel een kersttintje aan de kleding meegegeven. Natuurlijk was ook de
kerstman speciaal uit het "noorden" even langsgekomen.
Jane had ook wat kerstmuziek bij elkaar gezocht want dat hoort nu eenmaal op een kerstbal.

Een, twee, drie, vier, hoedje van ......
Ineens stonden ze daar Gerda en Janny in rok, en dat had gevolgen. Afgelopen donderdag was er door
Ella beweerd dat ze haar hoed zou opeten als Gerda in rok zou verschijnen en tja, dat had ze beter niet
kunnen zeggen.
Gerda had haar snoeischaar al meegenomen want dan wil je wel een beetje helpen om de hoed
eetbaar te maken, maar Ella was al voorbereid hierop en had haar eigen eetbare hoofddeksel gemaakt.
Volop hilariteit dus toen ze op het podium verscheen met deze hoed, die overigens het eind van de
avond niet haalde, want toen was die dus echt ..... opgegeten.

Prijzenjacht
Al snel in de avond kon iedereen loten kopen bij Leo of Jan-Paul, dus daar waren al die artikelen voor!
Rond 10 uur was de eerste ronde, maar waar onze tafel met name lage getallen had, werden er alleen
maar hoge getallen getrokken. Nou ja je kan niet altijd geluk hebben en zo ging de ene naar de andere
prijs onze neus voorbij.
Gelukkig was dat in de tweede ronde anders. Zelf hadden we zelfs 2x prijs, alleen de fraaie slip ging
niet naar onze tafel, al duurde het wel even voordat deze opgehaald werd. Aan het eind van de avond
werden ook de fraaie kerststerren verloot.

Met dank aan....
De avond ging snel om, eigenlijk te snel, want voordat we het wisten liep het al weer tegen 12 uur. Jane
bedankte nog even het barpersoneel die iedere dansavond er weer trouw staan en de dansers snel van
de benodigde gewenste drankjes voorzien.
Traditie getrouw vormde alle aanwezigen zo rond 12 uur weer een grote cirkel en stapte Jane en Jane
in het midden onder de "mistletoe" (nou ja gewoon een beetje fantasie hebben).
Even ook nog een familiekiekje en daarna was het afsluiten met de Texas waltz en de
vriendschapfreeze. De avond was teneinde en iedereen vertrok weer tevreden richting huis.

Kerstkoppelbal
Het was weer bal bij Jan en Jane.
Iedereen zag er op zijn Kerstbest uit en bij binnenkomst werden de koppels direkt op de foto gezet door
fotograaf Jane.
Jan had leuke zitjes gemaakt en 14 paren en Oma zochten elk een plekje op.
Na een lekker bakkie koffie, thee of Glühwein kon het dansen beginnen.
De beentjes gingen weer van de vloer.
Af en toe werd er een pauze ingelast voor een natje en een droogje.
Het eerste droogje kwam van Gerda ( lekkere soesjes), dit omdat zij jarig was.
En Jane had voor een lekker oosters hapje gezorgd met pittige saus.
De middag was zo om en we eindigden met de Kringfreeze.
Het was een geslaagde middag.
Er werd wat afgezoend ( vanwege de mistletoe en iedereen gedag zeggen en fijne feestdagen
wensen).
Jane en Jan bedankt en tot het volgend bal maar weer.

Nieuwjaarsbal.
Het jaar 2008 werd op 2 januari geopend met een nieuwjaarsbal. Zo'n kleine 80 dansers hadden de
weg weer gevonden naar de Vierstee.
Jan en Jane stonden de dansers op te wachten om ze allemaal een fantastisch jaar te wensen.
De voeten gingen heerlijk van de vloer en na een dag of 10 niet gedanst te hebben, gingen de remmen
los,
Wat een sfeer zat erin.
De ene deed nog gekker dan de ander en de avond vloog om. Na een kleine demo aan het einde van
de avond van janny en Gerda ( wat gauw overgenomen werd door de andere paren) en na natuurlijk de
schuifelplaat kwam er weer een einde om 22:45 uur aan de eerste dansavond van dit nieuwe jaar.

Dansavond met een knipoog naar carnaval.

19 Januari, terwijl de carnavalvierders hun prins eerden tijdens het traditionele prinsenbal, was
Born Country ook al in carnavalsstemming.
Zelf waren we in "Hawaise" sferen, en dan kan je verwachten dat je een gitaar in je handen gedrukt
krijgt en samen met de chanti zangers even een optreden mag verzorgen.
Ook kregen we aan het eind van de avond een demo van een van de eerste line-dansen in Nederland,
de vogeltjes dans en dat we dat nog niet verleerd waren lieten we dus even zien.
Het was weer een dolle en gezellige avond

Dansavond Februari
Het was weer een zeer gezellige avond bij ons in Maartensdijk. We kregen twee ierse Meisjes te zien.
Ook een Oosterijkse Choreografe liet de zaal mee doen met de AlpenPolka. Chaka Chaka was zeer in
trek deze avond.
Al met al weer een gezellige avond om op terug te zien.

Demo noordwijk 8 maart
Zaterdag 8 maart 2008 was het een speciale dag voor Marijke. Zij had gevraagt of wij wilde optreden
voor haar tante die 90 jaar werd. Mevr van Drongelen woont in Noordwijk en nu leek het Marijke leuk,
om daar als verrassing naar toe te gaan.
Zij wilde graag met het demoteam waar zij bij danst, dus zo gezegd, zo gedaan.
Om 12:30 verzamelen bij de Vierstee en richting Noordwijk. De demo liep fantastische en de bewoners
genoten en deden spontaan mee met de polonaise.
Ook de familie van Marijke was aanwezig.
Na de demo waaide wij heerlijk uit in de duinen en langs de Boulevard om daarna gezellig te gaan
smikkelen en smullen bij Hans en Grietje van de heerlijke pannekoeken en de tomatensoep. Natuurlijk
met een ijsje toe. Zo rond de klok van 21:30 uur arriveerde wij weer bij de Vierstee.
Het was een zeer geslaagde dag.

50 plusdag 2008
Op 5 april was er weer de 5e 50 plusdag bij Born Country te Maartensdijk.
Startproblemen
De voorbereidingen voor de 50plusdag verliepen dit jaar moeizamer dan ooit. Jane werd geveld door een forse
virusinfectie waardoor de lessen een aantal weken uitvielen. Hierdoor kwam van het uitgebreid oefenen, wat we eigenlijk
altijd gewend waren, weinig terecht, en ook voor Jane was de tijdsdruk nu groter dan ooit.
Toch wist Jane, ondanks alles, alles net op tijd af te krijgen. De pers werd ingelicht en op de woensdag voor de grote
dag stond er weer een persbericht in de Biltse courant en de Vierklank. Ook had Jane 4 dansen zelf geschreven die ze op
de dag zelf zou gaan uitlessen.
De voorverkoop was weer voorspoedig verlopen en het programma was weer goed ingevuld zodat op de dag zelf
eigenlijk niemand in de gaten had dat hier weer heel wat zweetdruppels inzaten.

Kleurrijke start
Om 10 uur opende Jane de 5e 5 plus dag. De zaal was flink gevuld en toen Jane startte met de freeze stond de
dansvloer gelijk weer helemaal vol. Na wat dansjes lesde Jane haar eerste dans uit, de naam weet ik even niet, maar
Jane had voro de liefhebbers de danssheets en de cd al klaarliggen, terwijl op een later tijdstip ook de DVD zal uitkomen
met de uitgeleste dansen.

Na de uitgeleste dans mochten de nivo 1 en 2 dansers van de diverse afdelingen van Born Country zich gaan
voorbereiden voor de eerste demo. Ella nam in het handenarbeidlokaal nog even de demo kort door, zodat iedereen
weer wist met welk been met moest beginnen want voor sommigen was dit de eerste demo, dus volop zenuwen.
Janny en Ella stelde de dansers op en om 11 uur betrad het bontgekleurde stel dansers de dansvloer. Met rodeo blues
begon de demo, gevolgd door Zatchu, Virginia Country line (waarbij weer flink geschreeuwd werd), Quality shoes en de
demo werd afgesloten met de boogie woogie strut.

En dan gaat het vanzelf
Na deze eerste demo liep het eigenlijk weer als vanouds, de dansvloer was tijdens de aangevraagde dansen goed gevuld
en iedereen wilde wel de door Jane geschreven dansen leren. De tweede uitgeleste dans werd gedanst onder
indonesische klanken en een goede oefening voor de heupen.
De dansers uit Houten/ Bunnik onder leiding van Greet Houwers gaven de tweede demo en schitterde op de vloer met
bekende dansen als de Bossa Nova en Just a memory. Het publiek genoot zichtbaar van hun optreden.

Ondertussen waren de demo-dansers verdwenen in het handenarbeidlokaal, waar driftig werd geoefend voor de nieuwe
demo, die vandaag de vuurdoop voor het eigen publiek kreeg.
Om 1 uur mochten de demo dansers aantreden, en voor wie goed had opgelet kwam het eerste deel van de demo
bekend voor, en dat klopte ook want Jane had de eerste (bekende) en de tweede (nieuwe) demo inelkaar gedraaid. Vol
verbazing keek het publiek hoe de samenstelling van de dansers iedere keer veranderde, ging zo makkelijk, gaat
vanzelf. Nou ja, hier zitten heel wat uurtjes oefenen en nog meer zweetdruppels in, maar dan is het dus extra mooi als
de demo zelf inderdaad soepel verloopt. Opluchting bij de dansers zelf maar ook bji Jane, die even "uit beeld" moest.

Line-dans ook voor z'n tweeen
Voor wie dacht dat line-dans "fun for one" was, stond even raar te kijken toen een aantal koppeltjes de dansvloer
betraden. Al enkele jaren kan je bij Born Country ook les volgen in het koppeldansen en wat daar het resultaat van is dat
lieten deze koppeltjes dus eventjes zien. Met de spring swing werd swingend de demo geopend, waarna het wat rustiger
aan werd gedaan in "the last waltz".
Vervolgens werd de koppeldans "I love you" op de muziek van the moody blues gedanst, voor velen een geheel nieuwe
dans, en dat klopt ook wel want ook deze dans is door Jane pas geschreven.
Vervolgens mochten de dansers even uit hun dak gaan, was toch uiteindelijk zaterdag, met de lover's swing om
uiteindelijk met de lover please de demo te beeindigen.

En nivo 3 sluit af
Voor velen was het na de koppeldemo snel weer richting handenarbeidlokaal gaan en omkleden en oefenen voor de
laatste demo. Niet iedereen kon dus bij de dansen zijn die Jane uitleste, maar ja die leren we tijdens de lessen vast wel
een keer. Tjidens het oefenen was het met name de dans "finger lickin" die de gemoederen bezig hield, moesten we die
nu wel doen of toch niet, zitten immers wat moeilijke pasjes in, dus toch maar uitgesteld naar een andere keer. Met het
zwarte hemd aan, en dat is dus extra zweten, gingen 17 man weer de dansvloer op voor de laatste demo. Met het zuidamerikaans klinkende Amor de hielo gingen de nivo 3 dansers van start, waarna de red staggerwing volgde, en..... ook
deze dans is geschreven door Jane.
Vervolgens volgde nog Glen Miller, Let's get drunk en Country as a boy can be, en daarmee was de laatste demo van de
dag een feit.
Jane ging nog even verder met wat dansen en om 4 uur was de 5e 50plus dag weer ten einde en gingen de dansers,
moe maar voldaan weer naar huis.
Wederom kon worden teruggekeken op een zeer succesvolle dag, en als je dan de voorgeschiedenis weet, kan je alleen
maar een diepe bewondering hebben voor Jane, die dit toch allemaal (ook met steun van Jan, Leo, Jan-paul en Brenda)
weer voor elkaar gekregen heeft.

Slagharen 2008
Op pad
Op zaterdag 19 april vertrok om 8:00 uur een bus van busbedrijf Besseling vanuit Maartensdijk, richting Slagharen.
Sommige van de 50 dansers met kleine oogjes, maar met enorm veel zin. Volgens de weerberichten zou het een mooie
dag worden.
Eenmaal op de snelweg werd door het “koffiestel” voor de nodige koffie en thee gezorgd, natuurlijk onder veel hilariteit.

Even voorbereiden:
Rond de klok van 9:30 uur arriveerde wij in het park, de spullen werden gepakt en na de telling werden wij via de
Mainstreet naar de Crazy Horse Saloon gestuurd. Daar konden de dansers de onnodige bagage kwijt in een “hok” en na
de groepsfoto werden ze “los gelaten”.
Vele deden zich te goed aan een bakje koffie met een warme appelpunt met slagroom. Het was nog rustig in het park
maar weldra liep het vol.

De demo's en daar waren ze weer..
Om 13:45 uur verzamelde de eerste groep dansers weer in de saloon waar om 14:00 uur een demo werd gegeven van
zo’n kleine 20 minuten. Daarna mocht een ieder weer zijn of haar weg gaan.
Om 15:15 uur arriveerde de tweede groep dansers die om 15:30 uur hun kunnen liet zien en ja, wel ze waren er weer.
De twee grootste fans van Born Country, Onze nonnnen Zuster Hendrika en zuster Trein.
Vele lachsalvo klonken in de saloon en vele wilde met ze op de foto. Zuster trein zag er wel brood in “twee euro” riep zij
steeds. Ook voor een biecht vroeg zij 2 euro.

Busje komt zo.
Om 17:30 uur verzamelde een ieder zich weer bij de saloon om hun spullen te maken en via de Mainstreet keerde wij
weer terug naar de bus. Ook in de bus werd het wat rustiger na het Clublied te hebben gezongen en de Chauffeur een
fooienspaarpotje kreeg (met inhoud) kwamen wij om 19:30 uur aan in Maartensdijk. Het was een hele gezellige en
ontspannen dag voor iedereen geweest.

Keukenhof 2008
Busje komt zo
Zaterdag 10 mei hadden 60 dansers zich verzameld bij de vierstee om een demo te gaan geven in de Keukenhof.
Het was vroeg, want om 8:30 zouden we met de bus vertrekken naar Lisse, alleen.... om 1/2 negen was er nog geen
bus.
Jan en Jane werden al zenuwachtig, en toen er om kwart voor negen nog steeds geen bus was, toch maar even bellen
en ja hoor.... foutje in de adminstratie van de busverhuur, die overigens wel direct in actie kwam en alsnog met een bus
naar de Vierstee kwam waar een uurtje te laat toch de rit naar Lisse kon beginnen.
Keukenhof, here we come
Gelukkig hadden we geen last van files, al verbaasden we ons in de volgbus met Jan over de toeristische route die de
buschauffeur nam, maar ondanks alles kwamen we toch redelijk op tijd bij de keukenhof aan.
Jane ging met de bus en de meeste dansers via de hoofdingang naar binnen maar Jan wist weer een zijingang, vlak bij
de molen te vinden zodat we snel de bus konden leeghalen en de muziek installatie konden opbouwen.
Ondertussen kwamen de andere dansers al snel ook bij de molen aan en konden we snel gaan opstellen voor de demo
van de nivo 1 en 2 dansers.
Rond 11 uur gingen we dan toch van start met de demo' s
Tulpen uit amsterdam en country
Wat hebben Tulpen uit Amsterdam en Rockin gemeen?. Normaal niets maar tijdens de demo klonken ineens de klokken
vlak bij de het liedje "tulpen uit Amsterdam". Gelukkig raakte we niet te veel van slag hierdoor bij het dansen van de

demo en wisten we demo1 tot een goed einde te brengen. Jane had even een drinkpauze ingelast vanwege het hete
weer en daarna gingen we verder met demo 2.
Na de demo was het even snel een foto maken en daarna omkleden. Ja er was kleedruimte aanwezig, we horen het Jane
nog zeggen, nou dat was dus het pleintje naast de molen. Maar ja wij schamen ons nergens voor en al snel gingen de
natte kleren uit en de droge kleren voor de koppeldemo aan. Zeg maar een extra showtje.
Walsen op tulpen uit Amsterdam
Met lover's swing startte de koppeldemo, allerlei leuke verschillend gekleurde setjes lieten zien dat country line dansen
ook met z'n tweeen heel leuk kan zijn.
Het was wachten op de door Jane geschreven " I love you" , maar..... die kwam maar niet, nou ja maakte ook niets uit
want wij dansten wel door. Bij de caliente was het even lachen toen het ruilen van de partner niet even vlekkeloos
verliep, maar ja dat pastte prima in de goede en leuke sfeer. We besloten met de hesitation wals en natuurlijk geheel in
sfeer op de melody van " Tulpen uit Amsterdam" .
Verspreiden maar
Na de demo's kregen we van Jane nog een consumptiebon en ging ieder zijn eigen weg, in kleine groepjes. Genieten van
het vele moois wat het Keukenhof toch te bieden heeft. De ene kon maar niet genoeg krijgen van de orchideen terwijl de
andere niet tussen de tulpen weg te slaan was. Voor iedereen was er wel wat.
15 km wandelplezier dus het was niet raar dat je tijden lang geen anderen born-country dansers zag.
Zo rond vijf uur verzamelden de dansers zich weer bij een van de uitgangen terwijl wij met de bus van Jan alvast vooruit
reden naar Maartensdijk, want in de bus lag een forse hoeveelheid aan tassen en hoeden en zo , die door velen na de
laatste demo waren afgegeven en die moesten we in maartensdijk weer uitstallen.
Rond 7 uur kwam de bus weer aan bij de Vierstee en kwam er een einde aan een hele leuke, gezellige dag, die voor
velen best een vervolg mag krijgen. Wie weet ... volgend jaar.
Gelukkig hebben we de foto's nog.

5 Jarig bestaan van de Small town dancers en de garden dancers.
Zaterdag 24 mei werd het 5 jarig bestaan gevierd van de Small Towndancers (Soest)
en de Gardendancers ( Bilthoven).Twee groepen waar Jane les geeft.
De middag/avond begon natuurlijk met de Freeze.
Al gauw nam Math het woord om met name Corrie en Gijs te bedanken. Deze twee
mensen hebben de Small Town opgezet en na een jaar heeft Jane dit overgenomen.
Rond 6 uur werd het buffet geopend door Laura en Joyce en door Corrie en Gijs.Het
buffet zag er mooi uit en het eten smaakte voortreffelijk.
Er werd natuurlijk tijdens het eten lekker gedanst.
Laura en Ali bedankten Jane en Jan namens de Gardendancers en Rijk en Bets
deden dit namens de Small Towners.
De nodige leuke dansen kwamen voorbij, van vogeltjesdans tot stoelendans aan toe.
Rond 9 uur kwam er weer een eind aan dit gezellige feest.

Slotbal koppeldansen.
Zaterdag 21 Juni was het weer de laatste dansmiddag van het seizoen voor de
koppeldansers.
Die zijn stoned!
Jane dacht dat het wel leuk zou zijn als iedereen in hippe kledij uit de flower power tijd
zou verschijnen, maar er was wat mis gegaan met het mailen want terwijl de ene in de
mooiste country-kleding kwam opdagen zagen anderen er uit of ze rechtstreeks uit de
musical Hair waren gekomen.
Verbaasde blikken bij de country gangers, die dachten dat die hippies iets te veel
hadden gesnoven, maar toen duidelijk werd dat flower-power eigenlijk de dresscode
zou moeten zijn werd hier toch hard om gelachen.
Koppelen en bunkeren
Eerst werd iedereen even op de foto gezet en daarna was het tijd om te dansen, want
daarvoor zijn we toch uiteindelijk allemaal gekomen. Dansen overigens op country

muziek, al gaat de koppeldans “ I love you” toch ook wel een beetje terug naar de
flower power tijd.
Van al dat dansen krijg je natuurlijk honger en Jane had weer een mooi buffet voor
ons klaar gezet, lekkere salades en pittige kip, en die ging er zeker in.
Daarna nog even dansen en rond half vijf was het helaas weer voorbij en namen de
dansers afscheid van wederom een leuk koppelseizoen.

Slotavond born country
Zaterdag 28 juni hielden wij de slotavond van alweer het 8ste seizoen. In een
uitgelaten sfeer kwamen de dansers binnen.
Ze hadden er zin in. Het demo team trad op. ook de 4 dames hadden weer een leuke
act. Ook kwam er een vreemd figuur voorbij terwijl iedereen zich te goed deed aan
een ijsje.
Om 24:00 uur was daar de laatste dans van het seizoen en kunnen we weer terug
kijken op een geslaagd seizoen. Ook het volgende seizoen staan er weer hele leuke
demo''s op het programma, natuurlijk zien wij elkaar weer op het houthakkersfeest in
augustus in lage Vuursche

