Alweer twee decennia countrydansen in Vijfhuizen.
Op 6 november is het alweer twintig jaar geleden dat twaalf mensen in Vijfhuizen begonnen
met een country dansclub. Ze hadden reeds enkele jaren ervaring opgedaan bij een soortgelijke club in Noordwijk en toen deze werd opgeheven hadden de twaalf flink de smoor in.
Zij wilden doorgaan met dansen maar waren in het cafe in Noordwijk niet meer welkom omdat
er niet genoeg werd gedronken. Ze kwamen tenslotte om te dansen.
Eén van de dansers was ook lid van een drumband in Vijfhuizen die kon beschikken over een
gehuurd clubgebouw. Besloten werd om ook de countrydansers daar onder te brengen en
samen de kosten te delen. Zodoende konden de countrydansers op 6 november 1991 officiël
van start onder de naam Traditional Country Dancers.
Na een aantal jaren ging de drumband ter ziele en werd het clubgebouw het thuishonk van de
countrydansers die, met toestemming van de eigenaar, onmiddellijk begonnen om het
clubgebouw op eigen kosten in countrystijl om te toveren. Inmiddels houden ze daar dus
alweer twee decennia hun dansavond op woensdag. De club bestaat inmiddels uit 35 leden
waarvan de meesten al vele jaren lid zijn. De veelgeroemde gezellige sfeer zal daar
ongetwijfeld debet aan zijn. Binnen de club is ook een demonstratiegroep actief die regelmatig
wordt uitgenodigd om ook anderen kennis te laten maken met countrydansen.
De instructeurs zorgen ervoor dat alles origineel blijft want dat zijn ze aan de naam verplicht.
Zo worden er alleen dansen ingestudeerd die door gerenomeerde buitenlandse choreografen
zijn geschreven en natuurlijk wordt alles uitsluitend op countrymuziek gedanst.
Gedurende het jaar worden er naast het dansen diverse leuke dingen georganiseerd.
Zo wordt er een nieuwjaars receptie gehouden en is de chuckwagon party inmiddels beroemd.
Natuurlijk ontbreekt ook de jaarlijkse club barbeque niet en wordt elk jaar de verjaardag van de
club groots gevierd met een country band in een bloemenkas van één van de leden.
De contributie bedraagt slechts € 6,00 per maand en dat is voldoende voor de onkosten.
De instructeurs geven al twintig jaar gratis les.
Al met al is deze club springlevend en zorgt ervoor dat 35 mensen elke week met veel plezier
in een lekker sfeertje hun hobby kunnen beleven en op countrydans gebied spelenderwijs toch
een hoog niveau kunnen halen.
De club heeft ook een eigen webside die door enkele leden met veel enthousiasme wordt
bijgehouden. Mensen die wat meer willen weten kunnen terecht op
traditionalcountrydancers.nl waar alle informatie te verkrijgen is.

