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Met Wendy dansend de coronacrisis te lijf. 

Wendy’s Dance Company is door blijven dansen. 

WDC heeft vanaf het begin van de coronacrisis niet opgegeven. Sinds december 
2020 staan docenten en dansers coronaproof buiten te dansen. Indien nodig werd er 

onder de afkapping van het zwembad de Estafette of het HVC getraind. Daarbij wordt 
geen les of programma overgeslagen. 

We blijven de dansers motiveren door te trainen mede voor de onlinewedstrijden. 
Hierbij maakte elke maand vijf van onze Jazz/modern en vijf van onze Hiphop 

wedstrijdteams een filmopname om in te sturen. Zelfs in de sneeuw zijn mooie 
opnames gemaakt. Tevens trainen alle dansers voor de eindshow op 27 juni 
aanstaande. 

De wedstrijdteams hebben tijdens voorrondes zo hoog gescoord dat Unity met 
Modern en Intoxicated met Urban zich wisten te kwalificeren voor het European 

Performing Arts en Urban Championships-IDO. Zelfs een aantal solo’s en duo’s gaan 
daar voor Nederland strijden. De twee wedstrijdteams zijn het hele jaar eerste 

geworden bij diverse dansbondwedstrijden. En, zijn alle wedstrijdteams geselecteerd 
voor het NK van We Know You Can Dance op 30 mei 2021. 

Toen de weersgoden WDC beter gezind waren is er op het parkeerterrein van de 
dansschool een dansvloer gelegd, inclusief tent. Zo werd er een balletbar gemaakt 

die naar buiten voor alle lessen klassiek en voor spitzen les was. Voor de 
paaldansfitness werd een platform gemaakt om ook deze lessen door te laten gaan. 
Ook hebben we een air track aangeschaft om zo acrobatiek danstruckjes te trainen. 

Ook de breakdancers hebben daar ontzettend veel profijt van. 

Met gepaste trots verteld Van Laar dat team WDC genomineerd is voor Club van het 
Jaar en bij de tussenstand als hoogste in de ranking staat in de provincie Noord-



Holland van de 62 genomineerden. Zichtbaar geëmotioneerd voegt zij daar aan toe 
dat ondanks de pandemie het ledental nagenoeg hetzelfde is gebleven. De droom 

van Van Laar is werkelijkheid geworden om van haar dansschool één grote 
dansfamilie te maken. 


