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WOOEEHOEE, HET IS ZOMER!

  Aan de ene kant is dit niet het

beste seizoen om te dansen,

want er zijn geen wedstrijden,

geen activiteiten van

studentendansverenigingen en

het is eigenlijk vaak veel te

heet om te trainen (shoutout

naar iedereen die CanDance

trotseert in de hitte!). 

  Maar aan de andere kant is er

elke donderdag Summer

Breeze – een superchille

latindansavond die plaatsvindt

in de openlucht, namelijk in

het Westerpark.

En ja, buiten dansen is net zo

leuk en bijzonder als het klinkt!

 Mocht je je nog willen laten

verleiden deze zomer en heb je

het wel gezien met dat hele

stijldanswereldje (of heb je

gewoon zin om te dansen),

geef Summer Breeze dan zeker

eens een kans. 

  Sexy salsaboys, keilekkere

kizombachicks, zwoele

zoukers... ze komen allemaal

samen om te swingen en

zweten in het Westerpark.

 

Zien we je daar? ;)

 

 

xxx

B E R I C H T  V A N U I T  D E
R E D A K C I E



GEFELICITEERD
AFDANSERS

YOU  ROCKED  THE  F LOOR !

BRONS AWESOME

WE  HOPEN  JU L L I E  VOLGEND  JAAR  TERUG  TE  Z I EN

Ian Rijks and Kia Mikkonen

Cerys Clarke and Elijah Erven 

Zowi Hauser en Rick Spierenburg

Patrick Sittrop and Marian van Leijen

Jimmi Heijgelaar and Sanne Oosterhoorn

Deusa Knoope and Marnick Gieles

Paula Barcz and Thijs Nieuwdorp 

Veerle Zegers and Niels Vermeulen

Caesar de Keijzer and Amber Cok

Harm van Eekeren and Arabella Zoë Meyer

Michael van der Werve and Brechje Boeklagen

Marcel Sondaar and Katharina Dreismann

Tom Meurs and Sylvia Drijver

Janneke Smeele and Peter Beelen

Sjoerd van der Heijden and Emma Caarls

Jelle Jan Bankert and Maudi Grotendorst

Milan Verploegen and Yanni Wu

Maarten van Leeuwen and Daphné Balet

Kevin Kuurman and Debbie Smit

Jan Jaap and Charlotte Kempenaar

Gavin Pelan and Astrid Ekelmans

Jelmer Coppens and Tessa Zonneveld

Thijs Blom and Esmee Hoen

Maarten van Leeuwen and Bibi Geurts



Puzzelpagina



Welke stellen hebben elkaar leren

kennen bij StudentenDateVereniging

AmsterDance?

Abigail & Erik
Bibi & Dirk

Brechje & Michael
Maudi & Tom

Sylvia & Tom
Marjolein & Thomas

Charlotte &
 Jan Jaap

Anna & Wouter

Janneke & Peter

Ja Nee



Het duurt nog maar heel even
Het jaar lang overleven

Deze vier zijn zo gedreven
En inmiddels ook bedreven

In het doen waar zij naar streven
Maar snel worden zij uit functie verheven
En kunnen zij tijd aan iets anders geven
Dit is een ODE aan BESTUUR ZEVEN

Want dat zijn zij voor het leven



De 'meest actieve leden'-trofee

1. Thijs
Daphne

 
3. Milan

 

4. Marcel
Astrid
6. Dirk
Yanni

8. Jelle Jan
Erik

Brechje
Anna
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18

THE WALLS HAVE EARS
(PAS OP MET WAT JE ZEGT)

Wouter: ‘Het is altijd te laat om met
alcohol te beginnen.’ 
 
 
Tim: ‘Ze is 13. Dus voor mij is dat wel
een gunstige leeftijd.’
 
 
Esmée Hoen: ‘Sorry jongens, ik deed
per ongeluk een duckface.’
 
 
Yvonne: ‘Als ik m'n ogen dichtdoe
tijdens het dansen is het alsof ik gratis
in de draaimolen zit.’
 
 
Brechje: ‘Ik kan 'm wel op tempo doen,
maar dan krijg ik 'm alleen niet meer
omhoog!’ 
 
 
Maudi en Maarten: ‘Als we 75 en 78
zijn en niet getrouwd, dan gaan we
trouwen.’
 
 

Yvonne: ‘Soms zijn oude mannen ook
interessant.’
 
 
Tycho over showerparty’s: ‘Het is pas
een feest als iemand niet meer kan
lopen.’
 
 
Gavin tegen Daniël: ‘Je probeerde nog
wel weg te rennen maar ik heb je wel
gepakt!’
 
 
Maarten: ‘De ober kijkt vast graag in
Michaels broek.’
 
 
Sylvia over Tom Meurs: ‘Hij is zo snel
met z’n vingers.’
 
 
Niek: ‘Ik ga er even een paar dagen
fulltime aan trekken.’



INVULVERHAAL
Je raadt nooit wat mij is overkomen. Ik had _____________ (aantal) uur geslapen

op donderdagnacht en voelde me _____________ (gevoel). Ik was om ___________

(tijd) aangekomen met _______________ (lidwoord, vervoermiddel) bij het ETDS

in Clausthal en zag al ______________ (aantal) mensen blind daten. Zo hee, het

was ____________ (aantal) graden in de zaal, echt niet normaal. Snel de zaal uit

en opzoek naar slaapzaal ____________ (nummer). 

 

Op de slaapzaal ___________ (bezigheid) wel 10 teams. Helaas lag

AmsterDance 2 _____________ (lengte maat) van de deur. Na het bed

opgemaakt te hebben, ging ik op onderzoek uit. Waar waren de douches

eigenlijk? Ah, daar in de ______________ (kant) gang. Goed, ik had de douches

gevonden en ging weer op weg naar de danszaal om __________ (danser) en

____________ (danseres) aan een partner te helpen. Eenmaal terug van de

danszaal, wilde ik me klaarmaken om naar bed te gaan. 

 

Met mijn ____________ (toiletartikel) in mijn __________ (ledemaat) liep ik naar de

douches. Ik ging de deur door en zag een vent zijn tanden poetsen bij de

wasbak. ‘Dit zal wel een soort kleedkamer zijn voordat de douches

beginnen.’ dacht ik. Oh BOY wat had ik dat fout. _____________ (aantal) ____________

(tijdseenheid) later, _____________ (manier van lopen) er een Duitser de hoek

om die net uit de douche kwam, ______________ (hondensoort)-naakt, en ik

stond daar nog. Mijn __________ (onderdeel van gezicht) ging van _______________

(richting) naar ____________ (richting). Wat moest ik doen? Ik voelde me net

______________ (Disney figuur) on ice! AWKWARD! Snel draaide ik me om en

_______________ (manier van bewegen) de deur door, terug de gang op. De

vrouwendouche was dus de volgende deur….. OEPS!

 

 

Groetjes,

Brechje

DUITSE DOUCHE



Fred & Ginger op het ETDS
Wat was dat een gaaf ETDS in Clausthal! Kijk ons mooie

team nu eens: helemaal in thema!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam en WIET! Hoe kan het ook anders. Fred heeft

altijd al een wietplantje in zijn handen, maar hij doet alsof

het bamboe is, hihi… 

 

Wij als mascottes zijn enorm trots op ons mooie team

AmsterDance. We hebben met veel plezier naar jullie

danskunsten gekeken. Als team zijn we 5e van het gehele

toernooi geworden en hebben bijna de muis gewonnen. De

muis is een knuffelige trofee die aan het beste team van het

ETDS wordt uitgereikt op de zondagavond wanneer alle

wedstrijden voorbij zijn. Ginger is stiekem blij dat

AmsterDance de muis niet gewonnen heeft, ze is bang van

muizen….. Brrrrrrr…..

 

Wil jij nu ook een weekend lang dansen? Kom met ons mee!

Van 11 tot 14 oktober 2019 komt het ETDS naar Groningen!

Bij vragen: contact de Teamcaptains Mark Hoffer of

Brechje Boeklagen, die kunnen al je vragen beantwoorden,

of stuur een mailtje naar teamcaptain@sdvamsterdance.nl. 

 



Fred & Ginger op het ETDS
Kijk nu eens! Fred en Ginger hebben hun eigen column

geschreven! Wat een tegenpolen zijn het toch hè?

Grumpy met Ginger

Toen ik voor het eerst de zaal in kwam was het mega warm! Gelukkig

nam dit af toen het enorm ging regenen, maar met zoveel mensen in

één zaal is het bijna niet te doen. Wel erg gezellig hoor, maar zweten,

zweten en nog meer zweten…. Als je dan eenmaal klaar bent met

dansen en wilt gaan douchen, zijn de douches KOUD! Wel opzich

lekker als je het super warm hebt. Eenmaal in bed heb je goede

oordopjes nodig en een slaapmasker, anders hoor je alle snurkers,

maar de stampers hoor je ALTIJD. Teamleden hadden hier een theorie

over: korte mensen maken meer geluid dan lange mensen. Ik heb even

gekeken, het klopt grotendeels van de tijd. Ik denk dat het komt door

de kortere afstand van de knie naar de hiel. STAMP STAMP STAMP. In

de ochtend lekker je haar doen was ook wel moeilijk door

overgevoelige brandmelders. De teamcaptain was erg streng, ik moest

zelfs naar buiten om haarlak te spuiten. Het dansen was helemaal

geweldig. Na het dansen had ik een verplicht ondersteuning-uur,

waarbij aanwijzingen alleen in het Duits aanwezig waren:

entschuldigung, ich spreche kein Deutsch.

Fantastisch met Fred

Wat was het lekker warm in de zaal! Het doet me denken aan een sauna,

maar dan dat er gedanst kan worden IN een sauna! Over dansen

gesproken, er dansten mensen met z’n drieeën. Dat zag er super vet uit!

Ook vond ik ons thema super cool, het doet me een beetje denken aan het

bamboe-blaadje dat ik altijd in mijn hand heb, het lijkt een beetje op

wiet, toch? Verder hebben we mega goede resultaten behaald met het

team en zijn 5e geworden in het muis-klassement. Ik hoop dat er nog

meer mensen meegaan naar Groningen, zodat we Ginger even goed

kunnen laten schrikken met een muis die groter is dan zijzelf!



Single van
de maand
Iedereen kent Esmée wel:  onze penningmeesteres.
Wil  je ook door Esmée gecontrolleerd worden net
zoals de AmsterDance geldzaken? 
Je kunt haar meestal vinden met een bak met geld
op de dansavonden. Laat zien hoe georganiseerd
je bent door uit jezelf  je te melden en te betalen
als nodig.



Krentrecept

Ingrediënten
1 ui
1 teen knoflook
3 el verse peterselie
4 el traditionele olijfolie
1 tl kaneel
250 g cherrytomaten
300 g couscous
300 ml groentebouillontabletten
100 g krenten of rozijnen

Dit makkelijke, zomerse
recept is heel geschikt als
bijgerecht voor bij de
barbecue, genoeg voor
zo'n 6 personen.

Couscous met kaneel en krenten!

Snipper de ui. Snijd de knoflook en de peterselie fijn.
Halveer de cherrytomaten.
Verhit 2 eetlepels olie en fruit de ui met de kaneel in 3
minuten zacht en glazig.
Voeg de cherrytomaten toe, bak ze 2 minuten mee en
haal daarna de pan van het vuur.
Doe de couscous in een schaal en schenk er 2 eetlepels
olie bij. Roer vervolgens de knoflook erdoor. Schenk er
hete bouillon bij en laat 5 minuten wellen.
Voeg de krenten/rozijnen, peterselie en het ui-tomaten-
mengsel toe, meng alle ingrediënten en serveer in de
schaal.
Tadaa, het feestje kan beginnen!



Test jezelf!
Welk zomers tv-programma ben jij?

Wat is je favoriete zwemkleding?

A. Hoezo kleding? Ik ga gewoon

skinny dippen!

B. Ik ga voor een strakke speedo

of een Boratpak.

C. Gewoon een zwembroek of

bikini, maar ik weet niet of ik het

water wel in ga hoor.

Wat bestel jij bij de coctailbar?
A. Tequila deathshot!
B. Sex on the beach, doe eigenlijk maar 10!C. Een wijntje

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?

A. Filipijnen

B. Chersonissos

C. Frankrijk

Welke factor zonnebrand smeer jij?A. Wat anderen mee hebbenB. Hah, olijfolie, daar word je echt goedbruin van!
C. Factor 50, die van biodermal



Wat is je favoriete zomertemperatuur?A. Ongeveer 30 graden en een hogeluchtvochtigheidB. 40+, hoe heter hoe beterC. 22,7°C

Wat is je favoriete zomeractiviteit?

A. Kamperen en er op uit!

B. Feesten op het strand

C. Met een goed boek onder de parasol

Meeste A
Expeditie robinson
Jij gaat voor het avontuur, niets is te gek, jij
bent overal tegen opgewassen!

Meeste B
Zon, zuipen, ziekenhuis
Ook jij bent overal tegen opgewassen,
tenminste, in die veronderstelling verkeer je
zelf. Anderen zullen wellicht een ambulance
voor je bellen.

Meeste C
Zomergasten
Jij bent niet van al die gekkigheid, lekker
rustig met een goed boek ben jij al heel
gelukkig, vooral als het niet ál te warm is.

De uitslag is...





Dit zijn de mensen die het wel zien zitten om

het stokje over te nemen van Bestuur 7 en er

weer een fantastisch AmsterDancejaar van te

maken!

MAAK KENNIS MET

het kandibestuur

Anna

Studie: Business Administration

Werkt bij: Gideon

Bij AmsterDance gekomen via:
Lievelingsdans:
Favo stijldansnummer:
Grootste zomerverleiding:
Meest verleidelijke bestuursfunctie:

Kluver/Wouter
rumba
alle quicksteps van Caro Emerald
veel te vaak op terrasjes zitten
voorzitter

Milan

Studie: BSc Future Planet Studies, MSc Earth Sciences

Werkt als: Bodem Adviseur/Veldwerker bij Kwinfra in Alkmaar

Bij AmsterDance gekomen via:
Lievelingsdans:
Favo stijldansnummer:
Grootste zomerverleiding:
Meest verleidelijke bestuursfunctie:

oud-klasgenootje + vriendin Charlotte
Weense wals, salsa, quickstep
geen tijd voor Shazam tijdens 't dansen!
de grens opzoeken met hardlopen in warm weer
dat weet ik niet, maar ik word blij van praten met mensen

Ellis

Studie: BA Media en Cultuur, na zomer MA Media, Arts and performance

Werk afgelopen jaar: host op een rondvaartboot

Bij AmsterDance gekomen via:
Lievelingsdans:
Favo stijldansnummer:
Grootste zomerverleiding:
Meest verleidelijke bestuursfunctie:

Wouter
salsa
'Yo no sé mañana' en 'La Carreterra'
dansende latino's (meer zeg ik niet)
bestuurslid intern



FAVORIETE
VAKANTIE
KIEKJES

VAN KRENTLEZERS
(EN -REDACTEUREN)



Tycho: 'Ik ben al enige jaren lid van de reddingsbrigade en vorige
zomer heb ik mijn 2e redding gehad op Texel. Voor de
verandering ging het niet om een mens, maar om een zeehondje
dat het strand op kwam. Na een fotosessie werd de zeehond
opgehaald door Ecomare en gezond weer teruggebracht.'

Eva: 'Deze foto is genomen tijdens de eerste vakantie
van Seb en mij. We waren in Barcelona.'



Jelle Jan: 'Dit is een gletsjer in de tropen, 
in Nieuw-Zeeland.'

Brechje: 'Dit was mijn tweede vakantie met Michael naar het
zonnige Griekenland, Lefkada!'



Puzzel
oplossingen
V O O R  A L S  J E  H E T  Z E L F  N I E T  W E E T

StudentenDateVereniging

Via AmsterDance: Bibi & Dirk, Brechje & Michael, Sylvia &
Tom, Marjolein & Thomas. 
Niet via AmsterDance: Abigial & Erik, Maudi & Tom, Charlotte
& Jan Jaap, Anna & Wouter, Janneke & Peter
 

Nonogram uit de vorige Krent

Extra namen uit de vorige krent

Erik: Samuel, Gavin: Edward, Thomas: Alexander, 
Marcel: Willem, Alex: Friso, Sophie: Louise, Abigail: Joyce,
Emma: Sarah, Anna: Laura, Katharina: Juliane
 




