
Verslag Bal van 18 november 2017 

 

Voor de derde maal worden we door het bestuur uitgenodigd voor het KBC-bal.  

De diehards schrijven zich onmiddellijk in. Anderen twijfelen: Zou ik? Wil ik? Kan ik?  

Zaterdagavond 18 november komen de dansers toe: fris gewassen, de dames in hun mooiste 

kleedje, de schoentjes blinken als een spiegel en de heren .... zijn ook aangekleed. 

 

Er wordt kennis gemaakt, er wordt gekust en de bonnetjes worden uitgedeeld. Het 

aangeboden glaasje cava wordt gesmaakt.  

Iedereen zoekt een plaatsje en de muziek wordt ingezet door de dj van UP TO YOU.  

Nog wat aarzelend komen de eerste 

dansers de vloer verkennen.  

Vlug volgen anderen en na een tijdje zijn 

er nog weinig stoelen bezet.  

De ene na de andere dans volgt: twist, 

jive, slow, wals .... 

De Argentijnse tango, de sensuele rumba 

en de quickstep ... dat is voor een ander 

programma.  

Er worden pogingen ondernomen om de 

chachacha te demonstreren en ook de hucklebuck krijgt bijval. 

 

De eerste zweetdruppels verschijnen en het wordt stilaan tijd voor een pauze. 

Er zijn broodjes te verkrijgen en de wijntjes en biertjes lopen vlot binnen.  

 

Maar... we zijn gekomen om te dansen!  

 Weldra staat de dansvloer opnieuw vol en wordt de polonaise ingezet.  

Praktisch iedereen is in beweging. 

Maar het hoogtepunt van de avond is het optreden van de 

wereldbekende diva Tina Turner!  

Het is de tweede maal dat deze dame ons blij maakt met haar 

aanwezigheid.  

Daar waar zij vorige keer optrad als ‘gewone performer’ had 

zij nu gezorgd voor een outfit, Tina Turner waardig.  

‘THE PRIVATE DANCER’ was ‘SIMPLY THE BEST ‘!!! 

Een staande ovatie kon niet uitblijven en naar het schijnt ligt 

haar contract voor volgend jaar al vast.  

Daarna was het terug aan de dansers om zich uit te leven en werd 

erop los gedanst tot 00h30.  

 

Iedereen was tevreden en het bekende cliché is hier zeker op zijn plaats.  

De afwezigen hebben nog maar eens ongelijk!  

De aanwezigen daarentegen hebben hun plaatsen reeds gereserveerd voor volgend jaar!  

 

Van een deelneemster. 


