7, 8, 9 Februari 2020 – ANTWERP DIAMOND DANCESPORT CUP
Wat een weekend! In Sporthal Het ROOI, Berchem – Antwerpen,
vond de tot nu toe allerbeste editie van de Antwerp Diamond Cup
plaats. Gedurende drie dagen heerste er een overweldigende
sfeer in de tot danszaal omgetoverde sporthal. Toeschouwers,
deelnemers, officials en hardwerkende medewerkers genoten
van het hoge niveau dat gebracht werd door dansers in
verschillende categorieën. De onderlinge vriendschap en
gezonde spanning tussen deelnemende paren, juryleden en
publiek bracht een fijn gevoel van gezelligheid met zich mee, iets
wat men zelden ervaart op een sportief evenement van dit
niveau.
Op vrijdag stond het WDSF Wereldkampioenschap Senior 1
Standard op het programma waarin 106 paren uit 22 landen zich
aan mekaar hebben gemeten. Ook België werd hierin mooi
vertegenwoordigd door 8 paren, die allemaal het beste van
zichzelf gaven. Na een strijd van 12 uur die startte om 11 uur ‘s
morgens, en eindigde om 11 ‘s avonds, toonde het Russische paar
Vorobiev – Skripnik zich het sterkste.
De volledige uitslag is te vinden op de WDSF website:
https://www.worlddancesport.org/Event/Group/Antwerp__Belgium_from_07022020_to_09022020-7603.
De internationale jury, aangeduid door de World Dancesport Federatie (WDSF) met daarin voor België Johnny
Lekens, besliste als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dmitry Vorobiev - Oxana Skripnik
Fabian Wendt - Anne Steinmann
Martin Schmiel - Carolin Schmiel
Corentin Normand - Laura Lozingue
Ignazio Grignani – Ilaria Gianfranchi
Michael Mammoliti - Silvia Mariotti
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Tijdens de openingsceremonie legden Michel Lamine, als Belgisch kampioen Senior I Standard aangeduid tot
vertegenwoordiger van de Belgische deelnemers, en Johnny Lekens, als vertegenwoordiger van de jury, de eed af
in het Nederlands. De Belgische nationale hymne werd op prachtige wijze live vertolkt door Zoja. Voor onze
clubleden Bart Verlinden en Nathalie Colebunders, die na 20 jaar afscheid namen van het wedstrijddansen, was
dit ook een emotioneel moment. Bedankt voor al die mooie sportieve jaren.
Proficiat aan alle Belgische deelnemers en bedankt voor jullie deelname!!!
Zaterdag ontstond er als het ware vuurwerk in de zaal met, onder andere, de World Open Latin. Met 52 paren
aan de start, stuk voor stuk toppers op wereldvlak, kwamen we ogen te kort! De World Open Latin werd
afgewisseld met talrijke andere wedstrijden in Standard en Latin.
Om onze wedstrijd nog een extra cachet te geven, zorgden we tijdens de avondsessie voor een live begeleiding
door de Estse zangeres Gerli Padar. Wat een stem heeft die dame en wat bracht dit een ongeloofelijke sfeer in de
zaal. In de World Open New Series zijn er in de finale solodansen voorzien, waarbij de finalistenparen één per

één op de vloer kwamen. Zo was de voortreffelijke
kwaliteit van de paren nog beter te bewonderen.
Uiteindelijk haalde het Roemeense paar Paul Moldovan
- Cristina Tatar het, voor de Russiche winnaars van vorig
jaar Anton Aldaev - Natalia Polukhina en Duisland’s
Artur Balandin - Anna Salita.
De World Open Standard op zondag was bijna een
wereldkampioenschap waardig. Al vanaf de eerste
ronde, met 63 deelnemende paren aan de start,
kwamen we wederom ogen te kort. Na de verschillende
rondes resulteerde de wedstrijd uiteindelijk in een
finale van een niveau dat zelden gezien wordt in ons
land. Terwijl buiten de storm zijn hoogtepunt bereikte,
liep ook binnen de zaal de uitstekende vloer over, maar
dan van kwaliteit. Wat we te zien kregen op niveau van techniek, muzikaliteit, samen dansen en uitvoering van
choreografie, was werkelijk uitzonderlijk.
Uiteindelijk trok het Russische paar Evgeny Nikitin - Anastasia Miliutina reeds voor de derde maal het laken naar
zich toe, en dat voor de Duitsers Tomas Fainsil - Violetta Posmetnaya en Denen Dmitri Kolobov - Signe Busk.
Als organisatoren van dit evenement kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor de steun die we krijgen voor deze
wedstrijd, steun die komt vanuit alle geledingen en niveaus.
Dank je wel aan al onze vrijwilligers, leden van Koninklijke Metropolis Danssport Club, die dit voor en achter de
schermen mogelijk gemaakt hebben. KMDC... One Team.
Dank je wel aan al de vrijwilligers die geen lid zijn van KMDC, maar onze club wel in hun hart dragen.
Dank je wel aan alle 572 ingeschreven dansparen, waarvan er 503 gedanst hebben. Zij kwamen uit 37 landen.
Dank je wel aan de 25 Belgische paren die zich met de wereldtop hebben durven meten.
Dank je wel aan Danssport Vlaanderen, de Belgische Danssport Federatie, FWBDS en WDSF voor de steun en het
vertrouwen.
Vooral ook grote dank aan alle supporters en toeschouwers; de paren waren vol lof over het warme publiek!
Op naar de Antwerp Diamond Dancesport Cup 2021.
Jan Geerts,
KMDC

