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VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    
 
Buikdanseres is geen beschermd beroep. Iedereen die dat 
wil, kan zichzelf buikdanser of buikdanseres noemen. En 
lesgeven in buikdansen. Dat is niet goed voor de reputatie 
voor onze dans. In dit nummer opnieuw een pleidooi voor 
certificering. 
 
Ook Iris Galesloot mengt zich in de discussie. Zij mag zich 
zelfs al enige tijd buikdanskampioene noemen, maar dat 
betekent niet dat zij zichzelf beschouwd als een volleerde 
danseres. De khaleegy en de shamadan staan bijvoorbeeld 
nog op de verlanglijst. 
 
Als je danst op je gevoel, moet je je dans dan nog 
voorbereiden? Danseres Sabouschka Zoumouroda vindt 
van wel en vertelt ons hoe zij dat doet. 
 
Dat buikdansen goed is voor je lijf, dat weten we, hoewel 
een echt wetenschappelijk onderzoek hiernaar nog op zich 
laat wachten. Dat buikdans ook Olympische zwemmers 
beter laat presteren en waar hem dat precies in zit, leest u 
in deze Raqs wa Risala. 
 
Velen van ons zijn liefhebbers van Arabische muziek. Voor 
wie zich meer in deze muziek wil verdiepen is er nu een 
Nederlandstalig boek met bijbehorende website. Over de 
geschiedenis van de Arabische muziek en muziektheorie 
tot en met de hedendaagse muziekpraktijk. 
 
En we hebben post! Het gebeurt niet vaak dat lezers 
uitgebreid reageren op een artikel in Raqs wa Risala, maar 
ik heb nog altijd de hoop dat dit zal gaan veranderen. Het 
begin is er. 
 
Veel leesplezier. 
 

Judith Scheepstra 
Hoofdredacteur 
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n Onze auteurs m 
 

 
 

Peter Verzijl 
Peter Verzijl ( www.farouq.nl ) maakte begin 1989 kennis met de 
oriëntaalse dans. Hij behoort tot het handjevol mannen in Nederland dat 
zich met deze dans bezighoudt en treedt op onder de naam Farouq. 
Sinds 1993 geeft hij lessen en workshops en sinds 2003 is hij een van 
de docenten van de Verdiepingscursus, een landelijke cursus voor 
gevorderde danseressen en leraressen die meer verdieping in hun dans 
en lesgeven nastreven. Van 1990 tot 2002 schreef hij in het 
buikdansblad ‘Navel‘ vooral recensies, interviews en artikelen over de 
achtergronden van de oriëntaalse dans. 
 

 
 

Rosanne Pouw 
Rosanne Pouw volgde haar eerste buikdansles in 1999 en was meteen 
verkocht. Sinds 2006 geeft ze met veel plezier lessen en workshops in 
regio Utrecht. Vanaf 2002 schreef ze interviews en artikelen voor diverse 
websites en vervolgens voor Raqs wa Risala. Eerdere artikelen, 
informatie over het door haar uitgegeven Handboek Buikdanskleding en 
haar blog zijn te vinden op haar website www.buikdansereskyria.com  
 

 
 

Sabouschka Zoumouroda 
“Ik ben professioneel danseres en heb mijn eigen lesmethodiek 
ontwikkeld. Ik heb sinds 1994 lesgroepen in Amsterdam, Haarlem en 
Utrecht, verzorg optredens en geef intensieve zomerweken op mooie 
locaties in het buitenland. Ik heb dansopleidingen gevolgd bij EDDC, 
Artez in Arnhem en bij Suraya Hilal. Ook volgde ik de opleidingen ”Voice 
Movement Integration & Bodywork Practice” bij Patricia Bardi, Body Mind 
Integration bij Gisela Rashma Schaefer Buess en opleidingen dans-
therapie en klassieke massage. Nog steeds ben ik aan het leren. Ik deel 
mijn kennis ook online in mijn blog: www.buikdanseressabouschka.nl”  
  
 

 

Judith Scheepstra 
Judith Scheepstra heeft sinds 1997 haar hart verpand aan de oriëntaal-
se dans. Als amateur danseres is zij te zien op het podium en op locatie. 
In 2002 startte ze met de website www.buikdans.startpagina.nl en later 
is daar www.1001nacht.startpagina.nl bijgekomen. Daarnaast is Judith al 
ruim 20 jaar journalist. Als zodanig was zij redacteur van onder andere 
het “Tijdschrift Vrouwen en Informatica” en schreef zij voor “Psychologie 
Magazine” en “Medisch Nieuws”. Momenteel is zij vooral geïntrigeerd 
door de beeldvorming rond oriëntaalse dans: waar komt die vandaan en 
hoe kun je daar als danseres invloed op uitoefenen? 
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n Eén zijn met de muziek, zijn wie je bent m
 
Iris Galesloot uit Den Bosch is een talentvolle danseres die zich vooral bekwaamt in de 
moderne vormen van buikdans. Inmiddels heeft ze internationale prijzen gewonnen op 
kampioenschappen en werkt ze verder aan haar carrière. Een interview met deze jonge 
danseres. 
 

 
 
Wanneer ben je begonnen met 
buikdansen? 
Ik begon met buikdansen op mijn zestiende. Ik 
leerde mijn huidige danscoach en collega Ana 
Euson kennen als geschiedenisdocente op de 
middelbare school. Op een dag kwam ze naar 
me toe met de vraag of ik wilde buikdansen. 
Mijn eerste antwoord: “met mijn buik?” Waarop 
zij vroeg wat daar mis mee was. Ik had geen 
tegenargument. Twee jaar later bezat ik drie 
heupsjaals en was ik verslaafd aan Arabische 
muziek. Ik kon niet meer stoppen… 
 
Waarom ben je er in doorgegaan? 
Ik ben Ana’s lessen blijven volgen. Eén, al snel 
twee en vervolgens alle lessen die zij aanbood. 
Ik kon niet meer niet dansen. Voor iemand die 
zich haar hele jonge leven had geschaamd 
voor haar lichaam was het ongekend om te 
zien hoe het kan bewegen, dat een ronder 
figuur een voordeel kan zijn. Ik denk dat veel 
vrouwen hiermee kampen. Buikdans geeft je 

de mogelijkheid op zo’n manier met je lichaam 
bezig te zijn dat het, naast goed voor je 
gezondheid en conditie, ook goed is voor je 
zelfvertrouwen, omdat je op een ontzettend 
elegante en krachtige manier leert bewegen en 
aan je houding werkt. En het werkt perfect 
tegen stress. Bovendien heeft elk lichaam zo 
haar sterke punten. Dat te ontdekken was 
fantastisch, ik begon echt van mezelf te 
houden. 
 
Wie zijn je inspiratiebronnen, toen en nu? 
Een van mijn grootste inspiratiebronnen is nog 
steeds Ana, met wie ik nauw samenwerk. Haar 
creatieve brein werkt dag en nacht en omdat 
we in hele basale opzichten verschillen in hoe 
we dans beleven, blijft zij voor mij ontzettend 
interessant. Daarnaast heb ik haar altijd een 
prachtige danseres gevonden. Zij heeft me 
gebracht waar ik nu ben en me ontzettend veel 
gegeven. Ik zou onze samenwerking niet willen 
missen! Op Nederlandse bodem hebben ook 
Aisa Lafour, Farouq en Laetana invloed op mij 
gehad. Aisa om haar professionaliteit en grote 
bijdrage aan het positieve imago van de 
buikdans in de openbaarheid, Farouq vanwege 
zijn enorme kennis en elegantie, Laetana door 
haar prachtige, zuivere techniek, maar ook 
Tato, mijn geweldige duo-maatje, omdat ik met 
haar één stel hersenen deel als het om dans 
gaat. Internationaal kijk ik graag naar Randa 
Kamel, Aziza of Cairo en Anastasiya Biserova, 
maar ook naar innovatieve en ‘moderne’ 
danseressen als Ava Fleming en Mercedes 
Nieto. Zeinat Olwi en Samia Gamal zijn mijn 
klassieke favorieten. Fifi Abdo…. tijdloos! 
 
Hoe zou je jezelf als danseres beschrijven? 
Zacht, eigenzinnig, expressief. Ik ben gek op 
het muzikale aspect, hoe je het publiek kan 
laten zien en voelen wat jij hoort, wat de 
muziek vertelt (met of zonder tekst), de keuzes 
die daaraan vooraf gaan. Ik experimenteer 
graag met manieren waarop het lichaam de 
muziek kan vertalen binnen het kader van de 
buikdans… en soms daarbuiten. 
 
Zijn er stijlen die je voorkeur hebben? 
De baladi is mijn grote liefde. Geaard zijn, één 
zijn met de muziek, niet perfect gepolijst, zijn 
wie je bent op dat moment in alle opzichten. 
Vanuit mijn scholing bij Ana heb ik een stevige 
Amerikaans-technische basis. Ik schuw een 
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‘lyrical’ popsong of modern uitstapje niet, maar 
er blijft altijd een soort baladi-gevoel aanwezig 
in mijn dans. Ik voel me dan ook het meest 
verbonden met de Egyptische stijlen, zowel 
Oriëntaals als folklore. 
 
In 2012 was je kampioen van de Benelux. 
Waarom deed je mee? 
De Benelux Kampioenschappen in 2012 
kwamen me letterlijk aanwaaien. Mijn dans 
had twee maanden op een laag pitje gestaan 
vanwege mijn gezondheid. Een week voor de 
wedstrijd las ik dat aanmelden nog mogelijk 
was. Waarom niet? Dacht ik: Eens kijken of ik 
het nog kan. Binnen vier dagen heb ik me 
voorbereid. De overwinning kwam dan ook als 
een verrassing. Ik was behoorlijk sceptisch 
over dit soort wedstrijden, maar bij deelname 
bleken mijn vijf medefinalistes zo goed, dat ik 
tot het laatste moment niet wist of ik überhaupt 
kans maakte. 
 
Hoe was het om kampioene te worden? 
Het heeft me goed gedaan en het was een 
geweldige ervaring. Het heeft ook veranderd 
hoe ik tegen dit soort wedstrijden aankijk. 
 
Vind je buikdans te jureren? 
Ik dacht altijd dat het lastig zou zijn omdat de 
dans zo persoonlijk ten uitvoering komt, maar 
nu denk ik dat daar de juiste criteria voor 
gekozen waren, die toch een eerlijke uitslag 
gaven. Zo werd er gekeken naar presentatie 
(kostuum en uiterlijke verzorging), techniek, 
originaliteit maar ook naar muzikaliteit en stage 
presence. Dat zijn open begrippen die ruimte 
laten voor toepassing op het individu. Ik vond 
dat mijn mede-finalistes in al die opzichten 
gedegen tegenstanders waren. 
 
Welke waarde hecht je aan titels? 
Persoonlijk pin ik me daar niet op vast. Ik zie 
het meer als een beloning voor geleverd werk. 
Je stelt jezelf doelen waaraan je een bepaalde 
tijd werkt. Dat kan een geïmproviseerd stuk 
zijn dat je gaandeweg verbetert, maar ook het 
presenteren van een nieuwe choreografie of je 
verdiepen in een muziekstuk en daar 
uiteindelijk op dansen. Een wedstrijd is ook 
een goede manier om je te meten aan het 
niveau van andere aspirerende danseressen, 
je leert de scene een beetje kennen en het is 
bovendien erg gezellig. 
 
Is een danseres die een titel heeft gewonnen 
beter dan een danseres zonder titel? 
Zeker niet. De beste stuurlui staan vaak aan 
wal, ook in dit geval. Er zijn vaak geen 
specifieke eisen voor deelname, wat maakt dat 
het niveau van de deelnemers ontzettend 

varieert. Het is geen goede afspiegeling van de 
dans community als geheel. Je ziet 
tegenwoordig echter wel dat het een 
belangrijke manier is om zichtbaar te worden in 
de danswereld. Vooral internationaal zoeken 
organisatoren van dansfestivals steeds meer 
op zulke plekken naar nieuw talent. Dan is het 
niet per se de titel die toegevoegde waarde 
heeft, maar het gezien worden. 
 

 
 
Wanneer is iemand een ‘goede danseres’? 
Een danseres is goed als zij de muziek op een 
persoonlijke manier vanuit zichzelf naar buiten 
kan brengen. OK, dat klinkt vaag. Voor publiek 
ben je nogal naakt. Niet vanwege dat kostuum, 
maar vooral omdat je een stukje van jezelf 
moet kunnen laten zien in je beleving van 
muziek en beweging. Ik wil dat een danseres 
mij raakt, mij laat voelen wat zij voelt, maar ook 
techniek, kennis en esthetiek zijn daarbij van 
belang. Een goede danseres bezit de juiste 
bewegingsvocabulaire en kennis om haar 
emotie en persoonlijkheid in de muziek tot 
uiting te brengen. Dat is het! 
 
Wat wil je overbrengen aan je publiek? 
Op het moment treed ik op diverse plaatsen 
op. Bruiloften, feesten, restaurants, festivals… 
Ik wil mijn publiek een goed beeld van de 
buikdans meegeven, ongeacht de plek, soms 
theatraal, soms meer als entertainer. Laten 
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zien dat de buikdans wel degelijk een 
kunstvorm is zoals wij haar presenteren.  
 
Een jaar geleden danste ik op een intiem 
feestje in Berlijn voor Duitse acteurs, 
muzikanten en tv-persoonlijkheden. De 
waardering van artiesten uit zo’n ‘mainstream’ 
vakgebied en de gesprekken na afloop waren 
voor mij een bevestiging dat ik op de juiste 
weg ben.  
 
Ik deel mijn dansgeluk graag met mensen en 
vind het leuk ze een stukje van mijn belevings-
wereld te laten zien. Het is fantastisch om voor 
Arabisch publiek te dansen omdat zij de 
muziek begrijpen zoals ik en zich verbonden 
voelen met wat ik overbreng.  
 
Daarnaast hebben we recent ook met onze 
showgroep bij een rolstoelvereniging 
opgetreden en doen we regelmatig shows voor 
geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Dat is 
ontzettend dankbaar werk. Het is geweldig om 
mensen gelukkig te maken als je dat zelf bent, 
door dát te doen wat je het liefste doet. 
 
Geef je ook les of heb je plannen om les te 
geven? 
Ik geef les op Ana’s school in Eindhoven. Ook 
hoop ik in de nabije toekomst in Den Bosch te 
starten, mijn les- en dansstijl zijn daar niet 
vertegenwoordigd en het is mijn thuisbasis. Ik 
wil zeker meer gaan lesgeven. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven naast het 
dansen? 
Heel saai. Ik ben werkzaam in de telecommu-
nicatie. Voorheen behandelde ik juridische en 
financiële klachten binnen een groot 
telecombedrijf. Nu ben ik adviseur bij een klein 
marketing-communicatiebureautje dat 
congressen voor ondernemers organiseert. 
 
Onlangs heb je je gemengd in een discussie 
rond opleidingen. Waarom was dat? 
Ik voelde me aangevallen! Er werd in Den 
Bosch een nieuwe cursus aangeboden: 
“Binnen 2 dagen fantastische buikdans-
workshops geven. Geen ervaring nodig, maar 
een pre als je een schoudershimmy kan”. 
Daarnaast mocht je dan met een burlesque 

danseres mee om praktijkervaring op te doen. 
Ik wind me nog steeds helemaal op als ik 
eraan denk. Ik voel me verantwoordelijk voor 
mijn kunst tegenover collega’s, leerlingen, de 
buitenwereld, maar ook tegenover mezelf, 
omdat we iets doen dat groter is dan alleen het 
ego en we toch al zo vaak moeten opboksen 
tegen vooroordelen. Ik heb me dus 
uitgesproken. De bijval die ik kreeg van 
collega’s in binnen- en buitenland was 
overweldigend. Dat gaf me veel moed en het is 
ontzettend fijn te zien dat er wel degelijk een 
sterk community-gevoel bestaat. Ik vind dat 
mensen waakzaam moeten zijn voor kwaliteit. 
 
Waar zou een buikdansopleiding wél aan 
moeten voldoen? 
Een goede opleiding moet voor een algemene 
basis zorgen, zowel in techniek als kennis van 
muziek, stijlen en achtergrond. Een stukje 
ethiek is ook geen slecht idee. 
 
Wat wil je zelf nog leren? 
Ik zou me graag verdiepen in khaleegy en in 
kawleya, de Irakese dansstijl. Daarnaast wil ik 
het dansen met de shamadan oppakken en me 
meer verdiepen in Egyptische folklore. Aaaah, 
ik wil zoveel! Maar ik denk wel dat ik mezelf 
heb gevonden wat betreft dans: Egyptisch met 
een eigenzinnige, moderne twist. Er valt 
daarbinnen nog zoveel te ontdekken. 
 
Wat zijn je toekomstplannen met de dans? 
Ik zou me graag op internationaal gebied 
begeven, mijn kennis en techniek verdiepen en 
mijn liefde voor dans en muziek met de wereld 
delen, optreden, workshops… Ook ben ik op 
moment druk met mijn samenwerking met Ana 
en Tato, waarin Ana als artistic director onze 
duetten coacht. Dat vind ik geweldig. In 2013 
werden we zowel verkozen tot beste duet van 
de Benelux als tot Bellydancer of the World bij 
Leyla Jouvana. Ik ben benieuwd wat ons de 
toekomst nog brengt. Meer lesgeven, mezelf 
op alle mogelijke manieren ontwikkelen om het 
beste te zijn wat ik kan zijn en dat delen met 
anderen. 
 
Peter Verzijl 
(Foto’s © Madeleine Sars Photography) 
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n Hoe maak je een buikdans? m
 
"Mijn manier om een dans te maken is vanuit mijn gevoel. Hoewel het bedenken van een 
choreografie ook spannend kan zijn, kies ik de weg vanuit het lichaam, vanuit de muziek en wat 
de muziek bij me oproept". Aan het woord is danseres Sabouschka. 
 

Hoe maak je een buikdans van binnenuit? Je 
gaat je eerst ontspannen. Dat bereik je door 
oefeningen. Daardoor kom je in een meditatie-
ve toestand. Dat vergemakkelijkt het creatieve 
proces. Lichaam en geest zijn in balans, 
waardoor je ongeremd gaat dansen. Je komt in 
een flow. Je luistert aandachtig naar de muziek 
en je volgt je eigen bewegingsimpulsen. Daar 
is lef voor nodig. Je moet je eigen keuzes 
durven maken. Durf om fouten te maken is ook 
van belang. Een zekere besluitvaardigheid ga 
je op deze manier wel ontwikkelen. Onzeker-
heid mag er zijn, maar je moet er niet naar 
luisteren. Verplaats je aandacht naar wat de 
muziek zegt. Daarvoor moet je eerst weten 
hoe je de muziek kunt interpreteren.  
 
Vijf tips voor het luisteren naar de muziek 
Stel jezelf bij het luisteren naar de muziek de 
volgende vragen: 
1. Welke fraseringen hoor je? Welk ritme? 
2. Kies je ervoor om het ritme te vertalen of 

de melodie of allebei? Welke beweging 

past erbij? Welke beweging voelt goed? 
3. Wat heeft de 'lead', het ritme of de melodie 

of zijn ze even sterk? Misschien strijden ze 
wel speels en onverwachts om de leiding? 
En wisselen ze daarbij steeds af?  

4. Wat zegt de muziek over ruimtegebruik? 
Zijn er stukken waarbij je beter op de 
vierkante meter kunt dansen en andere 
waarbij je meer ruimte kunt gebruiken? 
Welke ruimtelijke patronen maak je? 

5. Welke kleur hebben de verschillende 
onderdelen in de muziek, welke 
gevoelskwaliteit? Hoe volg je die? Hoe 
werk je met intensiteiten? 

 
Tips om de muziek te vertalen in dans 
1. Luister aandachtig naar de muziek en volg 

je eigen bewegingsimpulsen. 
2. Ga ongestoord dansen. Improviseer, speel 

en verras jezelf. 
3. Ga na afloop na wat je hebt gedaan. Vraag 

je af welke bewegingen je op welke mo-
menten in de muziek hebt gemaakt en hoe 
lang je die bewegingen hebt volgehouden. 

4. Vraag je af hoe je de ruimte hebt gebruikt. 
5. Welke bewegingskwaliteiten heb je ingezet 

voor de vertaling van de gevoelsexpressie 
in de muziek? 

6. Weet je dat niet meer, dans dan hetzelfde 
muziekstuk opnieuw. Dans alsof het je 
eerste keer is en stel je achteraf dezelfde 
vragen. Wie weet helpt het om op te 
schrijven wat je denkt gedaan te hebben. 
Ga terug naar de tips over het luisteren 
naar de muziek. 

7. Lukt het je niet, laat dan iemand anders 
naar je kijken en de vragen beantwoorden.  

8. Of film jezelf. Ga kijken naar de film en 
beantwoord weer de vragen. 

9. Bevalt je je eigen dans nog niet? Begin 
dan het hele proces opnieuw. 

10. Misschien wil je in bed of lekker op de 
grond liggen in een ontspannen positie en 
naar de muziek luisteren alsof je droomt. 

11. Of luister overdag tijdens het huishouden 
continue naar hetzelfde muziekstuk, zodat 
je het steeds beter leert kennen. 

12. Pas dan ga je er weer op dansen en loop 
je alle stappen opnieuw door.  

 
Opdat jij gaat stralen! 
 
Sabouschka Zoumouroda 
(Illustratie © Geertje Peggeman) 
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n Buikdansend naar Olympisch goud m
 
Nee, dit is niet de mededeling dat buikdans een Olympische discipline is geworden, maar een 
interview over een uniek project, waarin technieken uit 'onze' dans worden ingezet om een 
beter resultaat te krijgen bij het wedstrijdzwemmen, dat al lang een Olympische sport is. 
 

 
Staand v.l.n.r.: Marcel Wouda, Ranomi Kromowidjojo, Wendy v/d Zanden, Laetana, Femke Heemskerk, Ferry Weertman, 
onbekend, Jasper van Mierlo. Op de hurken links Christiaan Sloof, rechts Bastiaan Lijesen 

 
Zwemmen is een zeer arbeidsintensieve sport 
waarin kracht, souplesse en uithoudingsver-
mogen belangrijke factoren zijn. Een sport ook 
waarin de prestatie-dichtheid steeds groter 
wordt. Bedroeg het verschil in de finale 100 
meter vrij slag vrouwen tussen de nummer één 
en de nummer acht tijdens de Olympische 
Spelen van Amsterdam (1928) nog 4,2 
seconden, tijdens de Spelen van London in 
2012 tikte de nummer acht in de finale iets 
langer dan een seconde na gouden medaille 
winnares Ranomi Kromowidjojo aan. Een 
verschil van enkele honderdsten van een 
seconde kan het verschil zijn tussen goud en 
een vierde plaats net naast het podium. En dit 
geldt zeker voor de nog kortere sprintafstan-
den over 50 meter. 
 
Geen wonder dat trainers steeds creatiever 
worden in hun zoektocht naar mogelijkheden 
om het verschil groter te kunnen maken voor 

hun sporters, het verschil dat dus steeds 
kleiner wordt. In het najaar van 2013 zag ik 
een artikel in de krant over Ranomi 
Kromowidjojo die in een roeiboot een 
alternatieve training afwerkte. En heel kort 
daarna hoorde ik van Laetana dat zij top-
zwemmers les gaf in haar studio in Eindhoven. 
Niet geheel toevallig, omdat alle negen sinds 
2000 behaalde gouden Olympische plakken 
(Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband, 
4x100 meter vrije slag vrouwen-estafetteploeg, 
Ranomi Kromowidjojo) zijn voorbereid in 
Eindhoven. Mijn nieuwsgierigheid naar het 
waarom van deze lessen was gewekt en een 
interview met Laetana was de volgende stap. 
 
Hoe ben je met de zwemmers in contact 
gekomen? 
Trainer Marcel Wouda benaderde mij via de 
mail. Hij schreef dat de onderwaterfase na de 
start en na het keerpunt een belangrijke fase is 
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en dat niet iedere zwemmer daar een goed 
gevoel voor heeft. (Zie voor deze ‘butterfly 
dolphin kick underwater’ het filmpje 
www.youtube.com/watch?v=xx2ed-ACQqs ) 
Zo had hij het over één van zijn zwemmers 
(Bastiaan Lijesen) die één van de snelste ter 
wereld is, maar juist in de onderwaterfase 
tekort komt. Volgens Marcel had dat iets met 
de aansturing vanuit de romp te maken en hij 
dacht dat buikdans iets zou kunnen toevoegen 
aan het perfectioneren van de onderwaterfase. 
Hij vermeldde er nog extra bij dat het geen 
grapje van zijn kant was en hij wilde graag 
eens een afspraak met me maken om er 
verder over te praten. In de studio heb ik hem 
wat bewegingen voorgedaan zoals het isoleren 
van het bekken, de heupen, borst en 
schouders. Hij werd enthousiast en vroeg een 
proefles aan voor zijn zwemmers. 
 
Om welke zwemmers ging het? 
In eerste instantie ging het om wedstrijd-
zwemmers die normaal gesproken binnen 
zwemmen, maar ook waren er langeafstand 
zwemmers bij die normaal gesproken buiten 
zwemmen. Deze groep viel al snel af en er 
bleef een kleine groep over met Ranomi 
Kromowidjojo (tweevoudig Olympisch 
kampioene), Femke Heemskerk (lid van de 
gouden 4x100 meter vrije slag-estafette van de 
Spelen van 2008), Bastiaan Lijesen, Jasper 
van Mierlo, Wendy van der Zanden en Maud 
van der Meer. Marcel Wouda deed twee keer 
mee en zijn opvolger Christiaan Sloof ook. (In 
deze periode was er een trainerswisseling, 
omdat Ranomi Kromowidjojo verder wilde met 
Christiaan Sloof als trainer.) 
 
Wat heb je met hen gedaan? 
In totaal heb ik acht lessen gegeven van elk vijf 
kwartier. Ik heb voornamelijk techniek 
gegeven: heel veel isolaties van de borst 
(cirkels, vierkantjes, op en neer, opzij, in 
verschillende snelheden), bekken kantelen 
(ook in diverse snelheden) maar ook side to 
sides, camels, schouder- en heupshimmies. Ze 
hebben dus geen dansjes of choreografietjes 
gedaan omdat dat voor hen weinig zin heeft. 
 
Konden de zwemmers een beetje dansen? 
Ze zaten wat dans betreft op het niveau van de 
allereerste beginnersgroepen. Eén van de 
zwemmers had er totaal geen aanleg voor, één 
van de zwemsters ook niet. Over het geheel 
kun je wel zeggen dat de meesten geen 
dansant gevoel in hun lichaam hadden, zeker 
de jongens niet. Ze hadden heel veel moeite 

met de schoudershimmy. Maar ze kwamen 
niet bij mij op les om dansers te worden, maar 
om bepaalde technieken te leren die ze 
misschien bij de onderwaterfase kunnen 
gebruiken.  
 
Wat vonden ze er zelf van? 
Ze vonden het moeilijk. Zoals gezegd: hun 
schouders zitten helemaal vast. Maar ze 
vonden het wel hartstikke leuk om te doen, ze 
hadden er echt plezier in. Soms waren ze zelfs 
zo druk dat ik ze af en toe moest dimmen, 
want de pret ging een beetje overheersen. De 
jongens waren ondeugend op een leuke 
manier. Ik had eerlijk gezegd wat meer 
discipline bij hen verwacht. 
 
Heeft het effect gehad? 
Volgens Marcel en Ranomi wel. Ik las destijds 
in een interview met Ranomi in het Eindhovens 
Dagblad dat ze de laatste weken erg aan haar 
onderwaterfase aan het werken was. Marcel 
mailde dat hij tijdens de les niet zo zeer naar 
de anderen heeft gekeken; hij was teveel bezig 
met zijn eigen gestuntel (zijn woorden), maar 
hij had het idee dat de buikdans een 
toegevoegde had voor de training. 
 
Hoe was het voor jou om dit te doen? 
Ik had eigenlijk te weinig tijd (8 lessen) om heel 
veel met hen te doen. Ik had nog veel meer 
met hen gewild. Mijn doel was hen meer 
controle over hun lichaam te laten krijgen. Het 
was heel bijzonder om hiervoor gevraagd te 
worden en ik vond het een eer dit te mogen 
doen. Ik heb het met veel plezier gedaan. 
 
Komt er een vervolg? 
Als het aan Marcel ligt wel. Er heeft tussendoor 
wel een trainerswisseling plaatsgevonden. De 
trainingsgroep is gesplitst in een groep die met 
Marcel Wouda en een groep die met 
Christiaan Sloof traint. Ranomi twitterde na 6 
januari dat ze voorlopig de laatste buikdansles 
heeft gehad. De evaluatie moet nog komen. 
Maar ik vond het een unieke ervaring. 
 
Naschrift 
Komende zomer zijn de Europese 
Kampioenschappen zwemmen in Berlijn en in 
de zomer van 2016 de Olympische Spelen in 
Rio de Janeiro. Als de Eindhovense gouden 
medaille-fabriek daar uitpakt, is dat op zijn 
minst ook een beetje aan Laetana te danken! 
 
Peter Verzijl 
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n Certificering in de buikdanswereld m
 
Bij het bericht dat er een training van twee dagen bestaat waarbij de deelnemer zich na afloop 
‘buikdans workshop instructrice’ mag noemen, ontstond een verhitte discussie onder buik-
danseressen. Twee dagen is veel te weinig om alle nuances van de oriëntaalse dans in de 
vingers te krijgen, om te leren dansen en daar vervolgens les in te geven. Dat buikdanseressen 
niet in twee dagen gevormd worden, lijkt vanzelfsprekend. Toch wordt er al jaren gediscus-
sieerd over certificering en professionalisering van buikdans. Hoe werkt certificering eigenlijk 
en hoe kun je als danseres je weg vinden in het oerwoud van (buikdans)certificaten? 
 
Buikdanseres is geen beschermd beroep 
Een niet beschermd beroep houdt in dat er 
geen wettelijke regels zijn over wie zich buik-
danseres mag noemen. Voorbeelden van 
beschermde beroepen zijn arts, jurist, advo-
caat en ingenieur. Beschermde beroepen zijn 
gebonden aan opleidings- en kwaliteitseisen. 
 
Je bedlegerige oma van tachtig en de buur-
vrouw die een hekel aan bewegen heeft, maar 
graag buikdanskleding aantrekt, mogen zich 
buikdanseres noemen. Iemand die meer dan 
twintig jaar lessen volgt, optredens geeft, in het 
Midden-Oosten heeft gewerkt als buikdanseres 
en gepromoveerd is op het vakgebied, mag 
zich buikdanseres noemen. Buikdansen is niet 
gebonden aan opleidings- en kwaliteitseisen 
waardoor het onduidelijk is wanneer iemand 
gekwalificeerd is om buikdanslessen en 
optredens te geven. 
 
Er zijn meerdere buikdans opleidingen in 
Nederland, België en het nabije buitenland 
waar je een certificaat kunt behalen en er zijn 
steeds meer danseressen die deze certificaten 
noemen op hun website. Maar voor wie is het 
interessant om te weten dat je gecertificeerd 
bent? 
 
Het maakt de meeste mensen niets uit 
Leerlingen willen les krijgen van iemand die 
kan buikdansen en dat over kan brengen. De 
meeste van mijn leerlingen kiezen ervoor om 
lessen bij mij te volgen, omdat dag, tijdstip en 
locatie ze goed uitkomen en de prijs ze 
aanstaat. Voor optredens zijn opdrachtgevers 
op zoek naar iemand die er goed uitziet, kan 
buikdansen en een goed stukje entertainment 
neerzet. De keuze om een buikdanseres in te 
huren is voor 90% gebaseerd op factoren die 
niets te maken hebben met de vraag of je kunt 
dansen. Die factoren zijn bijvoorbeeld je 
woonplaats, of je beschikt over een auto, je 
haarkleur, je figuur, je kledingkeuze, je 
website, je gesprekstechnieken aan de 
telefoon, hoe snel je terug belt of mailt, de dag 
van de week, je lengte en je leeftijd.  
 

 
 
De vraag: “Kun je dansen?” kun je ook beant-
woorden door een promotieclipje op je website 
te plaatsen of door de persoon die de vraag 
stelt uit te nodigen voor een live performance. 
Kortom, studenten en opdrachtgevers vinden 
het wel aardig om te weten dat je gecertifi-
ceerd bent, maar huren net zo lief een niet-
gecertificeerde danseres in. Toch noemen 
danseressen die certificeringen in hun 
promotiemateriaal. Zo heb ik bijvoorbeeld het 
volgen van de Verdiepingscursus op mijn cv 
gezet. Waarom? 
 
Buikdanseressen maakt het wel wat uit 
Voor ons buikdanseressen is zo’n certificaat 
wel belangrijk omdat het een bepaalde 
vaardigheid en kwaliteit vertegenwoordigt. 
Bijvoorbeeld bij de contacten die je als 
professionele buikdanseres hebt met andere 
buikdanseressen, wanneer je workshops volgt, 
naar een feest gaat of een festival bezoekt. 
 
Je kunt tien minuten gaan uitleggen aan leken 
waarom je goed bent in wat je doet, of het 
laten bij “ik ben gecertificeerd buikdanseres’. 
De meeste mensen hebben geen verstand van 
certificering in de (buik)danswereld en gaan er 
van uit dat de danseres met het certificaat wel 
goed zal zijn. Buikdanseressen maken zich 
druk over certificaten, omdat we onze eigen 
ideeën hebben over wat iemand een goede 
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danseres maakt. Iedereen die zich gecertifi-
ceerd buikdanseres noemt, maar weinig 
kwaliteit laat zien, schaadt het imago van 
buikdans. Docenten die weinig van buikdansen 
af weten, niet kunnen dansen en bewegingen 
niet veilig aanleren zorgen ervoor dat het 
respect voor het beroep laag is en daar 
hebben we allemaal last van. 
 
Een certificaat staat niet gelijk aan kwaliteit 
Het behalen van een certificaat is een steuntje 
in de rug en een stap richting het verbeteren 
van je vaardigheid. Maar de kwaliteit van de 
opleidingen wisselt en de moeilijkheidsgraad 
van de examens is onduidelijk. Er zijn 
opleidingen waarbij je certificaat eigenlijk een 
bewijs van deelname is: iedereen die aanwezig 
was, is aan het einde gecertificeerd. Zo’n 
certificaat zegt niets over je kwaliteiten als 
danseres. 
 
De angel zit in de aanname dat een certificaat 
een bepaalde vaardigheid vertegenwoordigt. 
Echte vaardigheid in les geven en optreden 
krijg je door ervaring op te doen, door uit te 
proberen, door te vallen en weer op te staan. 
Ook mensen die nog nooit een buikdanseres 
hebben gezien, herkennen de mate van 
bekwaamheid en de kwaliteit van een les of 
een optreden. Het gaat uiteindelijk om de 
kwaliteit die een danseres neerzet, elke keer 
dat ze een leslokaal in loopt of een podium op 
stapt. Omgekeerd draagt het volgen van 
lessen of een trainingsprogramma bij aan het 
verbeteren van je kwaliteiten als danseres. Het 
certificaat is dan bijzaak, de echte waarde zit 
hem in de kennis en ervaring die je opdoet. 
 
Certificering kan waardevol zijn 
Hoewel een certificaat geen garantie is voor 
kwaliteit, heeft een certificeringssysteem zijn 
voordelen. Materie wordt aangeboden in een 
gestructureerde vorm, zodat je niet zelf hoeft te 
zoeken. Bovendien zegt een certificaat iets 
over hoeveel geld, tijd en moeite je wilt 
besteden aan je opleiding. Een voorbeeld is de 
Suhaila Salimpour certificering: ongeacht wat 
je van haar dansstijl vindt, is het helder welke 
eisen gesteld worden aan de studenten en hoe 
hard daarvoor gewerkt wordt. Het belangrijkste 
is dat je als danseres altijd in je achterhoofd 
houdt dat een certificaat slechts een klein 

stapje is in je voortdurende ontwikkeling als 
danseres. 
 
Vragen aan jezelf 
Belangrijke vragen om te stellen als je 
overweegt om een certificaat te behalen zijn: 
1. Wat is mijn hoofddoel? Een betere 

danseres worden? Docent worden? 
Professionele optredens verzorgen? 
Fulltime danseres worden? 

2. Welke kennis zou me helpen om de 
materie beter te doorgronden? Welk deel 
daarvan wordt in de training behandeld? 
Je bent nooit klaar met leren, dus maak 
een lange termijn planning waar verschil-
lende onderdelen aan bod komen. 

3. Hoeveel werk wil ik verzetten voor deze 
training? Als je geen tijd of zin hebt om het 
bijbehorende huiswerk te maken, is de 
training veel minder effectief. 

 
Wat raad ik aan? 
Iedereen leert op een andere manier en je 
haalt uit een opleiding wat je er uit haalt. Ik heb 
de Verdiepingscursus gevolgd en dat was voor 
mij op dat moment een goede keuze. 
Overigens heb ik daar geen certificaat van, 
want dat wordt bij de Verdiepingscursus niet 
uitgereikt. Onlangs heb ik een training gevolgd 
om Bellyfit instructrice te worden, waarvoor ik 
wel een certificaat heb gekregen (‘Certified 
Bellyfit Instructor’, zie ook Raqs wa Risala 
nummer 37). Voor mij zijn beide ervaringen 
waardevol, omdat ze mij elk op hun eigen 
manier helpen om een betere danseres en 
docent te worden. Mijn advies om je training 
vorm te geven, is om tien uur per week aan 
buikdansen te besteden en dat minstens tien 
jaar vol te houden. Certificeringsprogramma’s 
kunnen daar deel van uitmaken, maar het 
grootste deel van het werk zul je echt zelf 
moeten verzetten door te zelfstandig te 
oefenen en lessen te volgen. 
 
Hoe kijk jij aan tegen certificering? Heb je een 
opleiding afgerond of certificaat ontvangen en 
heeft het je geholpen in je ontwikkeling als 
buikdanseres? Reageer op de Raqs wa Risala 
website, op mijn blog of laat een bericht achter 
op mijn Facebook pagina! 
 
Rosanne Pouw 
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n Nieuw boek over Arabische muziek m
 
Begin dit jaar verscheen er een nieuw Nederlands boek over Arabische muziek. Het geeft een 
overzicht van de geschiedenis en de hedendaagse praktijk van de muziek in de Arabische 
wereld. Interessant voor iedereen die veel met Arabische muziek te maken heeft, als hobby of 
voor het werk. Dus ook voor buikdansprofessionals. 
 

 
 
Het boek "Arabische muziek" is geschreven 
door Leo Plenckers, die zich na zijn studie 
musicologie specialiseerde in de systema-
tische muziekwetenschap en etnomusicologie. 
Hij promoveerde op de Arabische muziektra-
ditie in Noord-Afrika en publiceerde over 
diverse aspecten van de Arabische muziek en 
muziekwetenschap. 
 
Het boek telt 288 bladzijden plus pagina's met 
noten, een uitgebreide bibliografie, een 
discografie, een lijstje met interessante 
websites en een index. Het is geïllustreerd met 
zwartwit foto's en plaatjes en verwijst geregeld 
naar de bij het boek behorende website op 
Muziekweb.nl, waar korte fragmenten van in 
het boek besproken muziekvoorbeelden te 
beluisteren zijn. Van de meeste voorbeelden 
wordt de muziek geheel of voor een deel 
weergegeven in notenschrift en indien van 
toepassing met de songtekst in het Arabisch 
(westerse schrijfwijze) en het Nederlands. 
 
Notenschrift 
Ik heb het boek met belangstelling gelezen, 
maar moet bekennen dat een flink deel ervan 

een langer bestuderen vergt. Zeker voor 
iemand die, zoals ik, niet muzikaal onderlegd is 
en geen notenschrift kan lezen. De online 
muziekcitaten hielpen wel, maar toch ging het 
meer theoretische deel van het boek me 
grotendeels boven mijn pet. Dat ik er toch nu 
al, en niet later, over schrijf, heeft vooral te 
maken met het belang dat ik hecht aan het 
bekend maken van deze publicatie aan de 
Nederlandstalige buikdanswereld. 
 
Het boek bestaat uit twee delen: het eerste 
deel behandelt de geschiedenis en de 
ontwikkeling van de Arabische muziek en 
muziektheorie, te beginnen in het oude Egypte 
en Mesopotamië. Dan volgen de perioden van 
voor en na de komst van de islam, met als één 
van de hoogtepunten de muziek aan het hof 
van Harun ar-Rashid. Verder is er bijvoorbeeld 
ook aandacht voor de geschiedenis van de 
Arabische muziek in Spanje. Het tweede deel 
behandelt de moderne tijd, te beginnen bij de 
jaren 70 van de vorige eeuw. 
 
We lezen over de muziektradities en over 
verschillen in de muziek en de muziek-
instrumenten tussen de landen en streken van 
de Arabische wereld. De diverse stijlen komen 
aan bod en hoe die zich hebben ontwikkeld, de 
muzikanten, mannen en vrouwen, en de 
gelegenheden waarbij muziek werd gespeeld. 
Zo kreeg een muziekoptreden aan het 
Abbasidische hof bijvoorbeeld soms de vorm 
van een wedstrijd. De speeltechniek van het 
strijken is vermoedelijk in de negende eeuw in 
Centraal-Azië ontstaan en heeft zich via 
Andalusië verder over Europa verspreid. Van 
een aantal belangrijke personen uit de 
Arabische muziekgeschiedenis is ook korte 
biografie in het boek te vinden.  
 
Vroegste muziektheorie 
De beoefening van een zelfstandige Arabische 
muziektheorie kwam in de loop van de 
negende eeuw op gang. De oudste traktaten 
die bewaard zijn gebleven zijn afkomstig van 
Al-Kindi en Ibn al-Munajjim. De discussie over 
in hoeverre muziek en islam kunnen samen-
gaan is dan al een paar eeuwen gaande. De 
koran verbiedt het niet, maar veel religieuze 
leiders vonden dat muziek, als voertuig voor de 
verspreiding van aanstootgevend teksten, 
teveel afleidt van het geloof. Zelf denk ik dat 
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ook de invloed van sommige muzikanten, met 
hun kritische songteksten en hun grote be-
kendheid en populariteit, de religieuze leiders 
een doorn in het oog waren en nog steeds zijn. 
En ook andere machthebbers in de Arabische 
wereld hielden hun zangers en zangeressen 
nauwlettend in de gaten. 
 

  
 
In het eerste deel van het boek komen ook de 
vele verschillende Arabische toonladders aan 
bod, de ritmes en de verschillende compositie-
vormen van door de eeuwen heen. Deze 
teksten zijn door mijn gebrek aan voorkennis 
grotendeels niet aan mij besteed. Pas vanaf 
het midden van de negentiende eeuw, als 
Plenckers inzoomt op de Egyptische muziek, 
begint het voor mij weer meer te leven. Met 
vertrouwde namen als Mohammed Abdel 
Wahab en Umm Kulthum, maar ook Sayyid 
Darwis (1892-1923), die wordt beschouwd als 
de vader van de Egyptische populaire muziek. 
Hier wordt duidelijk hoe groot de invloed van 
de radio en de muziekfilm in die tijd is geweest, 
die het oorspronkelijke gezongen theater, dat 
rond de eeuwwisseling in Cairo was ontstaan, 
gaandeweg hebben vervangen. 
 
De moderne tijd 
In het tweede deel van het boek lezen we over 
de hedendaagse Arabische muziek, met 
opnieuw aandacht voor de theorie en de 
praktijk. Het toonstelsel van de muziek wordt 
besproken, de maqamat (toonreeksen), de 
maten en ritmes. Alle met voorbeelden die op 
Muziekweb te beluisteren zijn. 
 
Dan volgt de stedelijke klassieke muziek van 
Irak, Syrië en Egypte, met de verschillende 
typen liederen en hun poëtische teksten. En de 
klassieke tradities van Marokko, Algerije en 
Tunesië. Daarna de populaire muziek uit 
Egypte en Marokko, de Palestijnse hiphop en 
de Algerijnse rai. Daar treffen we onder meer 

Fayruz, Kazim as-Sahir en de Caireense 
volkszanger Saban Abdu-r-Rahim met zijn vele 
door de politiek geïnspireerde teksten. 
Plenckers gaat uitgebreid in op zijn kritische 
song naar aanleiding van de controversiële 
Deense cartoons. Ook ontleedt hij hier de 
liedjes “Nur el ain” van Amr Diab en “Aicha” 
van Khaled. Van de Marokkaanse chaabi 
noemt hij de groep Nass el-Ghiwane als 
belangrijkste vertegenwoordiger, die een eigen 
stijl heeft ontwikkeld uit onder meer de Zuid-
Marokkaanse religieuze Gnawa muziek, 
vermengd met andere Afrikaanse en Arabische 
elementen. 
 
Het boek sluit af met de hedendaagse 
Arabische volksmuziek, met ook hier weer 
uitgebreide aandacht voor enkele karak-
teristieke muziekstukken en instrumenten. 
Muziek van onder meer de bedoeïenen en de 
Arabische parelvissers. Een bijzondere plaats 
in de Egyptische volksmuziek hebben de Sirat 
Bani Hilal, een serie uitgebreide verhalende 
liederen met als historische achtergrond de 
trek- en veroveringstocht die de Hilal-stam 
ondernam in de tiende en elfde eeuw vanuit 
het Arabische Schiereiland, via Egypte naar 
Tunesië. 
 

 
 
Geen dans 
Anders dan je als buikdansprofessional 
misschien zou hopen, wordt in dit boek vrijwel 
geen aandacht besteed aan dans, ook niet in 
het hoofdstuk waarin over de Egyptische 
muziekfilms worden gesproken. Bij sommige 
muziekstijlen wordt alleen kort vermeld als het 
de gewoonte was om erbij te dansen. Door 
vrouwen, door mannen, mannen en vrouwen 
samen of apart. Twee dansstijlen krijgen, zij 
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het heel summier, wel wat aandacht: de dans 
van de ghawazee vroeg in het boek en de 
dabke vrijwel aan het einde. De schrijver 
brengt ook kort de religieuze dhikr (of zikr) ter 
sprake. Buikdans wordt alleen terloops 
genoemd als het gaat over ritmes die door een 
drummachine worden geproduceerd bij 
Egyptische popmuziek en die volgens 
Plenckers populair zijn bij het buikdansen. 
Over wat voor soort buikdansen hij het heeft is 
niet duidelijk. En in een voetnoot lezen we over 
Palestijnse dansliederen "ter begeleiding van 
een door een vrouw uitgevoerde, vaak 
erotische solodans".  
 
Maar dit is nu eenmaal een boek over muziek 
en niet over dans. En die muziek is belangrijk 
voor iedereen die met buikdans te maken 
heeft. Dus ik zou, ondanks mijn beperkte 
kennis, dit boek voorzichtig aanbevelen als 
vakliteratuur voor buikdansprofessionals. 
 
Verder verkennen 
Voor wie nieuwsgierig is geworden naar dit 
boek, maar nog niet direct aan kopen denkt, 
heeft uitgever Bulaaq op de website een zeer 
uitgebreid inkijkexemplaar geplaatst, met 
onder andere de complete inhoudsopgave en 
index, maar ook veel van de pagina's 
daartussenin, die een goed beeld geven van 
wat een lezer te wachten staat.  
 
Judith Scheepstra 
 
Bronnen 
Leo Plenckers - Arabische muziek, Bulaaq, 2014, 
ISBN  9789054601630 
Inkijkexemplaar http://tinyurl.com/p9k6q3j 
Muziekvoorbeelden 
www.muziekweb.nl/Link/KDX2222 (de laatste 7 
tekens vormen het catalogusnummer van de cd's, 
waarmee de voorbeelden uit het boek te vinden zijn) 
http://tinyurl.com/Arabischemuziek 
www.muziekweb.nl/Link/N00000000028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

n Beste redactie m 

  
Hoi Judith, 
 
Bedankt voor weer een nieuwe Raqs wa 
Risala! Ik lees 'm al vanaf de eerste uitgave en 
steeds wil ik reageren op de diverse 
interessante stukjes die er in staan. Dit doe ik 
uiteindelijk vaak toch niet omdat ik denk dat 
het weinig meerwaarde heeft. 
 
Deze keer vond ik het stuk van Peter over 
choreografie boeiend. Zelf heb ik na 15 jaar les 
nog altijd heel veel moeite met het onthouden 
van een choreografie en daarom is het voor mij 
vanzelfsprekend om te improviseren, maar wel 
nadat ik het muziekstuk dat ik wil gebruiken 
helemaal heb ontrafeld. Het liefst heb ik de 
tekst erbij. Die kan ik dan laten vertalen, zodat 
ik weet waarover ik dans. Meestal spreekt de 
muziek voor zich en wanneer ik dan de 
tekstuitleg krijg, blijkt dat het precies gaat over 
wat ik al voelde. 
 
Voor mij zou een cursus "Hoe onthoud je een 
choreografie?" erg handig zijn. Ik heb het al op 
veel manieren geprobeerd. Vaak krijg ik tips 
van mensen en ga daarmee aan de slag, maar 
nooit werkt het. Soms leer je voor een 
optreden met je medecursisten een dansje aan 
en als je na heel lang oefenen, en als het liedje 
je heel erg aanspreekt, denkt het onder de knie 
te hebben, blijkt het podium waar je de 
uitvoering hebt, veel kleiner of groter te zijn 
dan de oefenruimte van de dansschool. Of de 
lichten schijnen in je ogen zodat je geen hand 
voor ogen ziet. Dat alles maakt dat je die hele 
choreografie vergeet, of in ieder geval flarden 
ervan. Dat kan je heel onzeker maken, wat ten 
koste kan gaan van je uitstraling. 
 
Ik heb me er maar bij neergelegd, dat ik een 
improvisatiedanseres ben en blijf en herken 
dan ook alle voordelen die ik genoemd zag 
staan in het stuk van Peter. Ik ben wel 
benieuwd of er meer mensen zijn zoals ik en of 
er misschien toch nog ergens een gouden tip 
is om het alsnog te leren. 
 
Heel veel groeten uit Veldhoven van  
Rosita van Gemert 
 

 

  



Raqs wa Risala, nummer 38, maart 2014, blz. 14 

n Agenda m 
 

 
 
Workshop Derwish whirling 

Start: Vrijdag 7 maart 2014 om 19:30 uur  
Einde: Vrijdag 7 maart 2014 om 21:00 uur  
Locatie: Vught 
Kosten: € 25 
Website: www.alzahradancing.nl 

Workshop Derwish whirling door Fiona. 
 

Darbuka door Andy Kooren 

Start: Zondag 9 maart 2014 om 15:00 uur 
Einde: Zondag 9 maart 2014 om 17:00 uur 
Locatie: Van Boetzelaerlaan 3, Hoogland 
(gemeente Amersfoort) 
Kosten: € 30,00 
Website: www.eastwestyoga.weebly.com 

Gauhara presenteert: Darbuka Workshop door Andy 
Kooren Deze workshop gaat over het meest 
bekende Turkse en Arabische percussie instrument, 
namelijk de darbuka. Het instrument heeft ook 
andere namen, zoals dümbek, doumbek, dümbelek, 
darabuka, tarabuka of tabla. Het is bij uitstek een 
begeleidingsinstrument voor de oriëntaalse dans. 
Darbuka noemen wij in het Nederlands ook wel een 
'vaastrommel'. Met zijn kelkachtige vorm lijkt het op 
een vaas. Er zijn twee types darbuka: het Arabische 
en het Turkse model. Tijdens de workshop werken 
we met het Arabische model. Je houdt de darbuka 
op je bovenbeen vast en je bespeelt het met je 
beide handen en je vingers. De ene hand slaat 
(meer naar het midden) de zware tel, doum 
genaamd. De andere hand vult het ritme op. Zo 
ontstaan er duizend-en-één klanken en ritmes. 
Deze workshop is echt een aanrader voor oriëntaals 
danseressen die zich willen verdiepen in de zwoele 
ritmes en technieken, muzikanten die eens een 
ander instrument willen bespelen en ook 
geïnteresseerden zonder ervaring maar wel met 
affiniteit met oriëntaalse percussie. We werken aan 
een klein repertoire. Je leert een aantal herkenbare 
ritmes te bespelen met de juiste techniek. Sta 
versteld van wat je zelf na de workshop kunt! Let 
op! Vermeld duidelijk bij aanmelding of je wel of niet 
een eigen (liefst Arabische) darbuka meeneemt. 
Dus geen djembé, bongo of Indiase tabla o.i.d.. 
Betaling contant voorafgaand aan de workshop. Er 
is geen pinautomaat. Gratis parkeren. 
 

Shimmy Shake Factor CO 

Start: Zondag 16 maart 2014 om 15:00 uur 
Einde: Zondag 30 maart 2014 om 17:00 uur 
Locatie: Rotterdam, Heerlen, Hengelo 
Kosten: € 15 
Website: http://shimmyshake.org 

Shimmy Shake Factor CO is a talent search for 
original Fusion or tribal Bellydancers. In Rotterdam 
on the Sunday 16 March, Heerlen 23 March and 
Hengelo on the 30th of March we invite you to come 
and show us your dance and be part of a great day 
with other dancers and a small public. Students of 
Fusion Bellydance are also invited with their teacher 
to give a presentation. A panel of experts will 
provide encouraging feedback if desired. Selection 
days are your chance to be chosen for a series of 
coaching sessions with top dancers! Check our 
website. 
 

Zar / Sufi workshop door Suraya Hilal 

Start: Zaterdag 22 maart 2014 om 11:30 uur 
Einde: Zondag 23 maart 2014 om 16:00 uur 
Locatie: SHK Sportcentrum Arnhem 
Kosten: € 140 
Website: http://hilaldance.com 

Nieuw in Arnhem: Zar / Sufi workshop door Suraya 
Hilal. 
 

Tunesische dans 

Start: Zondag 23 maart 2014 om 14:00 uur 
Einde: Zondag 23 maart 2014 om 18:00 uur 
Locatie: Amana Dance Theatre: August Van de 
Wielelei 65, Deurne-Antwerpen 
Kosten: € 50 
Website: www.maghrebdans.net 

Ahlem is gastdocent bij Amana Dance Theatre: 
Tunesische dans is een dynamische, krachtige en 
toch elegante dansstijl met veel vrouwenpower. De 
opzwepende ritmes nemen je mee in twistende 
bewegingen op de bal van de voet en voelen in het 
echte tempo als een stevige work-out. Tijdens de 
workshop maak je kennis met de bekendste ritmes, 
bewegingen en passencombinaties, die je zowel in 
oriëntaalse of tribal of theatrale dans kunt 
verwerken. Tijdens een korte pauze zal uitleg 
gegeven worden over het kostuum en de 
accessoires. Meenemen: sokken of gladde 
schoentjes en bij voorkeur 2 heupsjaals zonder 
kralen of muntjes. 
 

Laetana`s Buikdansfeest 

Start: Zaterdag 29 maart 2014 om 19:15 uur 
Einde: Zondag 30 maart 2014 om 01:00 uur 
Locatie: Danscentrum Le Haen te Veldhoven 
Kosten: € 15,- 
Website: http://laetana.com 
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Buikdansfeest met diverse optredens van Laetana, 
Caroline, Carmen, Kayla, Farah, 
Farouq,Ranaa,leerlingen, tablaspeler: Samir 
Shokry. Hapjes en natuurlijk lekker zelf veel 
dansen.Voor info en kaartverkoop: Laetana, 06-
10475079 of laetana@gmail.com. 
 

Rakkas Istanbul 

Start: Woensdag 9 april 2014   
Einde: Zondag 13 april 2014   
Locatie: Istanbul, Turkije 
Website: www.rakkasistanbul.com/ 

We are very excited and happy to be organizing the 
2. Rakkas Istanbul Festival. We have had a great 
Oriental experience in 2013, and it only gets better! 
We are proud to make new additions to our star 
teachers line up. Rakkas Istanbul team is inviting 
you to one of the most magical cities in the world, 
"Istanbul". Attend oriental dance workshops with 
many different styles from Egyptian to Turkish, to 
Tribal to Turkish Gypsy Style. Enjoy gala shows, 
open stage, competitions, costume bazaar and 
many more activities in a family atmosphere. 
Rakkas Istanbul invites you to immerse in the world 
of belly dancing. This is a chance to learn from 
famous teachers, meet fellow belly and Oriental 
dancers from all around the world, polish your skills 
and experience the culture where belly dancing was 
born. Come and join us for an unforgettable time in 
Istanbul! 
 

Desert Rose 

Start: Zaterdag 12 april 2014 om 20:15 uur 
Einde: Zaterdag 12 april 2014 om 22:30 uur 
Locatie: Forttheater De Meeuw, Rogier v.d. 
Weydenstraat 10, 2650 Edegem (België) 
Kosten: € 8,- tot 14,- 
Website: www.banatdahab.nl 

Een sfeervolle voorstelling van Oriëntaalse dans en 
videokunst door dansgroep Banat Dahab, 
leerlingengroep Maysa en videokunstenares Nicole 
Donkers. 
 

Maghreb Ritmes 

Start: Zondag 4 mei 2014 om 14:00 uur 
Einde: Zondag 4 mei 2014 om 18:00 uur 
Locatie: Amana Dance Theatre, August Van de 
Wielelei 65, Deurne-Antwerpen 
Kosten: € 50 
Website: www.maghrebdans.net 

De ritmes uit Marokko, Algerie en Tunesie zijn 
anders dan de Arabische ritmes. Tijdens deze 
workshop leren we ze kennen door ze eerst zelf te 
spelen, om er daarna op te leren dansen. Dat alles 
onder de deskundige begeleiding van 
percussioniste Hilde Declercq en Maghrebdans-
experte Annick Baillieul. 
 

Dansreis Turkije 

Start: Dinsdag 6 mei 2014   
Einde: Dinsdag 13 mei 2014   
Locatie: Turkije, Cappadocie 
Kosten: € 750 
Website: http://sheherazade-bazaar.nl 

Van 6 - 13 mei 2014 is er opnieuw een buikdansreis 
naar midden Turkije; Cappadocie. Kijk voor verdere 
info op de website of mail info@sheherazade-
bazaar.nl. 
 

Raqs, of Course 

Start: Maandag 26 mei 2014   
Einde: Maandag 2 juni 2014   
Locatie: Cairo, Egypte 
Website: www.raqsofcourse.com 

For the first time in Cairo, Egypt: Raqs, of Course, a 
festival hosted by the star of the dance and master 
teacher Randa Kamel. One week of intensive 
workshops, shows, competition and dancing with 
Randa’s orchestra. Plus a fantastic line up of top 
quality, internationally renowned instructors. The 
numbers of places are limited so make your booking 
now. Because ‘There are no limits to dance’. With 
special guest: Nagwa Fouad. 

 
 

 


