
NK show 2017 

 

NK met een lach en een traan, 

 

De dag begon met goede trainingen van alle teams. Het goede gevoel was voorafgaand aan de 

wedstrijd dan ook zeker aanwezig. 

De kleine groep met het thema “Mad World”, een geweldige choreografie van Rona Zoll-Dijkema 

stond samen met ons spannende “The Shadow revolution” als 1e op het drukke programma. 

 

Team “Mad World”. 

Beide teams reden fantastisch en voldeden volledig aan de verwachting.  

Voor het 1e team lag de lat ongekend hoog. De ambitie om EK en met name World Rollergames te 

mogen rijden met dit nummer maakte de opgave om wederom de nationale titel binnen te halen 

dubbel zwaar. 

Gelukkig kwam het nummer goed over, herkende men de hoge moeilijkheidsgraad en voelde publiek 

en jury de emotie en werd dit ook door de jury naar hoge punten vertaald, ruim voldoende voor een 

meer dan verdiende 1e plaats. Op naar Nantes en Nanjing! 

 Team 2 “The Shadow revolution”  



 

Een mix van geroutineerd en wat jonger steeg boven zichzelf uit en gaf een perfecte show weg, 

beloond met een luid applaus en een mooie jurybeoordeling.  

Ons jeugdteam bestaande uit strenge ringmasters en schattige zebra’s straalde van begin tot het 

eind van de show en wist een ieder in de zaal te vertederen. Met een prachtige klassering in de 

middenmoot en trotse deelnemers en supporters op de tribune tot gevolg. 

 

Ons senior kwartet was samen met het kwartet van KRC een van de topfavorieten. 

De dames van KRC reden strak en hard naar een goede prestatie. De deur stond op een kier, met een 

technisch moeilijk nummer, geweldig spel en optimale teamspirit stonden Danique, Nicky, Daphne 

en Valerie klaar om de uitdaging aan te gaan. En hoe! Sensationeel goed gereden kwamen ze op de 

valreep net een paar punten tekort voor de 1e plaats. De 2e plaats topprestatie van een stel 

geweldige meiden. 



 

Ook de jeugd kwartetten stonden te trappelen van ongeduld om aan hun wedstrijd te beginnen. De 

dametjes van “Little Love Letters”, stortte zich vol enthousiasme op het nummer. Hierdoor waren er 

wat onvoorziene kleine slordigheidfoutjes  die uiteindelijk het beoogde eindresultaat niet haalbaar 

maakte. Gelukkig kunnen ze tijdens het CTC gala nog 1x laten zien hoe goed ze het nummer echt 

kunnen rijden. 

Het 1e cadet team “Ghost Busters”, bestond uit Dylan, Anne-Lin, Anne en Dylani. Dubbel spannend 

voor Dylani die pas een paar maanden mee traint en haar debuut tijdens dit NK maakte. Ze werkte er 

keihard voor en wisten in een sterk deelnemersveld een mooie 3e plaats te bemachtigen!  

Als laatste van de dag: De grote groep.... Al een heleboel jaren was Rolling '90 hier heer en meester. 

We wisten dat het dit jaar spannend zou worden. De andere verenigingen hadden hard gewerkt en 

wilde ons natuurlijk graag verslaan. Maar we zouden het ze niet kado geven. Ook wij gingen dit jaar 

weer voor de titel! Een vrolijk/komisch nummer gemaakt door Patrick in samenwerking met Rona 

over het Songfestival! Veel wissels in patronen, rechte lijnen, strakke bewegingen, technisch 

moeilijke passen. Het was mooi, het was goed en we hadden genoten. Nu afwachten op de punten 

van de andere verenigingen. Al snel bleek dat we onze titel moesten overdragen. 

Maar alsnog een 2e plaats gehaald hadden. 



 

Iedereen straalde deze dag en heeft als team er ook dit jaar weer voor gezorgd dat Rolling’90 met 

een 1e plaats, twee 2e plaatsen en een knappe 3eplaats, naast mooie klasseringen voor de andere 

teams, haar rolschaatsende visitekaartje op een voortreffelijke manier heeft af gegeven. 

Terugkijkend op het kampioenschap ben ik ongelofelijk trots op alle sporters, vrijwilligers en 

supporters en dankbaar voor de sponsors die dit alles weer mede mogelijk hebben gemaakt. 

 

Ciska Dijkema Bonnet 

Voorzitter Rolling ‘90 

 


