
Leroy en Danny
wereldkampioenen Line-dance

Het jaar kon niet beter 
beginnen voor de 16-ja-
rige Leroy Vleugels uit 
Moorveld en de 19-jarige 
Danny Besems uit Bunde. 
De twee vrienden gingen 
op 5 januari in het Duitse 
Kalkar namelijk met de 
wereldtitel Line-dance 
aan de haal. Na een ze-
nuwslopende wedstrijd 
tussen 600 deelnemers 
uit 22 landen kwamen 
Leroy en Danny in hun ei-
gen categorieën als beste 
uit de bus. Een lovenswaardige prestatie van 
twee zeer enthousiaste dansers die gemakke-
lijk vertellen over hun sport en de weg die ze 
naar de fi nale hebben afgelegd. Een weg die 
voor beiden op jonge leeftijd begon en via een 
aantal internationale wedstrijden naar het we-
reldkampioenschap leidde.

Er hangt tijdens het gesprek een gezellige sfeer in de 
Moorveldse huiskamer van de familie Vleugels. Ieder-
een is opgetogen en leeft volop mee met de kers-
verse wereldkampioenen. Niet verwonderlijk als men 
bedenkt dat vrijwel de hele familie al jarenlang elke 
week met veel plezier samen danst. Het line-dancen 
leeft hier echt want zowel Leroy’s moeder Marion als 
ook zijn zussen Deborah, Melanie en Priscilla zijn al-
lemaal fanatieke beoefenaars van de sport. The Dan-
cing Wings, zoals het dansende vijftal ook wel bekend 
staat, worden hierin bijgestaan door Leroy’s vader 
Harry, hun grootse supporter en manusje van alles. 
Omringd door zoveel liefhebbers van de sport wordt al 
snel duidelijk hoe groot de wereld van het line-dancen 
is en wat voor een bijzondere prestatie Leroy en Danny 
hebben neergezet. 
Het dansen begon voor beiden al op zeer jonge leef-
tijd. “Ik ben al vanaf mijn zevende jaar aan het dan-
sen. In het begin deed ik stijl- en ballroom dansen en 
deed ik af en toe ook wel eens mee aan wedstrijden 
en shows. Toen ik op de middelbare school zat ben ik 
eigenlijk via de familie Vleugels met het line-dancen 

in contact gekomen. Nadat ik eens mee ben geweest 
naar een wedstrijd heb ik zelf de overstap gemaakt en 
ben ik ook gaan trainen” vertelt Danny. Ook Leroy was 
er al jong bij. “Ik doe het line-dancen al vanaf mijn 
achtste. Ik ben gewoon eens een keer met mijn moe-
der mee geweest en vond het meteen erg leuk. Mela-
nie, mijn zus, ging op een gegeven moment wedstrijd 
dansen en ik wilde dat toen ook. Ook de show van 
Roy Verdonk, een meervoudig wereldkampioen, bij 
ons in de dansschool heeft me erg gemotiveerd om te 
gaan dansen” legt Leroy uit. De manier waarop Danny 
met de sport in contact is gekomen blijkt niet onge-
woon te zijn. “Het line-dancen moet het toch vooral 
hebben van de mond op mond reclame. Het is een 
vrijwel onbekende sport omdat het nooit echt op tv 
komt. En als de mensen al een beeld hebben van het 
line-dancen is het vaak niet echt positief” zegt Danny. 
Ondanks de redelijke onbekendheid van het genre is 
er toch een hoop over te vertellen en blijken er veel 
overeenkomsten te bestaan met het stijldansen. “Net 
als bij het ballroom- en latin dansen treed je tijdens 
een wedstrijd individueel op. Er staan tien dansers op 
de vloer die elk hun eigen ingestudeerde routine op-
voeren. Een jury bepaald vervolgens aan de hand van 
een puntentelling de winnaar” legt Danny verder uit. 
Niet alleen het visuele spektakel van de wedstrijden 
maakt de sport voor veel mensen interessant. Ook de 
verschillende categorieën die er in het line-dancen be-
staan en het drukke wedstrijdprogramma dat Leroy en 
Danny in de loop naar het wereldkampioenschap heb-
ben afgelegd zorgen voor veel bekijks en waardering. 
Marion, de moeder van Leroy, legt uit: “Om deel te 

mogen nemen aan een wereldkampioenschap moet je 
drie keer deelnemen aan een internationale wedstrijd. 
Tijdens deze wedstrijden voer je een aantal dansen op. 
Je kwalifi ceert je voor het wereldkampioenschap door 
met vijf van de zes dansen de fi nale te bereiken.” Het 
aantal wedstrijden en toernooien die Leroy en Danny 
in de aanloop naar het WK hebben afgelegd is indruk-
wekkend. Zo nam Danny al deel aan het Belgisch kam-
pioenschap in Mol en het Europees kampioenschap in 
Veldhoven. Leroy heeft ook al eens in Milaan aan een 
groot toernooi mee gedaan. Stuk voor stuk wedstrij-
den en toernooien die naast veel internationale dan-
sers ook een hoop publiek trekken. 
Alhoewel Danny en Leroy elk met een individuele 
routine hebben deelgenomen aan het WK in Kalkar 
waren zij nooit echt concurrenten van elkaar. Zij dan-
sen namelijk in verschillende categorieën en trainen in 
verschillende dansscholen. “We zijn geen concurren-
ten van elkaar omdat we elk in een andere categorie 
dansen. Ik ben dit jaar in de categorie open novice 
male kampioen geworden. Leroy werd wereldkampi-
oen in de categorie teen newcomer male” legt Danny 

uit. Navraag leert dat Danny al voor de tweede keer op 
rij wereldkampioen is. Vorig jaar behaalde hij namelijk 
al de wereldtitel in de teen newcomer male klasse. 
Dat men voor zulke goede resultaten veel moet trai-
nen spreekt natuurlijk voor zich. In de aanloop naar 
het toernooi werd er dan ook hard gewerkt. “Zelf dans 
ik bij Corina Wiermans van Pro-Fun in groepsverband 
maar thuis steek je er individueel toch nog een hoop 
extra tijd in” vertelt Danny. Ook Leroy triant veel. “Ik 
train sowieso drie uur per week samen met mijn moe-
der en mijn zussen bij de Roy Hoeben Dancers in het 
gemeenschapshuis hier in Moorveld. En als ik tijd heb 
oefen ik ook thuis nog. Dat ligt er een beetje aan hoe 
druk ik het heb met mijn krantenwijk en mijn bijbaan-
tje”, lacht Leroy. 

Meer informatie over het line-dancen vind je op 
www.countryclubszuidlimburg.nl
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