
 

 

Mijn naam is Silver Fox. 

Sinds 1981 ben ik gediplomeerd leraar lichamelijk opvoeding en 
sport. en door mijn beroep heb ik jarenlang ervaring ontwikkeld in 
lesgeven. 

In mei 2009 heb ik mijn eerste Country Line Dance les gevolgd, en 

in oktober 2010 gaf ik al mijn eerste dans: “Jacob’s Ladder”. 
Pat (Old Kentucky) had mij toen de kans gegeven en ik ben hem 

vandaag nog altijd dankbaar voor alles wat ik bij hem geleerd heb. 
Lesgeven is voor mij altijd een passie geweest en is iedere keer een uitdaging. Ik 

hecht veel belang aan de reactie van de mensen na de les. 
“Kennis is om te delen, niet om te bezitten”. 

Ik heb geen favoriete dans; een totale harmonie tussen de muziek en de choreografie 

van een dans is noodzakelijk, en maakt een dans aantrekkelijk. 
Er zijn dansen die geschreven zijn in 28 tellen op een muziek van 32 tellen. Hier 
heb ik een probleem mee. Daarom heb ik ook enkele dansen aangepast (zie 

hieronder). 

Van 2013 en dit tot 2017, was ik hoofdlesgever bij “Heart of the West” in Ettelgem 
waar ik ongelofelijke ervaringen heb kunnen opbouwen . 

In 2014 heb ik een opleiding voor instructeurs gevolgd en ben sindsdien “erkend 
instructeur“ ACWDB (Association Country Western Dance Belgium). 

Vanaf augustus 2015 geef ik les in Oedelem. 
In 2018 met de “Goodheart Linedancers” hebben we de Cultuurprijs Beernem – 
Muziek en dans - Publiekprijs gewonnen. 

Op aanvraag geef ik ook initiatielessen. 

Eigen gemaakte choreografie: 
If I Needed You (P) (oktober 2013) 
B.G.’s Line Dance (juni 2015) 

B.G.’s Line Dance for Two (juin 2015). 

Aangepaste choreografie: 
Horseshoe Shuffle (P) april 2014) 

Blue Rose For Two (P) (november 2014) 
Caliente (P) (november 2014) 

El Paso (P) (februari 2016). 

Enkele Chinese wijsheden: 
“Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis”. 

“Geluk is geen plaats, maar een richting”. 
“Spreek pas dan, als je zeker weet dat hetgeen je wilt zeggen mooier is dan de stilte”. 
“Wie de muziek van de ziel hoort, beheerst de melodie van het leven”. 

 

 


