Als ik dans, voel ik me beter
Even voorstellen: Lorenzo Caboni uit Nederweert. Bboy Lorenzo (11) is de nieuwste en
jongste ambassadeur ooit van het Jeugdcultuurfonds. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft
Lorenzo zijn sporen in breakdance land al dik verdiend. Zo werd hij in 2015 Nederlands
kampioen breakdance tijdens de Dutch B-Boy Championships in Eindhoven en was hij
ook al te zien in een clip van DJ Don Diablo. Zijn doel? De beste breakdancer van de
wereld worden!

De beste breakdancer van Nederland zijn en later van de wereld, daar moet je wel
wat voor doen. “Klopt,” zegt Lorenzo. “Ik train vijf keer per week op dansschool Fresh
en daarnaast zijn er nog de wedstrijden. En als ik bepaalde moves lastig vind, oefen ik
die thuis ook nog. Ik begon op mijn 7 e met dansen. Ik ging met een vriendje mee naar
les. Eigenlijk wist ik toen nog niet zo goed wat het inhield maar ik vond het wel al
meteen leuk. Al snel bleek dat ik er goed in was en de eerste wedstrijd waar ik aan
meedeed, ging ook vrij goed. Wedstrijden zijn heel leuk om aan mee te doen, ook al
ben ik dan best zenuwachtig. Ik ben in het hoogste team de jongste, de andere
jongens zijn tussen de 13 en de 16.”
Dansen is een belangrijke uitlaatklep voor Lorenzo. “Het is gewoon heel leuk o m iets
te hebben naast school, anders is er alleen maar dat. Ik kan me helemaal uiten als ik
dans. Dat is vooral fijn op dagen dat het wat minder gaat, als ik dan dans, voel ik me
meteen beter. Daarom vind ik het belangrijk dat alle kinderen dat kunnen doen. Mij n
ouders hebben altijd geld gehad om mijn lessen te kunnen betalen. Maar er zijn ook
kinderen waar thuis geen geld voor les is. Daarom ben ik ambassadeur van het
Jeugdcultuurfonds. Die helpt die kinderen.”
De beste breakdancer van de wereld worden. Dat is de droom waar Lorenzo voor
gaat. En als hij zo doorgaat, gaat het vast en zeker lukken. Ook in 2017 staat er weer
van alles op het programma. “Ik wil de beste worden van de volwassen dansers.
Optreden in gave videoclips en dat andere breakdancers dan respect voor je hebben.
Komend jaar ga ik meedoen aan wedstrijden in onder andere Los Angeles, Cannes,

Lyon en Toulouse . Die wedstrijden en wat ik in filmpjes zie, inspireren me mijn eigen
moves verder te ontwikkelen.”

