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NADB Nieuwsbrief nr 1

9 April 2014

De eerste nieuwsbrief van de NADB
Zoals aangekondigd in de plannen voor 2014, start de NADB met een regelmatige nieuwsbrief via email.
Het doel van de nieuwsbrief is om belangstellenden – en dus vooral onze dansers, trainer-coaches,
organisatoren en juryleden – beter te informeren over lopende zaken en ontwikkelingen binnen de
NADB. De nieuwsbrief verschijnt één of twee keer per maand en is bedoeld als aanvulling op de berichten
via de website en de Facebook-pagina van de NADB.
Inschrijven voor de nieuwsbrief? Ga naar de NADB website: www.nadb.eu

JURYLEDENDAG SHOWDANCE GROOT SUCCES!
De eerste jurydag van 2014 vond plaats op 5 april. Wilco van de Burgt was de gastheer in zijn mooie
accommodatie in Veghel. Het onderwerp was ‘Showdance’. Ton Greten, befaamd choreograaf en trainer,
verzorgde de lezing. Ton is een autoriteit op het gebied van Showdance en hij heeft met veel
internationale topparen bijna alle wereldtitels in de wacht gesleept. Het was de eerste keer dat dansers en
trainers/coaches een jurydag over Showdance bij konden wonen en het was een groot succes. De lezing
was boeiend en er was een uitstekende wisselwerking tussen Ton, dansers en juryleden.
Ten minste twee keer per jaar organiseert de NADB een jurydag. Tot ons grote genoegen zien we dat veel
collega’s deze bijeenkomsten regelmatig bezoeken. Op deze dagen verzorgen gerenommeerde
instructeurs lezingen over onderwerpen die betrekking hebben op het jureren. De NADB draagt zo bij aan
de scholing van het jurycorps en juryleden moeten eens per twee jaar een jurydag bij wonen om op de
NADB jurylijst te kunnen staan. WDSF jurycongressen tellen ook als jurydag.
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Trainingspakken
De NADB trainingspakken blijken een
groot succes! In eerste instantie hadden
wij de pakken - die we konden
aanschaffen dankzij de gift van iemand
die verder anoniem wil blijven - bestemd
voor de paren die ons land
vertegenwoordigen op EK/WK en Cups.
Maar ook andere paren vroegen ons of ze
de pakken mochten aanschaffen en op
wedstrijden mochten dragen.
Daarom gaan we de trainingspakken nu
tegen volledige betaling ook beschikbaar stellen aan actieve NADB dansers die dansen bij de Adults en de
Senioren (geen Debutanten).
We verwachten dat we niet alleen veel paren hiermee een plezier doen maar ook dat het dragen van de
trainingspakken op nationale en internationale wedstrijden zal bijdragen aan een krachtige uitstraling van
het NADB NL team.
We hebben gekozen voor een JAKO pak. Ze zijn voorzien van de logo’s van de NADB en het NOC*NSF. Op
de achterkant van het jack staat The Netherlands. Daar komt ook de naam van de danser.
Ook het logo van een eigen sponsor kan op het pak geplaatst worden. De danser moet dit zelf regelen.
Het is heel plezierig dat Ciccio Pecoraro ons zal helpen met het regelen van de bestellingen.
Meer informatie over bestellen en betalen met betrekking tot bestellen op de NADB website www.nadb.eu
Lees online.

Reserveer 17 mei: Algemene leden vergadering
De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 17 mei van 14.00-16.30 (ALV op zondag
was niet mogelijk in verband met wedstrijden). Alle leden worden opgeroepen deel te nemen aan de
discussie en de besluitvorming. Behalve jaarrekening en jaarverslag komen ook de benoeming van nieuwe
bestuursleden en een voorstel tot statutenwijziging aan de orde.
Naar een democratischer NADB
Het voorstel voor statutenwijziging wil de NADB democratischer maken in lijn met de eisen van NOC*NSF.
Bernadette Kester, voorzitter van de NADB, licht toe: “Om vooruitgang te boeken bij de structurele
veranderingen die nodig zijn, is een helder bestuursmodel een belangrijke voorwaarde. In het kader van
de „Code Goed Sportbestuur‟ zal op 17 mei 2014 een eerste wijziging van de statuten ter goedkeuring
aan de leden worden voorgelegd.”
“Het voornaamste verschil ten opzichte van de oude structuur is dat er een duidelijker
stem komt voor de dansers. De verenigingen die dansers vertegenwoordigen, zullen meer stemmen
krijgen dan voorheen. De ALV zal dus voor een aanmerkelijk groter deel bestaan uit vertegenwoordigers
van dansers. Hierdoor gaat het democratisch gehalte van de bond verder omhoog, iets wat de NOC*NSF
van ons eist.”
“Ook in deze ledenvergadering zal ik weer verslag doen van de vooruitgang die geboekt is in het
samenwerkingsproces met de andere dansante vormen. Die samenwerking is onverminderd nodig. De
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NADB is de koepelorganisatie voor alle dansante vormen binnen de grote sportkoepel NOC*NSF. De NADB
kent diverse soorten leden, ca. 350 verenigingen, dansscholen, vakverenigingen en ca. 4000 danssporters
uit voornamelijk de standaard en latin dansvorm. Ondanks de inspanningen van velen, leidt de NADB
geen groeiend bestaan. Zowel kwantitatief als kwalitatief baart de huidige situatie zorgen.”
“Het sportconsumentengedrag verandert: danssporten in verenigingsverband groeit nauwelijks maar
dansen buiten verenigingsverband groeit snel. We moeten anders denken, anders doen. Een substantiële
verandering in denken en doen is nodig om een succesvolle vernieuwing waar te maken. Een vernieuwing
waarin de leden en samenwerking tussen dansorganisaties centraal staan. De aandacht van de bond zal
minder directief en eenzijdig dienen te zijn en veel meer gericht op dienstbaarheid, ondersteuning en
service naar verenigingen en scholen van alle dansante vormen en op een succesvolle samenwerking met
alle betrokken organisaties.”

HOE GAAT HET VERDER
MET NADB AMBITION?
Vrijwel iedereen zal wel gehoord hebben
van NADB Ambition, het plan om in de
toekomst Nederlandse dansparen in de
(inter)nationale top van de Juveniles,
Junioren, Youth en/of Adults te laten
scoren. In 2013 is samen met twee
befaamde Russische trainers een pilot van
Ambition gedraaid. Dit heeft geleid tot
inzicht in een krachtige methodiek die
successen oplevert. De resultaten bij sommige dansers waren verbluffend!
Op 18 mei start Ambition 2014 gebaseerd op dezelfde methodiek. Deze is erop gericht om in korte tijd
bij dansers een zeer sterke technische basis te ontwikkelen. Zo kan stapsgewijs de kwaliteit van het
dansen verbeterd worden tot het hoogste niveau.
De Ambition dagen bestaan uit een methodisch gedeelte en een danserstraining. In het methodische
gedeelte werken (toekomstige) professionals, trainers en coaches samen aan techniek, methodiek en
didactiek onder begeleiding van Sergey Belikov (Standaard) en Igor Kraus (Latin), allebei trainers van vele
internationale (jeugd)paren en enkele wereldkampioenen. Het methodische gedeelte is geen
dansopleiding, maar biedt deelnemers de mogelijkheid tot verdieping en uitwisseling met collega’s. In het
trainingsgedeelte krijgen actieve NADB dansers oefeningen voor het ontwikkelen van basisvaardigheden
en danssporttraining van zowel de Russische trainers als de Nederlandse Ambition-trainers.
Coördinator van Ambition 2104 is Rogier Dasselaar – rogier.dasselaar@nadb.eu
Meer informatie op de NADB website.
Foto: Sergey Belikov (Met dank aan Rob Ronda©)
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Eerstvolgende Wedstrijd
De eerstvolgende NADB wedstrijd is het Holland Dans Spektakel
van 18-21 April 2014, alweer de 26e editie en één van de grootste
danswedstrijden, georganiseerd door de Stichting Brabant Danst
(voorzitter Hans Verhoeven).
Doe mee of kom kijken naar de World Cup Wheelchair Dancing 2014
(SRN), het Holland Ballroom & Latin Spektakel en het Holland Streetdance
Spektakel. Bekijk de promo video
Het evenement zal plaatsvinden in Sportscenter De Kwel, St Annastraat 1
in Cuijk. Ga voor meer informatie naar de website.
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Afmelden - Wijzig uw aanmelding
NADB Bondsbureau
Postbus 85621
2508 CH Den Haag
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