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Sponsoring "The Dance Factory" 2014
Voormalig bondscoach Mirjam Zwijsen heeft toegezegd een flink aantal NADB paren te sponsoren voor het
International Training Camp The Dance Factory dat op 30 september, 1 en 2 oktober a.s. in Oss
gehouden wordt. Wij willen Mirjam bedanken voor deze genereuze sponsoring! Op onze website kun je
zien wie genomineerd zijn door de Topsportcommissie en de PD commissie.

Op de foto: de deelnemers van de vorige editie - met dank aan LPX-photo

GOC Stuttgart
Van 12 tot 16 augustus worden in Stuttgart weer de German Open Championships (GOC) georganiseerd
met o.a. een GrandSlam Latin en Standaard. Daarnaast nog heel veel andere competities, kortom voor
iedereen is er wel wat! We hopen dan ook velen van jullie daar te mogen begroeten!

Senioren IV in Wuppertal: 2 Nederlandse finalisten!
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Tijdens de WDSF wedstrijden in Wuppertal begin juli waren heel wat Nederlandse dansers aanwezig. Deze
werden vanuit de NADB begeleid door bestuurslid Hannie van der Geest en ambassadeur Cees Boutkan.
Mirjam Zwijsen was het hele weekend aanwezig als jurylid.
Tijdens de WDSF Senioren IV wedstrijd wisten maar liefst twee Nederlandse paren een podiumplek te
bereiken. Bram & Ans Stelling werden 2e en Jaap & Marianne Willemstijn 3e. Van harte gefeliciteerd met
dit prachtige resultaat!

Op de foto: Ans Stelling, Bram Stelling, Regina Scerrato, Luca D'Andrea, Marianne Willemstein, Jaap
Willemstein - met dank aan Rob Ronda fotografie

Afdracht Lotto 2013
In 2013 heeft de NADB via het NOC*NSF 126.200 euro van de Lotto ontvangen. Deze Lotto bijdrage
maakt een vast onderdeel uit van de NADB begroting. Wij als danssportbond zijn hiervoor beide
organisaties uiteraard zeer dankbaar.
Lees op de website waar we deze bijdrage afgelopen jaar aan hebben besteed.

WDSF Adjudicator Congress - Rimini
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Op 14 juli j.l. organiseerde de WDSF als afsluiting van het dansevent in Rimini een jurycongres voor
(nieuwe) WDSF juryleden. Vanuit Nederland namen Yvette Jager, Julie Fryer en Jeffrey van Meerkerk
hieraan deel.
De WDSF is volop in ontwikkeling en met ondersteuning van het Internationaal Olympisch Committee
(IOC) wordt de danssport voorbereid om in de toekomst een officiële Olympische discipline te kunnen
worden. Objectiviteit, professionaliteit en transparantie staan hierin centraal. Voor alle WDSF officials
(scrutineers, juryleden, sportsdirectors) betekent dit concreet dat zij goede actuele kennis moeten hebben
en behouden over: historie en toekomst van de WDSF, de WDSF danstechniek (o.a. op basis van de
techniekboeken), WDSF Code of Conduct, WDSF sport- en kledingregels en (nieuwe) jurysystemen. Ook
moet elke WDSF official een goede beheersing hebben van de Engelse taal. Er gaat veel aandacht uit naar
het nieuwe jurysysteem 2.1. Er moet een meer gemeenschappelijk beeld ontstaan van wat een
onvoldoende, goed, of uitstekende prestatie inhoudt. Dit verbetert de transparantie binnen de 4 pijlers
waarop gejureerd wordt:
• Technical Qualities
• Movement to Music
• Partnering Skills
• Choreography & Presentation
Tenminste elke 2 jaar wordt het kennisniveau van elke WDSF official getoetst. Hiervoor is een General
Knowledge assessment ontwikkeld, die bestaat uit meer dan 100 vragen. Luca Barrichi (ST) en Sergej
Milicija (LA) verzorgden twee geweldige lectures, waarin werd ingegaan op het objectief beoordelen en
waarderen van partnering skills en movement to music. De WDSF techniek boeken vormen hiervoor de
basis en zijn ontwikkeld voor de benadering van dans als sport. Aan alle nationale federaties, in Nederland
de NADB, is gevraagd om deze professionalisering van de danssport verder door te vertalen.
Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Jeffrey van Meerkerk.

Inschrijven voor WDSF wedstrijden gewijzigd
Vanaf heden kunnen dansparen die willen deelnemen aan WDSF wedstrijden in binnen- en buitenland zich
inschrijven via de website van de organisator. Voor buitenlandse wedstrijden was dit systeem al in gebruik.
Vanaf nu dus ook voor de WDSF wedstrijden in Nederland. Dit zorgt er o.a. voor dat er volledige
startlijsten gegenereerd kunnen worden op de website van de organisator.
De links om in te schrijven zullen per wedstrijd op de website van de WDSF en de website van de
desbetreffende wedstrijdorganisator gepost worden. Voor de WDSF wedstrijden tijdens de aankomende
Beneluxkampioenschappen in Antwerpen kun je je hier inschrijven.
LET OP: Paren die zich al via MyNADB hadden ingeschreven voor de
Beneluxkampioenschappen, dienen zich opnieuw in te schrijven via deze link!
Het inschrijven voor NADB wedstrijden blijft ongewijzigd: via MyNADB.

Vertrouwenscontactpersoon: Phien Abbink
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De NADB heeft Phien Abbink benaderd om de functie van vertrouwenscontactpersoon op zich te nemen.
Deze functie werd voorheen vervuld door Hannie van der Geest.
We zijn verheugd om te melden dat Phien heeft geaccepteerd! Om met Phien in contact te komen, kun je
gebruik maken van het contactformulier op de website. Ze legt daar ook zelf uit wat deze functie inhoudt.

Verslag WK Senioren I door Ronny & Anne Romijn
Na de NK in mei kregen wij van de NADB de uitnodiging om Nederland te vertegenwoordigen op het WK
in Rimini. Het zouden voor ons de 4e wereldkampioenschappen zijn waarop we Nederland konden
vertegenwoordigen. Deze kampioenschappen waren bij voorbaat al heel bijzonder voor ons. We konden
samen met onze dansvrienden Marco Melani en Agnes van den Hurk deelnemen aan een WK, maar het
zouden voor ons ook de laatste WK gaan worden in de senioren I.
Op vrijdagochtend, de dag waarop wij naar Rimini zouden vertrekken, kregen wij nog een berichtje van
het Nederlandse paar Ramon en Michelle. Zij waren halverwege de rit naar Rimini erachter gekomen dat
de wedstrijdkleding thuis was achtergebleven en of wij eventueel de mogelijkheid hadden om hun kleding
mee naar Italië te nemen. Als dansers onder elkaar doe je dat dan gewoon.
Na de vlucht van Amsterdam naar Bologna, werden wij op het vliegveld als VIPS onthaald. Er stond een
touringcar klaar, die geschikt was voor meer dan 50 personen, waar wij als enige passagiers in plaats
mochten nemen.
Op zaterdag 12 juli was het dan zover. Alle dansparen werden bij de diverse hotels opgehaald en afgezet
bij het immense gebouw waar de WK zouden plaatsvinden. De hele week hadden er al diverse Italiaanse
kampioenschappen plaatsgevonden in allerlei dansstijlen met vele duizenden deelnemers.
Aan de start verschenen 48 paren uit 28 landen. In dit sterk verjongde veld wisten Marco en Agnes een
15e plaats te behalen en wisten wij uiteindelijk beslag te leggen op een 36e plaats. Niet helemaal waar we
van te voren op gehoopt hadden, maar ondanks dat kijken wij met een tevreden gevoel terug op onze tijd
in de Senioren I klasse.
Na dit voor ons laatste WK in de Senioren I klasse, gaan wij ons nu helemaal richten op een nieuwe
uitdaging. We gaan niet stoppen met dansen, maar gaan nu definitief over naar de Senioren II categorie.
Onze eerstvolgende wedstrijd zal zijn de GOC in Stuttgart, en daarnaast hopen wij het voor elkaar te
krijgen, om op 15 november 2014 Nederland te kunnen vertegenwoordigen tijdens de WK voor Senioren
II in Vancouver te Canada.

Op de foto: Agnes Melani - van der Hurk, Ronny Romijn, Anne Romijn, Marco Melani
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WK Senioren I Latin, Rimini - Italië
In Rimini werd ook het WK Senioren I Latin gehouden. Daar wisten Ruben Monfrooy en Natalia Tolkacheva
met een 17e plaats het beste Nederlandse resultaat ooit neer te zetten tijdens een WK Senioren I Latin.
Van harte gefeliciteerd!

Op de foto: Ruben en Natalia in actie

WK Under 21 Standard - Rimini - Italië
Namens de NADB waren Ramon Slot en Michelle Veenstra uitgezonden naar het WK Under 21 Standaard
dat eveneens in Rimini gehouden werd. Zij zijn geëindigd op een gedeelde 64-65e plaats.
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Op de foto: Michelle en Ramon

WK Showdance
Op 19, 20 en 21 september wordt het WK Showdance gehouden in Chengdu, China. De NADB zal hier
vertegenwoordigd worden door:
Standaard: Dave en Chantal Teeuwen, Hem Spilker en Leonie Borneman
Latin: Andras Koops en Iris Elburg
Wij wensen de paren heel veel succes!

WK Senioren IV tijdens Tilburg Moves
De NADB is er trots op dat de WDSF het WK Senioren IV 2015 heeft toegekend aan Tilburg Moves. Deze
wedstrijd zal gedanst worden op 21 februari 2015.

Wist je dat...
• De klasse vergelijking NADB/BDSF voor de aankomende Beneluxkampioenschappen op onze website
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terug te vinden is?
• Er op 7 september a.s. weer een bijeenkomst voor dansers is georganiseerd door de
Topsportcommissie?
• Er tijdens de Liever de Liemers Trophy op 14 september een extra open senioren 1, 2 & 3 klasse is
toegevoegd?
• Je nu ook de officiële notulen van de WDSF AGM in zijn geheel op onze site kunt lezen?
• WDSF en NADB jurylid Euvgenia Parakhina en haar partner Jeroen ouders zijn geworden van een
prachtige zoon? Namens de NADB van harte gefeliciteerd met de geboorte van Rafael!
• De indeling voor de NK's in 2015 nu ook bekend zijn? Je vindt ze op de wedstrijdkalender 2015!
• Je nog tot 8 september a.s. die prachtige NADB trainingspakken kunt bestellen?

Afmelden - Wijzig uw aanmelding
NADB Bondsbureau
Postbus 85621
2508 CH Den Haag
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