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Dansersbijeenkomst 7
september 2014
Vlak voor de start van het dansseizoen
was er op zondag 7 september voor
dansers de gelegenheid om van
gedachten te wisselen met de
Topsportcommissie. De ochtend begon
met een aantal mededelingen van de
Topsportcommissie, waar direct al
discussie los kwam over onder andere de
Danspas. Daarna volgde een presentatie
door René Ewals namens de Atletencommissie. Hierin werd ook even ingegaan op het nieuwe WDSF
jurysysteem. Volgende punt op de agenda was de introductie van Phien Abbink als vertrouwenspersoon.
Hierin stelde zij zichzelf voor en legde kort uit wat haar functie inhoudt. Vlak voor een korte pauze werd er
afgerond met wijzigingsvoorstellen rondom reglementen en werden punten behandeld die van te voren
door dansers waren ingebracht.
Het 2e deel van de bijeenkomst was gereserveerd voor een brainstorm over de punten Wedstrijdkalender,
Buitenlandse wedstrijden wel of geen ranking, Kwalificatie eis NK, Runner-up finale en Dubbele finales. Er
waren uiteenlopende meningen die iedereen duidelijk uitsprak en waar veel feedback uitkwam voor de
Topsportcommissie. Al met al een zeer productieve dag met een positieve sfeer. Dit jaar waren er 23
dansers aanwezig op de bijeenkomst. Een volgende keer hopen we nog een hoop meer dansers te mogen
begroeten die mee willen denken met de NADB.
Henk Peter Vos, nogmaals dank voor de gastvrijheid bij Dansstudio Vliek te Nijkerk. Een uitgebreid verslag
van deze bijeenkomst volgt later op de website.

Everybody Dance Now zoekt talent
De spectaculaire dansshow Everybody Dance Now van RTL 4 komt terug! Voor het derde seizoen van dit
succesvolle dansprogramma zijn ze op zoek naar allerlei bijzondere danstalenten. Jong, oud, alleen of in
een groep? Bij Everybody Dance Now is iedereen welkom! Het programma biedt jou letterlijk en figuurlijk
het podium waarop je kunt laten zien wat je als danser in huis hebt.
Dus ken jij, of ben jij hét nieuwe danstalent? Geef het dan door! Wanneer je de naam van Moeytina
Emanuels vermeldt op het inschrijfformulier sla je de voorselectie over en ga je gelijk door naar de
pre-auditie! Meer informatie over het programma vind je op: http://www.rtl.nl/everybody-dance-now/
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Ambition project stilgelegd
Het bestuur heeft de moeilijke beslissing genomen om het Ambition project
voorlopig stil te leggen. Wij danken alle deelnemers, vrijwilligers, de
dansleraren die hun zalen ter beschikking hebben gesteld en niet te vergeten het immer enthousiaste en
hardwerkende Ambition Team voor het vertrouwen en voor het ondersteunen van het project. Lees meer
hierover op de website.

Atletencommissie
Eind augustus verliep de termijn waarin dansers zich kandidaat konden stellen voor de Atletencommissie.
De commissie bestaat per 1 september uit: René Ewals, Kurt Findhammer Jr, Pieter Hilferink en Martijn
Habraken.
Namens de NADB een warm welkom voor Pieter en Martijn. Ook willen we Tessa de Jongh bedanken voor
haar inzet voor de AC en de NADB! Meer informatie hierover lees je hier.

Holland Masters 2014 met WDSF Open wedstrijden
De Holland Masters 2014 vindt plaats op zaterdag 4 en 5 oktober in Rabo Theater De Meenthe te
Steenwijk. Zowel voor de senioren als voor de amateurs zijn er op deze dagen WDSF Open wedstrijden in
Standaard en Latin American. Een mooie gelegenheid om punten te krijgen die meetellen voor de world
ranking!
Een internationaal panel van 20 juryleden is tijdens de Holland Masters actief. Voor meer informatie, het
programma en toegangskaarten: www.hollandmasters.com
Inschrijven voor de NADB wedstrijden via MyNADB. Voor de WDSF wedstrijden hier.

Aanpassing eisen PD jurylid en kosten jurylicentie PD
Naar aanleiding van de ontwikkelingen die bij de WDSF hebben plaatsgevonden, is er een aanpassing
gemaakt in het juryreglement van de PD.
Juryleden die in aanmerking willen komen voor een PD licentie moeten in het bezit zijn van een WDSF
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jurylicentie A of B en dienen ook de General Knowledge test van de WDSF met goed gevolg hebben
afgesloten. Voor het volledige document met daarin de verdere toelatingseisen verwijzen we u naar de
website.
Verder zullen de kosten voor de jurylicentie NADB PD voor 2015 gelijkgesteld zijn aan de bedragen die
staan voor de reguliere jurylicentie NADB.

Gezocht: Commercieel en organisatorisch talent
Voor verdere ontwikkeling van de NADB events (NK's en Benelux kampioenschappen) zoeken we
professionele vrijwilligers om de Events Commissie te versterken op het gebied van marketing &
communicatie (sponsoring) en de algemene organisatie.
Wil je meer weten, neem dan contact op met Jeffrey van Meerkerk. Actieve wedstrijddansers kunnen
helaas geen onderdeel uitmaken van de NADB Events Commissie.

Gezocht: Vrijwilliger PR & Communicatiecommissie
De PR & Communicatiecommissie is een jonge commissie binnen de NADB, maar zit vol grootse plannen.
Om ons hier een handje bij te helpen, zijn we op zoek naar een echte hands-on communicatievrijwilliger
die ons team wil komen versterken.
Voor meer informatie over deze leuke rol, klik hier!

Limburg Danst - 18/19 oktober te Sittard
Tijdens "Limburg Danst" zal een Senioren Latin competitie plaatsvinden op
zondagmiddag (19 oktober). De overige Senioren wedstrijden zijn zoals
gebruikelijk op de zaterdag en de Debutanten & Amateurs op de zondag.
De entreeprijs voor beide dagen is slechts €10,00 per persoon. Kinderen tot 6
jaar gratis.
Het internationale jurypanel bestaat uit: Henk Peter Vos, Robert Bogaart,
Susanne de Kleyn, Kendra Kraus, Yvette Jager, Anita Langford, Felix Castillo,
Dirk Heidemann en Jean Sebastian Godet.
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Inschrijven voor deze wedstrijden via MyNADB.

Topsportcommissie: Rogier Dasselaar
Rogier Dasselaar stopt met ingang van 1 september als lid van de Topsportcommissie. Rogier is een
opleiding begonnen tot dansdocent bij de Dansacademie in Amsterdam en ziet helaas geen kans om een
fulltime studie, werk en het vrijwilligerswerk van de NADB te combineren. Uiteraard respecteren wij zijn
beslissing maar we zullen zijn input en enthousiasme ongelooflijk missen.
Wij danken Rogier voor al het werk dat hij voor de NADB heeft gedaan. Rogier was met name zeer actief
met Ambition en met de (Internationale) Trainingskampen van de NADB. Wij wensen hem heel veel
succes met zijn opleiding. We zullen ongetwijfeld nog veel van hem horen!

Registratie voor wedstrijden PD paren
De werkwijze voor het opgeven voor wedstrijden voor PD paren is als volgt:
• Nederlandse wedstrijden: zelf opgeven via MyNADB
• WDSF wedstrijden: zelf opgeven via de website van de organisator
• EK/WK: via het secretariaat NADB PD: chantal.bogaart@nadb.eu
• Uitnodigingswedstrijd: de uitnodiging komt via het secretariaat NADB PD en bij acceptatie legt deze ook
de link met de organisator.
Indien er nog vragen zijn, neem dan contact op met het secretariaat NADB PD.

Afscheid Herman & Michèle Lak
Op zaterdag 2 september 2014 namen Herman & Michèle Lak samen afscheid als danspaar van de aktieve
wedstrijdsport. In een bomvole zaal (225 aanwezigen) in het Kulturhus De Breehoek te Scherpenzeel
gaven zij hun : Farewell Dance.

Foto met dank aan Rob Ronda:
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Topsportondersteuning
De Topsportcommissie heeft besloten om een aantal paren een bedrag voor individuele
topsportondersteuning te verlenen. De volgende paren komen hiervoor in aanmerking:
• Frank Zegels & Laura Jottay - Nederlands Kampioen Latin en 10 dans
• Ewoud Fidom & Anastasija Jerjomina - vice kampioen Latin en 2e op de ranking
• Ciccio Pecoraro & Jasmijn van Jole - Nederlands Kampioen Standaard
• Wesley van Riel & Wies van Haaren - 1e op de ranking Standaard
• Stefan & Eline Cloudt - Nederlands Kampioen Youth Standaard, Latin en 10-dans
De verleende subsidie wordt in overleg met de topsportcommissie besteed.

Andras Koops & Iris Elburg
Andras Koops & Iris Elburg, Nederlands Kampioenen Latin American Showdance 2014, kunnen door een
zware blessure ons land helaas niet vertegenwoordigen op het WK in China. Lees hier hun verhaal.
Namens de NADB heel veel sterkte allebei!

De volgende 5 wedstrijden zijn...
Datum
20 & 21 sept
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27 & 28 sept
4 & 5 okt
18 & 19 okt
25 & 26 okt

:
:
:
:

Grote Prijs van Twente - Oldenzaal
Holland Masters - Steenwijk
Limburg Danst - Sittard
QueenE Challenge Trophy - Steenwijk

Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

Wist je dat...
• De NADB Juryledenlijst ook weer is bijgewerkt?
• De volgende NADB bondsvergadering gepland staat voor 22 november a.s.? Zet 'm in je agenda!
• We weer een nieuw NADB-lid hebben ingeschreven: DSV Dance Passion (Zaandam), van harte welkom!
• Frank Zegels & Laura Jottay 15e staan op de WDSF 10-dance world ranking?
• Jeffrey van Meerkerk zijn B licentie jurylid WDSF heeft ontvangen en ook Julie Fryer haar WDSF jurylid
licentie heeft gekregen?
• De PD Wedstrijdkalender nu ook helemaal is bijgewerkt tot 2015?
• De Topsportcommissie regelmatig overlegt met de Atletencommissie, Formatiecommissie en PD?
• Er een ware geboortegolf lijkt te zijn? Het bestuur feliciteert NADB Jurylid Annemarie Booij en haar
partner Arno met de geboorte van hun zoon Jace. Ook PD Latin danseres Gwyneth van Rijn en haar
partner Yashna gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon Jukai!
• Ook jij stukken kunt aanleveren voor deze nieuwsbrief? Mail communicatie@nadb.eu voor meer
informatie!
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