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Herinnering: Bondsvergadering
Op 22 november a.s. vindt de volgende Bondsvergadering
(voorheen bekend als Algemene Ledenvergadering) plaats bij
Danscentrum Sepp, Weegbreestraat 205-207, 3765 XE Soest. De
vergadering wordt om 10:30 uur geopend.
De agenda en overige stukken zijn hier te vinden:

Resultaten WK Senioren II Standaard & WK Adults Standaard
Op 15 november wisten René Ewals & Ymke Lemmens een prachtige 9e plaats te behalen op het WK
Senioren II Standaard in Vancouver, Canada. Ronny & Anne Romijn behaalden ook een heel mooie 15e
plaats.
Op dezelfde dag werd in Wenen het WK Adults Standaard gehouden. Hier behaalden Wesley van Riel &
Wies van Haaren de 54e en Ciccio Pecoraro & Jasmijn van Jole de 56e plaats.

Op de foto (met dank aan Henk Peter Vos): v.l.n.r. Ronny & Anne Romijn, René Ewals & Ymke Lemmens

Verslag Selectietraining - door Cor Ronda
Op vrijdag 14 november vond in Aalsmeer bij CanDance Studio's een selectietraining (Standaard) van de
NADB plaats. De Topsportcommissie had Fabio Bosco (Italië), een WDSF instructeur en een

gerenommeerd dansleraar hiervoor weten te strikken. De groep was samengesteld uit Adults- en
Seniorenparen, geselecteerd door de Topsportcommissie.
De avond bestond uit 2 delen: beide "DOE-lectures" in het Engels. Duidelijke uitleg en zeer leerzame
dansinformatie - "daarhebjenogeensietsaan" (jong en iets oudere jongere). Een en ander begeleid door
praktijkoefeningen voor de groep.
Deel 1: Engelse Wals, met name de voetafwikkeling (met alle details). Diverse oefeningen volgden (met
en zonder muziek), met controle/aanwijzingen van Fabio.
Na een pauze van 15 minuten begon deel 2: Quickstep, over hetzelfde onderwerp. De bijbehorende
oefeningen deden de temperatuur in de zaal verhogen. Menig zweetdruppeltje werd weggeveegd. De tijd
vloog voorbij. De groep was dan ook verbaasd toen Hannie van der Geest het woord nam om af te sluiten.
Het was toch echt afgelopen.
Een zeer geslaagde trainingsavond, die zeker een vervolg zal moeten krijgen!

Ranking Reports
We hebben diverse meldingen ontvangen over het ontbreken van de "Ranking Reports" in sommige
uitslagen. Inmiddels is er een update van TopTurnier geïnstalleerd en zijn alle uitslagen vanaf september
opnieuw gegenereerd, inclusief de complete Ranking Reports.

Verslag WK 10-Dans in Riga, Letland door Frank Zegels & Laura Jottay
Met de German open achter de rug, gingen wij ons vanaf nu
volledig richten op de Wereldkampioenschappen 10-Dans in
Riga op 31 oktober. Gedurende de zomer hebben wij ons
gericht op vooral de Latin om zo goed mogelijk voorbereid te
zijn in Stuttgart. We zijn dan ook blij dat die voorbereiding
ons een mooi resultaat heeft opgeleverd.

Nu was echter de ballroom weer aan de beurt. Er was
genoeg werk te verzetten. Aangezien de 10-Dans wedstrijden
internationaal altijd sterke ballroom paren kent, was het voor
ons belangrijk om onze Ballroom op orde te krijgen. Met het
team dat wij om ons heen hebben besloten we om de
ballroom zo solide mogelijk te krijgen. Het was duidelijk dat
de Latin voor ons een knaller moest worden, en we wilden
met onze Ballroom een zo degelijk mogelijke indruk maken.
We hebben samen hard gewerkt om dit voor elkaar te
krijgen. Hoe dichter het WK naderde hoe intensiever de
trainingen werden!
Lees hier hoe het verder ging...

Foto met dank aan Mario Mutin Photography

Nieuwe Nederlands Kampioenen bij de
Professionals
Tijdens de Holland Tulip Dance Classic in Ermelo op 15
november werden diverse NK's bij de professionals
gehouden.
De nieuwe Nederlands Kampioenen zijn:
• NK Professional Showdance Standaard: Rolf & Inez van
der Laan
• NK Professional Latin American: Roland Kouwenberg &
Lisa Lemmens
• NK Teacher-Student Latin American: Jan Postulart &
Cynthia Smith

NK Showdance Standaard
Het volgende NK Showdance Standaard en Latin-American zal plaatsvinden op 31 oktober 2015. Het WK
Showdance wordt in beide disciplines op 13 september 2015 gehouden in Chengdu in China. Om de
uitzending naar het WK Showdance 2015 te bepalen, organiseert de NADB in samenwerking met Cor en
Janny van de Stroet een showdance kwalificatiewedstrijd in Steenwijk op zaterdag 21 maart 2015. De
uitslag hiervan bepaalt welke twee paren per discipline worden genomineerd om mee te doen aan het WK
Showdance 2015. Tijdens deze wedstrijd zullen de WDSF reglementen voor Showdance gelden. De show
moet bovendien getoetst zijn, voordat deze gedanst mag worden op het WK.
De resultaten van het NK Showdance 2014 zijn dus niet relevant voor deze uitzending. In het aangepaste
Ranking- en Uitzendreglement zal in deze manier van nominatie worden voorzien. De eis voor uitzending
naar het WK dat een paar ten minste A-klasse danst, blijft overigens gehandhaafd.
Graag nodigt de NADB alle paren uit om op 21 maart 2015 in Steenwijk te strijden om de beschikbare WKtickets naar China. Aanmelden kan bij het wedstrijdsecretariaat op de gebruikelijke wijze. Heb je vragen
hierover of over showdance in het algemeen, neem dan contact op met hannie.van.der.geest@nadb.eu.

Verslag WK Formatie Standaard - Braunschweig - door Step in Time
Na weken van voorbereiding, programmaveranderingen en trainingen was het dan eindelijk zover. Op

zaterdag 1 november vond in het Duitse Braunschweig het Wereld Kampioenschap Standaard
Formatiedansen plaats. Na een spannend ranking seizoen eerder dit jaar mochten Nederlands kampioen
Step in Time uit Grootebroek en ranking kampioen DSV Dance Impression uit Hoorn afreizen naar de
Duitse dansstad.
Met een volgeladen bus en een 56 tal supporters vertrokken wij om stipt 11 uur met een opperbest
humeur naar het hotel in Braunschweig. Een busrit van 8 uur stond ons te wachten! Na de nodige
speeches, films en omweggetjes doemde dan eindelijk de rode contouren van de Volkswagen Halle op.
Vlakbij werden de supporters afgezet bij hun hotel, waarna het team de reis vervolgde naar hun eigen
hotel. Snel inchecken, wat eten, bruin check en dan nog een teambespreking voor de volgende dag. Naar
ons idee kon het alle kanten op, maar wat zou het brengen?
Lees hier hoe het verder ging...

Afmelden wedstrijden
Naar aanleiding van het stukje in de vorige nieuwsbrief over het tijdig afmelden voor wedstrijden hebben
wij veel reacties en suggesties ontvangen. Als gevolg hiervan zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd
aan de kant van de NADB.
Voortaan kun je je tot 22:00 uur op de donderdag voor een wedstrijd afmelden via MyNADB. Je status
wordt dan op "excused" gezet. Na die tijd zul je een mail moeten sturen naar afmelden@nadb.eu. We
kunnen echter niet garanderen dat deze nog op tijd verwerkt zullen worden. Vriendelijk verzoek om je dan
ook zoveel mogelijk voor donderdagavond 22:00 uur af te melden!
Ook willen we jullie vragen om problemen met het inschrijven voor wedstrijden via MyNADB altijd (ook) te
melden bij de Sports Director (sportsdirector@nadb.eu).

IPC European Championship Rolstoeldansen
Op 8 & 9 November werd in Polen het EC Rolstoeldansen gehouden, met ook hier een aardige
Nederlandse delegatie met mooie resultaten:
• Combi standaard 1: 7-8 plaats Marleen Bolwijn & Tim Bijker
• Combi standaard 2: 11-12 plaats Kim Bezemer & Robert van Vulpen, 13e plaats Nel & Henk van der
Vegte
• Combi latin 2 13e plaats Kim Bezemer & Robert van Vulpen
• Duo standaard 2 9e plaats Cock van Roon & Mij Ang Chen

Verslag IADMS Conferentie Basel 2014 - Igor
Monzon (Bondsarts)
Ik had beloofd verslag te doen van mijn reis naar Basel en de
conferentie van de International Association for Dance Medicine and
Science die ik daar heb bijgewoond. De conferentie duurde vier dagen.
De laatste dag was de zogenaamde Musculoskeletal Medicine Day. Deze was puur bedoeld voor
fysiotherapeuten en artsen. De andere drie dagen werden bezocht door een gemengd gezelschap van
sportartsen, orthopeden, dansschoolhouders, mensen die betrokken zijn bij dansopliedingen en nog een
paar andere disciplines.
De reis naar Basel was wat bijzonder omdat ik er in de trein achter kwam dat de machinisten in Duitsland
om 14:00 uur zouden beginnen met een staking. Ik zou met de trein naar Basel reizen. Na overleg met
het thuisfront heb ik Schiphol gebeld en kon vanuit de trein een retourvlucht Basel boeken. Ik ben dus
uiteindelijk gaan vliegen. Vanaf het vliegveld in Basel kon ik met de bus vrij gemakkelijk bij het hotel
komen. Het was prettig geregeld, want op vertoon van je hotelboeking was het openbaar vervoer gratis.
Lees hier meer over Igor's bezoek aan deze interessante conferentie.

Uitzendingen
6 december 2014 - WDSF World Cup 10 Dans - Wetzlar, Duitsland
Frank Zegels & Laura Jottay
6 december 2014 - WDSF WK Formation Latin - Bremen, Duitsland
Double V A-Team, DSV Dance Explosion
Vanuit de NADB zal Hannie van der Geest hierbij aanwezig zijn.

De volgende 5 wedstrijden zijn...
Datum
29 nov
13 & 14 dec
10 jan
10 & 11 jan
24 & 25 jan

Wedstrijd
: Pepernoten Cup - Den Haag
: Christmas Challenge Trophy - Oldenzaal
: Step in Time Trophy (formatie) - Wevershoof
: The Nook Championship - Noordhoek
: Dens Gala - Aalsmeer

Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

Wist je dat...
• Juryleden die de module formatie willen doen op 10 januari kunnen schaduwjureren? Meer info vind je
hier.
• Frank Zegels & Laura Jottay de openingsact waren van de Algemene Ledenvergadering van het
NOC*NSF in Papendal op 18 november?
• De voorzitter van het NOC*NSF, André Bolhuis, dit de meest spectaculaire opening ooit noemde?
• De Rankingkalender 2015 inmiddels ook online staat?
• Michèle Lak op de wedstrijd in Ermelo aanwezig was als officieel aanspreekpunt voor paren op verzoek
van de Topsportcommissie?
• Ze dat weer zal doen tijdens de Christmas Challenge Trophy in Oldenzaal?
• Ook jij stukken kunt aanleveren voor deze nieuwsbrief? Mail communicatie@nadb.eu voor meer
informatie!
• Dit ook geldt voor organisatoren die hun wedstrijd willen promoten in de nieuwsbrief?

