NADB Nieuwsbrief Nr 9 - 30 december 2014

NADB Nieuwsbrief nr 9

30 december 2014

Dansersbijeenkomsten januari
In januari worden twee mini dansersbijeenkomsten georganiseerd om jullie te informeren over de
democratisering van de NADB. Ook is dan de gelegenheid om vragen hierover te stellen aan de aanwezige
bestuursleden. We hopen velen van jullie te zien op:
• Zondag 11 januari: 12:00 - 13:00 uur bij de Nook Championship in Noordhoek
• Zaterdag 24 januari: 16:30 - 17:30 uur bij het Dens Gala in Aalsmeer
In dit document vind je alvast meer informatie rondom deze belangrijke stap richting een democratische
bond.

Verslag WK Standaard Adults - door
Wesley van Riel & Wies van Haaren
Vrijdag 14 november was het zover. We mochten ons
opmaken voor een mooi reisje naar Wenen om Nederland
te vertegenwoordigen op het WK Standaard. Voor ons extra
speciaal, aangezien we daar voor het eerst een WK zagen
(de WK Latin daar in 2012). Voor ons begon hier de droom
om ook ooit een WK te mogen dansen.
We vlogen op vrijdagavond heen en kwamen mooi op tijd
aan. We hadden nog alle tijd om rustig onze spullen uit te
pakken en op tijd naar bed te gaan. 's-Ochtends zijn we
heerlijk op tijd wakker geworden om onszelf klaar te maken
voor de wedstrijd. Maar voor vertrek (naar de zaal) eerst
het zeer uitgebreide buffet langs, om een goede bodem te
leggen voor de rest van de dag. Na een ritje van een
kwartier kwamen we aan in de, ons al bekende, zaal. Wat
een pracht locatie! Heel groot, maar in de grote zaal toch
ook weer knus en gezellig.
Lees hier hoe het verder ging...
Foto met dank aan HVH-foto's.

Wijziging in het bestuur
Helaas heeft Yvonne Yan wegens persoonlijke omstandigheden haar functie als secretaris neer moeten
leggen.
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Contributie 2015 & Danspas
Indien je in 2015 aan landelijke wedstrijden deelneemt, moet je in bezit zijn van
een NADB Danspas. Deze pas wordt, als de contributie voor 2015 ontvangen is,
bij de rugnummerbalie uitgereikt op de eerste wedstrijd waaraan je deelneemt.
De NADB Danspas dien je vervolgens altijd op iedere wedstrijd bij het afhalen
van het rugnummer te tonen. Deelname zonder de danspas is niet mogelijk.
Dit gaat in vanaf het Dens Gala op 24 & 25 januari. Inschrijven en betalen op
de wedstrijd zelf is niet mogelijk.
Meer informatie over de contributie en danspas vind je in bijgaand document.

Wedstrijd- Ranking- en uitzendreglement 2015
Per 1 januari 2015 zijn het Wedstrijdreglement, het Ranking- en Uitzendreglement 2015 en de
Vergoedingentabel 2015 vernieuwd. De wijzigingen zijn gebaseerd op input van de Topsportcommissie,
Sportsdirector en de Atletencommissie, waarvoor onze dank!
Klik hier voor een toelichting en de bijgewerkte reglementen.

Verslag WK Standaard
Senioren II - door René
Ewals & Ymke Lemmens
Zelfs als je al een paar jaartjes
meedraait in de (internationale)
danswereld blijft een WK altijd een
speciale belevenis. Op zo’n wedstrijd
dans je niet alleen voor jezelf, maar je
vertegenwoordigt ook je land, wat het
extra speciaal maakt. En als het dan ook
nog eens helemaal aan de andere kant
van de wereld gehouden wordt, wordt
het nog eens extra bijzonder.
Met Vancouver is er negen uur tijdsverschil. Dus reisden we, samen met Ronny en Anne Romijn, al op
woensdag naar Canada om ervoor te zorgen, dat we al een beetje aan de andere tijdzone gewend
raakten. Beide hadden we geboekt in het chique Hyatt Regency Hotel, waar ook de wedstrijd zou worden
gehouden. Wel zo gemakkelijk, als je je gewoon in je kamer om kunt kleden! In het hotel lag op
woensdagavond al een trainingsvloer voor de paren. Wat een service!
Lees hier hoe het verder ging...

Op de foto (met dank aan Henk Peter Vos) v.l.n.r. Ronny Romijn, Anne Romijn, René Ewals, Ymke
Lemmens)
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Wijzigingen Dopingreglement en
Dopinglijst
Per 1 januari 2015 wijzigen zowel het Nationaal
Dopingreglement als de WADA Dopinglijst. Het Nationaal Dopingreglement vormt het juridisch kader van
het nationale antidopingbeleid. Alle topsportbonden hebben een dopingreglement dat gebaseerd is op dit
document. De WADA Dopinglijst is als bijlage onderdeel van dit Nationaal Dopingreglement. Voor meer
informatie over de wijzigingen, kun je hier verder lezen.

Nieuwe commissieleden
Het bestuur heeft op 9 december j.l. Michèle Lak benoemd tot lid van de Topsportcommissie. Michèle
heeft een prachtige danscarrière achter de rug met haar partner en echtgenoot Herman Lak. Vele malen
Nederlands Kampioen bij de Amateurs en de Professionals en een reeks van internationale successen. Wij
zijn bijzonder blij dat zij zich wil inzetten voor de NADB. Ze is inmiddels al met haar werkzaamheden
begonnen. Ze zal regelmatig op wedstrijden aanwezig zijn, dus schroom niet om haar (en de andere
Topsportcommissieleden) te benaderen met vragen of suggesties. We wensen Michèle heel veel succes!
Ook een aantal andere commissies mogen nieuwe leden verwelkomen. Zo heeft Jan-Willem Mostert
namens de Professional Division zitting genomen in de Atletencommissie. De NK en Events commissie
heeft ook een nieuwe samenstelling: Arnold Kol is de nieuwe voorzitter en wordt ondersteund door Dirk
Barkhof, Kees Goedegebeuur, Edwin de Koning, Chantal van Mook & Hudson Louis. Jeffrey van Meerkerk
heeft namens het bestuur zitting in deze commissie. Ook jullie bedankt voor jullie inzet en heel veel
succes!

Bij wie moet je zijn voor wat?
Het is niet altijd voor iedereen duidelijk met welke vragen men zich
moet richten tot de Sportsdirector of het Wedstrijdsecretariaat.
Daarom onderstaand een toelichting:
Voor operationale zaken met betrekking tot de wedstrijden mail je
naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu. Voor beleidszaken mail je de
Sportsdirector - sportsdirector@nadb.eu.
Bij twijfel altijd mailen naar het wedstrijdsecretariaat. Zij zorgen
ervoor dat vragen doorgespeeld worden als dat nodig is. Mail je vraag niet naar allebei tegelijkertijd, dat
geeft alleen maar extra werk!

Schaduw jureren formatie
Juryleden die hun Formatie licentie willen halen, dienen een keer schaduw te jureren op een van onze
Grand Prix's. Zij zullen daarbij worden begeleid door een van de leden van de Formatie Commissie. De
eerstvolgende gelegenheid is tijdens de Step in Time Trophy op 10 januari 2015 in Wervershoof. Neem
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voor opgeven en informatie contact op met Ron Hoorn - ronhoorn@gmail.com

Ken jij of ben jij wie we zoeken?
Dat betekent dat we op dit moment twee nieuwe bestuurders
zoeken, voor de volgende twee portefeuilles: opleidingen en
ICT. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Bernadette
Kester.
Ook de reglementencommissie is nog op zoek naar een vrijwilliger. Hiervoor kun je contact opnemen met
Arno Faassen.

Verslag WK Latin Formatie 2014 - Bremen - door Double V
Na een welverdiende zomerstop kwamen wij terug in Sportcentrum Vredehof te Hoorn om weer flink aan
de bak te gaan, met één groot doel voor ogen... de WK finale halen! Vele techniektrainingen,
formatietrainingen, performancetrainingen en gasttrainers verder was het dan zover... met een volgeladen
bus vertrokken wij vrijdag 5 december richting Bremen. Op weg naar ons grote doel!
Lees hier hoe het Double V (op de foto hieronder) verder verging!

Naast Double V kwam ook DSV Dance Explosion uit Arnhem in actie op dit WK. Dance Explosion danst pas
vanaf 2014 mee in de Nederlandse competitie, maar schopte het op het WK al meteen tot de halve finale.
Met hun nieuwe kür Eternity bereikten ze uiteindelijk de 11e plaats.

Nederlandse Dansfederatie i.o. (in oprichting)
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws met betrekking tot de Nederlandse Dansfederatie in
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oprichting, like dan de Facebook pagina van de federatie! Vanaf 4 januari worden daar regelmatig updates
gepost m.b.t. de voortgang.

WDSF Adjudicators Congress - Tilburg
Voorafgaand aan het dansevent organiseert Tilburg Moves op donderdag 19 februari 2015 een
jurycongres voor (nieuwe) WDSF juryleden.
Op het programma staat onder andere:
•
•
•
•

WDSF Judging System 2.1 and Judging Components gegeven door Heidi Goetz
Standard Dance Performance Assessment Standards / Partnering Skill gegeven door Fabio Bosco
Latin Dance Performance Assessment Standards/ Technical Quality gegeven door Alexei Silde
Updates on Adjudicators Code of Conduct gegeven door Heidi Goetz

Tijdens dit congres wordt ook de WDSF General Knowledge Test en de English Comprehension Test (new
applicants) afgenomen door Heidi Goetz.
Meer informatie over de timetable, de wijze van inschrijving, de locatie en verblijf is te vinden
op: http://www.tilburgmoves.nl/juryleden.html

NADB Rankingkampioenen 2014
De rankingstand 2014 is opgemaakt en daarmee zijn ook de
Rankingkampioenen 2014 bekend!

Youth Standaard, Latin & 10 Dans : Stefan en Eline Cloudt
Under 21 Standaard
: Stefan en Eline Cloudt
Under 21 Latin
: Ramon Slot en Michelle Veenstra
Under 21 10 Dans
: Ramon Slot en Michelle Veenstra
Adults Standaard
: Wesley van Riel en Wies van Haaren
Adults Latin
: Frank Zegels en Laura Jottay
Adults 10 Dans
: Stefan en Eline Cloudt
Senioren I Standaard
: Marco en Agnes Melani
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Senioren
Senioren
Senioren
Senioren
Formatie
Formatie

II Standaard
III Standaard
IV Standaard
I Latin
Standaard
Latin

:
:
:
:
:
:

René Ewals en Ymke Lemmens
Bram en Ans Stelling
Jaap en Marianne Willemstein
Ruben Monfrooy en Natalia Tolkacheva
DSV Dance Impression
Double V A Team

Wij feliciteren iedereen van harte met dit mooie resultaat! Op de eerste wedstrijden in 2015 zullen de
bekers uitgereikt worden.

Top 10 Ranking
De NADB is bijzonder trots op de Nederlandse paren die dit
jaar een plek in de WDSF Top 10 Ranking hebben weten te
bereiken:
• Frank Zegels & Laura Jottay: 5e bij de Adult Ten
Dance
• Rene Ewals & Ymke Lemmens: 10e bij de Senioren II Standaard
• Bram & Ans Stelling: 4e bij de Senioren IV Standaard
• Jaap & Marianne Willemstein: 7e bij de Senioren IV Standaard
Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!

Mirjam Zwijsen sponsort paren voor ITC Kamp
Nadat Mirjam Zwijsen in goed overleg met de NADB haar functie als bondscoach heeft neergelegd, heeft
zij aangeboden om een flink aantal NADB paren te sponsoren voor de trainingskampen die zij zelf
organiseert. Wij zijn Mirjam bijzonder erkentelijk voor dit genereuze gebaar. Inmiddels wordt het de derde
keer dat zij het ITC gaat organiseren en wel op woensdag 18 en donderdag 19 februari 2015 (vlak voor
Tilburg Moves) in Oss.
Mirjam is er weer in geslaagd om internationaal befaamde instructeurs naar Nederland te halen. De lessen
worden gegeven door: William Pino, Anastasia Titkova, Lasse Odegaard, Domenico Soale,
Alexander Melnikov, Slavik KlyKlyvyy, Geir Bakke, Colin James, Alex Silde and Mirjam
Zwijsen!
De selectie van de paren is door de NADB Topsportcommissie gedaan. De NADB/PD Commissie heeft de
professional paren genomineerd.
Bij de Amateurs en de Professionals zijn de volgende criteria gehanteerd:
• De Nederlandse Kampioenen Adults, Professionals, Under 21, Youth, Senioren 1 t/m 4 Standaard, Latin
en 10 Dans 2014 krijgen 100% vergoed.
• De nummers 1 van de Ranking (of de nummer 2 indien de nummer 1 de NK is) krijgen 50% vergoed.
Meetmoment 15 december 2014.
Alle paren krijgen persoonlijk bericht. Voor de NADB zijn geen kosten aan dit kamp verbonden.
Natuurlijk is dit kamp toegankelijk voor iedereen! Maak gebruik van deze unieke kans! Een fantastisch
kamp, zo dichtbij, met 10 trainers van internationaal topniveau! Voor slechts € 150,00 per persoon
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kunnen in twee dagen ruim 20 groepslessen worden gevolgd en is er mogelijkheid om te trainen tussen
paren van wereldniveau. Ook is het mogelijk om privélessen te boeken. Kijk
op www.dancefactory.name voor nadere informatie.

Laat je sportclub niet in zijn hemd staan
Sport zorgt voor een kerngezond Nederland! De sportclubs en verenigingen hebben hierin een belangrijke
rol. Dat geldt zeker ook voor dansclubs en verenigingen. Maar door kortingen op subsidies en
teruglopende inkomsten hebben zij het moeilijk. Voor iedere club en vereniging blijft het lastig om
voldoende vrijwilligers te vinden en leden te behouden.
NOC*NSF is op zoek naar goede ideeën van verenigingen die daar een oplossing voor hebben gevonden.
Heb jij een goed idee? Ga naar www.laatjesportclubnietinzijnhemdstaan.nl en stuur je beste tactiek in en
win voor jouw club/vereniging!

De volgende 5 wedstrijden zijn...
Datum
10 jan
10 & 11 jan
24 & 25 jan
1 feb
7 feb

Wedstrijd
: Step in Time Trophy (formatie) - Wevershoof
: The Nook Championship - Noordhoek
: Dens Gala - Aalsmeer
: Gooiland Trophy - Hilversum
: Double V Dance Gala (formatie) - Hoorn

Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

Wist je dat...
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• De concept notulen van de bondsvergadering van 22 november j.l. inmiddels online staan?
• Bestuurslid Arno Faassen weer vader is geworden? Zoontje Mats is de nieuwe aanwinst.
• We inmiddels bijna 2000 likes op onze Facebook pagina hebben?
• En ook hard op weg zijn naar 500 nieuwsbrief abonnees?
• 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?
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