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Update Reglementen 2015
Eind 2014 heeft de NADB de wedstrijd-, ranking- en uitzendreglementen voor 2015
vastgesteld. Mede op basis van ontvangen feedback hierop, wordt nog een aantal
verbeteringen doorgevoerd. Op de website vind je alle informatie hierover, inclusief de
reglementen zelf.

Verslag WK Professionals
Showdans Standaard - Rolf &
Inez van der Laan-Mertens
Op 6 december vertrokken wij naar Salou om het
WK Showdans voor Professionals te dansen! Na
het behalen van de Nederlandse titel 2 weken
ervoor in Ermelo, hadden we er extra veel zin in!
Onze show 'Sammy's Dream' hadden we in Ermelo
pas voor het eerst voor publiek gedanst en daar
was het publiek erg leuk en enthousiast geweest.
We waren erg benieuwd hoe de reacties in Spanje op onze show zouden gaan zijn!
De planning was nogal strak en de koffers van het EK standaard in Magdenburg waren thuis nog amper
uitgepakt. Eenmaal aangekomen in Spanje...
Lees hier hoe het verder ging...

Solodansen NK & WDSF finales
De solodansen en volgorde van dansen voor de diverse NK finales in 2015 zijn bekend. Informatie hierover
is terug te lezen in dit document.
De solodansen voor de finales van WDSF Kampioenschappen en World Ranking toernooien in 2015 zijn
hier terug te vinden. Deze gelden alleen voor de Adults.

Atletencommissie aanspreekpunt voor alle dansers
De Atletencommissie (AC) is enkele jaren geleden in het leven geroepen als vertegenwoordiging voor de
topsporters (Hoofdklasse dansers) van de NADB en bestaat volledig uit actieve wedstrijddansers uit de
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hoogste categorie in de diverse disciplines. Zij zijn de stem van de topsporters richting het bestuur. Omdat
men merkt dat voor de dansers uit de lagere klassen het soms lastig is om de juiste personen te vinden
waar ze met hun vragen terecht kunnen, willen zij ook graag een verwijzende rol gaan spelen voor deze
dansers.
De stap naar de AC is wellicht wat laagdrempeliger dan direct naar bestuursleden en ook kunnen zij
ervoor zorgen dat jouw vraag direct bij de juiste persoon terechtkomt. Een deel van de vragen zal zelfs al
meteen door de commissie beantwoord kunnen worden. Je kunt de AC-leden altijd persoonlijk
aanspreken, maar ook kun je jouw vraag sturen naar atletencommissie@nadb.eu.

Verslag WK Professionals
Latin - Roland Kouwenberg
& Lisa Lemmens
Vandaag precies 8 maanden na onze
try-out gaan we samen onderweg naar
Denemarken voor ons eerste wereld
kampioenschap. Voor Lisa is dit haar
eerste WK ooit, dus is het ook nog eens
extra spannend voor haar. Na 8 uur
rijden zijn we aangekomen in Horsens,
Denemarken. Het was een super mooi 4
sterren hotel, met een prachtig uitzicht
op een mooi stukje natuur van
Denemarken. Maar hup, vroeg naar bed
want morgen zal de grote dag zijn en
moeten we weer vroeg op! Na het
ontbijt met alle deelnemers met z'n allen
naar het sportcomplex toe in een touringcar. Nu beginnen de kriebels toch wel een beetje te komen,
spannend!
Voor ons doen hebben we niet gedanst zoals we zouden kunnen, maar wat een ervaring! Er hing een
geweldige sfeer in de drukke zaal en de wedstrijd was fantastisch geregeld. Voor ons was het nu tijd om
om te kleden en lekker te gaan genieten van de geweldige finale die avond. De avond werd ook nog eens
speciaal afgesloten door het mooie afscheid van de kampioenen Martino en Michelle. Het was ook meteen
duidelijk waar al het publiek op was afgekomen! Dansen leeft enorm in Denemarken en zo een wedstrijd
met ook nog eens het afscheid van de Deense wereldkampioenen is een hele happening daar. Vol
inspiratie gingen we terug naar het hotel, om te proosten op onze prestatie. Volgende dag eerst nog
genieten van het luxe uitgebreide ontbijt en weer op naar huis! We hebben ervan genoten en het was een
geweldige ervaring! En op naar nog meer geweldige wedstrijden en nog vele dansjaren samen.

Foto met dank aan Mark Dang.

Sportcongres Ermelo - 26 & 27 juni 2015
De NADB zal ook dit jaar in samenwerking met de NVD een Sportcongres organiseren en wel op vrijdag
26 en zaterdag 27 juni in Hotel de Heerlickheijd van Ermelo. Nadere informatie volgt nog, maar noteer
de data alvast in je agenda!
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Juryledendag/Selectietraining Standaard
Met veel plezier kunnen we melden dat Fabio Bosco op vrijdag 10 april weer naar Nederland komt.
Overdag zal hij voor de NADB een jurybijeenkomst leiden met als onderwerp de WDSF techniekboeken. In
de avonduren zal - net als in november - een selectietraining voor Standaard paren gehouden worden.
Nadere informatie volgt.

Nieuws van de WDSF
In deze nieuwe rubriek vinden jullie voortaan informatie die we van de WDSF hebben ontvangen en/of die
betrekking hebben op WDSF wedstrijden.
• De WDSF Sports Director, Marco Sietas, heeft ons geïnformeerd dat de Wereldkampioenschappen Junior
II 10-dansen zullen plaatsivnden in Rimini, Italië, op 11 juli 2015.
• De wereldkampioenschappen Senioren II en Youth Standaard zullen een dag later, op 12 juli 2015
plaatsvinden, eveneens in Rimini, Italië.
• Het is tijdens WDSF wedstrijden streng verboden voor juryleden om contact te hebben met dansers. Zij
kunnen hiervoor zelfs geschorst worden. Vriendelijk, doch dringend verzoek aan de dansers om juryleden
niet aan te spreken voor of gedurende de wedstrijd. Overigens mogen ook bij de NADB juryleden geen
contact hebben met dansers.

Check ook regelmatig de website van de WDSF voor het laatste nieuws.

De Atletencommissie zoekt een Hoofdklasser Latin American
In 2014 zijn er verkiezingen gehouden voor diverse posities in de Atletencommissie (AC) en helaas zijn er
toen geen aanmeldingen ontvangen voor de Hoofdklasse Latin American. Nu deze is samengevoegd met
de A-klasse, doen we graag opnieuw een oproep voor kandidaten die deze positie willen vervullen.
Ben jij enthousiast over het dansen en wil je een bijdrage leveren aan het verbeteren van de danssport?
Meld je dan aan als potentieel lid. Meer informatie vind je hier.
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Communicatiecommissie zoekt een nieuw teamlid, fotografen en
videografen
Ook de communicatiecommissie is op zoek naar vrijwilligers. Het kernteam zoekt uitbreiding in de vorm
van iemand die graag en vlot schrijft en zich wil gaan focussen op het schrijven van persberichten.
Daarnaast is de communicatiecommissie ook op zoek naar fotografen en videografen. Dit om op de
diverse NADB wedstrijden foto's te maken van de line-ups tijdens de prijsuitreikingen en video's van de
finales.
Meer informatie over beide oproepen vind je hier.

Danspassen komen eraan
Door een miscommunicatie is het helaas niet gelukt om in januari de NADB-danspassen te kunnen
uitreiken. Wij betreuren dit ten zeerste en het heeft onze hoogste prioriteit. We zijn dan ook blij om te
kunnen melden dat de danspassen zeer binnenkort alsnog gereed zullen zijn en dat we voornemens zijn
deze in februari te gaan uitreiken.
LET OP: Voor het aanmaken van de danspassen is een pasfoto vereist. Deze kun je via MyNADB
uploaden.

Tilburg Moves - WK Senioren IV Standaard & Juryleden Congres
Voor de 7e keer wordt de internationale en nationale danswedstrijd Tilburg Moves (20 t/m 22 februari)
georganiseerd in het sportcentrum T-Kwadraat in Tilburg. Zo'n 2.000 dansers uit zo'n 36 landen dansen
dan de longen uit hun lijf. Dit jaar heeft Tilburg Moves de eer om gastheer te mogen zijn voor de NBC
2015 WDSF World DanceSport Championship Senior IV Standard. Deze wedstrijd vindt plaats op zaterdag
21 februari.
Voorafgaand aan het dansevent organiseert Tilburg Moves op donderdag 19 februari een jurycongres voor
(nieuwe) WDSF juryleden. Op het programma staat onder andere:
•
•
•
•

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

Tijdens dit congres wordt ook de WDSF General Knowledge Test en de English Comprehension Test
afgenomen.
Meer informatie via www.tilburgmoves.nl en www.tilburgmoves.nl/juryleden
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Talentenstatus NOC*NSF
Op 31 januari lopen de huidige talentenstatussen af. Met ingang van 1
februari komt er een nieuwe lijst. Deze kan echter pas vrijgegeven worden
wanneer het NOC*NSF goedkeuring heeft gegeven. Houd daarom de website
en Facebook in de gaten voor de definitieve toekenningen.
Voor A en B klassers Standaard en Latin die geboren zijn in 1994 of 1995 wordt niet automatisch een
status verleend. Daarvoor moeten deze dansers zich apart aanmelden bij Hannie.van.der.geest@nadb.eu.

Step in Time Formatieteam gestopt
Na 7 jaar heeft onze huidige Nederlands Kampioen Formatie Standaard "Step in Time" besloten om te
stoppen. Dit werd aangekondigd tijdens een emotioneel afscheid tijdens de "Step in Time Trophy"
formatiewedstrijd op 10 januari. Deze laatste wedstrijd sloot het team af met een mooie 3e plaats.
Step in Time trainers waren Frank Vriend en Liesbeth Planje. De grootste successen waren de 5e plaats op
het WK in 2013 en de 5e plaats op de WDSF World Games in Kaoshiung in hetzelfde jaar. We gaan jullie
zeker missen!

Op de foto hieronder het Step in Time team, met de winnaars van de Step in Time Trophy uit Wit Rusland.

Uitzendingen
30 januari 2015 - WDSF World Championship Senioren 3 Standaard - Antwerpen, België
Bram en Ans Stelling
Jos en Anneloes Wollersheim
21 februari 2015 - WDSF World Championship Senioren 4 Standaard - Tilburg, Nederland
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Jaap en Marianne Willemstein
Cor en Sophie Ronda

De volgende 5 wedstrijden zijn...
Datum
1 feb
7 feb
15 feb
20-22 feb
7-8 maart

Wedstrijd
: Gooiland Trophy - Hilversum
: Double V Dance Gala (formatie) - Hoorn
: Zwarte Water Trofee - Zwolle
: Tilburg Moves - Tilburg
: De Danser - Badhoevedorp

Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

Wist je dat...
• De NADB nu ook de FDO/Dancemasters opleiding die gestart is in 2013 erkent?
• Er weer een nieuwe bestelronde is voor die prachtige NADB Trainingspakken? Deadline voor bestellen is
20 februari. Meer informatie vind je hier.
• Je alleen kunt inschrijven voor wedstrijden wanneer beide danspartners de contributie voor 2015 betaald
hebben?
• 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?
• En als je ideeën of suggesties hebt voor de nieuwsbrief we dat ook graag horen?
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