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Beslis mee met de NADB en meld je aan voor de bondsraad
Het proces rondom de democratisering van de NADB is in volle gang. Tijdens de volgende
bondsvergadering (11 april a.s.) zullen de statuten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
aanwezige leden. Stemmen zij daarmee in, dan is de volgende stap in het proces het kiezen van een
bondsraad. Dit zal in 2 stappen gebeuren:
• Tijdens de Bondsvergadering van 11 april zullen 12 bondsraadsleden gekozen worden. Hiervoor kunnen
alleen de huidige leden zich verkiesbaar stellen.
• Tijdens de 2 NKs in mei, zullen nog eens 12 bondsraadsleden gekozen worden. Hiervoor kan iedereen,
dus ook dansers, zich verkiesbaar stellen.
Lees hier wat er verwacht wordt van een bondsraadslid en hoe je je kunt aanmelden.

Bram & Ans Stelling Vice
Wereldkampioen Senioren IV!
Tijdens het WK Senioren IV dat gehouden werd tijdens
Tilburg Moves, zijn Bram & Ans Stelling Vice
wereldkampioen geworden. Een prestatie van groot
formaat! Van harte gefeliciteerd, we zijn reuze trots op
jullie!
Ook de organisatoren van Tilburg Moves gefeliciteerd
met het neerzetten van een fantastisch WK!

Foto met dank aan Rob Ronda Fotografie.

Verslag WK Senioren IV  door vice
kampioenen Bram & Ans Stelling
We gaan even terug naar 2014. Dat Cees Boutkan al
geruime tijd probeerde om de WK Senioren IV naar
Tilburg te halen, was ons bekend. Maar er gaat best
veel tijd in zitten om dat verzoek bij de WDSF gehonoreerd te krijgen. Wij weten het nog exact, het was 9
juli 2014. Wij waren op weg naar huis na een consult bij mijn orthopedisch chirurg die ons jaarlijks verteld
of het nog wel verstandig is om de gerepareerde en/of vervangen gewrichtsdelen zo intensief te belasten.
Weer blij naar huis totdat we Antwerpen bereikten, ontzettend slecht weer, 3 uur in de file op de ring
(wrakopruiming). Elke afleiding is welkom, dus ook het berichtje van Cees. "We hebben hem!", meldde
Cees. De felicitaties overgebracht en het feit verder voor kennisgeving aangenomen, niet wetende dat

deze komende WK voor ons heel speciaal zou worden. En daar gaat het volgende stukje over.
Lees hier verder...

Bondsvergadering: zaterdag 11 april 2015
Voor in jullie agenda: De volgende bondsvergadering (ALV) zal worden gehouden op
zaterdag 11 april a.s. Binnenkort meer informatie hierover op de website en op
Facebook.

Verslag WK Senioren 3  door Anneloes & Jos Wollersheim
Op 1 februari werd door de WDSF, samen met de BDSF, in Antwerpen het WK voor Senioren III
georganiseerd. Zoals altijd was het een geweldige happening met aan de start de beste dansers uit alle
windstreken van de wereld. Dansers uit Rusland, Canada, Japan, Duitsland en Verenigde Staten: 160
koppels met een geweldige techniek, muzikaliteit en conditie, en met de ambitie om zo hoog mogelijk te
eindigen. Uiteindelijk terecht gewonnen door Michael en Beate Lindner: schijnbaar met het grootste
gemak bleven zij 6 rondes overeind tussen de concurrenten uit Italië en Finland.
Lees hier de rest van het verslag.

Op de foto (met dank aan Rob Ronda Fotografie) bijna alle Nederlandse deelnemers aan het WK Senioren
3.

De danspassen zijn er!
Tijdens Tilburg Moves zijn de eerste danspassen
uitgereikt. Voorwaarden voor het ontvangen van de

danspas zijn dat je je contributie betaald hebt en je
een pasfoto hebt geüpload via MyNADB. Je kunt de
pas ophalen bij de checkin op de wedstrijd.
Vriendelijk verzoek om dit te doen op een moment
dat het daar rustig is.
Let op! Vanaf "De Danser" danswedstrijd in
Badhoevedorp kun je je niet meer op de wedstrijd zelf
nog inschrijven zonder de NADB danspas. Meer
informatie over de danspas lees je hier!

Sportcongres Ermelo
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni a.s. zal in samenwerking met de NVD het jaarlijkse sportcongres
worden gehouden. Tijdens het congres zullen er lectures Standaard en Latin zijn voor alle NADB dansers
en leden.
Daarnaast zullen er ook selectietrainingen Standaard en Latin zijn. Hiervoor worden paren persoonlijk
uitgenodigd.
De trainers voor het sportcongres zijn dit jaar Sven Traut (Standaard) en Martino Zanibellato (Latin).
Houd de komende tijd Facebook en de website in de gaten voor meer informatie! We hopen velen van
jullie in Ermelo te zien!

QueenE Challenge Trophy
Tijdens de QueenE Challenge Trophy op 21 en 22 maart vinden
naast de gebruikelijke wedstrijden ook nog een aantal bijzondere
evenementen plaats.
Zo zal op zaterdag naast een TeacherStudent Latin American
wedstrijd ook het NK TeacherStudent Standaard plaatsvinden,
evenals de kwalificatiewedstrijd voor het WK Showdance.
Op zondag zijn de Professionals op de vloer te zien, in zowel de
Standaard als Latin discipline.

Inschrijven voor alle wedstrijden kan nog tot 11 maart a.s.

Verslag 1e Zwarte Water Trofee 
Ilona Verwij & Rick Steenbakker
Wij, Ilona Verweij  Schooneveld en Rick
Steenbakker, dansen ongeveer 6 á 7 maanden
samen. De totale danservaring is net wat langer
dan een jaar voor mij (Rick).
Ik ben begonnen met dansen in december 2013,

Ilona danst 2 maanden langer. We zijn als
debutanten 6 paar begonnen, overgegaan naar
debutanten 4 en net gepromoveerd naar
debutanten 2. We dansen elke maandag en
zaterdag bij danscentrum Verbiest in Hoorn, de
donderdagen zijn we in Aalsmeer te vinden bij
Candance Studio’s.
15022015 vond de eerste editie van de Zwarte
Water Trofee in Zwolle plaats en tevens was het
mijn verjaardag!
Lees hier hoe het verder ging met Rick & Ilona...

10 April: Open Juryledendag en Selectietraining
Standaard
Op vrijdag 10 april organiseert de NADB een Open Juryledendag voor
NADB juryleden, PD Masterclass paren en Adult/Senioren paren uit de
Hoofd en A klasse bij CanDance Studio's in Aalsmeer. Deze dag wordt
verzorgd door gerenommeerd WDSF Trainer Fabio Bosco. De dag staat
in het teken van de nieuwe WDSF techniekboeken en wat de verschillen
zijn ten opzichte van de reeds in gebruik zijnde techniekboeken. Meer
informatie over de juryledendag en de aanmeldingsprocedure zijn hier te
vinden.
's Avonds zal Fabio een selectietraining Standaard verzorgen. Hiervoor zijn de paren persoonlijk
uitgenodigd.

Nieuwe commissieleden
Marcel Vos en Désirée Smits zijn door het NADB bestuur benoemd in de
Reglementencommissie. Martijn Habraken en Roy van Uffelen zijn benoemd in de IT Commissie. Heel
fijn dat jullie op deze manier een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de NADB!

Aftreden Piet Rullens bij PD Commissie
Het is helaas voor Piet Rullens niet langer mogelijk om zijn taken en verantwoordelijkheden binnen de

NADB PD Commissie te combineren met zijn reguliere werkzaamheden. Piet blijft functioneren als NADB
Ambassadeur en NADB/WDSF Official. Het NADB bestuur bedankt Piet voor zijn inzet de afgelopen
periode. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met en door de huidige en potentiële
commissieleden om de NADB PD verder nationaal en internationaal te versterken.

Enquête diverse pilots
Er zijn de afgelopen tijd een aantal pilots gehouden die we graag
met jullie willen evalueren: het samenvoegen van de
debutanten/adults in blokken, het werken met blokken bij de
senioren, en het houden van alle wedstrijden op 1 dag. Jullie
feedback zal gedeeld worden met de organisatoren, dus grijp je
kans!
De enquête staat open tot 15 maart. Vul hem hier in: https://nl.surveymonkey.com/s/Y7P3RRB

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 heeft laten weten dat de sterparen voortaan om 20:00 uur de dag voorafgaand aan een
wedstrijd bepaald worden. De lijst kan daarna niet meer wijzigen. Indien een paar wil weten of ze een
ster hebben, kunnen ze contact opnemen met de organisator. Het originele bericht vind je hier.

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

European Dance Explosion Gala 2015
Op 28 maart 2015 organiseert DSV Dance Explosion de grootste
formatiewedstrijd die dit jaar in Nederland gehouden wordt. De
wedstrijd omvat 4 verschillende nationaliteiten, waaronder 4
ballroomteams en 10 latinteams.
DSV Dance Explosion is erg trots op dit sterke, internationale
deelnemersverld en kijkt er naar uit om iedereen in Arnhem te mogen
ontvangen.
Tribunekaarten zijn inmiddels uitverkocht. Vloerkaarten en VIPkaarten

zijn nog beperkt te koop via www.dsvdanceexplosion.nl

Verslag Dens Gala  door Oscar
Kerssens & Sandra Bialass
Op 24 januari 2015 werd het Densgala in Aalsmeer
georganiseerd door Dennis Kruse en Susanne de Kleijn. Voor
ons een bijzondere wedstrijd want vorig jaar hebben wij hier
onze eerste wedstrijd samen gedanst. Nu een jaar later
stond deze wedstrijd al ruim van tevoren omcirkelt in onze
agenda.
Het beloofde weer een bijzondere wedstrijd te worden. Eerst het debuut in de S2B en daarna de kans om
te promoveren van de S1B naar de S1A.
Lees hier verder...

Gepromoveerd!
Tussen 1 januari 2015 en 16 februari 2015 zijn de volgende paren gepromoveerd. Van harte
gefeliciteerd allemaal!
Alex de Jong  Iris Wolsink

Max Reitsma  Tess Heijs

Bas Sauren  Chloë Koene (2x)

Michael Beers  Charlotte Seinstra

Chris Bouwens  Caroliene Overweg

Mitchell Snoek  Judith van Heck (2x)

Daan Bakker  Aukje Weinzierl

Oscar Kerssens  Sandra Biallass

Dennis Teirlinck  Rozetta Kats

Richard Gubbels  Vrouke van Egmond

Jason Palios  Berit Quist

Rick Steenbakker  Ilona Verweij (2x)

Jeffrey van Os  Ellis Bijl

Robert Jansen  Sanne den Otter

Jeroen Kuijpers  Kim Cornelissen

Roel van Oosten  Ursula Rolf

Jerry de Knegt  Vera van Dis

Ron Verbossen  Marieke van den Broek

Johnathan Marchena  Darja Tretjakova

Sjoerd van Rijn  Jordan Koene (2x)

Jordi Beers  Jaimy Blom

Timo Stavorinus  Sanne van Rijn

Jordy Herder  Indy Eyzenga

William Bax  Sandra Bax

Kuno Sickmann  Isabella de Haas

Yordi Appelhof  Ine Deschamps

Uitzendingen
28 maart 2015  WDSF European Championship Adult Latin  Aarhus, Denemarken
Frank Zegels en Laura Jottay
Tim Puts en Peia PrawiroAtmodjo

De volgende 5 wedstrijden zijn...
Datum
78 maart
21 & 22 maart
28 maart
5 & 6 april
18 & 19 april

Wedstrijd
: De Danser  Badhoevedorp
: QueenE Challenge Trophy  Steenwijk
: Dance Explosion Cup (formatie)  Arnhem
: Holland Dans Spektakel  Cuijk
: Limburg Danst  Sittard

Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

Wist je dat...
• De Talentenlijsten onlangs nog zijn aangevuld? Kijk hier voor de nieuwe lijsten en uitleg over de
talentenstatus.

• 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 ook voor dansers en/of juryleden die het leuk vinden een verslag te schrijven?
• En als je ideeën of suggesties hebt voor de nieuwsbrief we dat ook graag horen?

