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Benoeming eerste 12
Bondsraadleden
Tijdens de bondsvergadering op 11 april j.l.
werden de nieuwe statuten unaniem
aangenomen. De eerstvolgende stap was het
benoemen van de eerste 12 bondsraadleden.
Dat zijn geworden:
Chantal Bogaart ,Gerben Dokman,
Anthony van Egmond, Julie Fryer, Robert
Hoefnagel, Nicole de Jong, Marcel Keijzer,
David Kramer, Roland Reget, Paul Reijn,
Jan Sepp, Ronald de Vos
De volgende 12 bondsraadleden zullen gekozen worden tijdens de diverse NKs in mei. Daarover verder in
de nieuwsbrief meer.

Foto: de nieuwe bondsraadleden die aanwezig waren op de vergadering

Verslag NK Teacher-Student Standaard - door Luciël Stapel & Manon
Thomas
En... we mochten weer!!!
Wat een feest was het toen Manon en ik te horen kregen dat we toestemming van de PD-Commissie
kregen om toch mee te kunnen doen met het NK Student-Teacher Standaard in Steenwijk.
Met nog 11 dagen voorbereidingstijd en door drukke agenda’s van ons beide 8 trainingen zijn we er
natuurlijk ook keihard voor gegaan!!
Doel: Genieten van Dans en van elkaar! Het zal iedereen niet ontgaan zijn dat Manon en ik een fantastisch
idioot, rare, bijzondere klik hebben!
Lees hier verder.

Foto: Bianca Buitenweg & Johan Schreuder (3e plaats), Manon Thomas & Luciël Stapel (2e plaats), Malou
Spiering & Stefan Nijmeijer (Kampioen)
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Verkiezingen bondsraad tijdens NKs
Donderdag 16 april zijn de nieuwe statuten van de NADB
van kracht geworden. Nieuw daarin is de instelling van een
bondsraad. De bondsraad is het hoogste beslisorgaan van
de NADB en bestaat uit 24 gekozen vertegenwoordigers van
de leden. De eerste 12 bondsraadleden zijn zaterdag 11
april benoemd. Tijdens de NK's in mei vinden verkiezingen
plaats om de resterende 12 bondsraadleden te kiezen, voor
een periode van vier jaar.
Ook dansers kunnen zich verkiesbaar stellen en stemmen voor de resterende 12 bondsraadleden.
Let op: Lees hier wat je moet doen om kosteloos NADB lid te worden. Dit is nodig om je
verkiesbaar te stellen en/of te stemmen.

Verslag EK Latin - door Tim Puts & Peia
Prawiro-Atmodjo
Vooraf was het al duidelijk: dit jaar een nieuwe kampioen. In de
afwezigheid van de titelverdedigers en hun nieuwe partners waren er
dit jaar twee andere gegadigden voor de titel: Armen Tsaturyan &
Svetlana Gudyno (Rusland) en Gabriele Goffredo & Anna Matus
(Moldavië). Cameraploegen langs de kant, de arena loopt vol.
Zaterdagmiddag 28 maart, 12.30 uur. 65 Paren aan de start, meer dan
30 nationaliteiten, 7 series. Ons eerste EK.
Lees hier verder.

Foto met dank aan Rob Ronda Fotografie

NK's in mei
We hebben de afgelopen tijd op Facebook en op de website veel informatie
gepost over het NK weekend van 9 & 10 mei. Zo zijn er diverse extra
wedstrijden. Een compleet overzicht van de geposte informatie is hier te
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vinden.
Er zijn voor dit hele weekend nog vloerplaatsen beschikbaar. Zie de convocatie voor prijzen en hoe deze
te bestellen zijn.
Extra informatie NK Weekend 30 & 31 mei
• Op het NK van 30 mei wordt een Open Latin wedstrijd georganiseerd voor Adults B t/m Hoofdklasse en
Senioren. Toegangsprijs is gelijk aan die voor bezoekers: €15,00
• Debutanten die op 10 mei meedoen met het NK Debutanten krijgen korting bij de toegang van de
Debutanten 6-dans op 31 mei. Prijs is €12,50 i.p.v. €18,50.
• Wedstrijden op zaterdag 30 mei: NK Junioren A St, La, 10-dans, NK Youth A, St, La, 10-dans, NK Under
21 St, La, 10-dans, NK Senioren 1 t/m 4 St, NK PD Standaard, Finale Teammatch, Open NADB Latin
• Wedstrijden op zondag 31 mei: NK Adults Standaard, NK Debutanten 6-dans, PD Open Latin
• Tijdens de diverse NK's wordt geen basisdans gedanst

Verslag EK Adult Standaard - door Ciccio
Pecoraro & Jasmijn van Jole
Eind maart begin april staat altijd in het teken van de verschillende
WDSF Europese Kampioenschappen. Zo ook het EK Standaard in het
Spaanse Cambrils. Voor ons een mooi tussen-piekmoment op onze
danskalender. Met nog anderhalve maand te gaan voor het Nederlands
Kampioenschap is deze wedstrijd uitermate geschikt om te kijken hoe
we ervoor staan.
Lees hier verder.

Foto met dank aan Rob Ronda Fotografie

Sportcongres Ermelo - 26 & 27 juni
2015
Zoals eerder bericht vindt op 26 & 27 juni a.s. het
jaarlijkse Sportcongres plaats in samenwerking met de
NVD. Tijdens het sportcongres zullen o.a. open lectures
plaatsvinden door Sven Traut (standaard) en Martino
Zanibellato (latin).
Meer informatie over het sportcongres vind je hier.

Eerste keer Hoofdklasse in Badhoevedorp - door
Daan Bakker & Aukje Weinzierl
Toen op de Nadb wedstrijd in Noordhoek (the Nook Championship) de laatste
2 punten in de A-klasse behaald waren, was het zover: na ruim een jaar
partnership dansen Daan Bakker en Aukje Weinzierl hoofdklasse. We gunden

3 of 8

Nieuwsbrief Nr 13 - 24 april 2015

onszelf een aantal wedstrijden trainingstijd om “hoofdklasse klaar” te worden
en zouden onze eerste hoofdklasse wedstrijd op de Danser in Badhoevedorp
dansen. De Danser is naast de wedstrijd met voor ons veruit de minste
reistijd (40 minuten) ook altijd een hele gezellige wedstrijd, en we konden
dan ook niet wachten tot we er weer heen mochten.
Lees hier verder.

DanceSation - Ibiza Edition
DanceSport Academy NL organiseert i.s.m. de NADB op 20 juni het
DanceSation - Ibiza Edition dansevenement, specifiek voor de
beginnende danser. De wedstrijd is open voor alle dansers in Standaard
& Latin, dansend in de de Debutanten 2, 3, 4, 5 & 6. Tevens is er een
wedstrijd in de Open Klasse.
Alle deelnemers hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Blind Date Wedstrijd, waarbij je danspartner door het lot bepaald
wordt. Dus ben je alleen en heb je geen partner, dan kun je alsnog aan
deze wedstrijd meedoen. De dresscode voor de Blind Date wedstrijd is
Ibiza Style.
Het belooft een super gezellig DansSport evenement te worden met een professionele jury. Alle NADB
debutanten paren kunnen op deze wedstrijd promotiepunten verdienen.
NADB paren kunnen inschrijven via MyNADB. Alle overige paren kunnen inschrijven door een mail te
sturen naar info@dancesportacademy.nl
Meer informatie op de convocatie en op Facebook.

Verslag Holland Dans Spektakel - door Stichting
Brabant Danst
Vele deelnemers en bezoekers vanuit de hele wereld verzamelden zich
afgelopen Paasweekend in Cuijk voor het 27e Holland Dans Spektakel.
Wat ooit is begonnen als een nationale wedstrijd in 1989 is nu
uitgegroeid tot een internationale competitie die wereldwijd bekend is. Dit 4 dagen durende evenement
wordt georganiseerd door Stichting Brabant Danst in nauwe samenwerking met SRN en de NADB
(NOC*NSF).
Inmiddels is dit dansspektakel een mix van gehandicapte en niet gehandicapte dansers in een prachtige
wedstrijd met hoge inschrijvingen in alle categorieën. De sporthal wordt door de vele vrijwilligers
omgetoverd tot een prachtige balzaal, waar zowel streetdancers, rolstoeldansers en ballroom- en latin
dansers onder één dak hun wedstrijden kunnen dansen.
Lees hier verder.
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Resultaten Enquête Pilots
In februari en maart hebben jullie de gelegenheid gehad om een enquête in te vullen over de diverse
pilots die begin dit jaar gehouden zijn. Bij deze een samenvatting van de resultaten:

Vraag 1: Tijdens de Nook Championship
(Noordhoek), de Gooiland Trophy
(Hilversum) en de Zwarte Water Trofee
(Zwolle) is op zondag gewerkt met
blokken waarbij de Debutanten en
Adults Standaard in 1 blok zaten, en de
Debutanten en Adults Latin in een ander
blok. Dit in plaats van het eerst
afhandelen van de Debutanten
Standaard en Latin met daarna de Adults
Standaard en Latin.
Wat heeft jullie voorkeur?

Vraag 2: Tijdens Dens Gala (Aalsmeer)
is tijdens de seniorenwedstrijden op
zaterdag gewerkt met blokken. In het
eerste blok zaten de Senioren
Debutanten, II en IV. In het tweede blok
zaten de Senioren I, III en Latin.
Wat vonden jullie van het werken in
blokken tijdens deze wedstrijd?

Vraag 3: Tijdens de Gooiland Trophy
(Hilversum) en de Zwarte Water Trofee
(Zwolle) vonden alle wedstrijden plaats
op 1 dag.
Wat vonden jullie hiervan?
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De uitgebreide resultaten van de enquête zijn gedeeld met de organisatoren, de Sportsdirector en de
Topsportcommissie.

NADB Ledenpas
Na het invoeren van de NADB danspas voor de dansers, is het
nu tijd om ook de NADB (jury)leden van een pas te voorzien.
Alleen op vertoon van de danspas kunnen jullie gratis toegang
krijgen tot de diverse NK's. De pas wordt verstuurd nadat er
een pasfoto is geüpload en alle betalingen zijn voldaan. Meer
informatie over de invoer van de ledenpas is hier te vinden.

Dansers opgelet!
Voor deelname aan het NK zul je je danspas moeten tonen. Zorg dus dat je op tijd je contributie betaalt
en je pasfoto upload zodat je pas afgedrukt kan worden!

Gepromoveerd!
Tussen 9 maart en 20 april zijn de volgende paren gepromoveerd. Van harte gefeliciteerd allemaal!
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Guus & Saskia van Honschooten

Leo & Gerda Dobber

Jos & Miranda Hoogstra

Stefan van het Kaar & Manuela Wedage (2x)

Willem & Marja de Beer

Marc van Leusen & Saskia Wijckmans

Pim Timmermans & Khyara van Hummel

Marc van Driel & Inge van Brussel

Thomas Franken & Wendy Leegstra

Joey Verhoeven & Femke Sue van Bragt

Sijmen Euwijk & Jolanda van den Hoven

Jelle Goubet & Noah-Maria Katzenbauer

Bob & Karin Frantzen

Rob Versteeg & Debby van Dijk

Robin van Dongen & Irene Buchleitner

Pascal Waanders & Hilde Pastoors

Tim Spruijt & Daphne Wijnen

Mike van der Heijden & Silvia van Nistelrooij
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Kuno Sickmann & Isabella de Haas

Camiel Smees & Janine Santing

Rens van Gerven & Madelon van Leenen

Thijn van Heijst & Claudia Gode

Laurens Neuhaus & Shelley van Haalen

Dennis Middelkamp & Nikky Ladru

Andy Ekermans & Marjolein Renkens

Uitzendingen
24 april 2015 - WDSF EK Youth Standaard - Chisinau, Moldavië
Stefan & Eline Cloudt
25 april 2015 - WDSF WK Under 21 Latin - Chisinau, Moldavië
Stefan & Eline Cloudt

Ranking Wooden Shoe
De ranking voor de Adults Standaard en de
Senioren 3 Standaard zal berekend worden
uit de volgende wedstrijden:
Zaterdag 2 mei
• WDSF Open Adults Standaard
• WDSF Senioren 3 Standaard

De volgende 5 wedstrijden zijn...
2 & 3 mei: The Wooden Shoe - Noordhoek
9 & 10 mei: NADB NK Weekend - Almere
30 & 31 mei: NADB NK Weekend - Almere
19 & 20 september: Grote Prijs van Twente - Oldenzaal
3 & 4 oktober: Holland Master - Steenwijk
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

Wist je dat...
• Anthony van Egmond benoemd is in de NADB PD commissie?
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• We Allard Hans & Darja Bokhove mogen verwelkomen bij de Professionals Standaard?
• Doorplaatsingslijsten voortaan direct worden opgehangen zodra deze bekend zijn? En dat dit ook
geldt voor de finales?
• We voortaan ook uitgebreide timetables zullen publiceren?
• Je naam in het NK Programmaboekje komt als je je inschrijft voor 1 mei a.s.
• Onze Professionals net als de Adults ook de Engelse Wals en Quickstep als solodans laten zien in hun
finale op het NK?
• 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?
Deadline aanleveren teksten volgende nieuwsbrief: 15 mei
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