NADB Nieuwsbrief Nr 15 - 27 juni 2015

NADB Nieuwsbrief nr 15

27 juni 2015

Kwalificatie eis deelname NK 2016
De kwalificatie-eis voor deelname aan het NK 2016 is gesteld op vier
wedstrijden. De teller begint vanaf nu weer te lopen!
Voor meer informatie hierover, zie hoofdstuk 9 van het wedstrijdreglement.

Nederlandse Kampioenschappen mei
We hebben twee fantastische NK weekends achter de rug waarbij we in totaal maar liefst 631 Entries
hebben mogen noteren. En we hebben nog een derde weekend te gaan!
De NK commissie kan terugkijken op twee mooie evenementen maar het werk ligt niet stil. Er wordt
alweer volop gewerkt aan het volgende weekend. Noteer in de agenda:
• 31 oktober: NK Formatie en Showdance St en La. Beneluxkampioenschappen Senioren
• 1 november: Beneluxkampioenschappen Debutanten en Adults.
Hieronder een overzicht van de Nederlandse Kampioenen 2015 en de bijbehorende line-ups van het 2e NK
weekend:

NK Professionals Standaard
1. Jan-Willem Mostert & Kendra
Kraus
2. Peter Schapers & Edmée Bouwman
3. Allard Hans & Darja Bokhove

NK Adults Standaard
1. Ciccio Pecoraro & Jasmijn van
Jole
2. Wesley van Riel & Wies van Haaren
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3. Bas Willems & Jennifer McMillan
4. Danny van Zal & Patricia Bach
5. Bas Niezing & Aletta Oosterveld
6. Jody Schoonus & Kim de Haan
7. Martijn Habraken & Daniëlle Vreman

NK Senioren 1
1. Sietse de Ridder & Mariëlle
Leonupun
2. Rudy van Rooijen & Marina Moskvitina
3. Peter Aubel & Ira Koval
4. Roderik Mennens & Ruth van de
Moesdijk
5. Mark Kruidenier & Wendy Bosch
6. Osman & Renate Chalaby

NK Senioren 2
1. René Ewals & Ymke Lemmens
2. Ronny & Anne Romijn
3. Richard & Claudia Bruurmijn
4. Ronny & Anita ten Have
5. Willem & Christel Foppen
6. Martin & Jacqueline Hofmeijer
7. Roy van Uffelen & Geraldine Voost

NK Senioren 3
1. Bram & Ans Stelling
2. Ad & Truus Cuijpers
3. Rob & Charlotte Neuhaus
4. John Stam & Anita van Dijk
5. Dick & Edith van Starkenburg
6. Ferry & Margareth Kandouw
7. Jan Nathan & Christine Gall
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NK Senioren 4
1. Jaap & Marianne Willemstein
2. Peter & Phien Abbink
3. Cor & Hannie Zeeman
4. Thijs & Irma Jansen
5. Cor & Sophie Ronda
6. Cees & Janny van Tricht

Jeugdparen & interviews
Er waren ook diverse NKs bij onze jeugdparen. De line-ups van de kampioenen
in deze klassen vind je hier.
Tijdens dit 2e NK weekend had Hannie van der Geest, lid van de topsportcommissie, een interview met
Rick Mettes & Desiree Salentijn en Zoni Holzken & Medy Spier. Twee talentvolle paren die de basisdans
wedstrijden eerder deze maand op hun naam wisten te schrijven. Bekijk hier de interviews met de paren
en hun trainers!
Rick & Desiree: https://youtu.be/VECFThAbIWo
Zoni & Medy: https://youtu.be/V7YD5e8hM64

WDSF AGM Meeting 2015
Van 11 t/m 15 juni werd in Granada, Spanje de jaarlijkse Annual
General Meeting van de WDSF gehouden. Vanuit de NADB waren
we goed vertegenwoordigd met voorzitster Bernadette Kester en
vice-voorzitter Jeffrey van Meerkerk. Hierbij de belangrijkste
punten!
Voor de documenten behorend bij deze meeting verwijzen we graag naar
https://sportsorganisation.app.box.com/WDSF-AGM-2015.
Het WDSF Presidium introduceert 3 nieuwe of aangepaste reglementen:
1. Een nieuw WDSF dopingreglement;
2. Een nieuwe WDSF Code of Ethics;
3. De nieuwe WDSF Competition Rules;
Aan alle nationale federaties wordt gevraagd deze te implementeren. De NADB Topsport commissie (TC)
zal samen met de NADB Reglementen commissie (RC) deze nieuwe WDSF reglementen en richtlijnen
beoordelen en daar onze nationale (wedstrijd)reglementen en richtlijnen op aanpassen. Uiteraard wordt
iedereen hier tijdig over geïnformeerd.
- Het WDSF Presidium stelt voor om als onderdeel van de WDSF Vision 2020 een sectie "other dances" op
te nemen in de WDSF reglementen. De voorgestelde wedstrijd reglementen zullen gelden voor
wedstrijden uit de categorie "other dances" die onder WDSF vlag georganiseerd (gaan) worden. Deze
reglementen zijn gepresenteerd en aangenomen. Het internationaal Olympisch Committee ondersteunt
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deze ontwikkeling. Aan alle nationale Federaties wordt gevraagd deze verbreding ook op nationaal niveau
te gaan organiseren.
- De motie van het WDSF Presidium om de licentie van RDSU (de Russische Dance Sport Union, national
member body van WDSF) in te trekken, is door het WDSF Presidium omgezet. Deze motie houdt nu in dat
men gezamenlijk binnen een gestelde termijn wil komen tot een oplossing voor de problemen in Rusland.
RDSU, WDSF, het Russische Ministerie van Sport en een aantal andere Russische belanghebbenden (
voorname trainers, organisatoren en regionale vertegenwoordigers van danssport clubs) treden met elkaar
in overleg om tot eenheid te komen in Rusland. Er zijn hiervoor al basisafspraken gemaakt en vastgelegd.
Verdeeldheid zou niet alleen in Rusland, maar binnen het gehele internationale WDSF netwerk tot grote
problemen leiden.
- Zoran Plohl treedt terug als voorzitter van de WDSF Atleten-commissie. Zijn termijn zit er op. Ashli
Williamson neemt zijn positie over.
- Het WDSF PD Presidium implementeert een nieuw geautomatiseerd selectiesysteem om de jurypanels
voor EK, WK en Super Grand Prix samen te stellen. Dit zorgt voor een betere selectie van juryleden uit
verschillende landen en roulatie onderling. Zo zal een jurylid dat in 2015 een EK jureert voor een periode
van 2 jaar niet meer uitgenodigd worden voor een EK, WK of Super Grand Prix. Dit bevordert de
objectiviteit en transparantie.
- Het prijzengeld voor de PD Super Grand Prix en WK’s is verhoogd. De WDSF PD is internationaal
gegroeid en hierdoor ontstaat meer budget wat zo terug geïnvesteerd wordt in de PD paren.
- Lina Chatkeviciute is gekozen als nieuwe vertegenwoordigster van de PD in de Atletencommissie.

Beneluxkampioenschappen 2015
De Beneluxkampioenschappen 2015 vinden plaats op 31 oktober en 1 november in het
Topsportcentrum te Almere. In tegenstelling tot wat eerder op de wedstrijdkalender vermeld stond, zullen
de Senioren wedstrijden op de zaterdag gedanst worden. Senioren die zich al voor de zondag
ingeschreven hadden, worden vriendelijk verzocht zich opnieuw in te schrijven voor de zaterdag. Dit
gebeurt niet automatisch.

Verslag WK Under 21 Latin en EK Youth
Ballroom - door Stefan Cloudt & Eline
Cloudt
Het laatste weekend van April hebben wij deelgenomen aan het
WK Under 21 Latin en het EK Youth Ballroom in Moldavië. De
wedstrijden werden gehouden in een grote mooie zaal in
Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Het wandelingetje van
ons hotel naar de zaal kostte ons 5 minuutjes, en was heerlijk
in de warme zon. Alleen de stoepen waren wat minder
onderhouden, dus uitkijken waar je loopt!
De avond voor de wedstrijd hebben we heerlijk gegeten in een
lokaal restaurantje met live Moldaavse muziek. En toen was het
zaterdag, tijd voor het WK Under 21 Latin!
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Lees hier hoe het verder ging.

Foto met dank aan Margriet Cloudt

Nieuwe talentenstatussen
Met veel plezier kan de Topsportcommissie melden dat een aantal nieuwe Junioren A en Youth A paren op
basis van de uitslag van het NK bij het NOC*NSF een topsportstatus heeft gekregen:

Nationaal Talent
Maxim Soelman en Valerie Razankova
Dennis Teirlinck en Rozetta Kats

Belofte
Sjoerd van Rijn en Jordan Koene
Zoni Holzken en Médy Spier
Wij feliciteren de paren met deze beloning voor hun prestaties.

Afmelden voor wedstrijden
Vriendelijk verzoek aan alle dansers om je zo snel mogelijk af te melden
voor een wedstrijd wanneer je weet dat je niet kunt deelnemen. Dit is
zowel voor de NADB als voor de organisator belangrijk, i.v.m het opstellen
van de timetables, het bestellen van prijzen enz.
Je kunt je via MyNADB afmelden tot de donderdagavond (22:00 uur) voor
de wedstrijd. Daarna kan het alleen nog door een mail te sturen naar:
afmelden@nadb.eu

Studentendanscommissie
Even voorstellen... In juni 2015 is een nieuwe commissie, de studentendanscommissie, opgericht. Dit
omdat er veel studenten zijn die stijldanslessen volgen en aan vele dansactiviteiten meedoen. Het is een
enthousiaste groep die dansen erg leuk vindt, maar nog niet alle ins & outs weet van de danswereld.
De commissie zal hier als coördinator en begeleider optreden. Maar ook als luisterend oor om de wensen
en ideeën van studentendansers om te zetten naar concrete plannen en activiteiten.
Commissieleden zijn: Hem Spilker, Frank Halfwerk en Leonie Borneman.

NADB On Golf Tour - door Cees
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Boutkan
Inmiddels 3 seizoenen geleden zijn we een golfdag
opgestart voor NADB trainers, coaches, dansers. Dit werd
met enthousiasme ontvangen en inmiddels heeft zich een
vaste kern gevormd van zo'n 15 à 20 personen voor deze,
in principe, maandelijks terugkerende golfdag. In de
vakantieperiode, juli en augustus lassen we altijd een korte
pauze in en in september wordt dan draad weer opgepakt. Er wordt altijd op verschillende banen
gespeeld, dit om een goede spreiding te krijgen over het land. De deelnemers komen uit het gehele land
en trotseren voor deze super gezellige dag vaak lange ritten om erbij te zijn.
Lees hier verder.

Gepromoveerd!
Sinds 22 mei zijn de volgende paren gepromoveerd. Van harte gefeliciteerd allemaal!
Brian van Riel & Manon ter Heide

Edwin Bakker & Tea Hof

Henri Eikens & Lianne Eikens

Mark Reinnink & Iris Hoffman

Erwin van Dam & Daniëlle Beek

Richard van Woud & Laura van der Woerd

Timo Stavorinus & Sanne van Rijn

eon Cissen & Ajla Karabegovic

Bas Diphoorn & Denise Dols

Bart van Nistelrooij & Iris van Vlijmen

Jeffrey van Os & Ellis Bijl

Jeroen Valster & Sylvia Boonmann

Tim Spruijt & Daphne Wijnen (2x)

Nathan van Breugel & Veralinde Vrijhof

Collin Wagenmakers & Melissa van VeendendaalThom Greven & Marrit van den Dungen (2x)
Jelle Goubet & Noah-Maria Katzenbauer

Uitzendingen

6 of 8

NADB Nieuwsbrief Nr 15 - 27 juni 2015

12-07-2015 – WDSF World Championships Senior II Rimini, Italië.
René Ewals en Ymke Lemmens
Ronny en Anne Romijn

12-07-2015 – WDSF European Championships Youth Standard Rimini, Italië
Stefan Cloudt en Eline Cloudt

05-09-2015 - WDSF World Championships Senior I, Praag, Tsjechië
Sietse de Ridder en Mariëlle Leonupun
Rudy van Rooyen en Marina Moskvitina

05-09-2015 – WDSF World Championships 10 Dance Adults Chengdu, China
Frank Zegels en Laura Jottay

06-09-2015 – WDSF World Championships Showdance Standard Chengdu, China
Kurt Findhammer en Elianne Verbiest
Roeland Schelfhout en Fauve Kessels

De volgende 5 wedstrijden zijn...
19 & 20 september: Grote Prijs van Twente - Oldenzaal
3 & 4 oktober: Holland Masters - Steenwijk
31 oktober/1 november: NK Formatie & Benelux Kampioenschappen Almere
14/15 november: Holland Tulip Dance Classic - Ermelo
28 november: Pepernoten Cup - Den Haag
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

Wist je dat...
• Op 28 juni de eerste bondsraadvergadering met de gloednieuwe bondsraad plaatsvindt? Je vindt de
namen van alle bondsraadleden hier.
• De wedstrijdkalender voor 2016 inmiddels ook online staat? Bekijk deze hier door op 2016 te klikken.
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• Alle Senioren 4 wedstrijden in Noordhoek op 2/3 mei zijn aangemerkt als rankingwedstrijd?
• Wij regelmatig op zoek zijn naar vrijwilligers? Kijk hier voor een overzicht van alle vacatures.
• 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, organisatoren, vrijwillgers 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: 18 juli
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