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Back2Basic van start!
Onlangs heeft de NADB Back2Basic geïntroduceerd. Deze
workshops zijn bedoeld om de individuele basiskwaliteiten
van de dansers te verhogen. Het eerste Back2Basic weekend
in Hoogvliet was een groot succes! Dit kwartaal volgen er
nog 2 gelegenheden om mee te doen:
• Zondag 6 september in Oss
• Zondag 13 september in Zwolle
Meer informatie vind je hier.

SRN Studiedag
Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN) organiseert op dinsdag
29 september a.s. een bijeenkomst voor juryleden en andere
gediplomeerde belangstellenden die meer informatie over het
rolstoeldansen willen hebben.
Deze dag is bedoeld voor iedereen die al eerder als jurylid bij een
rolstoeldanswedstrijd betrokken is geweest, of die in de toekomst
graag betrokken zou willen worden. Ook dansleraren die
belangstelling voor het rolstoeldansen hebben, kunnen instappen.
Programma:
•
•
•
•
•
•

De laatste (nationale en internationale) ontwikkelingen binnen het rolstoeldansen
Classificatie en jureren
Basistechnieken en rolstoelvaardigheden
Basic routine in Samba, Cha Cha en Rumba
Wiel- en voetwerk
Wat verder ter tafel komt

Voor meer informatie en de aanmeldingsprocedure zie dit document.

Nummer 2 in de WDSF World Ranking: Bram &
Ans Stelling
Nadat ze in februari al vice-wereldkampioen werden in de Senioren IV
klasse, hebben Bram en Ans Stelling nu ook de tweede plaats in de
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WDSF World Ranking in deze klasse bereikt.
Van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!

Foto: Rob Ronda Fotografie

NADB Vrijwilligers geven de pen aan...
Désirée Smits
Een nieuwe rubriek in de NADB nieuwsbrief! Om jullie kennis
te laten maken met de vele NADB vrijwilligers vragen we
iedere nieuwsbrief één vrijwilliger om zich voor te stellen en
vervolgens de pen door te geven aan een andere vrijwilliger.
De allereerste vrijwiliger die we aan jullie willen voorstellen is
Désirée Smits.
Wie ben je en wat doe je bij/voor de NADB?
Ik ben Désirée Smits, 28 jaar en werk als jurist bij Eiffel. Naast mijn passie voor dansen ben ik dol op
regels en het recht. Tijdens mijn rechtenstudie heb ik mij onder andere gespecialiseerd in het sportrecht.
Naast dat ik samen met mijn lieftallige vriend in de Adults A-klasse Standaard dans, ben ik ook voorzitter
van de Reglementscommissie.
Wat hoop je met deze functie te bereiken?
De NADB en de WDSF kennen een veelzijdigheid aan reglementen en codes. Deze regels en voorschriften
moeten voor iedereen helder en duidelijk zijn. Op die manier weet iedere ieder lid van de NADB welke
rechten en plichten hij/zij heeft. Wij bekijken de huidige reglementen en proberen deze waar we kunnen
en waar noodzakelijk te verduidelijken. Maar we kijken ook of reglementen kloppen. Daarnaast zijn we
een adviserende commissie voor de Bondsraad. Verduidelijking en structuur in de reglementen en statuten
dat is wat ik hoop te bereiken.
Wat is je mooiste dansherinnering?
Deze vraag vind ik erg lastig. Ik heb namelijk vele mooie dansherinneringen. Ik denk dat de mooiste
dansherinnering die ik heb ook tevens de oudste dansherinnering is die ik heb. Als vijfjarig meisje was ik
al gek op muziek en bewegen op muziek. Tijdens een groot familiefeest heb ik de hele avond rondjes
staan draaien op de dansvloer. Mijn ouders kregen me met geen mogelijkheid van de dansvloer af. Dat
was de plek waar ik wilde zijn, de plek waar ik me thuis voelde. Tot op de dag van vandaag is dat gevoel
hetzelfde. Op de dansvloer voel ik me thuis. Ik hou van dansen en geniet er elke keer weer intens van. Na
die ene avond was het voor mijn ouders duidelijk: Ik ging op dansles. En nu 23 jaar later dans ik nog
steeds! En ik hoop dat dit altijd zo zal blijven!
Aan wie geef je de pen door en heb je een specifieke vraag voor die persoon?
De pen geef ik door aan Marcel Vos. Menig danser zal hem kennen, maar veel dansers ook niet. Een
goede gelegenheid voor deze projectbestuurder om hier verandering in te brengen... De specifieke vraag
die ik hem zou willen stellen is: Welke dans gerelateerde droom hoop je ooit nog te verwezenlijken?
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Dansersbijeenkomsten
We overwegen om weer een dansersbijeenkomst te organiseren. We willen deze dag zo nuttig mogelijk
laten zijn, zowel voor jullie als voor ons. Ook willen we deze dag graag organiseren op een moment dat
voor iedereen goed uitkomt. Laat ons dus weten wat jullie mening hierover is en beantwoord de drie
vragen in deze enquête.

Holland Masters 2015
Op 3 & 4 oktober is het Rabo Theater De Meenthe in
Steenwijk weer het middelpunt van veel dansers uit de hele
wereld. Tijdens deze 24e editie zullen Amateurs, Debutanten,
Senioren en Rolstoeldansers hun krachten meten in sportieve
WDSF, NADB en SRN danswedstrijden.
Programma:
• Zaterdag 3 oktober: SRN Wheelchair Masters, WDSF Open
Adults & Senioren I Latin, WDSF Open Senioren I & III,
NADB Senioren I Deb, Ba, A, II B, A, Hfd & III A
• Zondag 4 oktober: NADB Debutanten 3, 2, 1, NADB Adults
C, B, A Standaard, WDSF Open Adults, Senioren II & Senioren
IV Standaard, NADB Masters, C, B, A Latin
Voor meer informatie: www.hollandmasters.com of klik op de
convo hiernaast.

Rolstoeldansen in Stuttgart
Tijdens de afgelopen German Open Competition (GOC) in Stuttgart stond voor de eerste keer
rolstoeldansen op het programma. Bij het internationale jurypanel waren ook 2 Nederlandse juryleden:
Corrie van Hugten en Gina Sepp.
Besloten is om volgend jaar (30e editie!) een vervolg te geven aan deze nieuwe ingevoerde klasse.

Foto: Rob Ronda Fotografie
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De NADB ICT Commissie stelt zich voor
Omdat het systeem en netwerk van de NADB steeds groter en
complexer werd, is besloten om een ICT commissie samen te
stellen die hier ondersteuning en advies over kan geven. In de
ICT Commissie zijn de volgende personen benoemd:
• Robert van Halder
• Gilbert van den Andel
• Martijn Habraken
• Ron Verbossen
In dit document stellen zij zichzelf voor en lichten ze hun doelstellingen toe.

Jureren 2.1.1.
De WDSF is al ruim 5 jaar bezig met de ontwikkeling van een
innovatief jureersysteem waar de paren niet langer worden
vergeleken met een ander paar, maar waar ze beoordeeld worden
op hun individuele capaciteiten als danspaar. Dit systeem zorgt voor
een objectieve, transparante en begrijpelijke jurering.
Een mooie uitleg over de meest recente versie, kun je vinden op pagina 4,5 (Duits) 8 en 9 (Engels) in het
nieuwe WDSF Magazine.
Op dit moment wordt het systeem alleen nog gebruikt vanaf de kwartfinale op EK's, WK's en GrandSlams
bij de Adults, maar de bedoeling is dat het in de toekomst steeds verder wordt uitgerold!

Wedstrijdreglement en
Organisatorenreglement
Het bestuur heeft, na zorgvuldig overleg met diverse partijen,
besloten om met ingang van 15 augustus 2015 een aantal
wijzigingen door te voeren in het Wedstrijdreglement.
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Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en een link naar het reglement zijn terug te vinden op:
http://www.nadb.eu/nieu…/aanpassing-wedstrijdreglement-9587/
Nieuw is het Organisatorenreglement. Dit is tot stand gekomen in overleg met de organisatoren en gaat in
per 1 september 2015. Je kunt het hier bekijken.

Debutanten opgelet!
Eén van de aanpassingen in het wedstrijdreglement is de nieuwe benaming van de Debutanten klassen bij
de Adults. Deze zijn als volgt gewijzigd:
•
•
•
•
•

De
De
De
De
De

huidige
huidige
huidige
huidige
huidige

Debutanten
Debutanten
Debutanten
Debutanten
Debutanten

2
3
4
5
6

zal
zal
zal
zal
zal

Debutanten
Debutanten
Debutanten
Debutanten
Debutanten

1
2
3
4
5

worden
worden
worden
worden
worden

genoemd
genoemd
genoemd
genoemd (alleen regio)
genoemd (alleen regio)

Audities Holland's got Talent
Voorgaande seizoenen hebben we al diverse van onze dansers op TV zien verschijnen en niet zonder
succes! Binnenkort start Holland's Got Talent alweer met het 6e seizoen. Is dit jouw jaar? Meld je dan snel
aan via www.rtl.nl/hollandsgottalent

Uitzendingen
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
Roeland Schelfhout en Fauve Kessels
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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...
• De rankingkalender onlangs is bijgewerkt?
• Je oude nieuwsbrieven kunt teruglezen in het archief?
• 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: 20 september
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