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Vervolg Back2Basic
De eerste drie trainingen van Back2Basic waren een groot succes! Diverse dansers (ook solo!) van
Juveniles tot Senioren, van Debutanten tot Hoofdklasse hebben zo aangegeven zich extra te willen
verdiepen in de basics. We zijn blij met de enthousiaste reacties en gaan dus door! De volgende
trainingen staan al gepland:

Iedereen is van harte welkom op elke training: kies de regio/datum die voor jou het beste uitkomt:
• 18 oktober - Megaplaza Starlight, Binckhorstlaan 135, Den Haag
• 8 november - Dansschool Van de Stroet, Kleine Oever 16, Meppel
• 29 november - Dansschool Rosmalen, Berlicumseweg 8a, Rosmalen
Schema:
10:00 - 11:30 Standaard
12:00 - 13:30 Latin
De kosten voor deelname zijn € 15,00 per persoon voor 3 uur les in Standaard en Latin. Als je deze serie
van drie allemaal bezoekt, krijg je € 5,00 korting.
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Debutantenparen die bij het NK 2015 in de top 12 zijn geëindigd, betalen € 10,00 per persoon. De paren
die dit betreft hebben bij de start van B2B persoonlijk een bericht ontvangen. Ook voor deze groep geldt
de € 5,00 korting wanneer alle drie de trainingen bezocht worden.
Trainers/coaches/juryleden gratis!
Trainers/coaches/juryleden die lid zijn van de NADB en in het bezit van een geldige licentie krijgen gratis
toegang tot de trainingen. Jullie zijn van harte welkom om te zien waar we als NADB met de paren aan
werken. Door onze krachten te bundelen, kunnen we samen het niveau in Nederland verbeteren.
Aanmelden?
Stuur uiterlijk de vrijdag voor de trainingsdatum een e-mail naar hannie.van.der.geest@nadb.eu om je
aan te melden!
Clara Lamar, Julie Fryer, Marcel Keijzer, Herman Lak en Jan Zwijsen zijn er klaar voor!

Verslag Back2Basic - Jeroen Keiren & Malou Hermkens
Willen jullie een stukje schrijven over de B2B training? Natuurlijk willen we dat! Toen de NADB
aankondigde om dit seizoen trainingen te gaan verzorgen die voor iedereen toegankelijk waren, werden
we erg enthousiast. Toen we hoorden dat het ook nog eens basic trainingen zouden worden, konden we
niet wachten op de eerste data.
Wij hadden ons ingeschreven voor de training bij Danscentrum Zwijssen in Oss. Op 6 september om 10
uur ’s morgens liepen we binnen bij de dansschool, en we zagen direct dat er een grote opkomst was. De
trainers van de dag waren Herman Lak voor het standaard gedeelte en Jan Zwijssen voor het latin
gedeelte.
Lees hier verder.

Verslag WK Senioren 1 - Sietse
de Ridder & Mariëlle Leonupun
Zaterdag 5 September mochten wij, Sietse en
Mariëlle, samen met Rudy en Marina Nederland
vertegenwoordigen op het WK Senioren 1 in
Praag. 50 paren uit 29 landen werden één voor
één voorgesteld in een uitverkocht en prachtig
theater.
Al meteen in de eerste ronde werd het duidelijk dat het hier om een Wereld Kampioenschap ging, en
werden de paren om het hardst aangemoedigd. Tsjechië was overduidelijk favoriet, maar ook het
Italiaanse paar had een bus vol supporters meegenomen. Onze trainer, Robert Bogaart, en Chantal
Bogaart-Melet, deden hun uiterste best om boven het gejuich uit te komen. En met resultaat, want zowel
wij als Rudy en Marina mochten ook een tweede ronde dansen. Helaas eindigde ons avontuur in deze
ronde, en mochten wij vanaf de tribune de wedstrijd verder aanschouwen. De titel ging uiteindelijk naar
Christian en Elena Bono uit Italië, maar let op, ze zijn nog lang niet van ons af!
Bedankt NADB, voor deze super mooie ervaring
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Beneluxkampioenschappen & NKs
Formatie / Showdance / Equality
Op 31 oktober en 1 november wordt het Topsportcentrum in
Almere weer omgevormd tot een prachtige danszaal met een
waar spektakel aan verschillende wedstrijden. Niet alleen
vinden dat weekend de Beneluxkampioenschappen Standaard
en Latin plaats in alle categorieën, ook zullen dit weekend de
formatieteams, showdance paren en equality paren strijden
om de Nederlandse titel.
Ook wordt er weer een mooi programmaboekje samengesteld.
Wil je zeker weten dat jouw naam hier ook in komt te staan,
schrijf je dan snel in!
Klik op de convocatie hiernaast voor meer informatie.
Let op, tijdens de Beneluxkampioenschappen wordt
géén basisdans gedanst!

NADB Vrijwilligers geven de pen aan... Marcel Vos
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kennis gemaakt met Désirée Smits. Zij
heeft de pen doorgegeven aan Marcel Vos.
Wie ben je en wat doe je bij/voor de NADB?
Ik ben Marcel Vos, 29 jaar en in mijn dagelijkse leven ben ik een gymleraar
in het basis- en speciaal onderwijs. Sinds juni ben ik projectbestuurder voor
de NADB geworden en ga ik het komende jaar aan de gang met de portefeuille sportparticipatie.
Wat hoop je met deze functie te bereiken?
Als gymleraar wil ik graag elk kind in beweging brengen en houden. Ons lichaam hebben we ons hele
leven nodig om goed te kunnen voortbewegen. Het is dan ook van essentieel belang dat je plezier vindt in
datgene wat je beweegt. Voor mij is dat al 13 jaar lang dansen en ik zou heel graag deze passie willen
delen met iedereen. Gelukkig zien we in Nederland al veel initiatieven om kinderen, maar ook andere
doelgroepen aan het dansen te krijgen. Met mijn functie hoop ik een mooi aandeel te kunnen leveren in
een goede en stabiele sportparticipatie. Door te communiceren, verbinden en uit te voeren wil ik meer
mensen aan het dansen krijgen en houden.
Vraag van Désirée voor Marcel: Welke dans gerelateerde droom hoop je ooit nog te
verwezenlijken?
Zo lang ik leef wil ik graag met dansen bezig zijn. Naast dat het fysiek goed voor me is, zorgt het dansen
ook voor mooie ontwikkelingen op het persoonlijke vlak.
Aan wie geef je de pen door en heb je een specieke vraag voor die persoon?
Ik geef graag de pen door aan Jeroen Keiren. Hij is jong, een danser en vers gekozen in de bondsraad.
De speciale vraag die ik graag aan Jeroen wil stellen, “Wanneer kwam het dansen voor jou in je leven?”
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Verslag WK Youth - Rimini - door Stefan
Cloudt & Eline Cloudt
In juli kwamen wij aan in een enorm spektakel! De IDSF
(Italian Dance Sport Federation) dans kampioenschappen,
met onder andere de WDSF Youth & Seniors-2 Standard
World Championships. Het inchecken leek wel als op een
vliegveld! Maar dat kwam door de vele verschillende zalen
met veel verschillende dansen naast stijldansen zoals hiphop, breakdance en electric boogie. Het
dansevenement duurde zelfs een hele hele week, van maandag t/m zondag.
En in dat grote complex mochten wij ons WK Youth Standaard dansen, wat een sfeer!
Lees hier verder.

Cursus Scrutineren
Lijkt het je leuk om scrutineer te worden bij de NADB? Dan is dit je
kans! Binnenkort start de nieuwe cusus onder begeleiding van onze
Sportsdirector Robert van Halder. Het is een schriftelijke cursus met
als afsluiting een examen.
De cursus is gratis voor leden van de NADB. Ben je geen lid, dan
betaal je € 50,00. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar
sportsdirector@nadb.eu

Vacature Bestuurslid Top- en Wedstrijdsport
Helaas zit de bestuurstermijn van Hannie van der Geest er in november op en
zullen wij dus op zoek moeten naar een vervanger voor de functie van
Bestuurslid Top- en Wedstrijdsport. De vacature staat inmiddels op de site en
is ook hier te downloaden. Wie durft deze pittige uitdaging aan? We horen
graag van je! Reacties mogen gemaild worden naar bondsbureau@nadb.eu

PD Commissie: Herman Lak vervangt Chantal
Bogaart
Vanwege haar drukke baan heeft Chantal Bogaart haar functie als secretaris
van de PD Commissie helaas moeten neerleggen. Gelukkig hebben we in
Herman Lak een goede vervanger gevonden voor deze functie en we heten
hem dan ook van harte welkom in de PD Commissie.
De samenstelling van de PD Commissie is nu als volgt:
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• Cor v.d. Stroet , voorzitter
• Robert Bogaart, vice – voorzitter
• Herman Lak, secretaris
• Anthony van Egmond, penningmeester

Nieuw lid Communicatiecommissie: Celeste
Koenen
Celeste Koenen is het nieuwste lid van de Communicatiecommissie. Zij zal
zich met name gaan bezighouden met het leggen van contacten met de
landelijke media, het maken van een perskit en het versturen van
persberichten. Daarnaast zullen jullie haar, samen met de andere leden van
het communicatieteam (Ciccio Pecoraro, Patricia Groenewegen en Geraldine
Voost) regelmatig tegenkomen op wedstrijden. Celeste danst zelf Latin in de
A-klasse bij de Adults.

Uitzendingen
3 oktober 2015 - WDSF EK Formation Standard - Elblag, Polen
DSV Dance Impression
DSV D-Sync'd
10 oktober 2015 - WDSF WK Youth Latin - Chisinau, Moldavië
Maxime Soelman & Valeria Razankova
31 oktober 2015 - WDSF WK Under 21 10 Dance - Riga, Letland
Ramon Slot & Michelle Veenstra

De volgende 5 wedstrijden zijn...
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
12 & 13 december: Christmas Challenge Trophy - Oldenzaal
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!
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Wist je dat...
• De PD Wedstrijdkalender recentelijk een kleine update heeft gehad?
• Voormalig Nederlands Kampioen Senioren 1 Latin Xander van Kempen samen met meervoudig
Nederlands Kampioene Kunstschaatsen Manouk Gijsman de winnaar was van Dancing with the Alphense
Stars 2015?
• 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 oktober
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