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Bondsvergadering 8
november a.s.
Zondag 8 november vindt de volgende
vergadering van de NADB Bondsraad
plaats. Alle stukken, waaronder
voorstellen voor wijzigingen in het
algemeen reglement, de contributie en
licentiestructuur & de begroting en het
jaarplan van 2016 zijn in te zien op de
website via deze link.

DSV Dance Impression 4e
op het EK Formatie
Standaard
Wij zijn reuze trots op het feit dat
formatieteam DSV Dance Impression een
prachtige 4e plaats heeft behaald op het
EK Formatie Standaard in Polen!
Wil je hun show in levende lijve zien? Ze
doen mee met het NK Formatie op
zaterdag 31 oktober in Almere en jullie
zijn van harte welkom!
Lees hieronder het persbericht dat het team daar zelf over stuurde:

Nieuwe kür "Imagine" haalt vierde plek op EK
"Dit hadden we nooit durven dromen. Ja we hadden vertrouwen in de nieuwe kür en in het team, maar
dan gelijk vierde van Europa worden met zulke punten en zo dicht bij de nummer drie... Fantastisch!" zegt
Kurt Findhammer, samen met Eilanne Verbiest trainer van het Hoornse ballroomformatieteam. Met dit
resultaat evenaart het team de beste Nederlandse prestatie in 20 jaar. "En dat hebben we natuurlijk ook
geweldig gevierd", vult de trotste trainer aan.

Lees hier verder.

Beneluxkampioenschappen & NKs
Formatie / Showdance / Equality
Over de aanstaande Beneluxkampioenschappen doen een
aantal Broodje Aap verhalen de ronde die we graag even uit
de wereld helpen:
“De Benelux wedstrijden zijn er alleen voor de
hoofdklasses”
Absoluut niets van waar, alle debutanten, C, B en A klassen
hebben gewoon hun eigen wedstrijd.
“Senioren mogen maar in 1 leeftijdscategorie
meedansen”
De Benelux wedstrijden verschillen hierin niet van de reguliere
wedstrijden en dus is dansen in meerdere leeftijdscategorieën
gewoon toegestaan.
“Op de Benelux kun je geen promotiepunten halen”
Klopt niets van, in alle klasses waar normaal gesproken promotiepunten te behalen zijn, kunnen ook op
deze wedstrijd gewoon punten behaald worden.
“De toegangsprijs voor de Benelux is € 18,50”
Dat is wat te kort door de bocht. Alleen de deelnemers aan de diverse NK’s betalen € 18,50. Ben je
toeschouwer of doe je mee aan de Benelux kampioenschappen dan betaal je maar € 15,00. Onze jongste
deelnemers, de Juveniles betalen zelfs maar € 7,50.
“Als je de vloerplaatsen van € 25,00 bestelt, moet je apart je deelnemersgeld nog betalen”
Nee hoor, voor dit bedrag zit er ook je toegang en je deelname aan de wedstrijd bij in!
Nu al deze fabeltjes de wereld uit zijn, willen we jullie heel veel succes en plezier wensen op de NKs en
Beneluxkampioenschappen komend weekend!

NADB Vrijwilligers geven de pen aan... Jeroen
Keiren
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kennis gemaakt met Marcel Vos.
Hij heeft de pen doorgegeven aan Jeroen Keiren.
Wie ben je en wat doe je bij/voor de NADB?
Ik ben Jeroen Keiren, 29 jaar, en in het dagelijks leven universitair
docent informatica aan de Open Universiteit. Samen met mijn partner,
Malou, dans ik wedstrijden in de Cklasse standaard, en verder nemen

we regelmatig deel aan WDSF wedstrijden in binnen en buitenland.
Sinds mei van dit jaar ben ik lid van de bondsraad.
Wat hoop je met deze functie te bereiken?
Nu de NADB een democratiseringsslag maakt, is het belangrijk dat alle
geledingen binnen de bond vertegenwoordigd zijn. Als Cklasse danser
wil ik langs deze weg zorgen dat ook de stem van lagere niveaus
gehoord wordt binnen de bond. Ik hoop op deze manier een bijdrage te
kunnen leveren aan een prettig wedstrijdklimaat: een goede
organisatie, heldere communicatie, en, hopelijk, het behoud van het
huidige deelnemersveld met toenemende aantallen deelnemers in de
toekomst.
Vraag van Marcel voor Jeroen: Wanneer kwam het dansen voor jou in je leven?
Dansen kwam voor het eerst in mijn leven toen ik Malou leerde kennen; ze danste al wedstrijden bij de
BRADO. Na een aantal jaren aan de zijlijn ben ik ongeveer 6 1/2 jaar geleden gestart met een basiscursus.
Op dat moment ben ik besmet geraakt met het dansvirus. Vijf jaar geleden besloten Malou en ik om te
proberen samen te gaan dansen, waarna we ook snel met wedstrijddansen zijn gestart. Vanaf dat
moment is dansen niet meer weg te denken uit mijn leven.
Aan wie geef je de pen door en heb je een specieke vraag voor die persoon?
Ik geef de pen door aan Cees Boutkan. Cees is een ervaren, graag gezien jurylid, organisator van Tilburg
Moves, en ambassadeur van de NADB. De vraag die ik aan Cees wil stellen is: "Wat doe je zoal als
ambassadeur van de NADB?"

Subsidieregeling Sportaccomodaties
Er is een Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame

energie sportaccommodaties die mogelijk ook voor
dansscholen/verenigingen interessant kan zijn. Deze
subsidieregeling is op 1 september 2015 gepubliceerd in de
Staatscourant. Aanvragen voor subsidie kunnen vanaf 4
januari 2016 ingediend worden.
Meer informatie vind je hier!

Facebook groep voor Debutanten
Op Facebook hebben we een groep aangemaakt om onderwerpen te
bespreken die vooral voor debutanten van belang zijn. Uiteraard kunnen
jullie hier zelf ook dingen in posten!
Nodig dus vooral ook andere debutanten paren uit om lid te worden van

deze groep! Je vindt de groep hier!

Debutanten 4 wedstrijden
Om ook regiodansers en studentendansers kennis te laten maken met het
landelijke wedstrijdcircuit is besloten om op een aantal aankomende wedstrijden
een laagdrempelige Debutanten 4 klasse te organiseren:
• Holland Tulip Dance Classic: 15 november 2015
• Christmas Challenge Trophy: 13 december 2015
• NADB Winter Trofee: 24 januari 2016
• De Danser: 12 maart 2016
• NK Debutanten: mei 2016

Verslag WK Showdance 2015 in Chengdu 
door Roeland Schelfhout & Fauve Kessels
Op 6 september 2015 vertegenwoordigden Fauve Kessels en
Roeland Schelfhout de NADB op het WK Showdance te Chengdu
met hun zeer persoonlijke show Our World. Fauve geeft
daarvan een impressie:
"Eindelijk was het zover; ons grote avontuur ging nu echt
beginnen. Na de kwalificatie, heel veel trainen en een aantal
demonstraties tijdens sponsorevenementen in onze eigen
dansschool stapten we eindelijk op het vliegtuig naar China om
met Our World mee te gaan doen aan het
wereldkampioenschap.
Lees hier verder.

Foto: Piet Rullens

Enqûete Dansersbijeenkomsten
Uit de antwoorden op de enqûete bleek dat de voorkeur uitgaat

naar het organiseren van een dansersbijeenkomst op een
zaterdag of zondag waarop geen wedstrijden gedanst worden
in januari of in maart.
De Topsportcommissie gaat hiermee aan de slag. Bedankt voor
jullie input!

Holland Tulip Dance Classic  14 & 15 november  Ermelo
Met naast de Senioren, Debutanten en Adults wedstrijden ook het NK PD Showdance, NK Student/Teacher
Latin American en PD wedstrijden Latin & Standaard. Op zaterdag vindt bovendien nog het NK GKlasse
plaats, ook een hele belevenis!

Promoties sinds 31 mei
De volgende paren zijn gepromoveerd sinds 31 mei j.l. Allen van harte gefeliciteerd en veel succes in jullie
nieuwe klasse!
Erwin Vliegen & Charlotte Schoonbrood

Michel Luiten & Anja Sloot

Wytse Posthumus & Ellen Sprenkeling

Erik de Lange & Meike Wesselink

Pim Agterberg & Esther Verloop

Brian van Riel & Manon ter Heide

Jame Groeneveld & Lesley Groeneveld

Jeffrey van Os & Ellis Bijl

Rick Lanting & Iris van Beek

Timo Stavorinus & Sanne van Rijn

Jelle Goubet & NoahMaria Katzenbauer

Rob Versteeg & Debby van Dijk

Fabio Pecoraro & Nynke van Erven

Richard van Wous & Laura van der Woerd

Wietse Brouwer & Anne Merkus

Leon Cissen & Alja Karabegovic

Collin Wagenmakers & Melissa van Veenendaal Mitchell Snoek & Judith van Heck
Roel Keulen & Britt Meuwissen

Bart Dirven & Birthe Lagendijk

Bas Diphoorn & Denise Dols

Jeroen Valster & Sylvia Boonmann

Koen van der Hoek & IzaBeau Okkinga

Thom Greven & Marrit van den Dungen

Nathan van Breugel & Veralinde Vrijhof

Henri Eikens & Lianne Eikens

Uitzendingen
31 oktober 2015  WDSF WK Under 21 10 Dance  Riga, Letland
Ramon Slot & Michelle Veenstra
7 november 2015  WDSF World Cup 10 Dance  Usti nad Lambem, Tjechië
Stefan Cloudt & Eline Cloudt
7 november 2015  WDSF World Cup Latin  Salsamaggiore, Italië
Frank Zegels & Laura Jottay
14 november 2015  WDSF European Cup Standard  Vila Nova de Familicao, Portugal
Ciccio Pecoraro & Jasmijn van Jole
21 november 2015  WDSF WK Latin  Wenen, Oostenrijk
Frank Zegels & Laura Jottay
Tim Puts & Peia PrawiroAtmodjo

De volgende 5 wedstrijden zijn...
31 oktober & 1 november: NK Formatie/Showdance/Equality & Benelux
Kampioenschappen  Almere
14 & 15 november: Holland Tulip Dance Classic  Ermelo
28 november: Pepernoten Cup  Den Haag
12 & 13 december: Christmas Challenge Trophy  Oldenzaal
9 & 10 januari 2016: Dance to Impress  Wognum
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

• Wij regelmatig op zoek zijn naar vrijwilligers? Kijk hier voor een overzicht van alle vacatures.
• Alle dansers, organisatoren, vrijwillgers, juryleden enz. stukken mogen aanleveren voor deze
nieuwsbrief? Mail communicatie@nadb.eu voor meer informatie!
• En als je ideeën of suggesties hebt voor de nieuwsbrief we dat ook graag horen?
Deadline aanleveren teksten volgende nieuwsbrief: 17 november

