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Van onze voorzitter
Namens het gehele NADB bestuur wil ik graag
alle dansers, vrijwilligers, trainers, coaches,
officials en aangesloten dansschoolhouders en
danssportverenigingen bedanken voor een mooi
en sportief dansjaar. In 2015 hebben we met
elkaar mooie stappen gezet in het verder
democratiseren van de bond. Dit betekent dat
dansers via een directe vertegenwoordiging in de
bondsraad ook stemrecht hebben gekregen en zo
mede richting geven aan de koers van de NADB.
Naast enkele mooie sportieve hoogtepunten is dit
een grote mijlpaal die we met ondersteuning van
het NOC*NSF hebben weten te realiseren.
Ook in 2016 gaan we ons inzetten voor onze mooie NADB. Iedereen hele fijne feestdagen gewenst en
graag tot in 2016!
Hartelijke groeten, Jeffrey van Meerkerk

Verslag WK Adults Standaard - door Wesley van
Riel en Wies van Haaren
Vrijdagmiddag vlogen we naar Vilnius toe om nog een rustige avond te
hebben voordat het WK startte. Het WK was op 5 december,
sinterklaasavond! Kort voor wij vlogen kwamen we achter een groot
cadeau, onze moeders gingen mee naar het WK! Toen we op het
vliegveld aankwamen in Vilnius, stond er direct al een auto voor ons klaar
die ons naar het hotel bracht. Snel kwamen we in het nette hotel aan,
waar we onszelf direct aan de balie konden melden om de inschrijving
compleet te maken. Daarna nog een lekker hapje gegeten in een
winkelcentrum in de buurt en gezellig met de moeders een drankje
gedaan. Vervolgens zijn we lekker onder de wol gegaan.
De volgende ochtend zijn we opgestaan en hebben we ons klaargemaakt voor de wedstrijd. Voor het eerst
waren we samen 15 minuten te vroeg klaar. Alles liep vlekkeloos, lekker ontbijtje naar binnen gewerkt met

1 of 10

NADB Nieuwsbrief Nr 21 - 24 december 2015

de Zwitserse deelnemers. Om kwart voor 11 stond de bus klaar en zijn we richting de zaal gereden. Na
het indansen begon rond half 2 de eerste ronde. De ronde verliep goed, wij waren tevreden, maar wilden
in de volgende ronde nog proberen een schepje erbij te doen.
Dat ging zeker! Wij waren in de tweede ronde een stuk sterker en voor ons gevoel liep de ronde als een
trein. Aan het eind van de quickstep beseften we onszelf dat het de laatste officiële wedstrijd van Wiesley
was. In dit weekend heeft Wies besloten er een definitieve punt achter te zetten. Na de laatste dans
genoten we nog bewust van een goed georganiseerde wedstrijd met een goede sfeer.
Daarna zijn we nog tot en met de finale gebleven een spannende maar erg mooie wedstrijd om te zien.
De zaal zat vol met enthousiaste mensen. Kortom een super evenement om nooit meer te vergeten.

Contributie & Licenties 2016
Het is vanaf nu mogelijk voor alle leden (dansers, juryleden, trainers enz.) om de licenties en contributie
voor 2016 te regelen.
De Bondsvergadering van de NADB heeft in de vergadering van 11 april 2015 ingestemd met een wijziging
van de Statuten. Hiermee is de ledenstructuur gewijzigd, waardoor het voor danssporters mogelijk is
geworden om lid te zijn van de NADB. In de Bondsraadvergadering van 8 november 2015 is de nieuwe
licentiestructuur met de daarbij behorende bedragen aangenomen.
In dit document staat een overzicht van de licenties en de daarbij behorende bedragen zoals die vanaf 1
januari 2016 gelden.
De licenties voor dansers zijn aan te vragen en te betalen met iDeal door in te loggen op MyNADB en dan
te kiezen voor het menu licentie.

NK's 2016
De indeling voor de NK's in mei 2016 is bekend! Klik
op het plaatje voor een grotere weergave.
Voor deelname aan het NK 2016 geldt weer een
kwalificatie-eis. Deze is ten opzichte van vorig jaar
verzwaard met één wedstrijd tot vier verplichte
wedstrijden. Onderstaand een overzicht van de
belangrijkste regels. Kijk voor de volledige regeling naar
artikel 9 van het Wedstrijdreglement.

Wat betekent de kwalificatie-eis?
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Die houdt in dat in het jaar voorafgaand aan de datum van
het NK aan ten minste vier wedstrijden in dezelfde klasse
en leeftijdscategorie moet zijn meegedaan om mee te
mogen doen aan het NK in 2016.

Voor wie geldt de kwalificatie-eis?
Die geldt voor paren in de Adults Standaard Hoofd-, A- en B-klasse, Adults Latin Hoofd- en A-klasse,
Senioren Standaard I, II, III, IV (alle klassen).

Welke wedstrijden tellen mee om te bepalen of ik voldoe aan de kwalificatie-eis?
Hiervoor tellen mee: NADB-wedstrijden, Beneluxkampioenschappen met medewerking van de NADB en de
in Nederland gehouden WDSF-wedstrijden in het tijdvak vanaf het NK 2015. Hierbij moet het paar in de
uitslag voorkomen. Formatiedansers mogen daarnaast ten hoogste één formatiewedstrijd meetellen. Een
danspaar mag een formatiewedstrijd meetellen als tenminste één van beide partners formatie danst.

Tellen open klasse wedstrijden en regiowedstrijden mee?
Nee, open klasse Adults, open klasse Seniorenwedstrijden en regiowedstrijden tellen niet mee.

Wat gebeurt er als ik vlak voor het NK promoveer?
In dat geval tellen de in de lagere klasse in het relevante tijdvak gedanste wedstrijden ook mee, mits deze
in dezelfde leeftijdscategorie gedanst zijn.

Wat gebeurt er als ik op 1 januari overstap naar een andere leeftijdscategorie?
Ook dan moet je voldoen aan de kwalificatie-eis in de nieuwe leeftijdscategorie. Dan moet je in 2016 nog
aan vier wedstrijden meedoen. Wedstrijden die zijn gedanst in de vorige leeftijdscategorie tellen dus niet
mee.

Rankingkampioenen 2015
En hier zijn ze dan, de rankingkampioenen 2015! Iedereen van
harte gefeliciteerd!
• Youth A Standaard, Latin & 10 Dans: Stefan Cloudt & Eline
Cloudt
• Under 21 Standaard: Stefan Cloudt & Eline Cloudt
• Under 21 Latin: Silvano Rojnik & Sydney van Dongen
• Under 21 10 Dans: Stefan Cloudt & Eline Cloudt
• Junioren A Standaard, Latin & 10 Dans: Sjoerd van Rijn &
Jordan Koene
• Adults Standaard: Ciccio Pecoraro & Jasmijn van Jole
• Adults Latin: Frank Zegels & Laura Jottay
• Adults 10 Dans: Stefan Cloudt & Eline Cloudt

• Senioren 1 Standaard: Sietse de Ridder & Mariëlle Leonupun
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•
•
•
•
•
•
•
•

Senioren 2 Standaard: René Ewals & Ymke Lemmens
Senioren 3 Standaard: Bram & Ans Stelling
Senioren 4 Standaard: Bram & Ans Stelling
Senioren 1 Latin: Ruben Monfrooy & Natalia Tolkacheva
Formatie Standaard: DSV Dance Impression
Formatie Latin: DSV Dance Explosion
Professionals Standaard: Jan Willem Mostert & Kendra Kraus
Professionals Latin: Roland Kouwenberg & Lisa Lemmens

De rankingbekers voor Formatie zullen worden uitgereikt tijdens de Formatiewedstrijd in Wognum op 9
januari. De individuele prijzen worden uitgereikt tijdens de WinterTrofee in Nijkerk op 24 januari.

De BOND in beweging - door Marc Valkier
Afgelopen zondag (8 november) was de 2e Bondsraad vergadering met het
bestuur van de NADB. Wederom een constructieve sessie waarin wat “harde
noten” gekraakt moesten worden.
Zo moesten bijvoorbeeld de Algemene Reglementen aangepast worden om het
principe van de bondsraad en verschillende lidmaatschappen door te voeren.
Bovendien zijn allerlei verbeteringen aangebracht om meer duidelijkheid te
bieden. Daarnaast hebben we lang gesproken over de begroting en de bondcontributie. Helaas lopen de
inkomsten van de NADB sterk terug omdat NOC NSF steeds minder financiële ruimte heeft om subsidies te
geven. Aan de andere kant probeert de bond steeds meer te doen om de danssport en de sporters te
ondersteunen. En om het dansen in Nederland naar een hoger niveau te brengen. Dus minder inkomsten
aan de ene kant, en meer uitgaven aan de andere kant….. Het is dus niet te vermijden dat de contributie
met een klein bedrag omhoog moet. Gelukkig hebben we die verhoging weten te beperken. Samen met
het bestuur zoeken we naar ruimte om verder kosten te besparen. En bracht René Ewals namens de
Bondsraad een idee in om met een klein team naar alternatieve vormen van inkomsten te zoeken.
Lees hier verder

Updates Reglementen
De volgende reglementen zijn onlangs geüpdatet en op de
website geplaatst:
•
•
•
•
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• Algemeen reglement
• Uitvoeringsbesluit Code of Ethics
• Professional Division Auditiereglement
De belangrijkste wijzigingen worden hier toegelicht.

Dance Impression maakt indruk
op WK - door Onno Butter
Op 28 november was het tijd voor één van de
jaarlijkse hoogtepunten voor de formatieteams:
de 2015 WDSF World Championships Standard
Formation in Ludwigsburg. Als lid van de
Topsportcommissie woonde ik namens de NADB
de wedstrijd bij.
Voor formatiedansers zijn de grote wedstrijden
in Duitsland de topervaringen in hun dansleven.
Je mag dansen voor duizenden supporters in tot de nok toe gevulde arena's. Een prachtige ambiance en
als bonus voor de finalisten: een professionele televisieregistratie van de finale. Met vijftien teams was de
opkomst bescheiden te noemen. Het lijkt erop dat met name aan de staart van het veld teams afvallen en
er weinig bijkomt. De tweedeling in de danswereld helpt daarbij niet. In ieder geval waren er met teams
uit Mongolië ook niet-Europese teams aanwezig.
Vorig jaar is Judging System 2.1 voor het eerst toegepast bij de formatie-WK’s en ook dit jaar werd
gejureerd volgens dit principe. Voor Nederland nam Ronald Straatman, zelf een ervaren formatiedanser en
- trainer plaats in het panel.
Lees hier verder.

Nieuwe dansen per 1 maart 2016
Debutanten 1: Slow Foxtrot en Samba
Op voorstel van de Topsportcommissie heeft het bestuur besloten om bij de
Debutanten 1 Adults (dus niet de Senioren!) de Slow Foxtrot en de Samba toe
te voegen als extra dans. Op deze manier worden de paren beter voorbereid
op de overstap naar de Adults klassen. Beide dansen worden altijd beschouwd als basisdans en dat
betekent dat alleen de toegestane figuren gedanst mogen worden. Zie voor de toegestande figuren de
appendix basisdansen. Dit gaat in per 1 maart 2016. Zo hebben de paren voldoende tijd om zich op de
extra dans voor te bereiden.
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De reden waarom dit niet is toegepast bij de Senioren is dat de Senioren slechts 1 debutantenklasse
kennen. Dit kunnen dansers zijn die pas heel kort dansen en dansers die meer ervaring hebben. Met name
voor de beginnende dansers wilden we de drempel niet te hoog maken.
Weense Wals voor Senioren 3A klasse
Bij de Senioren 3A klasse wordt de Weense Wals aan het programma toegevoegd. Ook dit gaat in per 1
maart 2016.

Verslag Back2Basic Rosmalen - door Brian van Riel
Hallo ik ben Brian van Riel en ik heb op de 24ste van november deel genomen aan de back 2 basic
training. In deze training hebben we les gehad van Clara Lamar voor de ballroom en Jan Zwijsen voor de
latin. Tijdens de les van Clara hebben we het gehad over de voet techniek tijdens de spin-turn in de
engelse wals en quickstep. Ze heeft ons duidelijker gemaakt hoe bijvoorbeeld een heer zijn voet moet
plaatsen en afwikkelen tijdens het inzetten van de draai in de spin-turn. Deze tips waren voor mij
bijvoorbeeld heel handig omdat ik hierdoor beter in balans blijf in zo’n draai. Ook heeft het mij geholpen
bij het feit dat ik beter iets lager kon blijven in de quickstep omdat het geheel er dan rustiger uitziet.
Jan Zwijsen heeft ons geholpen met het goed gewicht op je voeten zetten in de rumba en chachacha. Dit
was iets waar ik persoonlijk wel moeite mee had, maar waar Jan mij wel mee heeft geholpen zodat ik het
begreep toen ik weg ging. Met de chacha heeft hij het erover gehad hoe je walks en de chacha lock moet
maken. Ook het punt van je heupen werd hier een beetje toegelicht, dat je benen belangrijker zijn dan je
top. Om het samen te vatten, het keyword van de dag was balans. Ik heb er persoonlijk veel van
opgestoken, met mij zullen de anderen er ook veel aan hebben gehad. Het is heel fijn dat deze extra
lessen worden gegeven om te zorgen dat dansers van debutanten tot hoofdklassers technisch beter
worden. Het is naast handig ook gezellig geweest. Kortom een aanrader voor elke danser!

Back2Basic 2015 een groot succes!
De laatste trainingsdag van Back 2 Basic 2015 is alweer geweest en de NADB blikt met trots terug op een
succesvol jaar.
Vanaf de eerste B2B training tot de laatste is er altijd een mooie opkomst geweest. Hoe bekender B2B
werd, hoe drukker het op de trainingen werd. Het enthousiasme van de dansers was aanstekelijk, want
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ook de trainers waren iedere keer weer laaiend enthousiast. De trainers hebben hun hoofden niet voor
niks bij elkaar gestoken om een goede hedendaagse trainingsstrategie te ontwikkelen, want na iedere
B2B-training was bij iedereen zichtbaar resultaat te zien.
De NADB wil dit succes natuurlijk graag voortzetten in het nieuwe jaar, samen met jullie! Nog aan het
denken voor een goed voornemen? Wij weten er wel eentje voor je: Een goede basis techniek
ontwikkelen! De NADB helpt je daar graag bij! :-)

NADB Jury- & Sportcongres met Martino
Zanibellato
Even een herinnering voor het NADB Jurycongres op vrijdag 22 januari
en het Sportcongres op zaterdag 23 januari, beide met toptrainer
Martino Zanibellato.
Opgeven uiterlijk maandag 18 januari bij hannie.van.der.geest@nadb.eu
Meer informatie:
Jurycongres
Sportcongres

Het recept voor de eerste NADB
Wintertrofee
Ingrediënten
• Een aantal betrokken NADB leden die de lege plek
door het wegvallen van het DENS gala willen
opvullen. Samen hebben zij de handen ineen
geslagen om dit evenement namens de NADB te
organiseren.
• De datum: 24 januari 2016
• De locatie: het prachtige Hart van Holland in Nijkerk! Twee grote balzalen (met balkon), sfeervolle
verlichting, mooie dansvloeren en gezellige zitjes. Een knus horecaplein, ruime kleedkamers, kortom een
danspaleis!
• De twee beste presentatoren van Nederland: Henk Peter Vos en Ronald Straatman
• Twee fantastische DJ's: Peter Kuijmans en Piet Koeken
• 15 topjuryleden, afkomstig uit Denemarken, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland
• Een prima samenwerking met Corrie van Hugten van de Stichting Rolstoeldansen Nederland
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• Het technisch hart: twee Chairpersons, twee Scrutineers en vrijwilligers die de check-in voor hun
rekening nemen. Allen bijgestaan door de Sportsdirector, het Wedstrijdsecretariaat en de ICT commissie.
• Een paar mooie bedrijven die een stand gaan bemannen
• Drie dames voor de EHBO
• En een hele stoet vrijwilligers!
En tot slot het belangrijkste ingrediënt: Heel veel enthousiaste dansers en trainers/coaches!
Meng alles zorgvuldig door elkaar. Zorg dat je niks vergeet! Doe hierbij een heleboel liefde voor de dans,
de dansers en de NADB en je hebt het recept voor een mooi evenement.
Komen jullie allemaal proeven?

Verslag WK Senioren 1 Latin in Salou
- door Mark-Anthony van Amstel en
Patricia Kleppe
Op 5 december was Sinterklaas in Nederland, maar
mochten wij naar Spanje voor het WK senioren 1 latin.
Twee jaar geleden hadden wij al eens meegedaan met
een WK. Inmiddels is het veld erg veranderd. Eerder
moesten beide dansers 35 zijn, maar inmiddels mag je
je al senior noemen als je minimaal 30 en 35 bent.
Hierdoor zijn er veel senioren paren bijgekomen en is
het niveau hoger komen te liggen. Een leuke uitdaging voor ons!
Er waren 45 paren van 28 nationaliteiten aanwezig. Na een voorronde en een herkansing zijn we 31e
geworden. Ondanks dat de kwart finale te hoog gegrepen was, zijn we blij met dit resultaat. We hebben
lekker gedanst en zijn boven verschillende directe concurrenten geëindigd. Het was weer bijzonder om in
de vlaggenparade te mogen meelopen. Ze hadden er iets speciaals van gemaakt met gedimd licht, mooie
muziek en glowsticks.
Dit evenement in Salou is goed georganiseerd en zeker ook een aanrader voor andere Nederlandse paren.
Bedankt NADB dat we hebben mogen deelnemen!

Superkids
Het programma Superkids is op zoek naar het grootste dans talent van Nederland tussen
de vijf en de vijftien jaar. Ze zijn op zoek naar diverse jonge dansers; ballroom, latin,
klassiek en ook andere stijlen. Superkids is een talentshow (uitgezonden op de
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zaterdagavond RTL 4) waarin Johnny de Mol en Wendy van Dijk op zoek gaan naar
kinderen met een gave waar je niet omheen kunt. De jonge talenten krijgen een serieus
podium om zo misschien wel superkid van Nederland te worden. De optredens van deze bijzondere
kinderen worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit vier professionals uit verschillende hoeken
van de entertainment business. Vorig jaar werd Superkids gewonnen door danseres Zoë Greten.
Het grootste kindertalent van Nederland gaat naar huis met een studiebeurs van maar liefst 25.000 euro!
Mochten er zeer getalenteerde dansers zijn die graag aan heel Nederland hun talent willen zien, stuur dan
een (link naar een) filmpje met contactgegevens en een korte begeleidende mail naar superkids@talpa.tv

Promoties 20 november - 19 december
De volgende paren zijn gepromoveerd sinds 5 oktober j.l. Allen van harte gefeliciteerd en veel succes in
jullie nieuwe klasse!
Stefan Cloudt & Eline Cloudt

Ton Kops & Heleen Kops

Cornelis Marten Reijntjes & Astrid Klein Lankhorst

Oscar Kerssens & Sandra Bialass

Daniël Reijntjes & Kelly Sprenkeling

Bert Panneman & Clementine van Battum

Hendrik Boomsma & Rosa Jong

Kuno Sickmann & Isabella de Haas

Shauri Maigua Caceres & Quindi Maigua Caceres

Maxim Smees & Tessa Jolink

Collin Wagenmakers & Melissa van Veenendaal

Erikjan Vos & Anne Hoekstra

Stefan Klabbers & Els Roos

Dirk van Veen & Bibi Geurtz

Quido van Hien & Marcella Huberts

Rick Mettes & Desiree Salentijn

Yorick van der Wal & Annieke Meelker

Nick Smink & Ninon Harmsen

Daniël van Oudheusden & Ember de Haan

De volgende 5 wedstrijden zijn...
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9 & 10 januari 2016: Dance to Impress - Wognum
24 januari 2016: NADB Winter Trofee - Nijkerk
7 februari 2016: 2e Zwarte Water Trophee - Zwolle
14 februari 2016: Dance Explosion Gala - Bocholt
12 & 13 maart 2016: De Danser - Badhoevedorp
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

Mededeling: Helaas zijn we geïnformeerd door de organisatie van Tilburg Moves dat een grote sponsor
zich heeft teruggetrokken en dat daardoor Tilburg Moves in 2016 komt te vervallen. Ook de organisatie
van de Holland Tulip Dance Classic wedstrijd heeft laten weten dat deze wedstrijd in 2016 niet
doorgaat.
De NADB bedankt beide organisaties voor de mooie wedstrijden in het verleden.
Het bestuur van de NADB gaat zich beraden over de invulling van de wedstrijdkalender van 2016.

• Er op 9 april tijdens de formatiewedstrijd in Hoorn ook een Kwalificatiewedstrijd voor het WK Showdance
zal zijn?
• Het Communicatieteam met de toevoeging van Wendy Bosch weer helemaal op volle sterkte is?
• "De pen"... even een nieuwsbrief overslaat, maar in januari zeker terugkomt met een antwoord van
Jeffrey van Meerkerk op de vraag van Cees Boutkan.
• Nederlands Kampioenen Adults Latin Frank Zegels & Laura Jottay zich verloofd hebben? Van harte
gefeliciteerd!
• Wij altijd graag verslagen ontvangen van wedstrijden en andere NADB evenementen! Mail je verslag
naar communicatie@nadb.eu
• 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: 15 januari
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