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Belangrijke mededelingen!
Kalender basisdansen
Het wegvallen van Tilburg Moves en de Holland Tulip Dance
Classic heeft géén invloed op de basisdans kalender.
Verplichte wedstrijden NK 2016
Wij willen nogmaals onder de aandacht brengen dat voor het
NK 2016 voor een aantal klassen een verplichting geldt van 4
wedstrijden. Zie de vorige nieuwsbrief voor de details!
Inschrijven wedstrijden 2016
Regelmatig krijgen wij berichten dat paren niet kunnen inschrijven voor de komende wedstrijden. Wij
maken jullie erop attent dat inschrijven kan zodra beide partners aan de betalingsverplichting voor 2016
hebben voldaan. Lukt het dan nog niet? Stuur dan een mail naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
Dansersbijeenkomst: zaterdag 20 februari
De volgende dansersbijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdagochtend 20 februari van 10:00 - 12:00 uur
bij Danscentrum Sepp, Weegbreestraat 205-207, 3765XE te Soest. Hou de website en Facebook in de
gaten voor meer informatie!

NADB Jury- & Sportcongres met Martino
Zanibellato
Het NADB Jurycongres op vrijdag 22 januari belooft heel druk te
worden!
Net als in juni 2015 zal Martino tijdens Sportcongres op zaterdag 23
januari naast de selectietraining ook weer een aantal groepslessen
verzorgen. Deze zijn voor iedereen toegankelijk.
Martino zal ook jureren op de Wintertrofee op zondag 24 januari, maar
geen Latin Adults/Senioren. Als ervaren WDSF jurylid staat hij uiteraard
ook zijn mannetje in de Standaard discipline.
We kijken er naar uit jullie allen komend weekend weer te zien!

Formatiedansen iets voor jou?
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Op de wedstrijd van Dance to Impress op 9 januari hebben we allemaal kunnen zien hoe mooi
formatiedansen is. Mocht je dit toch hebben gemist, dan vind je hier alle video's van de finales. Helaas is
het in Nederland niet altijd makkelijk om formatiedansers te vinden. Dit terwijl het een prachtige manier is
om in teamverband met onze mooie danssport bezig te zijn en ook ideaal voor mensen die op zoek zijn
naar een danspartner! Je kunt je namelijk individueel aanmelden bij een team. Dus waar wacht je nog op?
Hieronder een overzichtje van de teams en hun vestigingsplaatsen. Schroom niet om contact met ze op te
nemen voor meer informatie:
Ballroom & Latin
DSV Dance Explosion - Arnhem - http://dsvdanceexplosion.nl/
DSV Old Forest - Oudenbosch - http://dsvoldforest.nl/
Ballroom
DSV D'Syncd - Etten-Leur (traint in regio Den Bosch) - http://www.d-syncd.nl/
DSV Dance Impression - Hoorn (traint o.a. in Hilversum en Aalsmeer) - http://dance-impression.nl/
Latin
Double V - Hoorn - http://www.double-v.net/

NADB Winter Trofee 2016
Achter de schermen wordt keihard gewerkt om van de allereerste NADB Winter Trofee een prachtig
evenement te maken. Natuurlijk hopen wij dat alle NADB dansers dit nieuwe initiatief ondersteunen en we
jullie op de wedstrijdvloer mogen begroeten.
Graag brengen wij nog aan aantal zaken onder de aandacht:
• Tannen: Dit is absoluut verboden op de locatie zelf! Dus graag thuis de spraytan aanbrengen!
• Juveniles: Speciaal voor de jongste deelnemers is de toegangsprijs € 7,50
• Debutanten 4 Standaard & Latin: Ook jullie zijn van harte welkom op de Winter Trofee!
• Senioren Debutanten Latin: Dit is een officiële klasse en wordt ook nu georganiseerd. Dus schrijf je
snel in!

WDSF World Cup Standard in
Riga - door Jody Schoonus &
Kim de Haan
Op vrijdag 18 december vlogen wij 's avonds
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richting Riga in Letland. Wij waren namelijk
voor de eerste keer in onze danscarrière
gevraagd om Nederland te
vertegenwoordigen, en wel op de World Cup
Standard! Spannend!
We werden opgehaald van het vliegveld met een busje en naar het hotel gebracht. Dit was heel erg goed
geregeld en de mensen waren zeer vriendelijk. Op zaterdag hebben we de WDSF World Open Standaard
gedanst, een zeer sterk veld waar we ons in hebben bewogen. Helaas te sterk om een ronde verder te
komen. We zijn uiteraard tot het einde blijven kijken om alle koppels te bewonderen. Op de zaterdag werd
ook het WK Junior II Latin georganiseerd en de organisatie had er echt een feestje van gemaakt met
verschillende demonstraties en acts. Het nationale orkest van Letland trad op en ook kregen we een
demonstratie van een Frans Rock 'n Roll koppel. Al met al dus flink genoten van onze eerste dag in Riga!
Eenmaal terug in ons hotel was het snel douchen en slapen zodat we ook fit waren voor de dag erna.
Lees hier verder.

ITC The Dance Factory Sponsoring
Net als de afgelopen jaren sponsort Mirjam Zwijsen een groot aantal paren voor het Internationaal
Training Camp The Dance Factory, dat gehouden wordt op 16, 17 en 18 februari in Oss. De sponsoring
betreft alle Nederlandse Kampioenen 2015 bij de Adults, Senioren & Jeugdklassen en de nummers 1 van
de Ranking (als de nummer 1 de Nederlands Kampioen is, dan nummer 2 van de ranking). Het
meetmoment voor de ranking is 14 december 2015. Alle 27 paren hebben persoonlijk bericht gehad. Wij
danken Mirjam van harte voor haar steun aan de NADB en de paren!

NADB Vrijwilligers geven de pen aan... Jeffrey van
Meerkerk
Bij de vorige "De Pen" hebben jullie kennis gemaakt met Cees Boutkan. Hij
heeft de pen doorgegeven aan Jeffrey van Meerkerk.

Foto: Jeffrey (r) met Dhr. Christian Zamblera (l), voorzitter FIDS, tijdens de
WDSF AGM.
Wie ben je en wat doe je bij/voor de NADB?
Dank je wel Cees om de pen van je over te kunnen nemen. Mijn naam is
Jeffrey van Meerkerk en ik ben onlangs 42 geworden. Ik woon samen met
mijn vriend Peter in het centrum van Rotterdam. Een moderne stad, grote
diversiteit, internationaal gericht en met een sterke visie op de toekomst.
Hier voelen we ons thuis. In juni 2015 ben ik door de toenmalige Algemene Leden Vergadering gekozen
als voorzitter van NADB. Op dat moment liep ook mijn eerste bestuurstermijn van 3 jaar als vice-voorzitter
af. De eerste 3 jaren als bestuurder van de NADB waren niet gemakkelijk. Onder grote financiële druk,
veroorzaakt door een enorme fraude van een voormalige penningmeester die hier inmiddels ook voor
veroordeeld is, moesten we de NADB weer op orde brengen. Als officiële sportbond aangesloten bij
NOC*NSF moet je voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitseisen en daarbij de code goed sportbestuur
ook volledig geïmplementeerd hebben. Hier is onder het leiderschap van onze vorige voorzitter, Bernadette
Kester, veel in geïnvesteerd. Nu 3 jaar verder hebben we, met veel credits voor mijn collega's in het
bestuur en de commissies, het vertrouwen van het NOC*NSF weer volledig terug. We kunnen ons weer
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volop gaan richten op de toekomst: een sterke, krachtige NADB waar iedereen trots op is. Ik ben als
voorzitter ook vrijwilliger van de NADB en heb in mijn tijd als actieve wedstrijddanser mij ook altijd gericht
op een corporate carrière buiten de danswereld. Ik werk voor ManpowerGroup, een leading global
workforce solutions company, en ben hier als directeur verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de
strategische relaties van ons bedrijf. Een internationale job waar ik veel energie van krijg.
Vraag van Cees voor Jeffrey: Hoe zie je de toekomst van de NADB en wat ga je daar zelf aan
bijdragen?
Ik zie de NADB als DE krachtige dans bond die binnen sportkoepel NOC*NSF de belangen voor SPORT
dansers vertegenwoordigt. We voeren hierin een twee sporenbeleid, waarin we 1. andere dansante
vormen verbinden die ook streven naar sport erkenning. In afstemming met het NOC*NSF zijn we daarom
3 jaar geleden gestart met het oprichten van een Nationale Dans Federatie; en 2. Alle stijldansers,
organisatoren, officials en bonden van Nederland graag willen verbinden om te komen tot een mooi en
gezond (wedstrijd) circuit waarin het stijldansen zich als sport kan ontwikkelen. Helaas zijn er in het
verleden op internationaal niveau keuzes gemaakt die voor grote verdeeldheid hebben gezorgd. Hier
hebben we nu in Nederland mee te dealen en dan zijn er twee keuzes: erin blijven hangen of de situatie
ontstijgen en er met elkaar proberen wat van te maken. Verdeeldheid is voor niemand goed. Wat mij
betreft is er altijd ruimte voor dialoog en constructief overleg om de toekomst anders in te kleuren. Trots
ben ik op mooie NADB projecten zoals Back2Basics, waarin krachten gebundeld worden om de technische
kwaliteiten van dansers op alle niveaus te verbeteren. Maar ook het feit dat alle dansers nu rechtstreeks
lid zijn van de bond, want de NADB is er voor de dansers. En dat we een bondsraad hebben waarin ook
dansers een stem hebben. Het feit dat we internationaal verbonden zijn aan de WDSF, maakt dat we
kunnen participeren in alle officiele titelwedstrijden en uitgedaagd worden om onze dansers en officials te
blijven trainen in de nieuwste wedstrijd danstechnieken die overigens allemaal gestoeld zijn op de
bekende basistechnieken. Onze dansers doen aan danssport. En de danssport ontwikkelt zichen gelukkig
maar. In het verleden hebben we meegedaan op het hoogste niveau. Graag zet ik mij ook de komende
jaren in om de benodigde basis voor toekomstig succes te versterken en daarbij de NADB in het
internationale netwerk te vertegenwoordigen. Dit doe ik graag als voorzitter en daardoor ambassadeur
van de NADB en als WDSF official.
Aan wie geef je de pen door en heb je een specifieke vraag voor die persoon?
Om goed te weten wat onze dansers, organisatoren, officials hierin belangrijk vinden geef ik daarom de
pen graag door aan Nicole de Jong, lid van onze bondsraad en voorzitter van de NADB
evaluatiecommissie. Mijn vraag aan Nicole: Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de bondsraad en
wat wil de evaluatiecommissie bereiken?

Rolstoeldansers stralen in Grand
Hotel Vegas, Duitslands grootste
Inclusive Musical
Het is zeker 2 jaar geleden dat Patsy Hull aan
Corrie van Hugten vroeg of zij een paar
rolstoeldansers wist die aan deze musical zouden
willen meedoen. Uiteindelijk werden het Henk en
Nel vd Vegte en Marleen Merkus en Miranda
Moleman die direct ja zeiden. Vele uren trainen
volgden in Arnhem, maar vooral in Osnabruck.
Vanaf september 2015 was de musical tour in Essen, Frankfurt, Augsburg, Magdeburg, Stuttgart, Bremen,
Minden-Lubbecke, Hamburg en Berlijn te bewonderen. En het publiek, veelal 1700 bezoekers per
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voorstelling, was laaiend enthousiast. Zeker 120 dansers, waaronder dansers die blind of doof zijn, in een
rolstoel zitten, een verstandelijke beperking hebben, een rollator gebruiken, en ook valide dansers deden
mee. Het doel van Michael en Patsy Hull was om zo meer aandacht te vragen voor het dansen van
mensen met een beperking. Een prachtig initiatief!

StudentenDans Nieuws
Dit is een nieuwe rubriek in de NADB nieuwsbrief! De
StudentenDansCommissie zal hier iedere keer nieuwtjes
en activiteiten uit en voor de studentendanswereld
publiceren.
De StudentenDansCommissie bestaat uit: Herman
Spilker, Frank Halfwerk en Leonie Borneman. Alle drie
zijn ze betrokken bij dans-studentenverenigingen en
willen ze hun steentje bijdragen aan de danswereld. De
commissie beantwoordt vragen, geeft advies en ondersteuning op alle gebieden van het
StudentenDansen.
Op 24 januari tijdens de Winter Trofee kunnen ook debutanten 4 dansers en regiodansers deelnemen.
Dit is een mooie gelegenheid om eens een keer aan een landelijke NADB wedstrijd mee te doen.
De volgende debutanten 4 wedstrijd zal zijn op 13 maart in Badhoevedorp. Doe ook hier gezellig mee!
Heb je vragen over bovenstaande punten of andere onderwerpen m.b.t. studentendansen? Stuur dan een
mailtje naar studentendans@nadb.eu

Promoties 20 december 2015 - 20 januari 2016
De volgende paren zijn gepromoveerd sinds 20 december j.l. Allen van harte gefeliciteerd en veel succes
in jullie nieuwe klasse!
Yahya Anvar & Fleur Stevenhagen

Bas Sauren & Chloë Koene

Djordee Stoffels & Carmen Chiaradia

Zende Verberne & Kyra van Horssen

Corné van Grootel & Daphne Wijnen (2x)

Uitzendingen
5 februari 2016 - WDSF WK Senioren 4 Standaard - Antwerpen, België
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Bram en Ans Stelling
Jaap en Marianne Willemstein
20 februari 2016 - WDSF EK 10-Dans Adults - Kopenhagen, Denemarken
Stefan Cloudt & Eline Cloudt

WDSF WK Senioren 4 - Antwerpen
Zoals hierboven al geschreven, zal op vrijdag 5 februari het WK Senioren 4 plaatsvinden bij onze
zuiderburen in Antwerpen. Dit WK is open, wat betekent dat alle Senioren 4 paren hieraan kunnen
deelnemen. Bovendien is deelname aan het WK gratis!
Aanmelden voor het WK kan alleen door een mail te sturen aan wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
Meer informatie over deze en andere wedstrijden in Antwerpen: http://www.antwerpdiamondcup.be/

De volgende 5 wedstrijden zijn...
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
19 & 20 maart 2016: QueenE Challenge Trophy - Steenwijk
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

• Er op 9 april tijdens de formatiewedstrijd in Hoorn ook een Kwalificatiewedstrijd voor het WK Showdance
zal zijn?
• Onze Sportsdirector Robert van Halder onlangs voor de 2e keer vader is geworden? Wij feliciteren hem,
zijn vrouw Petra en dochtertje Tessa met de geboorte van Matthijs!
• Het Prinses Beatrix Spierfonds iedereen uitnodigt zijn/haar favoriete danser te nomineren voor de Dans
Publieksprijs? Nomineren kan in januari, stemmen in februari!
• De eerste danspassen al gedrukt zijn en zullen worden uitgereikt tijdens NADB wedstrijden?
• 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?
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Deadline aanleveren teksten volgende nieuwsbrief: 19 februari
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