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26 maart 2016

Bestel nu je kaarten voor de NK
weekenden!
De voorverkoop van kaarten voor de twee aankomende NK
weekenden is begonnen! Je kunt deze bestellen door een
e-mail te sturen naar bondsbureau@nadb.eu met daarin
duidelijk aangegeven hoeveel kaarten van welke categorie je
wilt hebben.
Prijzen
Vloerplaatsen losse dag:

€ 35,00 per persoon

Vloerplaatsen Passe Partout heel weekend:

€ 65,00 per persoon

Tribuneplaatsen deelnemers NK:

€ 20,00 per persoon

Tribuneplaatsen supporters en deelnemers Open wedstrijden: € 15,00 per persoon
Kinderen tot 12 jaar (geboortejaar 2005 of later):

€ 7,50 per persoon

De voorverkoop voor het weekend van 30 april/1 mei sluit op vrijdag 22 april 2016.
De voorverkoop voor het weekend van 21 & 22 mei sluit op vrijdag 13 mei 2016.

Hoe leg je een Deen uit dat de vlag
ondersteboven hangt? - door Stefan Cloudt &
Eline Cloudt
Op dinsdag 16 februari begon een druk dansweekje voor ons met
het internationale trainingskamp in Oss. Drie dagen hebben we hier
veel leerzame lessen op hoog niveau gevolgd, we zijn nog steeds
heel erg blij met deze sponsoring van de NADB en Mirjam Zwijsen.
Op de donderdag werden we in Oss door onze ouders opgehaald
om rechtstreeks door te reizen naar het Noorden. Wij mochten voor
het eerst Nederland vertegenwoordigen op een EK of WK bij de
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Adults. Het was een grote eer om deel te mogen nemen aan het EK
10-dans in Kopenhagen.
Lees hier verder.

Extra wedstrijden tijdens NK's
De NK weekenden komen er weer aan! Ook dit jaar zullen tijdens de NK weekenden
een aantal extra wedstrijden worden gedanst:
Zaterdag 30 april
Open Klasse Senioren S1 & S2 Standaard samen (alle niveaus, 4 dansen)
Open Klasse Senioren S3 & S4 Standaard samen (alle niveaus, 5 dansen)
Open Klasse Adults Standaard (alle niveaus C t/m Hoofd samen, 4 dansen)
Open PD Showdance Latin en Standaard
Open PD Standaard
Zondag 1 mei
Open Basisdans wedstrijden voor alle debutanten: Tango en Cha Cha Cha
Zondag 22 mei
Open PD Latin
Open PD Teacher & Student Latin en Standaard
Zaterdag 29/Zondag 30 oktober
Tijdens dit weekend zullen ook de Beneluxkampioenschappen gehouden worden

Vriendelijk verzoek aan alle paren die deelnemen aan de extra wedstrijden en/of de NK's om zich tijdig in
te schrijven via MyNADB!
Deelnemers aan de Open Basisdanswedstrijden en paren van andere bonden die willen deelnemen aan
de Open Klasse wedstrijden kunnen zich inschrijven door te mailen naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
Dit helpt ons bij het maken van goede timetables en bovendien zijn jullie dan verzekerd van vermelding
van jullie namen in het programmaboekje!

Overlijden Jacqueline Simon
Tot onze grote schrik ontvingen wij het bericht dat Jacqueline
Simon, echtgenote van ons erelid David Simon, op 20 maart jl.
geheel onverwacht is overleden. Op verzoek van de familie Simon
brengen wij u op de hoogte van dit verdrietige feit. De Lewaja
(begrafenis) heeft volgens Joods gebruik binnen 36 uur
plaatsgevonden op dinsdag 22 maart.
Wij wensen David, de kinderen en kleindochter Chawi heel veel
sterkte in deze moeilijke tijd.
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Junioren B klasse op het NK
Tijdens het 1e NK weekend worden ook wedstrijden in de Juveniles en Junioren B
klasse georganiseerd. Wij krijgen vaak vragen over wie in de Junioren B klasse
mee mogen doen. Dit zijn Debutanten die geboren zijn in 2001, 2002, 2003 of
2004. Een van de partners mag jonger zijn.

NADB Vrijwilligers geven de pen aan... René
Ewals
Bij de vorige "De Pen" hebben jullie kennis gemaakt met Nicole de Jong.
Zij heeft de pen doorgegeven aan René Ewals.
Wie ben je en wat doe je bij/voor de NADB?
Ik ben René Ewals. Samen met Ymke Lemmens dans ik momenteel in de
Hoofdklasse Senioren II Standaard. We dansen al heel veel jaren bij de NADB en hebben bij de Adults alle
klassen vanuit Debutanten I tot en met Hoofdklasse doorlopen. Daarna zijn wij overgestapt naar de
Senioren. Inmiddels hebben we 9 maal de titel Nederlands Kampioen gewonnen en hebben wij driemaal in
de finale op een WK gestaan.
In mijn professionele (dagelijkse) leven ben ik Managing Partner en mede-eigenaar van een middelgroot
Audit & Consultancy kantoor. Bij de NADB ben ik voorzitter van de Atletencommissie en lid van de
Bondsraad. Binnen de WDSF functioneer ik als secretaris/penningmeester van de wereldwijde WDSF
Atletencommissie.
Met mijn passie voor dansen wil ik een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de
danssport en de organisatie daarvan, zowel in Nederland als op internationaal niveau. Onze geweldige
artistieke sport kan immers nog wel een paar slagen maken op het gebied van bijvoorbeeld breedte- en
topsport alsmede de financiële middelen. Mijn kennis en ervaring uit het bedrijfsleven breng ik in bij alle
werkzaamheden voor de NADB en WDSF.
Vraag van Nicole voor René: Wat zijn de activiteiten van de atletencommissie en op welke
manier is jouw rol als lid van de atletencommissie op internationaal niveau nuttig voor de
NADB en de dansers?
De Atletencommissies in zowel Nederland als bij de WDSF vertegenwoordigen de dansers in de
Hoofdklassen. Daarbij willen we bereiken, dat zowel de spelregels als de mogelijkheden voor dansers
optimaal worden gemaakt en dat communicatie tussen bestuur en dansers verbetert. Een voorbeeld van
de inbreng van de NADB Atletencommissie is dat de NADB instemming moet krijgen van de
Atletencommissie bij de benoeming van bestuurders die veel met dansers in aanraking komen; denk
bijvoorbeeld aan een nieuwe Bondscoach. De Atletencommissie van de WDSF bestaat letterlijk uit
(top)dansers vanuit alle werelddelen. Iedereen in de atletencommissie is bijzonder gepassioneerd en
begaan met onze mooie sport. Gezamenlijk hebben we ideeën om de danssport beter te structureren en
maken we moeilijke thema’s bespreekbaar. Langzamerhand zie je de acceptatiegraad verbeteren.
Een van die moeilijke thema’s is de jurering bij het dansen. De WDSF Atletencommissie vindt bijvoorbeeld
dat het niveau waarop een jurylid wedstrijden beoordeelt moet zijn gebaseerd op ‘educatie, examinering
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en ervaring als danser’. Van de ideeën van de WDSF Atletencommissie zou ook de NADB direct gebruik
kunnen maken om ook stappen voorwaarts te maken op dit gebied.
Uiteraard komen er ook hele praktische vraagstukken aan de orde in de Atletencommissie, vragen die
worden gesteld door een danser aan de Atletencommissie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het
beantwoorden van de vraag waarom in de 10-dans altijd dezelfde solodansen worden gebruikt (deze
vraag kwam daadwerkelijk van een van de Nederlandse dansers af). Dat leidt er dan toe, dat de WDSF
hierover nadenkt en dat, in dit geval, vanaf 2017 ook hier de solodansen wisselen, net zoals in de andere
disciplines. In zijn algemeenheid is opvallend dat de dansers over veel problematieken hetzelfde denken
en dat op internationaal niveau ook daadwerkelijk en goed wordt geluisterd naar de input van de dansers.
Ook heeft de atletencommissie veelal een actueel inzicht in de speerpunten van het bestuur van de WDSF.
Door meer en vaker overleg te hebben met (vertegenwoordigers van) de (WDSF) Atletencommissie, juist
ook over de grotere vragen binnen onze sport, zou de NADB wellicht meer en betere stappen voorwaarts
kunnen maken. Voorts kan worden geleerd van initiatieven die in andere landen wel of niet werken.
Aan wie geef je de pen door en heb je een specifieke vraag voor die persoon?
Ik geef de pen door aan Marcel Keijzer met de vraag op welke wijze een Bondscoach en/of Technisch
Directeur de danssport verder vooruit kan helpen en Nederland op internationaal niveau kan laten
aansluiten bij andere toplanden.

Afscheid Lucas & Netty de Leur
Dansen is plezier voor jong & oud!
Dat bewijzen Lucas & Netty de Leur! In 1965 zijn zij
begonnen met wedstrijd dansen en nu, na ruim 36
jaar lid te zijn geweest bij de NADB, hebben zij
tijdens "De Danser" in Badhoevedorp afscheid
genomen van de wedstrijdsport!
Wij danken Lucas & Netty voor hun inzet en
enthousiasme! Chapeau!

Euregio workshop
Een mooi samenwerkingsverband van het NADB Back2Basic project
en de Duitse regionale bond TNW Nordrhein Westfalen!
Klik op de afbeelding voor een grotere versie.
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NK Commissie
Met ingang van 20 februari j.l. heeft Arnold Kol zijn functie, voorzitter van de NK commissie, neergelegd.
Wij danken hem voor zijn inzet voor de NADB in de afgelopen tijd.
Mirjam de Rooij, event manager, heeft zich bereid verklaard om ons in 2016 te helpen met de organisatie
van de NK's. Wij zijn heel blij met haar input en wensen haar veel succes. Samen met de overige leden
van de NK commissie, Dirk Barkhof, Edwin de Koning en Jeroen Schut, wordt hard gewerkt om weer
mooie NK's en Beneluxkampioenschappen neer te zetten.

Wooden Shoe Ranking wedstrijd
Adults 10-dans
Tijdens de Wooden Shoe wedstrijden op 16 april a.s. zal
ook een echte Adults 10-dans ranking wedstrijd
plaatsvinden. Dit is een aparte wedstrijd, de uitslag wordt
dus niet bepaald uit de resultaten van de Hoofdklasse.
Maak dus zeker gebruik van deze unieke gelegenheid, zo vlak voor het NK 10-dans op 1 mei!
Ook tijdens de Nook Championship op 26 en 27 november organiseren Toine en Willy Daas een NADB 10
Dans wedstrijd.

Topsport erkenning voor de 10-Dans discipline
Wat zijn wij trots! Afgelopen week hebben we van het NOC*NSF het
prachtige bericht ontvangen dat naast het Standaard dansen en het Latin
dansen nu ook de 10 Dans discipline als Topsport is aangemerkt! Dat was tot
nu toe nog niet het geval.

StudententDans Nieuws
• In het weekend van 4, 5 en 6 maart werd in Rotterdam het NTDS gehouden. Het Nederlands Toernooi
voor Dansende Studenten. Ook veel NADB dansers hebben zich hier laten zien. Als danser, jurylid of
vrijwilliger. De sfeer was fantastisch, het was een leuk en druk dansweekend!
• Om de Debutanten 1 dansers alvast voor te bereiden op hun volgende klasse, zijn met ingang van 1
maart de Basic samba en slowfox toegevoegd voor deze klasse. In Badhoevedorp werd dit voor het eerst
gedanst en we zijn aangenaam verrast door de hoge kwaliteit die de paren hier lieten zien. Dans je
debutanten 1 of zelfs nog debutanten 2? Zorg dat je hier goed op voorbereid bent!
• Naast de landelijke wedstrijden, zijn er ook diverse regionale organisaties die wedstrijden organiseren.
Als beginnende (studenten)danser is dit een laagdrempelige manier om kennis te maken met de
wedstrijdsport. Zo ben je bijvoorbeeld van harte welkom in Hoorn op 3 april of op 10 april in Leeuwarden
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en Oisterwijk.

Promoties 23 februari 2016 - 21 maart 2016
De volgende paren zijn gepromoveerd sinds 23 februari j.l. Allen van harte gefeliciteerd en veel succes in
jullie nieuwe klasse!
Edwin Bakker & Tea Hof

Huub Geertshuis & Marjo Nijland

Hendradjaja Husin - Megajanti Suwito

Remco Loeff & Lara van den Bergh

Ramsley Alexander & Nina Liza Aalbers

Dustin Pieroelie & Tanja Sierkstra

Peter Jan Olieslagers & Michèle Basters

Dirk van Veen & Bibi Geurtz

Rick van Maanen & Cinthia Botter

Menno Scholten & Daniëlle Heerink

Mark Huijs & Marijke Linssen

Yuri Vissers & Janique Hamers

Jasper Demollin & Daniëlle Boom

Uitzendingen
26 maart 2016 - WDSF European Championship Youth Latin - Cambrils, Spanje
Maxime Jottay & Marlijne Dekkers
26 maart 2016 - WDSF European Championship Professional Divison Standard - Cambrils,
Spanje
Jan Willem Mostert & Kendra Kraus
Allard Hans & Darja Bokhove
27 maart 2016 - WDSF European Championship Professional Divison Latin - Cambrils, Spanje
Roland Kouwenberg & Lisa Lemmens

Wij wensen alle paren veel plezier en succes!
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De volgende 5 wedstrijden zijn...
27 & 28 maart 2016: Holland Dans Spektakel - Cuijk
9 april 2016: Double V Dance Gala - Hoorn (Formatie & Showdance)
16 & 17 april 2016: The Wooden Shoe - Noordhoek
30 april & 1 mei: NK Latin weekend en NK 10 Dans - Almere
21 & 22 mei: NK Standaard weekend - Almere
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

De volgende Back2Basic workshops:
• 10 april: Rozenburg (Danscentrum Double-Feet)
• 24 april: Leeuwarden (Saco Velt) -> LET OP: Andere tijden deze keer! Van 11:00 tot 12:30 Standaard
en van 13:00 - 14:30 Latin!

• De NADB dit jaar weer in samenwerking met de NVD op zaterdag 25 en zondag 26 juni een
Sportcongres, Jurycongres en B2B congres organiseert? En de leraar die dit voor ons gaat verzorgen
is niemand minder dan Ruud Vermeij.
• De NADB ook dit jaar weer de Benelux kampioenschappen mag organiseren? Deze zullen
plaatsvinden in het weekend van 29 & 30 oktober.
• De wedstrijdkalender 2017 inmiddels ook online staat? En je dus al kunt beginnen met je
wedstrijdplanning voor dat jaar?
• De 20 minuten regel tussen de rondes alleen geldt voor de Nederlandse Kampioenschappen? Zie regel
9.6 van het wedstrijdreglement.
• Er op 9 april tijdens de formatiewedstrijd in Hoorn ook een Kwalificatiewedstrijd voor het WK
Showdance zal zijn?
• 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 april
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