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26 mei 2016

Back2Basic Sportcongres - Zondag 26 juni
Voor het eerst organiseert de NADB naast de reguliere
sportcongressen voor Standaard en Latin ook een special B2B
Sportcongres. Dit sportcongres staat open voor alle niveaus en
is dus zeker niet alleen voor Debutanten!
Dit onderdeel van het sportcongres wordt gehouden op zondag 26 juni a.s. in Hotel van der Valk, Rijksweg
25 in Nuland van 9:30 tot 12:15 uur. Ook niet-leden van de NADB zijn welkom.
Onderwerpen: Partnerings Skills & Movement to Music
Meer informatie over het Back2Basic Sportcongres vind je op onze website.
Uiterlijke inschrijfdatum: 10 juni

Nederlandse Kampioenen 2016
• Hoofdklasse Adults Latin: Frank Zegels & Laura
Jottay
• Senioren 1 Latin: Ruben Monfrooy & Natalia
Tolkacheva
• Senioren 2 Latin: Mark-Anthony van Amstel &
Patricia Kleppe

Foto: Finalisten Hoofdklasse Adults Latin

• Juveniles Standaard: Zende Verberne & Kyra
van Horssen
• Juveniles Latin: Ryan van Berlo & Isabelle
Huiban
• Professionals Latin: Roland Kouwenberg & Lisa
Lemmens
• Adults 10-Dans: Glenn Feddema & Maité
Verheyden

Foto: Finalisten Adults 10-Dans

• Senioren 1 Hoofdklasse: Sietse de Ridder &
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Mariëlle Leonupun
• Senioren 2 Hoofdklasse: René Ewals & Ymke
Lemmens
• Senioren 3 Hoofdklasse: Bram & Ans Stelling
• Senioren 4 Hoofdklasse: Jaap & Marianne
Willemstein

Foto: Finalisten Senioren 1 Hoofdklasse

• Hoofdklasse Adults Standaard: Ciccio
Pecoraro & Jasmijn van Jole
• Under 21 Standaard, Latin & 10-Dans:
Stefan Cloudt & Eline Cloudt
• Youth A Standaard & 10-Dans: Dennis
Teirlinck & Rozetta Kats
• Youth A Latin: Maxime Jottay & Marlijne
Dekkers

Foto: Finalisten Hoofdklasse Adults Standaard

• Professionals Standaard: Peter Schapers &
Edmée Bouwman
• Junioren A Standaard, Latin & 10-Dans:
Sjoerd van Rijn & Jordan Koene

Foto: Finalisten Professionals Standaard

Jurycongres - zaterdag 25 juni
De NADB organiseert op zaterdag 25 juni 2016 een jurycongres bij
Hotel Van der Valk in Nuland. De dag is gratis voor NADB/WDSF
juryleden in het bezit van de jurylicentie 2016. NADB leden in het
bezit van een trainingslicentie betalen een kleine bijdrage.
Met trots kunnen wij melden dat Professor Dr. Ruud Vermeij op deze dag de lessen zal verzorgen. Ruud is
een internationaal bekende trainer die de hele wereld over reist en werkt met wereldtoppers.
Voor meer informatie over het programma, de kosten en aanmelden, klik hier.
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Dance@School en ChaCha Cup
Op 30 april, tijdens het 1e NK weekend, werd
voor het eerst ook een ChaCha Cup voor
scholen gehouden. Deze wedstrijd maakte
deel uit van het Dance@School project, een
nieuw beweegproject in de gemeente Almere
in samenwerking met de NADB.
In maart en april hebben 300 kinderen van
verschillende basisscholen in Almere 4 weken
les gekregen in de ChaCha. Vervolgens
werden ze uitgenodigd voor het
Dance@School event in het Topsportentrum.
Het event begon met een les van Euvgenia Parakhina. Ook werd er een demonstratie gegeven door onze
Latin Professionals Roland Kouwenberg en Lisa Lemmens. Aan de ChaCha Cup zelf deden 11 koppels van
6 verschillende scholen mee. Sephora en Mara mochten zich de uiteindelijke winnaars noemen. De
wisselbeker werd gewonnen door basisschool "De Klaverweide" uit Almere.
De kinderen hebben enorm genoten van het samen dansen en bewegen. Zowel de gemeente Almere als
de NADB kijken dan ook tevreden terug op deze eerste wedstrijd. Het evenement zal ook in 2017 weer
plaatsvinden en alle basisscholen zijn uitgenodigd om mee te doen!

Interview winnaars ChaCha Cup - Sephora &
Mara - door Babs Ponne
Wat vonden jullie van de workshop met Euvgenia?
Heel erg leuk! Ze had namelijk een hele grappige uitleg over hoe je
knieën moeten kussen hoe je met je kont moet wiebelen. Dat was
trouwens best een beetje moeilijk!
Wat vonden jullie zo leuk aan het dansen van de cha cha
cha?
Dat je de dans samen kunt doen, een soort van duo (zoals bij hip
hop), en dat het heel gezellig is om met je vriendin te dansen!
Wat vonden jullie makkelijk/moeilijk aan de cha cha cha?
De draai vonden we het makkelijkst, dat was gewoon een stap en dan omkeren. Maar dat wat we van
Euvgenia hebben geleerd vonden we wel heel moeilijk, vooral de knieën die moesten kussen.
Wat vonden jullie verder nog leuk aan de dag?
De kleren van de mensen die hun NK gingen dansen waren heel mooi, en die kale meneer met die bril
vonden we heel grappig omdat die steeds grapjes ging maken! (Babs: Sorry Henk Peter, dit zijn echt hun
woorden!)

Sportcongres - 25 & 26 juni
Zoals eerder aangekondigd organiseert de NADB in samenwerking met de
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Nederlandse Vereniging van Dansleraren (NVD) ook dit jaar weer een
Sportcongres. Dit zal plaatsvinden in Hotel van der Valk in Nuland.
Naast het al eerder genoemde B2B Sportcongres en het Jurycongres, zullen er
ook Open- en Selectietrainingen plaatsvinden voor zowel Standaard als Latin.
Het volledige programma, tarieven en overige informatie is te vinden op onze website.
De openbare lessen zijn voor iedereen toegankelijk. Opgeven kan tot uiterlijk 10 juni door het sturen van
een email naar hannie.van.der.geest@nadb.eu

Sponsoring van Syrische vluchteling Khedr
Een ontroerend moment tijdens het eerste NK weekend in mei.
Khedr (19), een Syrische vluchteling die nog maar kort in
Nederland is, krijgt sinds enkele maanden dansles via een
vluchtelingenproject georganiseerd door dansschool Lekker
Stijldansen en plan V, een vrijwilligersorganisatie. Hij vond dat
zo ontzettend leuk dat hij met zijn Nederlandse danspartner
besloot mee te doen met het NK Debutanten. Dit alles in
geleende kleding die wat aan de ruime kant was.
Toen onze latinprofs Roland Kouwenberg & Lisa Lemmens zijn
verhaal hoorden, besloten zij hem een nieuwe dansbroek van
Royal Dancedesigns te schenken. Daarnaast schenkt BDDance
Shoes Nederland hem een paar nieuwe dansschoenen.
RobRonda.com Photography stelt alle foto's voor dit paar gratis
ter beschikking.
Wat zijn we dankbaar en trots dat dansliefhebbers op deze manier voor elkaar klaar staan. Heel hartelijk
dank allemaal!

Gratis de NADB sponsoren met Sponsorkliks
Sinds kort is het voor iedereen die de NADB een warm hart toedraagt mogelijk om
de NADB gratis te sponsoren.
Op onze website staat in de rechterkolom een banner van Sponsorkliks. Door op
deze banner te klikken, verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels,
waaronder Bol.com, Zalando, Wehkamp, Coolblue, Booking.com enz. Er zijn ook links beschikbaar om uit
eten te gaan, of eten te laten bezorgen, zoals o.a. Couverts, Thuisbezorgd.nl en Domino's Pizza.
Elke aankoop bij een van deze bedrijven via onze website levert de NADB een commissie op, terwijl het
jou niets extra's kost. We hopen dan ook dat velen van jullie hiervan gebruik gaan maken!

1 dag gratis toegang tot NVD Danscongres
In het kader van de samenwerking tussen de NADB en NVD krijgen NADB leden in
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het bezit van een trainers- en/of jurylicentie 1 dag gratis toegang tot het NVD
danslerarencongres (excl. eten en drinken). Om van dit mooie aanbod gebruik te
maken, dienen geïnteresseerden zich nog wel even aan te melden door een mail
te sturen naar nvdsecretariaat@outlook.com

WDSF Registratie voor Wüppertal en/of
Stuttgart
Ben je van plan om mee te doen aan de WDSF wedstrijden in
Wüppertal en/of Stuttgart, regel je registratie dan tijdig! I.v.m.
vakanties zal het wedstrijdsecretariaat eind mei/begin juni slechts
beperkt bereikbaar zijn.

Promoties 18 april 2016 - 23 mei 2016
De volgende paren zijn gepromoveerd sinds 23 februari j.l. Allen van harte gefeliciteerd en veel succes in
jullie nieuwe klasse!
Bas Becht & Annemarleen Bosma

Niels Huizinga & Chica Sonnega

Bas Donners & Sanne van den Berg

Arnout Schouten & Judith de Graaf

Martijn de Lange & Carolien Cornielje

Timo Wolthof & Kim Leijten

Lukas Piekarski & Charlaine Romijn

Reeuwerd Straatman & Graziëlla Eshuis

Hein Rödel & Hannah Volbeda

Hilko ten Hoeve & Henriëtte ten Hoeve

Yuri Vissers & Janique Hamers

Yahya Anvar & Fleur Stevenhagen

Piotr Mazur & Joanna Wytrzyszczewska

Rob Kriek & Arenda Meedendorp

Thomas Weber & Anouk van Marissing

Mate Szeles & Shasa Tomalak

Uitzendingen
4 juni 2016 - WDSF World Championship Senioren 2 Latin - Kosice, Slowakije
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John en Irene Wilson
Ron Kosterman en Hanneke Klein
4 juni 2016 - WDSF World Championship Junioren 2 Standaard - Szombathely, Hongarije
Sjoerd van Rijn en Jordan Koene

Wij wensen alle paren veel plezier en succes!

De volgende 5 wedstrijden zijn...
24 & 25 september: Grote Prijs van Twente - Oldenzaal
8 & 9 oktober: Holland Masters - Steenwijk
23 oktober: Gooiland Trophy - Hilversum
29 & 30 oktober: NK Formatie & Benelux Kampioenschappen - Almere
19 november: Pepernoten Cup - Den Haag
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

• De Programmaboekjes van het 2e NK weekend zoek zijn geraakt in de post? Gelukkig hebben we nog
wel een digitale versie voor jullie!
• Dat jullie medio juni van onze Evaluatiecommissie een enquête zullen ontvangen over de NK's?
• De rubriek "De Pen" een nieuwsbriefje overslaat? Volgende keer is hij er weer!
• De wedstrijdkalender 2017 inmiddels ook online staat? En je dus al kunt beginnen met je
wedstrijdplanning voor dat jaar?
• 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: 17 juni

6 of 6

26-05-16 09:36

