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Jaarlijks vanaf 1 september 50% korting
op contributie
De bondsraad heeft in de bondsraadvergadering van april 2016
besloten dat dansers c.q. leden die zich ná 1 september van het
lopende jaar inschrijven, slechts 50% van de contributie/licentie
kosten betalen voor de rest van dat jaar. Deze regeling gaat per direct in, dus is vanaf 1 september 2016
van toepassing.

Nieuwe Professionals
Frank Zegels en Laura Jottay hebben
aangegeven per direct over te stappen
naar de Professional Divison. Zij zullen
tijdens de GOC in Stuttgart hun eerste
wedstrijd als Profs dansen. Ook Bas
Niezing en Aletta Oosterveld hebben
aangegeven over te willen stappen naar
de Professionals. Zij zullen begin
augustus auditie doen.

Foto's: Rob Ronda Fotografie

Pepernoten Cup vervallen
We hebben recentelijk bericht gekregen dat de Pepernoten Cup 2016 dit jaar niet doorgaat.
Op basis hiervan zal ook de Rankingkalender binnenkort bijgewerkt worden.

WK Senior III Standard, 10 juli 2016, Rimini Italië door Bram & Ans Stelling
Allereerst dank aan de NADB voor de nominatie van onze deelname aan
genoemde WK. Ik wil proberen het geen hak op de tak verslag te laten
worden, maar wanneer je lekker op het strand ligt, komen er toch heel wat
emoties en belevenissen ter sprake.
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Eerst maar even het begin. Je krijgt de uitnodiging van de NADB en eigenlijk
zonder er lang over na te denken, zeggen wij ja. Van Cees Boutkan hebben
wij al eens begrepen dat je het je niet kunt voorstellen hoeveel dansers er in
Italië zijn die nog nooit over de grens gedanst hebben. Zeker nu ook het
Senioren III WK een open WK is en in Italië gedanst werd, konden wij het e.e.a. verwachten. Dat bleek
juist, ongeveer 400 inschrijvingen! Je kunt je vervolgens afvragen wat hebben wij daar te zoeken, of dit
gewoon weer als een uitdaging zien. Het laatste dus.
Lees hier verder.

Vacatures
Op dit moment zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de volgende
functies:
•
•
•
•

Algemeen bestuurslid, portefeuille sportparticipatie
Lid ICT Commissie
Lid Communicatiecommissie
Webmaster

Klik op de links, of kijk op de website voor meer informatie.

Walsen met 150 paren bij André Rieu door Patricia Groenewegen
Toen onze trainers Paul & Cynthia ons vroegen of we als
één van de 150 paren mee wilden dansen bij André Rieu,
had ik zo mijn twijfels. Niet bepaald mijn muziekstijl die
ouderwetse klassieke muziek en het ging behoorlijk wat
vrije tijd kosten. Van de andere kant was het natuurlijk een
unieke kans die je maar één keer in je leven ging krijgen
waarschijnlijk. We besloten dan ook om het toch maar te doen. En na een repetitie in Nederland onder
leiding van Kimberly Smith en 2 zaterdagen met André erbij repteren in België, was het zo ver.
Lees hier verder.

Belangrijke mededeling Showdance
In 2017 zullen de uitzendingen naar titelwedstrijden in Showdance
worden bepaald op basis van de uitslag van de Nederlandse
Kampioenschappen Showdance op 29 oktober 2016. Deze regeling
geldt voor de Professional Division en voor de Adults.
Daarmee zijn de aankomende Nederlandse Kampioenschappen in
beginsel de enige mogelijkheid tot kwalificatie voor deelname aan
de WDSF Showdance Kampioenschappen in 2017.
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Vriendelijk verzoek aan de paren die willen deelnemen aan de NKs Showdance om zich zo
snel mogelijk hiervoor op te geven!

Te warm om te koken?
De zomer is in volle gang en dan kan het natuurlijk zo zijn dat je op een warme
dag geen zin hebt om te koken. Via onze Sponsorkliks link, kun je een tafeltje
reserveren via Couverts of iets thuis laten bezorgen van Thuisbezorgd, Domino's
Pizza of New York Pizza.
En het mooie is, je helpt ons zo om mooie evenementen te organiseren, terwijl het jou geen cent extra
kost! Smakelijk eten alvast!

Sportcongres Nuland
Eind juni organiseerde de NADB in samenwerking met de NVD weer het jaarlijkse Sportcongres, dit keer
met Ruud Vermeij als hoofdtrainer. Een jurycongres, selectietrainingen, open trainingen en een heus
Back2Basic congres stonden op de agenda.
Maïte Verheyden en Glenn Feddema namen dee aan bijna alle onderdelen van het sportcongres: "Wij
vonden het sportcongres in Nuland een zeer leuk en leerrijk initiatief van de NADB! Het was de eerste keer
dat we een workshop van Ruud Vermeij hadden. Bij beide disciplines werd er gewerkt aan het verleggen
van je grenzen en uit je comfortzone komen. Dit was zeker niet altijd evident. We werden er ons van
bewust gemaakt dat er een groot verschil is tussen de persoon in het dagdagelijkse leven en de persoon
als danser. Dit is wat op internationaal vlak ook zeer belangrijk is. De jury en het publiek moeten je rol,
verhaal, betekenis van de dans kunnen 'lezen' en begrijpen. Alle deelnemers waren heel enthousiast! Wij
kijken in ieder geval uit naar de volgende editie!"

NVD Gala Diner - door Irene Wilson
Op zaterdag 25 juni vond het jaarlijkse gala diner van
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de NVD plaats in het Van der Valk Hotel te Nuland.
Alle gasten werden bij de deur hartelijk welkom
geheten door Ronald Straatman, voorzitter van de
NVD, en andere NVD bestuursleden. Dat was het
begin van een echte gala avond met een goed diner
en dito wijnen. Tussen de gangen door werden de
gasten getrakteerd op prachtige dansdemonstraties van de dansparen van het jaar 2016: Tim Puts & Peia
Prawiro-Atmodjo (Latin) en Ciccio Pecoraro & Jasmijn van Jole (Standaard). Ook werd ons een prachtige
showdance voorgeschoteld door Martijn Habraken en Daniëlle Vreman. En alsof dat allemaal nog niet
genoeg was, werden we gefêteerd met twee heuse wedstrijden. Zowel in ballroom als latin waren 3 paren
gevraagd om de strijd aan te gaan. Per tafel werd uitgemaakt wie op welke plaats moest eindigen. In de
ballroom streken Ciccio en Jasmijn met de eer, in de latin Tim en Peia. Ronald Straatman heeft tijdens de
prijsuitreiking de zes deelnemers aan deze invitatie wedstrijd een prachtig traject van de NVD-IDTA
aangeboden, wanneer zij er klaar voor zijn om hieraan te beginnen.

Foto met dank aan CJ Creations

Nieuw lid Communicatieteam: Irene Wilson
Het Communicatieteam van de NADB heeft uitbreiding gekregen! Irene Wilson komt
het team versterken en zal zich o.a. gaan bezighouden met de organisatie van line-up
foto's en video's van wedstrijden. Welkom bij het team Irene!

Het programma van de 25e editie van de Holland Masters 2016 is inmiddels bekend. Klik hier om te zien
welke klassen op welke dag dansen! Deze jubileum editie wil je toch niet missen? Schrijf je dus snel in!

WDSF Adjudicators Congress in Noordhoek
Op 25 november 2016 zal in Noordhoek voorafgaand aan de Nook
Championship een WDSF Adjudicator’s Congress georganiseerd worden.
Zet de datum dus alvast in je agenda!
Nadere informatie volgt nog, maar de convocatie is hier alvast te bekijken.
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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, NK Showdance & Benelux Kampioenschappen - Almere
26 & 27 november: Nook Championship - Noordhoek
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

De volgende Back2Basic workshops zijn op:
4 september - Meppel
2 oktober - Zevenaar
16 oktober - Noordhoek
6 november - Helmond
8 januari - Leeuwarden
15 januari - Amsterdam
LET OP! Tijdens de workshop in Meppel is het programma andersom, dan beginnen we om 10:00 uur
met de Latin en om 12:00 uur met de Standaard.
Meer informatie over Back2Basic en hoe je je kunt aanmelden vind je op onze website.

• Bondsraadlid Chantal Bogaart en PD Commissie secreataris Robert Bogaart hun 2e kindje, zoon Joël,
hebben verwelkomd? Van harte gefeliciteerd!
• "De pen" i.v.m. de vakantieperiode een maandje overslaat?
• 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: 19 augustus
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