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BeNe Almere International Open
Komend weekend vindt de eerste editie plaats van de BeNe Almere
International Open, in samenwerking met de WDSF, BDSF en NVAD.
Het belooft een groots evenement te worden!
Alle winnaars in BeNe Open wedstrijden (m.u.v. de NK's en WDSF
wedstrijden) krijgen een extra prijs in de vorm van gratis deelname
aan een van de komende Back2Basic workshops.
Op zondag 30 oktober zal ZappSport aanwezig zijn om een aantal
van onze Juvenile paartjes te volgen. Een mooie reclame voor de
danssport!
Tenslotte nog een woord van dank aan alle sponsoren van dit
evenement: Gemeente Almere, Royal Dance Designs, DancePlaza, RoAn Dancewear, BD Dance,
Selma Castiglione, RobRonda Photography, CJ Creations, Havermans Massages. Webbing
Solutions, SRN, Bondcenter, Eventec, Schelfhout Design, Densvormgeving, Double Feet,
Dancelife, Apollo Hotel Almere City Centre, Familie van de Stroet, Intervema, Rumour Styling
& Design, Mirjam de Rooij Projects.
LET OP: In het weekend van 29 & 30 oktober vinden er werkzaamheden plaats rond de A6. Hou hier
rekening mee met het inschatten van je reistijd, want we willen jullie natuurlijk graag allemaal op tijd op
de vloer zien! Meer informatie vind je hier.

Workshop Danssport Trainers
We kunnen terugblikken op een succesvolle 1e Workshop voor Danssport Trainers in samenwerking met
Ruud Vermeij & Peter Townsend. Op de foto de deelnemers van dinsdag 25 oktober j.l.
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DAS Juridische Adviesdesk voor de Sport
De NADB heeft zich aangesloten bij de Juridische Adviesdesk voor de Sport. Deze adviesdesk is mede tot
stand gekomen in samenwerking met het NOC*NSF en is een nieuw initiatief om kleinere sportbonden te
ontzorgen.
Voor de NADB betekent dit dat naast de bond zelf, ook de aangesloten danssportverenigingen, trainers,
coaches en juryleden gebruik kunnen maken van de juridische adviesdesk (verzorgd door DAS). Juridische
vragen kunnen via een speciale website, e-mail en telefoon gesteld worden. Kan de vraag beantwoord
worden met een advies, dan is deze dienst gratis. Mochten er verdere juridische diensten nodig zijn, dan
gelden speciale kortingen. Zie ook de speciale Factsheet op onze website.
De adviesdesk is als volgt te bereiken:
• Website: www.das.nl/sport
• Telefonisch: 020-5617666
• E-mail: sportdesk@das.nl

Vrijwilligers geven de pen aan... Herman Lak
In de vorige nieuwsbrief gaf Hannie van der Geest de pen door aan Herman Lak.
Wie ben je en wat doe je bij/voor de NADB?
Mijn naam is Herman Lak en ik ben secretaris van de NADB PD commissie. In het
najaar van 2015 ben ik tot deze commissie toegetreden na in februari 2014 mijn
laatste wedstrijd bij de professionals te hebben gedanst. Na op 9 jarige leeftijd
te zijn begonnen met kids-dansen, was het na 21 jaar, en 16 titels in
verschillende categorieën en disciplines, tijd om te stoppen. De laatste 16 jaar waren samen met mijn
vrouw Michele Lak, die nu onderdeel uitmaakt van de NADB Topsportcommissie. Naast secretaris van de
NADB PD, ben ik fulltime trainer, coach en jurylid.
Wat hoop je met deze functie te bereiken?
Na 21 jaar in de danswereld actief te zijn geweest vonden mijn vrouw en ik het tijd om te stoppen met
actief wedstrijd dansen. De opgedane ervaring en kennis wilde ik graag inzetten om de Nederlandse
danswereld te helpen en daarom ben ik toegetreden tot de NADB PD commissie. In mijn functie als
secretaris wil de Nederlandse prof paren ondersteunen waar nodig. Het professional veld bestaat uit een
groepje elite dansers, waar ook veel voor moet worden geregeld om hun verder te helpen in hun carrière.
Vraag van Hannie aan Herman: De WDSF heeft nieuwe PD categorieën ingevoerd: De Masters
I & II. Dus een leeftijdsonderscheiding bij de PD paren. Hoe gaat de PD commissie hier in de
toekomst op inspelen?
In de hele sportwereld zien we het verschijnsel dat sporters nog steeds actief zijn op het allerhoogste
niveau na hun 35ste levensjaar. Niet alleen actief, velen staan nog steeds op de allerhoogste trede van het
schavot. Ook in de danssport zien we de nummers van seniorenparen groeien en stijgt het dansniveau
enorm binnen de senioren rangen. Ook bij de professionals is er behoefte aan leeftijdsklassen boven de
35. De NADB PD commissie heeft in september voor net eerst een paar ingeschreven voor het WK WDSF
PD masterclass I, het equivalent van de Senioren I bij de professionals. De eerste stap is gezet naar een
uitbreiding van het professional veld. De NADB PD commissie heeft een voorstel ingediend bij het bestuur
van de NADB om het mogelijk te maken om meer senioren professional paren te krijgen. De commissie
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hoopt hiermee meer dansers te kunnen bedienen en een mooie Masterclass I en Masterclass II te krijgen.
Aan wie geef je de pen door en heb je een specifieke vraag voor die persoon?
Ik geef graag de pen door aan Marc Valkier, lid van de Bondsraad. Mijn vraag voor hem is: "Hoe zouden
we de wedstrijden drukker bezet kunnen krijgen en wat kan de Bondsraad hierin betekenen?"

Nieuwe schoenen of kleding nodig? Bestel het via
SponsorKliks!
Dansers zien er natuurlijk niet alleen op de dansvloer graag piekfijn uit. Is je
garderobe aan een update toe? Of heb je nieuwe schoenen nodig? Diverse grote
winkelketens, zoals o.a. Miss Etam, Shoeby, Bonprix, Expresso, Zalando, Asos,
Marks & Spencer, van Haren, Score, River Island, Coolcat, Bristol, Hunkemöller, C&A en Wehkamp geven
de NADB een leuke commissie wanneer je via onze Sponsorkliks link bestelt. Terwijl het jou geen cent
extra kost. De moeite waard toch?

Evaluatie NK's
In juni van dit jaar heeft de Evaluatiecommissie een enquête
verstuurd betreffende de Nederlandse Kampioenschappen van 30
april en 1 mei, 21 en 22 mei 2016.
275 mensen hebben hierop gereageerd en met aandacht hun
opmerkingen en suggesties weergegeven. Hoewel de zaal wel als
(te) groot wordt gezien, scoort de Topsporthal toch een dikke voldoende. Over de sfeer, aankleding, de
sanitaire voorzieningen was men erg tevreden. Een enkele uitzondering daargelaten. De horeca zou hier
en daar wel enige verbetering kunnen gebruiken. Muziek en presentatie kregen ook een ruime voldoende
tot goed. Ook over de juryleden nagenoeg geen klachten! Het aantal juryleden was goed en de
respondenten vonden ook de houding die de juryleden aannamen professioneel.
Waren er dan geen minder positieve geluiden? Natuurlijk wel. En... je raadt het al, de prijs natuurlijk.
Hoewel er duidelijk begrip is voor de enorme kosten die een wedstrijd met zich meebrengt, blijft de prijs
toch wel een issue. En dan voornamelijk de prijzen voor de toeschouwers en de vloerplaatsen. Diverse
suggesties zijn gedaan om door middel van prijsverlaging van de kaarten aan meer toeschouwers te
komen.
De Evaluatiecommissie heeft de talloze goede suggesties over diverse aspecten gebundeld en samengevat
en in een uitgebreid verslag naar het Bestuur gestuurd. Graag wil de commissie iedereen bedanken die de
moeite heeft genomen om zo zorgvuldig en uitgebreid de diverse vragen te beantwoorden.

Verslag WK Showdance Standaard door Martijn Habraken & Daniëlle
Vreman
In augustus 2015 begon het showdance avontuur voor

3 of 8

28-10-16 07:40

NADB Nieuwsbrief Nr 31 - 28 oktober 2016

http://www.nadb.eu/?wysija-page=1&controller=email&action=v...

Martijn en Daniëlle. Na een korte periode van intensief
trainen, werden ze in oktober 2015 Nederlands Kampioen
Showdance Standaard. Tijdens de kwalificatiewedstrijd
voor het WK Showdance Standaard 2016 in april, hebben ze zich met een eerste plaats weten te
kwalificeren voor deelname aan dit WK.
Op woensdag 21 september was het zover; het vertrek naar Chengdu, China. Het al dan niet verkrijgen
van een visum was nog even spannend, aangezien de visumeisen in augustus en september verscherpt
waren. Via een visumdienst, die de visumaanvraag in Brussel gedaan heeft, hadden we het benodigde
visum op tijd in ons bezit. Vrijdagochtend vonden de rehearsals plaats. Na de loting en een uitleg over de
regels, kon het eerste paar beginnen. Per paar had je tien minuten de tijd om je gehele show onder
toeziend oog van de chairman te dansen . Wij hadden als dertiende geloot en hadden daardoor ruim de
tijd om ons voor te bereiden. De vloertraining verliep goed en vol enthousiasme keken we uit naar de
zondag. Vrijdagavond stond in het teken van verwelkoming van de dansers en deze avond werd ingevuld
met een rode-loper avond. De organisatie had kosten nog moeite gespaard om dit een indrukwekkende en
unieke ervaring te maken. Als 'gewone dansers' liepen wij over de rode loper waar aan beide kanten
alleen maar fotografen en enthousiast schreeuwende Chinezen stonden. Gedurende ruim een uur werden
de dansers vermaakt met optredens met verschillende soort dans en zang. Als afsluiting werden veel
dansers uitgenodigd om voor en op het podium de laatste dans mee te dansen. Dit was voor de Chinese
dansers en locals het teken dat ze hun telefoon tevoorschijn konden halen om selfies te maken met de
internationale dansers. Totaal overweldigd door deze ervaring konden we niets anders dan ons verbazen
en lachen en twintig minuten lang met Chinezen op de foto gaan.
Op zaterdag vond het WK Latin plaats. We hebben de deelnemende Dutchies aangemoedigd en genoten
van de mooie wedstrijd. Het gevoel dat je krijgt van een stadion dat tot de nok toe gevuld is met
toeschouwers die voor iedereen klappen en schreeuwen is niet te beschrijven. Op zondag mochten we zelf
de wedstrijdvloer op. Na kort indansen met alle paren tegelijk, was het tijd om ons om te kleden en goed
op te warmen. Vol gezonde spanning stonden we naast de vloer te wachten tot we aangekondigd werden.
Het moment waarop je voelt dat de camera op je gericht wordt en je de eerste passen op de vloer zet,
weet je dat dit het moment is waar je samen naar toe gewerkt hebt. Wat hebben wij oprecht genoten van
het dansen van onze show! Helaas schoot bij de laatste lift de schouder van Martijn even uit de kom,
waardoor we de show niet af hebben kunnen maken zoals we wilden. Met de goede zorg van een Chinese
arts kon Martijn spoedig herstellen, zodat we nog hebben kunnen genieten van het kijken naar de shows
tijdens het avondgedeelte.
Met een puntentotaal van 28.914 hebben we de hoogste score op het WK Showdance Standaard van de
Nederlandse paren gedurende de laatste drie jaren behaald. Maandag en dinsdag hadden we tijd om
samen met Daniël Reus, Angela van Leuveren en hun moeders nog een beetje van China te zien. Deze
reis heeft ons veel mooie en bijzondere momenten gebracht. Een versterking van ons partnership en een
grote impuls voor het dansen. We willen onze trainers, Moniek Nieuwenburg en Anthony van Egmond,
bedanken voor de tijd, energie en het vertrouwen om met ons deze uitdaging aan te gaan.

WDSF Adjudicator Congress - 25 november 2016 Noordhoek
Op 25 november, de dag voor de Nook Championship, vind in Noordhoek een
WDSF Adjudicator's congress plaats. De timetable hiervoor is inmiddels
bekend:
09:15 - Registratie
10:00 - Development of WDSF Judging System & Judging Components - Heidi Goetz
11:10 - Updates on Adjudicators Code of Conduct - Heidi Goetz
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Analyzation of Performances of Standard Dances - Marina Ferrari
Analyzation of Performances of Latin Dances - Roberto Albanese
WDSF General Knowledge Test - Heidi Goetz
English Comprehension Test (new applicants) - Heidi Goetz

Voor meer informatie: http://www.thewoodenshoe.nl/WDSF_Congress_Noordhoek.html

Wijzigingen ICT Commissie & oproep
vrijwilligers
Gilbert van den Andel is de nieuwe voorzitter van de ICT
commissie, nadat Martijn Habraken heeft aangegeven
wegens omstandigheden deze rol niet meer te kunnen
vervullen. Martijn blijft wel gewoon lid van de commissie.
Daarnaast mag de ICT commissie Piet Rullens verwelkomen
als nieuw lid.
De ICT commissie is momenteel nog op zoek naar ervaren ICT-ers die het leuk vinden om ICT
ondersteuning te verlenen tijdens danswedstrijden. Dus altijd al eens een kijkje achter de schermen willen
hebben? Of interesse in wat er allemaal komt kijken bij het verzorgen van de ICT bij een groot
evenement? Stuur dan een mail naar: geraldine.voost@nadb.eu en/of ict@nadb.eu

Kwalificatie NK 10-Dans
Imiddels is bekend hoe de kwalificatie-eis voor het NK 10-dans eruit komt te zien:
Voor het NK 10-dans geldt een kwalificatie-eis van deelname aan ten minste vier
NADB-wedstrijden/WDSF wedstrijden in Nederland in het jaar voor het NK, zoals
vermeld op de wedstrijdkalender. Voor toepassing hiervan tellen de volgende
wedstrijden mee:
• Standaard
• Latin-American
• 10-dans (alleen specifiek georganiseerde 10-dans wedstrijden, dus niet de ten behoeve van de ranking
geconstrueerde uitslag uit Standaard en Latin-American wedstrijden).
Net als bij de kwalificatie-eis voor Standaard en Latin-American zijn paren die uitkomen in de laagste
klasse(n) van één of beide disciplines uitgesloten van de eis.
Net als bij de kwalificatie-eis voor Standaard en Latin-American kunnen formatiedansers één
formatiewedstrijd meetellen.
Deze wijziging gaat in per 4 oktober 2016.

5 redenen waarom je Dans Magazine niet wil missen!
• Omdat we je 6 x per jaar trakteren op dansnieuws, interviews met dansers en choreografen en
reportages uit binnen- en buitenland.
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• Omdat we je regelmatig een kijkje achter de schermen gunnen.
• Omdat we niet alleen de grote namen aan het woord laten, maar je ook voorstellen aan nieuw
danstalent.
• Omdat we je alles vertellen (in woord èn beeld) over de nieuwste danstrends en rages.
• Omdat we je uitgebreid bijpraten over de beste dansproducties van dit moment èn de prachtige
voorstellingen die je binnenkort kunt bezoeken.
21 oktober ligt de nieuwe Dans Magazine in de winkel!
Voortaan Dans Magazine thuis ontvangen? Profiteer dan nu van de superaanbieding: 1 jaar Dans
Magazine van €34,95 voor €22,50 + 2 cadeaus!

Promoties tussen 23 september & 14 oktober 2016
De volgende paren zijn gepromoveerd. Van harte gefeliciteerd en veel succes in jullie nieuwe klasse!
Ron van den Ende & Natascha Mallee

Cornelis Marten Reijntjes & Astrid Klein Lankhorst

Dennis Grootendorst & Stephanca Ezendam Sjaak Veraa & Esther Smit
Wouter Houthoff & Laura Snijder

Johnathan Marchena & Darja Tretjakova

Kuno Sickmann & Isabella de Haas

Dennis Teirlinck & Rozetta Kats

Jan Willem Winkelman & Francoise Verhaard Jelle Goubet & Noah-Maria Katzenbauer
Maarten van Leeuwen & Fréderique Iedema

Ook gefeliciteerd:
Naast bovenstaande promoties willen we ook graag de volgende juryleden feliciteren die zijn geslaagd
voor het WDSF Judging System 2.1. examen:
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Cees Boutkan, Marcel Keijzer, Patrick Lagas, Clara Lamar, Euvgenia Parakhina, Gert Rickhoff & Els Zwijsen.
Tenslotte nog een felicitatie voor de twee nieuwe scrutineers, die geslaagd zijn voor hun NADB
Scrutineers examen: Maaike Boudewijn & Gilbert van den Andel

Uitzendingen
4 november 2016 - WDSF World Cup 10-dans - Riga, Letland
Stefan Cloudt & Eline Cloudt
6 november 2016 - WDSF WK Junioren 2 10-Dansen - Warschau, Polen
Sjoerd van Rijn & Jordan Koene
12 november 2016 - WDSF WK Adults Standaard - Aarhus, Denemarken
Ciccio Pecoraro & Jasmijn van Jole
Jody Schoonus & Kim de Haan
19 november 2016 - WDSF WK Adults 10-Dansen - Wenen, Oostenrijk
Stefan Cloudt & Eline Cloudt
Heel veel succes allemaal!

De volgende 5 wedstrijden zijn...
29 & 30 oktober: NK Formatie, NK Showdance, WDSF International Open
Adults Standaard en Latin & i.s.m. de NVAD de BeNe International Almere
Open wedstrijden - Almere
26 & 27 november: Nook Championship - Noordhoek
10 & 12 december: Christmas Challenge Trophy - Oldenzaal
21 & 22 januari: Dance to Impress - Wognum
5 februari: 3e Zwarte Water Trofee - Zwolle
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!
Update 2017: Helaas zal Tilburg Moves ook in 2017 niet door kunnen gaan. In plaats daarvan zal in dat
weekend (25 & 26 februari) in Dalfsen een nieuwe wedstrijd (WDSF & NADB) plaatsvinden: Het Dutch
Dance Sport Festival (DDSF), georganiseerd door Henk Peter Vos & Gerben Dokman.
Wellicht hebben jullie ook al gezien dat de Stonemountains Cup die door Patrick Lagas wordt
georganiseerd in het weekend van 13 & 14 mei 2017 nu ook een NADB wedstrijd gaat worden.
Wij zijn blij met deze mooie toevoegingen aan de wedstrijdkalender 2017 en wensen de organisatoren
veel succes!
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De volgende Back2Basic workshops zijn op:
6 november - Helmond
8 januari - Leeuwarden
15 januari - Amsterdam
Meer informatie over Back2Basic en hoe je je kunt aanmelden vind je op onze website.
Met grote dank voor het gratis ter beschikking stellen van de accommodatie!

• De stukken voor de komende bondsraad op 13 november al op onze website te vinden zijn?
• Femke Sue van Bragt een fantastische brief heeft geschreven in antwoord op een negatief artikel over
stijldansen?
• 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: 13 november
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