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Fijne Feestdagen!
Het jaar is alweer bijna om en alle
blikken zijn gericht op 2017! Ook in het
komend jaar staan alweer een hoop
mooie evenementen in de planning.
Natuurlijk de B2B workshops, de NK's
die gecombineerd gaan worden met
WDSF wedstrijden, de
bondsraadverkiezing en een mooi
sportcongres op 24 & 25 juni.
Geniet van de feestdagen en we hopen
velen van jullie dan weer in 2017 te zien!

Wijzigingen Wedstrijdreglement
Per 1 januari zullen er een aantal wijzigingen in het wedstrijdreglement worden doorgevoerd. Bij deze de
belangrijkste:
• De solodansen op het NK zullen alleen toegepast worden indien het jurysysteem 2.x wordt uitgevoerd.
Hiermee zijn we dan consistent met de WDSF.
• Indien het reguliere jureringssysteem wordt toegepast, zal er door de Hoofdklassen een introdans
gedanst worden van respectievelijk 1 minuut voor de Hoofdklassen Adults en 30 seconden voor de
Hoofdklassen Senioren.
• Tijdens het NK Latin zal de Paso Doble voor de Hoofdklasse Adults tot de 3e highlight worden gedanst.
Voor 10-dans wordt de Paso Doble tot de 2e highlight gedanst.
• De eisen voor toelating tot de Professional Division (PD) zijn versoepeld ten aanzien van A- en
Hoofdklassers en voormalige Professionals (zie artikel 6.1.15).
Je vindt het volledige wedstrijdreglement op onze website <LINK INVOEGEN WANNEER NIEUWE DOC
EROP STAAT>

Dance Impression 3e op
WK Formatie Standaard
Wat zijn wij trots op DSV Dance

1 of 8

21-12-16 07:51

NADB Nieuwsbrief Nr 33 - 21 december 2016

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

Impression die tijdens het WK Formatie
Standaard in Hongarije op 4 december
op een fantastische 3e plaats eindigde!
Van harte gefeliciteerd met dit
prachtresultaat!

Nieuws van de Dopingautoriteit
De Dopingautoriteit is sinds kort actief op Facebook. Wil jij ook via
Facebook op de hoogte worden gehouden van belangrijk nieuws
op het gebied van doping? Like of volg de Dopingautoriteit hier.
Per 1 januari treedt de WADA Dopinglijst 2017 in werking. Deze lijst bevat slechts kleine wijzigingen ten
opzichte van 2016. Klik hier voor meer informatie.

Contributie/Licenties 2017
Het is vanaf nu mogelijk om je licentie/contributie voor 2017 aan te
schaffen via MyNADB. Nadat de contributie betaald is, kun je je ook
meteen inschrijven voor de wedstrijden tot en met de NK's in mei
2017.
Dansers die al hadden ingeschreven voor de wedstrijden in Cuijk: graag even opnieuw inschrijven. Deze
wedstrijd stond per ongeluk al open en natuurlijk geldt ook voor deze wedstrijd dat eerst de contributie
betaald moet zijn.
Meer informatie: http://www.nadb.eu/nieuws/contributielicenties-2017-10892/

Vrijwilligers geven de pen aan... Ger Cloudt
In de vorige nieuwsbrief gaf Marc Valkier de pen door aan Ger Cloudt.
Wie ben je en wat doe je bij/voor de NADB?
Op de NADB website is al het eea over mij te lezen, ik ben 54 jaar,
gelukkig getrouwd met mijn vrouw Mirjam en vader van een zoon en een
dochter die samen actief zijn als wedstrijdpaar binnen onze geliefde
danssport. Ik werk bij Bosch Security Systems in Eindhoven alwaar ik
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leiding geef aan een software-ontwikkel afdeling. Naast mijn werk ben ik sinds mei van dit jaar bestuurslid
van de NADB met “top- en wedstrijdsport” als portefeuille.
Wat hoop je met deze functie te bereiken?
De NADB is een organisatie van vrijwilligers. Helaas is onze sport, en daarmee onze ledenaantallen, zo
klein dat we volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers. Ik heb de laatste jaren gezien hoe de NADB
veranderd is en verder geprofessionaliseerd is.
Door in het bestuur zitting te nemen wil ook ik hieraan bijdragen zodat de NADB zich verder kan
ontwikkelen.
Vraag van Marc aan Ger: Wat vind je als relatief nieuw bestuurslid van de organisatie van
onze sport? En wat zou je, met een frisse blik op de NADB, het liefst als eerste willen
verbeteren?
Zoals ik al aangaf is de organisatie van de NADB de laatste jaren geprofessionaliseerd. We zijn naar een
bond van dansers geëvolueerd met een bestuur dat gecontroleerd wordt door een bondsraad en
daarnaast hebben we verscheidene commissies op verschillende gebieden. Dit betekent dat we qua
organisatie groter zijn geworden terwijl we als sport kleiner zijn geworden (minder wedstrijddansers). Een
tegengestelde beweging die wellicht moeilijk houdbaar is?
Ook is de NADB gegroeid in activiteiten die we als bond ontplooien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
organisatie van de NK’s die volledig in handen ligt van de NADB en de verscheidene trainingen
(sportkamp, selectietrainingen, Back2Basic). Dit alles heeft de NADB bereikt met een fantastisch team van
vrijwilligers! Echter we zien ook dat het moeilijk is om de verschillende vacatures ingevuld te krijgen.
Ik denk, dat we na deze veranderingen, nu op een punt beland zijn waarbij we een stap op de plaats
moeten maken en na moeten denken hoe we nu verder willen en moeten en waar we wellicht een stapje
terug moeten doen. Een voorbeeld in deze is de recent genomen beslissing om de PD-commissie op te
heffen per 1-1-2017 en diens taken en verantwoordelijkheden te integreren in de Topsport Commissie.
Immers, is het efficiënt om een commissie te hebben die de belangen van een 6 à 7-tal PD paren
behartigt?
Op sportief gebied zou ik het toejuichen indien we de connectie met de WDSF kunnen handhaven en zou
ik persoonlijk blij zijn indien we Judging 2.1 zouden kunnen toepassen voor onze hoogste klassen op de
NKs. Technisch zou het mogelijk zijn echter er zijn 12 juryleden voor nodig om dit systeem goed uit te
voeren en daar hangt een prijskaartje aan dat voorlopig niet past binnen ons budget.
Daarnaast volg ik met grote belangstelling de publicaties van de WDSF werkgroep die match-fixing
bestudeert en aanbevelingen doet om match-fixing tegen te gaan. In de eerste publicaties vanuit deze
werkgroep is een analyse gepresenteerd die laat zien dat de verscheidene rollen als trainer/coach en
jurylid in de danssport momenteel volledig geïntegreerd zijn in dezelfde personen en wordt er een
toekomst pad geschetst waarbij we wellicht naar een systeem gaan waarbij trainers/coaches niet jureren
en waarbij jury-leden niet trainen/coachen om alle belangenverstrengelingen te minimaliseren. Of dit
haalbaar is? Ik weet het niet. Ik ben benieuwd hoe dit zich bij de WDSF verder ontwikkelt en wat het kan
betekenen voor ons als NADB.
Aan wie geef je de pen door en heb je een specifieke vraag voor die persoon?
Ik zou de pen graag willen doorgeven aan een van de vele vrijwilligers die veel werk verzetten op de
achtergrond, niet zichtbaar, maar o zo belangrijk! Bij deze geef ik de pen door aan Jenny Niezing van het
wedstrijdsecretariaat en zou haar willen vragen wat zoal de meeste vragen zijn die zij krijgen.

PD Commissie
Recent is besloten om de activiteiten van de PD Commissie te integreren in de Topsportcommissie met
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ingang van 1 januari 2017. Robert Bogaart zal derhalve zitting nemen in de TC. Bij deze willen we Cor van
de Stroet, Yvette Jager en Herman Lak hartelijk danken voor hun inzet en activiteiten voor de PD
Commissie.
We wensen Robert veel succes in de Topsportcommissie.

Oproep: NADB - 50 jaar!
Volgend jaar viert de NADB haar 50-jarig jubileum. Uiteraard willen we hier
graag aandacht aan besteden. We zullen begin 2017 een actie opstarten om
leuke en mooie herinneringen van de afgelopen 50 jaar te verzamelen en te
bundelen en op een leuke wijze aan onze leden te presenteren.
Wij willen jullie nu alvast vragen om na te denken over die herinneringen en
eens in je oude foto archief te duiken. Ook hebben wij nog hulp nodig bij het samenstellen van de bundel.
Ben je hierin geïnteresseerd, stuur dan een mail naar geraldine.voost@nadb.eu.

Breakdance op Jeugd Olympische Spelen 2018
Het IOC heeft besloten om Breakdance toe te voegen aan het programma voor
de Jeugd Olympische Spelen 2018. Fantastisch nieuws, want daarmee komt
"Dans" op de Olympische agenda! De WDSF en het IOC bereiden op dit moment
deze discipline en de kwalificatiestructuur voor. NADB lid Ton Greten zit in de
projectgroep van de WDSF en is medeverantwoordelijk voor een goede
inrichting van deze discipline op internationaal niveau. De NADB en het
NOC*NSF ondersteunen dit proces voor Nederland.
Zie ook dit bericht van de WDSF.

DAS Juridische Adviesdesk voor de Sport!
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, zijn we gestart met de DAS Juridische Adviesdesk voor de Sport!
Sportverenigingen hebben regelmatig te maken met juridische vragen. Als NADB willen we jullie daar
graag bij ondersteunen. De DAS Juridische Adviesdesk voor de Sport is op werkdagen van 8:30 tot 21:00
uur bereikbaar voor gratis juridisch advies. Klik op www.das.nl/sport voor meer informatie!
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WDSF wedstrijden tijdens de NK's in mei 2017
De oplettende WDSF-volger heeft het wellicht al gezien. Ook tijdens de NK's in mei 2017 zullen diverse
WDSF wedstrijden plaatsvinden:
• 6 mei: WDSF Open Standaard Adults, WDSF Senioren 1, 2, 3 & 4 Standaard
• 20 mei: WDSF Open Latin Adults
• 21 mei: WDSF Senioren 1 Latin
Een mooie gelegenheid om aan je WDSF ranking te werken!

Nieuwe NADB trainingspakken
In 2013 heeft de NADB de trainingspakken geïntroduceerd en inmiddels lopen al heel
wat dansers in deze mooie pakken rond. Echter, het model is niet meer leverbaar en
daarom hebben we een nieuw pak uitgezocht. Net zoals de vorige keer is het een JAKO
pak. De kleur is donkerblauw met een oranje band op de mouw (zie foto).
Voor meer informatie en hoe te bestellen, zie de website.

Van plan om in 2017 een opleiding te gaan volgen?
Regel het via SponsorKliks!
Wist je dat je via Sponsorkliks ook op diverse opleidingen kunt gaan volgen? Of je
nu piano of gitaar wilt leren spelen, of een cursus bij bijvoorbeeld de LOI,
Studieplan of NHA! Schrijf je dus in via Sponsorkliks of installeer de Sponsorkliks
App (iOS & Android) en selecteer NADB als je sponsordoel. Een kleine moeite waarmee je de NADB
sponsort terwijl het jou geen cent extra kost!

Update Talentenstatus NOC*NSF
Met veel plezier kunnen wij melden dat Frank Zegels en Laura Jottay
naar aanleiding van hun 12e plaats op het WK Latin 2016 in Moskou als
eerste NADB paar de Bondstatus hebben ontvangen in de Latin
discipline! Deze Bondstatus is weer een stapje hoger dan de
Internationale Status (IT)
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Ook heeft een aantal Standaard dansers de IT status ontvangen n.a.v.
hun resultaten op de WDSF wedstrijden. Klik hier voor de laatste stand van zaken met betrekking tot de
talentstatussen.
Wij maken jullie erop attent dat de statussen persoonlijk zijn en dat toekenning van een status niet alleen
afhankelijk is van resultaten maar ook van leeftijd. Klik hier voor de voorwaarden.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

6 Times to Move
Gratis danslessen op de Academie voor Theater en Dans te
Amsterdam!
In januari 2017 organiseren de tweedejaars studenten van de opleiding
Docent Dans op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten het project 6
TIMES TO MOVE. Vijftien jonge docenten verzorgen zes weken lang gratis
lessen in gevarieerde dansstijlen.
6 TIMES TO MOVE geeft ervaren en onervaren dansers (16+) de kans om zes weken lang te genieten van
15 verschillende dansstijlen, zoals bijvoorbeeld ‘Composing a HAKA’, ‘Modern Jazz’, ‘Urban Contemporary’
‘Hip Hop’ en ‘Afro Fusion'. Iedere stijl heeft een lessenreeks van 6 lessen en deze vinden plaats van
maandag tot en met donderdag tussen 19.00 uur en 21.15 uur op de Academie voor Theater en Dans in
Amsterdam. Alle lessen zijn GRATIS voor iedereen!
Het startschot van 6 times to move wordt gegeven op maandag 9 januari 2017. Heb jij interesse? Check
het lesrooster op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/6timestomove.
Heb jij een vraag of wil je je inschrijven? Mail dan naar 6timestomove@gmail.com

Masterclass 2.0
Op 28 januari, 4 maart en 22 april 2017 vindt de Masterclass 2.0 plaats. Deze is
bedoeld voor PD dansers, maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.
Meer informatie over de Masterclass vind je hier.

Promoties tussen 14 november & 11 december 2016
De volgende paren zijn gepromoveerd. Van harte gefeliciteerd en veel succes in jullie nieuwe klasse!
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Ruud & Renske Greveling

Theo & Claudia van den Brink

Jos Spanjer & Ingrid Zoontjes

Raymond & Ingrid Pappot

Oeds de Vries & Esther Boelens

Raycko van Hummel & Carmen Korthaus

Zende Verberne & Kyra van Horssen

Tim Steenvoorden & Floor Aalders

Tim Spruijt & Emily Meulendijk

Hein Rödel & Hannah Vobeda

Collin Wagenmakers & Melissa van Veenendaal Djordee Stoffels & Carmen Chiaradia
Rob Lammerink & Melanie Lindenberg

Erik Snel & Monique Swennenhuis

Jan Jaap Kempenaar & Charlotte Vagevuur

De volgende 5 wedstrijden zijn...
21 & 22 januari: Dance to Impress - Wognum
5 februari: 3e Zwarte Water Trofee - Zwolle
25 & 26 februari: Dutch Dance Sport Festival - Dalfsen
11 & 12 maart: De Danser - Badhoevedorp
18 & 19 maart: QueenE Challenge Trophy - Steenwijk
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!
Helaas heeft de organisatie van het Double V Dance Gala (formatie) hun geplande wedstrijd op 18
februari teruggetrokken.

De volgende Back2Basic workshops zijn op:
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!
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Op dit moment hebben wij de volgende
vacatures:
•
•
•
•
•
•

Secretaris
Algemeen bestuurslid: Sportparticipatie
Lid Communicatieteam
Projectleden Communicatiecommissie
Webmaster
Foto- en videografen

• Lid ICT Commissie
• EHBO-ers
Ben jij of ken jij een geschikte kandidaat? Dan horen we graag van je. Voor meer informatie:
http://www.nadb.eu/organisatie/vacatures/

• De nieuwsbrief in 2017 om de 6-8 weken zal uitkomen?
• 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 januari
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