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NADB Nieuwsbrief nr 34

28 januari 2017

Ambassadeurs
Het bestuur van de NADB heeft op 3 januari 2017 zes nieuwe
Ambassadeurs benoemd. Zes Ambassadeurs zijn herbenoemd, allen
voor de periode van twee jaar. Wij zijn bijzonder blij dat zij zich
(wederom) in willen zetten voor de NADB en de NADB paren.
De nieuwe Ambassadeurs zijn:
Julie Fryer, Els Zwijsen-Gevaert, Robert Bogaart, Toine Daas, Ton Greten en Marcel Keijzer.
Herbenoemd zijn:
Clara Lamar, Mirjam Zwijsen, Cees Boutkan, Ron Hoorn, Piet Rullens en Cor van de Stroet.
David Simon heeft aangegeven zijn Ambassadeursfunctie niet meer te willen vervullen. Wij danken hem
voor zijn jarenlange inzet voor de NADB.
Wij wensen alle Ambassadeurs heel veel succes en zien met vertrouwen een mooie samenwerking
tegemoet.

Wijziging volgorde timetables
Naar aanleiding van signalen vanuit het seniorenveld heeft
de NADB onderzocht hoe het opstellen van de timetables
kan worden verbeterd. Bij het onderzoek is gekeken naar de duidelijkheid van de opbouw van de
timetable en hoe die rust kan brengen tijdens een wedstrijd. Voor dansers is het belangrijk te weten
wanneer ze aan de beurt zijn of waarom een ronde uitvalt.
Daarnaast leeft kennelijk het gevoel dat veel rekening wordt gehouden met paren die in meerdere
leeftijdscategorieën starten, waardoor de timetable iedere keer anders zou zijn ingericht. Dit is overigens
niet het geval. Het wedstrijdsecretariaat werkt met een vaste volgorde en al naar gelang het aantal rondes
per leeftijdscategorie en niveau wordt de timetable opgesteld.
De Topsportcommissie, het bestuurslid Top- en Wedstrijdsport en de Sportsdirector hebben een en ander
onderzocht en een aantal beslissingen genomen.
Klik hier om verder te lezen.

WDSF wedstrijden tijdens NK weekenden
Voor en achter de schermen wordt hard gewerkt aan de organisatie
van de NK's. Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd,
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zullen we naast de reguliere NK's en open wedstrijden in ieder
weekend ook WDSF wedstrijden voor Adults en Senioren
organiseren.
Het is ons streven om zoveel mogelijk dansers de kans te geven om zich in Nederland in een
internationaal veld te meten met hun buitenlandse collega's. Helaas is het door tijdsgebrek onmogelijk
gebleken om in het voorjaar alle Senioren klassen in het WDSF programma op te nemen. Dan zouden we
pas diep in de nacht klaar zijn en dat is geen optie.
Voor het oktoberweekend doen wij graag een investering in mens en middelen om alle Seniorenklassen in
het programma op te nemen. Daarvoor hebben wij de vrijdagavond erbij getrokken (dit was voor de mei
weekenden niet mogelijk). Het programma voor de WDSF wedstrijden ziet er als volgt uit, uiteraard
aangevuld met alle NK's en andere open wedstrijden:
Zaterdag 6 mei: Open Adults Standaard, Senioren 2, 3 & 4 Standaard
Zaterdag 20 mei: Open Adults Latin
Vrijdag 20 oktober: Open Senioren 2 & 4 Standaard, Open Adults 10 Dans
Zaterdag 21 oktober: Open Senioren 1 & 3 Standaard, International Open Adults Latin
Zondag 22 oktober: International Open Adults Standaard
Kijk op de nieuwe website www.hollandmasters.nl voor alle informatie over de WDSF wedstrijden. Je kunt
je via deze website ook al inschrijven!
Inschrijven voor de NK's gaat via MyNADB en informatie over de NK's zal zoals gebruikelijk verschijnen op
www.nadb.eu.

Danspassen 2017
De danspassen 2017 voor dansers kunnen worden opgehaald bij de
check-in van de Zwarte Water Trofee in Zwolle op 5 februari. Daarna gaan
ze door naar de DDSF in Dalfsen op 25 & 26 februari en de daaropvolgende
wedstrijden.
De passen kunnen pas gedrukt worden, wanneer je de contributie 2017 betaald hebt en je
foto hebt geüpload in MyNADB.

WDSF Danspassen
Was jij een van de eersten die in 2012 een WDSF danspas aanvroeg?
Let dan goed op, want deze passen waren 5 jaar geldig en zullen dus
dit jaar verlopen! Ongeveer 5 maanden voor je kaart verloopt, zul je
een e-mail van de WDSF ontvangen met een link waarmee je een
nieuwe WDSF kaart kunt aanvragen. Ook zul je een nieuwe foto
moeten uploaden. Heb je geen nieuwe kaart aangevraagd en is je oude kaart verlopen? Dan zul je
automatisch de status "Retired" krijgen in de WDSF database en niet meer kunnen deelnemen aan WDSF
wedstrijden.

Vrijwilligers geven de pen aan... Jenny Niezing
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In de vorige nieuwsbrief gaf Ger Cloudt de pen door aan Jenny Niezing.
Wie ben je en wat doe je bij/voor de NADB?
Even voorstellen: Jenny Niezing, 59 jaar jong en 36 jaar getrouwd met
Dick en moeder van Bas. Hij kreeg dansles van Gerben Dokman, die op
dat moment bestuurslid van de NADB was, vandaar dat de lijn erg kort
was in het vragen om mee te helpen bij de NADB. Ik heb 36 jaar
gewerkt als secretaresse bij de NAM in Assen. Nu alweer een jaar officieel met pensioen.
In 2008 begonnen bij de NADB met het innen van inschrijfformulieren. Hierna gevraagd of ik deze ook in
het nieuwe systeem kon verwerken. Daarna zijn er steeds meer administratieve taken bijgekomen en ben
ik officieel aangesteld binnen het Wedstrijdsecretariaat.
Wat hoop je met deze functie te bereiken?
Mijn doel is om op een zo snel mogelijke manier de dansers een antwoord te kunnen geven op hun
vragen. En aansluitend hun vragen om te zetten in veranderingen binnen Renflex. Maar op het
wedstrijdsecretariaat werk ik niet alleen. Ed Epskamp verzorgt het gedeelte welke te maken heeft met de
wedstrijden en ranking. Robert van Halder is onze "baas" en naast dat hij Sportsdirector is, zorgt hij
binnen het secretariaat voor de promoties en heeft hij de antwoorden voor Ed en mij op de vragen
waarop wij het antwoord schuldig moeten blijven.
Vraag van Ger aan Jenny: Wat zijn zoal de meeste vragen die het Wedstrijdsecretariaat
krijgt?
Leuke vraag van Ger Cloudt, maar dan beperk ik me tot mijn eigen afdeling. De meeste e-mails die ik
verwerk binnen ons secretariaat zijn:
•
•
•
•
•

Registratie van dansers
Verandering van partner
Inlog gegevens kwijt/vergeten
WDSF registratie
Uitdraaien van de NADB-pasjes

Dit zijn voor mij de meest voorkomende vragen/handelingen. Daarnaast zijn er vragen over: contributie en
de manier van betalen, kledingvoorschriften, pasjes, afmelden voor wedstrijden, aanmelden voor
wedstrijden, promotiepunten.

Aan wie geef je de pen door en heb je een specifieke vraag voor die persoon?
Ik wil graag de pen doorgeven aan Dirk Barkhof met de vraag: Wat komt er allemaal kijken bij het
organiseren van een NK en wat doe je nog meer binnen de NADB/Daveno?

Wedstrijdreglement & Ranking- en Uitzendreglement
Beide reglementen hebben een update gehad met een ingangsdatum van 5 januari 2017.
Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en een link naar alle
reglementen.

Oproep: NADB - 50 jaar!
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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. Stuur je herinneringen, anekdotes, foto's enz. naar
communicatie@nadb.eu
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.

Oproep ondersteuning werkgroep "Lokale
Verbinding"
Denk en doe mee om de wedstrijdsport te laten groeien. De stijldans
wedstrijdsport krimpt door een gebrek aan aanwas van nieuwe
wedstrijddansers, zowel regionaal als nationaal. Een belangrijke bron voor
nieuwe wedstrijddansers zijn de lokale organisaties en initiatieven. Denk aan
lokale dansscholen, studentenverenigingen of dansprojecten met kinderen op scholen.
Om al die lokale initiatieven zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft de NADB de werkgroep "Lokale
Verbinding" opgestart. Deze werkgroep moet ervoor zorgen dat de NADB in de breedte sterker wordt
(sportparticipatie). En dat lokale initiatieven zoveel mogelijk steun krijgen vanuit de NADB. Uiteindelijk
moet dit resulteren in een omslag van een krimp in het aantal wedstrijddansers naar groei.
Er zijn heel veel goede ideeën binnen de NADB die ook in het verleden al in gang zijn gezet. Heb jij ook
ideeën en wil je graag wat bijdragen aan dit belangrijke initiatief, bijvoorbeeld met jouw kennis en
ervaring op het gebied van (sport)marketing, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar
david@dans.nl.
De werkgroep wil onze wedstrijdsport weer laten bloeien door zoveel mogelijk potentiële dansers en
initiatieven met elkaar te verbinden. Dus iedere hulp is welkom!
Namens de werkgroep "Lokale Verbinding",
Corrie van Hugten, Hannie van der Geest, David Kramer en Marc Valkier.

Op zoek naar een leuk cadeau? Regel het via
SponsorKliks!
Of het nou voor Valentijnsdag, een verjaardag, een jubileum of zomaar is... Wist je
dat je via Sponsorkliks bij heel veel webwinkels leuke en originele cadeaus kunt
kopen? Bijvoorbeeld bij de Zwaluwhoeve, MegaGadgets, Coolblue,
MediaMarkt, Conrad, Bol.com, Wehkamp enz.
Bestel ze dus 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!
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Talentenlijsten
Met ingang van 1 februari 2017 worden de nieuwe talentenlisjten voor het NOC*NSF vastgesteld. Hou de
website in de gaten voor de nieuwe updates. Zodra de voorstellen zijn goedgekeurd zul je daar meer
informatie vinden.

Sportcongres Nuland 24 & 25 juni 2017
De voorbereidingen zijn in volle gang! Helaas kan Martino Zanibellato
i.v.m. privé omstandigheden niet naar ons congres komen. We hebben
een fantastische vervangster gevonden in de persoon van Tatsiana
Lahvinovich. Zij is de partner van Zoran Plohl en samen hebben zij
diverse Europese- en Wereldtitels behaald. Sven Traut zal zoals eerder
aangekondigd de Standaard lessen verzorgen. Naast het Sportcongres
zullen we ook een jurycongres en een Back2Basic congres organiseren.
Ook is het mogelijk om bij beide leraren privélessen te boeken.

Rijzen & Dalen: Nummertje maken!!! - Kolom Ton
Kops
Heeft u wel eens een nummertje gemaakt? Nou, ik denk het niet, hoewel de jongeren onder u natuurlijk
direct en volmondig ja zitten te knikken en de ouderen dit ook w.s. na enige aarzeling zullen doen. Die
aarzeling is er, omdat ze even hun geheugencentrum moeten raadplegen, jongelui.
Toch beweer ik, dat u het allemaal niet heeft gedaan en dat komt, omdat ik het over dansen heb en u
waarschijnlijk niet.
Ik heb u natuurlijk op een dwaalspoor gezet maar gelukkig heb ik een pagina ter beschikking om u weer
op het rechte pad te helpen. Ik dacht nog als titel Diagnose Behandel Combinatie te gebruiken, maar dan
had u wellicht gelijk afgehaakt. Misschien bent u bekend met het fenomeen D(iagnose) B(ehandel)
C(ombinatie). Deze term wordt landelijk in ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
gebruikt. Het is een administratieve code die de zorgvraag (diagnose) en totale behandeling van een
patiënt weergeeft. Die code omvat dus een hele omschrijving van het ziektegeval en de daaraan
verbonden standaard procedure/ behandeling. Er zijn dus een hele reeks codes ter beschikking waarachter
heel wat beschrijvingen schuilen. Het gebruik van codes is niet alleen in de gezondheidszorg maar in heel
veel bedrijfsprocessen inmiddels heel normaal.
Waarom vertel ik u dit? Het is namelijk zo dat mijn partner en ik voor het dansen ons eigen systeem van
codes hebben opgesteld, waarbij we van elkaar precies weten welke activiteiten we gaan ontwikkelen als
we bijvoorbeeld zeggen dat we bij de Engelse Wals nummertje 1 gaan doen. Nu kan ik u natuurlijk tot in
detail gaan uitleggen waar deze code van ons voor staat, maar daar gaat het juist om. Wij hoeven ons
niet meer te verdiepen in al die moeilijke danstermen die dan ook nog eens in combinatie met elkaar,
worden gebruikt om bijvoorbeeld een lange kant op de dansvloer af te kunnen leggen. Nee, voor ons is
het direct duidelijk: als ik de Tango hoor en tegen mijn partner enkel “nummer 3”’ zeg, dan aarzelen we
geen van beiden en kunnen zonder verder een woord te wisselen een combinatie van figuren tevoorschijn
toveren. En dan lijkt het zowaar ook nog op dansen. En wat ook zo prettig is, is dat we tijdens een
wedstrijd onhoorbaar voor de jury alleen maar een nummer hoeven te fluisteren, zodat we bij een
eventuele vastloper gemakkelijk de draad weer kunnen oppakken. Dus geen uitgebreide en niet
toegestane gesprekken meer tijdens het dansje.
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Voor ons dus geen termen meer als reverse pivot turn, tumble turn, natural turn, outside change, chassé,
chassé rol, progressive chassé, V-6 combination, brush , heel ball change, hover, whisk, spin turn, open
telemark, hairpin, oversway, swing, lock step, running finish, heel twist, lock step, pivot ( progressive
turn), heel ball cross, tipple chassé, progressive link, four step, five step, feather finish, impetus turn,
three step, natural weave , swivel en ga zo maar door. Kunt u zich voorstellen dat, wanneer Clara zegt
enkele van deze termen in een bepaalde volgorde te dansen, wij tot onze keuze zijn gekomen? Ja toch!
Voor ons is het dus bij elke dans een stuk eenvoudiger. Even de code benoemen en weg zijn we.
Ik adviseer u dan ook meer nummertjes te maken en uw eigen codeboek samen te stellen. Wacht er niet
te lang mee, want het heeft ons ook heel wat tijd gekost. Wij hebben inmiddels codenummer 68 bereikt.
We zijn beiden zeer benieuwd welke figuren Clara voor ons achter het volgende nummer laat schuilen.
Ik wens u veel succes toe.

Promoties tussen 11 december 2016 & 24 januari 2017
De volgende paren zijn gepromoveerd. Van harte gefeliciteerd en veel succes in jullie nieuwe klasse!
Johan van Essen & Chantal van Essen-Meerman Jeroen Keiren & Malou Hermkens
Jamie Groeneveld & Lesley Groeneveld

Evgeniy Volkov & Michelle Poulissen

Ron Verbossen & Marieke van den Broek

Mitchell Metz & Mayra van Drueten

Collin Wagenmakers & Melissa van Veenendaal Max Reitsma & Sofie Reitsma
Chiel ten Hoopen & Veerle Bijsterveld

Niek Koopmeiners & Berit Quist

Sjaak Veraa & Esther Smit

Falco Wijnstekers & Stephanie Molenaar

Maarten van Leeuwen & Fréderique Iedema

Patrick de Jonge & Bernadette Meijer

Uitzendingen
10 februari 2017 - WDSF WK Senioren 2 Standaard - Antwerpen, België
René Ewals & Ymke Lemmens
Ronny & Anne Romijn
18 februari 2017 - WDSF EK 10 Dans Adults - Kopenhagen, Denemarken
Glenn Feddema & Maité Verheyden
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De volgende 5 wedstrijden zijn...
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
1 & 2 april: The Wooden Shoe - Noordhoek
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

De volgende Back2Basic workshops zijn op:
26 februari - Dalfsen (gratis voor deelnemers aan het Dutch Dance Sport Festival!)
26 maart - Oss
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!

Op dit moment hebben wij de volgende
vacatures:
•
•
•
•
•
•

Bestuurslid: Secretaris
Algemeen bestuurslid: Sportparticipatie
Lid Communicatieteam
Projectleden Communicatiecommissie
Foto- en videografen
Lid ICT Commissie

• EHBO-ers
• Leden werkgroep "Lokale Verbinding"
Ben jij of ken jij een geschikte kandidaat? Dan horen we graag van je. Voor meer informatie:
http://www.nadb.eu/organisatie/vacatures/

• Wij altijd graag verslagen ontvangen van wedstrijden en andere NADB evenementen! Mail je verslag
naar communicatie@nadb.eu
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• 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: 26 februari
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