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Jurylid bij de NADB! Dat wil jij toch ook...?
Gezien de ontwikkelingen gedurende de laatste jaren in onze sport op
het gebied van jurering heeft ook de NADB de criteria om NADB jurylid
te worden heroverwogen. Met name de ontwikkelingen binnen de
WDSF hebben er toe geleid dat de NADB van mening is dat de criteria
om erkend NADB jurylid te worden aangepast dienen te worden. De
NADB is van mening dat er 2 mogelijke paden zijn om te komen tot
een NADB erkend jurylid, welke gebaseerd zijn op:
1. Behaald dansniveau gekoppeld aan de sportieve prestaties in de danssport
2. Opleiding
Lees meer op onze website!

1 of 6

9/27/17, 3:45 AM

NADB Nieuwsbrief Nr 40 - 27 september 2017

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

Open wedstrijden Rembrandt Cup
Op het NK Formatie en de WDSF wedstrijden na, zijn alle wedstrijden tijdens de Rembrandt Cup Open.
Dat betekent dus dat je geen lid hoeft te zijn van de NADB om hieraan deel te nemen! Paren uit alle
landen en van alle bonden zijn dus welkom! Ben je geen lid, dan kun je je inschrijven door een mail te
sturen naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
Geen basisdansen!
Voor alle klassen geldt: Geen basisdansen!
Juveniles zaterdag 21 oktober!
Ook de Juveniles ontbreken niet op ons jubileum. Op zaterdag overdag organiseren we een OPEN
Juveniles competitie. Dus paren van andere bonden en uit andere landen zijn van harte welkom.
• Juveniles I: geboortejaren 2008 of later - ST en LA
• Juveniles II: geboortejaren 2006 en 2007 - ST en LA
De kosten bedragen €7,50 per persoon. Per paar wordt 1 gratis begeleiderkaart (tribunekaart t.w.v.
€15,00) beschikbaar gesteld.
Inschrijven voor leden via MyNADB. Voor niet-leden via een e-mail naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
onder duidelijke vermelding van namen, geboortedata en discipline(s) waarin gedanst wordt.
Inschrijving sluit op woensdag 11 oktober
Voor ALLE wedstrijden geldt dat de inschrijving sluit op woensdag 11 oktober! Dat geeft ons de
gelegenheid om een goede timetable te maken, zodat iedereen bijtijds weet waar hij/zij aan toe is.

Update werkgroep Lokale Verbinding
De groei van de (wedstrijd)danssport is afhankelijk van instroom
van nieuwe dansers. Die instroom komt vooral vanuit de regio's.
Om lokale initiatieven die daar een bijdrage aan leveren vanuit de
NADB beter te ondersteunen, is de werkgroep 'Lokale Verbinding'
bezig om een centraal aanspreekpunt te vormen waar informatie
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en hulp gebundeld worden.
Sinds het aantreden van Jeroen Koene in het NADB-bestuur heeft dit onderwerp, sport-participatie, een
expliciete plek in het bestuur gekregen. En hebben Jeroen en de werkgroep hun krachten gebundeld. De
komende maanden gaat de werkgroep concreet bestendigd worden in een commissie binnen de NADB.
De werkgroep heeft inmiddels een hele set ideeën verzameld die een bijdrage kunnen leveren aan het
intensiveren van die lokale verbinding. Deze hebben we in een roadmap vastgelegd. En we hebben een
eerste selectie gemaakt waarmee we aan de slag zijn/gaan. Een voorbeeld is de structurele voortzetting
van een mooi initiatief zoals Dance@School dat moet leiden tot meer schoolkinderen die gaan dansen.
Maar wist je dat de werkgroep inmiddels ook steeds meer beeld heeft met de initiatieven die er her en der
lopen, of gelopen hebben? Dat we steeds meer bruikbaar materiaal verzamelen? En bijvoorbeeld ook
informatie hebben over subsidiemogelijkheden om lokale projecten ook financieel een steuntje in de rug te
kunnen geven?
De komende maanden gaan we de focus-projecten verder vormgeven. We maken een aantal plannen van
aanpak in het eerste jaar op het gebied van Dance@School, het Studenten dansen, meer regionale
wedstrijden, goed inzicht in de lokale en landelijke danskalender en het vormgeven van de
vraagbaak-/ondersteuningsfunctie. Deze kunnen dan later door de commissie met een vliegende start
worden opgepakt.
Heb je een vraag over lokale initiatieven, ben je bij een initiatief betrokken of zoek je hulp om ergens
lokaal die verbinding te leggen? Laat het ons weten. Waar mogelijk bieden we hulp in de vorm van
eerdere ervaringen, herbruikbare materialen en/ok lokale contacten. We hebben allemaal een rol om onze
danssport weer te laten groeien. De werkgroep (en straks commissie) ondersteunt daar graag bij. We zijn
voorlopig te bereiken via: jeroen.koene@nadb.eu!
Namens de werkgroep Lokale Verbinding,
Jeroen Koene en Marc Valkier

Jurycongres zondag 10 november bij
Danscentrum Sepp in Soest
Dit keer zal Julie Fryer u meenemen in haar visie op jureren. De
onderwerpen die ze gaat behandelen zijn de twee WDSF componenten
Partneringskills en Choreografie/presentation.
Het programma is als volgt:
10.00 – 11.30 Standaard
12.00 – 13.30 Latin
Wat kost het?
• Juryleden die in het bezit zijn van de NADB jurylicentie 2017: gratis
• Overige NADB leden € 20,-.
• Niet NADB leden: € 40,-.
Betalen kan cash op de dag zelf. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Opgeven kan t/m dinsdag 5 november via email aan hannie.van.der.geest@nadb.eu
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Na 1 september 50% korting op contributie
Heb je een leuke wedstrijd gezien op de NADB kalender, maar ben
je (nog) geen lid? Vanaf 1 september, krijg je 50% korting op de
contributie/licentiekosten voor de rest van dit jaar! Word dus snel
lid!

ITC International Trainingskamp The Dance Factory
Op 17, 18 en 10 oktober organiseert NADB Ambassadeur Mirjam Zwijsen een fantastisch trainingskamp in
Oss met negen internationale toptrainers. Net als bij voorgaande edities zal Mirjam een groot aantal paren
sponsoren. Wij danken Mirjam hiervoor van harte. De Topsportcommissie heeft de paren geselecteerd en
zij hebben de uitnodiging inmiddels ontvangen. Maar het kamp is voor iedereen toegankelijk.
Kijk op www.dancefactory.camp voor nadere informatie. Veel internationale topparen hebben hun
deelname aan het kamp al bevestigd. Dé kans om dicht bij huis inspiratie op te doen!

NK Showdance Standaard & Latin voor PD
en Adults
De Nederlandse Kampioenschappen Standaard en Latin voor zowel
de Professionals als de Adults worden gehouden tijdens de Holland
Tulip Dance Classic in Steenwijk op 7 en 8 oktober 2017. Cor en
Janny van der Stroet staan weer garant voor een fantastisch
evenement.
De inschrijving sluit op woensdag 27 september.

Foto album van je vakantie- of dansfoto's? Bestel het
via SponsorKliks!
De meeste mensen zijn inmiddels terug van vakantie. Natuurlijk met de
gebruikelijke schitterende foto's. Wat is er dan mooier om een fotoboek hiervan
samen te stellen? Of misschien wel een fotoboek van je mooiste
dansherinneringen? Wanneer je dat via Sponsorkliks regelt, levert dat de NADB commissie op. Daarmee
kunnen wij weer zorgen voor mooie evenementen, sportcongressen, workshops enzovoorts. Terwijl het
jou geen cent extra kost. De moeite waard toch?
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Promoties 31 mei - 25 september 2017
De volgende paren zijn gepromoveerd! Van harte gefeliciteerd en veel succes in jullie nieuwe klasse!
Pasquinel Kochanowski & Sophie Kochanowski
Rick Lanting & Iris van Beek
Arno Borgers & Anne van der Velden
Ivo van der Stelt & Lotte Dohmen
Tim Steenvoorden & Floor Aalders
Martijn de Lange & Carolien Cornielje
Koen Jorissen & Annelies Dekker
Daan Nijendijk & Carmen Luijken
Floris Bandell & Milou Serbée
Joran Weggemans & Melissa Weggemans (2x)

De volgende 5 wedstrijden zijn...
7 & 8 oktober: Holland Tulip Dance Classic / NK Showdance ST & LA Steenwijk
20, 21 & 22 oktober: NK Formatie / WDSF Rembrandt Cup - Almere
25 & 26 november: The Nook Championship - Noordhoek
9 & 10 december: Christmas Challenge Trophy - Oldenzaal
13 & 14 januari: Dance to Impress - Amsterdam
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

Na de uiterst succesvolle editie op 31 augustus in Sittard, gaan we nu naar de andere kant van het land.
Op 15 oktober is Marcel Keijzer onze gastheer in Hoogvliet.
Alle tot nu toe bekende data:
• 15 oktober: Hoogvliet
• 05 november: Sittard
• 12 november: Meppel
Meer informatie over Back2Basic en hoe je je kunt aanmelden vind je op onze website.
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• 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 oktober
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