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Rembrandt Cup 2017
De allereerste editie van de Rembrandt Cup vond
plaats in het weekend van 20-22 oktober. Ook het
50-jarig jubileum van de NADB werd in dat
weekend gevierd. En wat hebben we een prachtig
dansen gezien!
Bijzonder vereerd waren we door de aanwezigheid
van WDSF President Lukas Hinder, Locoburgemeester René Peeters en Marcella Mesker van het NOC*NSF, hiernaast op de foto met onze
voorzitter Jeffrey van Meerkerk. De speech van Lukas Hinder is na te lezen op de website van de WDSF.
Het bestuur van de NADB wil dan ook graag iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook een
steentje heeft bijgedragen aan dit evenement. Zoals o.a. de NK Commissie, de Jubileum Commissie, de
sponsoren, de standhouders, de presentatoren, de officials, de juryleden, alle vrijwilligers, de EHBO, de
aanwezige fotografen en videografen, de VIP-gasten, de supporters en natuurlijk de deelnemers!

Nederlandse Kampioenschappen Formatie
Nederlands Kampioen Formatie Standaard 2017: DSV Dance Impression
Runners Up: DSV D-Sync'd
Nederlands Kampioen Formatie Latin 2017: DSV Dance Impression
Runners Up: Double V
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Jurycongres vrijdag 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

Nederlandse Kampioenschappen Showdance
Nederlands Kampioen Classical Showdance Professionals Standaard 2017: Jan-Willem Mostert & Kendra
Kraus.
Runners up: Roeland & Fauve Schelfhout
Nederlands Kampioen Classical Showdance Adults Standaard 2017: Erik & Désirée Fiktorie.
Runners up: Tim & Désirée Bosman
Nederlands Kampioen Showdance Adults Latin 2017: Remy Kabel & Ilona Schooneveld
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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. Wehkamp, Zalando, C&A, Hunkemoller, Bon Prix, Superdry,
Bristol, Miss Etam & Shoeby geven de NADB een leuke commissie wanneer je via onze Sponsorkliks link
bestelt. Daarmee kunnen wij weer zorgen voor mooie evenementen, sportcongressen, workshops
enzovoorts. Terwijl het jou geen cent extra kost. De moeite waard toch?

Vacatures
We zijn met spoed op zoek naar vrijwilligers voor de volgende twee functies
binnen de NADB:
Secretaris - bestuurslid
We zijn op zoek naar een planmatig sterke en juridisch onderlegde secretaris voor de versterking van het
NADB bestuur. Wil je bijdragen aan de doorontwikkeling van de NADB, neem dan contact met ons op!
Voorzitter/Leden Communicatieteam/Websharks/Social Media Specialisten
Ben je actief op Social Media, betrokken bij de danssport, volg je de NADB en de WDSF, hun dansers en
de NADB organisatoren en kun je op gepaste wijze reageren op reacties/posts, neem dan contact met ons
op!
Heb je interesse in een van deze vacatures? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op door een mail
te sturen naar bondsbureau@nadb.eu
Voor alle NADB vacatures, zie onze website

http://www.nadb.eu/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=49&user_id=0&wysijap=subscriptions

4/10

30-10-2017

NADB Nieuwsbrief Nr 41 - 30 oktober 2017

Youth Olympic Games 2018
Vier Nederlandse breakers hebben zich in het weekend van 21-22 oktober in
Essen, Duitsland, gekwalificeerd voor de eindkwalificatie ronde, begin 2018 in
Japan. Hier zullen de uiteindelijke deelnemers voor de YOG 2018 worden
geselecteerd. De Nederlandse BreakDance League (NBL) werkt hierin samen met
de NADB.
Meer informatie: https://www.breakingforgold.com/

Malle 2017 World Para Danssport
Championship - door Gina Sepp
Zaterdag 21 en zondag 22 oktober werd in Malle, België
het Wereld Kampioenschap Rolstoeldansen gehouden
onder de vlag van IPC (Internationaal Paralympisch
Comité). Een grote wedstrijd met deelnemers uit meer
dan 22 landen en van alle continenten.
De Nederlandse paren in Standaard, Latin en Single
Freestyle dansers hebben genoten van de wedstrijden
en de volgende resultaten behaald:
• Tim en Marleen - Combi 1 standaard: 9e plaats (13 paren)
• Robert en Kim - Combi 2 standaard: 11e plaats (22 paren)
• Robert en Kim - Combi Latin: 2e plaats (12 paren)
• Mij Ang - Freestyle: 13e plaats (22 deelnemers)
• Sharon - Freestyle: 9e plaats (22 deelnemers)
• Sjuul en Denise - Combi Standaard 1/Combi Latin 1: herkansing
Het was een spannende wedstrijd met als grote winnaar Oekraïne. Maar het resultaat van de
Nederlanders was echt geweldig. Ze hebben ook het beste laten zien wat ze ooit hebben laten zien. Heel
trots op het Nederlandse team!

50-jaar NADB: Wereldkampioenen
Uiteraard willen we in ons 50-jarig jubileum ook stilstaan bij de sportieve hoogtepunten van die 50 jaar.
En dan met name op de 2 WK-titels die Jan & Mirjam Zwijsen en Louis van Amstel & Julie Fryer hebben
behaald! Wat zijn we enorm trots op jullie!
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Bondsarts
Helaas heeft onze Bondsarts Igor Monzon door de toegenomen drukte in
zijn huisartsenpraktijk moeten besluiten om zijn werkzaamheden voor de
NADB te stoppen. Hij heeft het stokje overgedragen aan Petra Keijsers.
Igor bedankt voor alles wat je voor de NADB gedaan hebt!

Internationaal Trainings Camp The Dance Factory
Het is Ambassadeur Mirjam Zwijsen ook dit keer gelukt om een fantastische groep instructeurs naar Oss
te halen. Veel internationale topdansers namen deel aan het kamp en dat alleen al is een inspiratiebron
voor onze Nederlandse dansers. Want wanneer krijg je nou de kans om te werken tussen de wereldtop.
De NADB bedankt Mirjam van harte voor het financieel ondersteunen van onze Nederlandse paren.
En voor wie het gemist heeft? Hou de toekomstige aankondigingen in de gaten!

Foto met dank aan LPX-photo
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Positief: de tuchtprocedure van Amonster tot schorsing
Stel: je ontvangt een brief van de Dopingautoriteit waarin
staat dat je positief bent getest bij een urinecontrole. Wat ging daar aan vooraf? En wat zijn de volgende
stappen? De Dopingautoriteit heeft een animatie ontwikkeld waarin dit wordt uitgelegd.
Klik hier voor meer informatie en het animatiefilmpje!

Rijzen & Dalen: Geluidjes maken - Kolom Ton Kops
Het is vroeg en ik hoor de eerste geluiden van de dag. De zon verschuilt zich
nog achter de horizon, maar laat zijn licht al voor zich uitlopen. Door het half geopende slaapkamerraam
laten de vogels horen dat de dag veel gaat beloven. De vink, koolmees, mus, roodborst en lijster vormen
een harmonieus koor. Het kraaien van de haan bij een van de buren klinkt op een dag als deze niet
dissonant, maar versterkt het gevoel van een naderende lome zomerdag. In de verte bij de grote vijver
het blaffen van een hond, begeleid door de correcties van zijn baas. Het verdampen van de ochtenddauw
op de onbeweeglijke bladeren lijkt bijna hoorbaar. Ik hoor bij de buurman dat een koi karper met zijn
staartvin op het water slaat. Verkeersgeluiden zijn er nog niet, met uitzondering van het repeterende en
doordringende geluid van een ambulance op weg naar een onheilsplek die gelukkig ver weg is. De wind
heeft vandaag ook een rustdag. Ik draai me op mijn rug en voel een weldadige ontspanning over me
komen.
Ik kom langzaam bij van de geluiden die ik gisteravond heb meegekregen op de dansles. Deze waren van
een heel andere orde en dienden juist om het karakter van een dans extra te bekrachtigen. Hoewel het
niet de bedoeling is dat je het dansen laat vergezellen van verbaal geweld, is er een ballroomdans waarbij
het juist een extra dimensie aan de bewegingen kan toevoegen. En dit is natuurlijk de tango. Gisteravond
hebben we op de groepsles onderricht gekregen in het aanspannen en ontspannen van ons lichaam bij
de tango. De strakke en staccatoachtige figuren worden afgewisseld met ontspannen doorgaande
bewegingen om zo het onderscheid tussen de figuren extra te benadrukken. Een vloeiend doorgaand
figuur kan abrupt onderbroken worden door een strakke pose om vervolgens weer opgepakt te worden.
Er wordt die avond benadrukt dat het belangrijk is te blijven ademen en de adem samen te pakken om zo
respectievelijk de ontspanning en spanning op de juiste momenten te laten zien. Wanneer het moment
daar is om de ontspanning om te zetten in een strakke, kordate houding waarbij het lichaam als het ware
verstijfd, is het belangrijk de spieren aan te spannen. De ademhalingsspieren zijn hierbij ook belangrijk.
En om dit voor jezelf makkelijker te maken wordt er voorgesteld hier een geluid bij te maken. Nu was me
bij de jongere paren al vaker opgevallen dat bij het dansen van een finale op de groepsles de tango
vergezeld werd door allerlei geluidjes, met name wanneer de snelheid van een doorgaande beweging
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opgevangen moest worden in stilstand. Of wanneer vanuit stilstand overgegaan werd naar een ander
figuur, was het ook zinvol om de samengepakte spanning middels geluid uit je lijf te laten ontsnappen.
Nu werden er heel wat geluiden geproduceerd, waarbij het meest voorkomend toch wel een snerpend
gesis was. Het viel me ook op dat de vloer op sommige plekken wat stroever werd hetgeen ik toeschrijf
aan de consumptie die het lichaam verliet bij al dat gesis en gesnuif. Hoewel ik het niet gezien heb,
verdenk ik toch enkele mannen ervan dat ze, gelijk een voetballer, van de gelegenheid gebruik maakten
hun neus te ‘kuizen’ en dan niet gat voor gat maar alle twee tegelijk. Je hebt beide armen immers op je
partner liggen. Dit vermoed ik omdat het op andere plekken van de vloer weer spekglad was. Ook
meende ik in sommige hoeken restanten van geluiden te ruiken. Deze zouden dus uit een andere
lichaamsopening gekomen moeten zijn. Maar ja, de druk moet toch op een of andere manier van de ketel
wanneer je de tango goed wilt dansen. De uitzonderingen op het geluid vielen mij extra op. Een van de
collega-dansers begeleidde het met het woord “padam”. Dit deed me direct denken aan het prachtige
Padam Padam van Edith Piaf, hetgeen echter geen tango is. Het woord heeft wel kracht en past dus goed
bij de tango. Ikzelf ben niet zo’n geluidenmakende man, althans niet op de vloer, maar heb toch wel
enkele pogingen gewaagd om een en ander te beproeven. Maar ik ben van de kreunende dansgeneratie
dus ik kwam in eerste instantie niet veel verder dan AAAAAAWWWWW………….., GRRRRRRR…… en
vergelijkbaar ondefinieerbare en onheil voorspellende geluiden. Toch was ik nog steeds op zoek naar een
geluid of woord dat mij zou kunnen helpen het karakter van de tango te versterken. Ik heb onder andere
” jippie, hoera, yes, hola, godver, krijg nou wat (bleek te lang), colere, schiet op, waf, woef, kwik, kwek
en kwak” geprobeerd, maar was er nog steeds niet uit. In tegendeel, het bracht ons beiden aan de slappe
lach en dat moet je juist helemaal niet hebben bij de tango.
Deze ochtend ligt de oplossing echter naast me en ik luister met een opgelucht gevoel naar het zachte
snurken van mijn vrouw en danspartner. Het wordt dus een ‘snork’. Het voordeel hiervan is ook dat je alle
lichaamssappen binnen houdt. Probeer maar eens.

Uitzendingen
4 november 2017 - WK Junioren 2 Latin - Boekarest, Roemenië
Nikita Lukashou & Sandrina Cruijsberg
Sjoerd van Rijn & Jordan Koene
4 november 2017 - European Cup Adults Latin - Vila Nova de Famalicao, Portugal
Nick Kocken & Patricia Peterek
11 november 2017 - European Cup 10 Dance - Usti nad Labem, Tjechië
Glenn Feddema & Maité Verheyden
18 november 2017 - WK Adults Latin - Wenen, Oostenrijk
Nick Kocken & Patricia Peterek
Andras Koops & Laura van der Galiën

Promoties 25 september - 25 oktober 2017
De volgende paren zijn gepromoveerd! Van harte gefeliciteerd en veel succes in jullie nieuwe klasse!
• Wijnand Lubbers & Maureen Lubbers
• Bas Diphoorn & Denise Dols
• Marijn de Haan & Laura Beunk
• Menno Scholten & Daniëlle Heerink
• Sjoerd van Rijn & Jordan Koene
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• Tobias van Kersbergen & Tiny Hoving
• Sander Lam & Amber van Schaik
• Patrick de Jonge & Bernadette Meijer
• Waldo Bruinsma & Fleur Hogenhout
• Alex van Elsland & Catharina Janssen
• Gordian Zomer & Thalia Laurentius
• Karsten van Beurden & Helen Rollbühler (2x)

De volgende 5 wedstrijden zijn...
25 & 26 november: The Nook Championship - Noordhoek
9 & 10 december: Christmas Challenge Trophy - Oldenzaal
13 & 14 januari: Dance to Impress - Amsterdam
11 februari: 4e Zwarte Water Trofee - Zwolle
25 februari: Dansrijck - Nederweert
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

Alle tot nu toe bekende data:
• 05 november: Sittard
• 12 november: Meppel
Meer informatie over Back2Basic en hoe je je kunt aanmelden vind je op onze website.

• 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 november
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