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NK's
In de weekenden van 5 en 6 mei en 19 en 20 mei hebben wij wederom in Almere mooie
kampioenschappen georganiseerd. Namens het bestuur wil ik graag alle finalisten en natuurlijk de
(nieuwe) Nederlandse kampioenen van harte feliciteren. We zijn trots op jullie performance en hopen dat
jullie Nederland goed zullen vertegenwoordigen. In beide weekenden hebben we het programma
uitgebreid met WDSF wedstrijden om een zo breed mogelijk dansaanbod te kunnen presenteren.
Deelnemers uit meer dan 15 Europese landen zijn hiervoor naar Almere afgereisd. Van hen, maar ook van
onze internationale juryleden krijgen we terug dat de sfeer, zaal en faciliteiten in Nederland geweldig zijn.
Veel van de internationale deelnemers komen daarom ook weer terug in oktober voor de Holland Masters
Rembrandt Cup. Om de jeugd te stimuleren organiseerden we opnieuw de Cha Cha Cup. Deze was een
groot succes. Vanuit de NADB hebben Lesley Groeneveld en Marcel Vos dit project gecoördineerd. Well
done!!
Op zondag 20 mei werden we verrast door een prachtige demo van onze (nieuwe) Professional
kampioenen Ciccio en Jasmijn (ST) en Frank en Laura (LAT). We hebben hier allemaal enorm van
genoten. De zaal zat vol met enthousiaste dans fans die jullie hebben bedankt met groot en lang applaus.
Jullie zijn geweldige ambassadeurs van danssport in Nederland.
Gemeente Almere heeft dit jaar onze events opnieuw willen ondersteunen waarvoor uiteraard onze
hartelijke dank.
Jeffrey van Meerkerk

Tijdens beide weekenden heeft de camera van de NADB veel gedraaid en zijn er diverse Facebook Lives
gemaakt. Deze zijn geclusterd per weekend in een afspeellijst terug te vinden op de Facebook pagina van

de NADB. Foto's van de line upp's zijn te vinden op onze website.

Cha Cha Cup 2018
Zaterdag 19 mei was het eindelijk zo ver. 50 basisschool kinderen uit Almere,Utrecht en Hoorn waren
afgereisd naar het Topsportcentrum Almere om hun scholen te vertegenwoordigen in de strijd om de Cha
Cha cup wisselbeker.
De dag begon voor de kinderen met een fantastisch leuke workshop onder leiding van Sara Neys. Na nog
even wat oefenen was iedereen er klaar voor. Sommige nog nerveuzer dan de andere. Het was een mooi
gezicht om 50 kinderen te zien strijden tijdens dit prachtig georganiseerde evenement.
De scholen wisselbeker ging uiteindelijk naar school: De Duinvlinder te Almere.
Maar de gedeelde winst ging naar de dames: Emma & Anne (Sint Jozefschool te Blokker onder leiding van
Iris Bijleveld.) Tahiz & Delaja (Sterrenschool de Ruimte)
Super gedaan allemaal.
We hopen op een nog hogere opkomst volgend jaar!

Oproep! Geef wijzigingen door!
Wij lezen regelmatig op Facebook of horen via de wandelgangen
dat paren zijn gestopt met het dansen van wedstrijden. Helaas
wordt vaak vergeten dit ook nog officieel te melden aan het
wedstrijdsecretariaat.

Wij willen jullie dringend verzoeken om alle wijzigingen per mail
door te geven aan wedstrijdsecretariaat@nadb.eu

Videos dopingcontrole
Dopingcontroles vormen een essentieel
onderdeel van het antidopingbeleid. Om
een dopingcontrole zo goed mogelijk te
laten verlopen is het belangrijk dat de
sporter en eventuele begeleider goed geïnformeerd zijn over de dopingcontroleprocedure. Deze video’s
over urine en bloedcontrole helpen daarbij.
Bekijk de video's op de site van de Dopingautoriteit.

Demonstratie Sportconventie 2018 NOC/NSF
Op maandag 14 mei was het zover. Editie 2018 van het sportconventie van het NOC/NSF in Papendal. Een
tweetal maanden geleden werden wij gevraagd om een openingsdans te doen op de theatervloer van
Papendal. Natuurlijk altijd een eer om een openingsdemonstratie te dansen voor circa 600 aanwezigen.
Alle prominente leden van diverse sport afdelingen en de minister van sport Bruno Bruins waren aanwezig.
Natuurlijk alle aanleiding en de mogelijkheid om nog maar eens te laten zien hoe mooi dansen is tussen
alle andere sporten. En dan natuurlijk in ons geval ook nog eens dansen met een beperking.
Bij toeval had Alex een nieuw rokkostuum laten aanmeten door de heer Brackley en wat een goede
gelegenheid om deze dan maar hier in te wijden. Twee uur van te voren aanwezig om de puntjes op de i
te zetten. Muziek, licht en geluid controleren en voorbereiden voor wat komen gaat.
Rond 14:00 uur liep de zaal vol. Veel te veel mensen voor de zaal die beschikbaar was. Hierdoor leek het
nog drukker en nog voller dan het al was. En toen de aankondiging. We gingen klaar staan op de vloer en
de muziek startte.
We hebben de dans al zo vaak gedanst dat we niet meer hoefde na te denken. Volop op gevoel en
muzikaliteit gaan zitten en vooral genieten. We waren begonnen en het publiek was muisstil. Na ongeveer
1 minuut in onze choreografie komt een lift. Jacqueline rolt naar Alex toe en hij pakt haar en haar stoel
stevig vast om haar volledig van de grond te halen. En toen gebeurde het……….. Iets wat normaal nooit
gebeurd. De stoel zat vast aan Alex zijn nieuwe kostuum. Gevolg was dat ik niet kon staan en dat Alex
tijdens de draai, die hierop volgde, met Jacqueline in de lucht uit disbalans raakte. Het koste alle moeite
om haar neer te zetten zonder haar te laten vallen. Hierdoor schoot de kramp bij Alex in het linker been.
Voor het gevoel duurde dit minuten en was de volledige dans mislukt…… maar zoals altijd gezegd wordt….
De show must go on !!!. Neee….. niet nu!!!! Maar het was al gebeurd. Snel de choreografie opzoeken en
verder gaan. De rest moest perfect en dat was ook perfect. Tijdens de hoge lift met Jacqueline volledig
boven het hoofd ging het goed en het dak er af. Toen de muziek stopte een oorverdovend applaus.
Tijdens het bijkomen, kwamen meerdere mensen naar ons toe om aan te geven hoe geweldig zij het
vonden. Zelfs de minister kwam aangeven dat hij er van onderste boven was. En de fout in de dans ???
Bijna niemand is het opgevallen en sommige dachten dat het er bij hoorde. Het duurde uiteindelijk ook
maar 4 seconden en geen minuten. Al met al een groot succes. We vonden het jammer dat het niet
perfect was maar waren zeker blij om het dansen te promoten en er op deze vloer aandacht aan te geven.

En als tip….. mocht je nieuwe kleding hebben en een demonstratie willen geven, probeer je kleding eerst
uit en als het mis gaat…… ga door alsof er niets is gebeurd.
Groetjes,
Alex en Jacqueline Glijn

(foto: Facebook van Jacqueline Glijn)

Talentstatussen NOC*NSF
Op basis van de uitslagen van het NK 10 Dans en het NK Junioren/Youth worden opnieuw talentstatussen
toegekend.
Belofte status voor A en B klassers.
Ben je geboren in 1998 of 1999 en dans je in de A of B klasse ST en/of LA? Dien dan een verzoek in
bij hannie.van.der.geest@nadb.eu om voor een Belofte status in aanmerking te komen.

Vicky Bergmans heeft zich geplaatst voor de
Youth Olympic Games!
Met het behalen van de 11e plaats op het WK Breakdance Female
Solo Youth in Kawasaki, Japan, heeft Vicky Bergmans zich
definitief geplaatst voor de YOG in oktober 2018 in Buenos Aires,
Argentinië. Een fantastische prestatie. Samen met trainer/coach
Raymon Truijen zal zij onderdeel gaan uitmaken van Team NL van
het NOC*NSF. Helaas is het Paulos Claessens niet gelukt om zich
te kwalficeren. Nu breekt een spannende en drukke tijd aan voor

Vicky, Raymon en de NADB. Want deze Youth Olympic Games
worden door N*N op dezelfde manier benaderd als de 'grote'
Olympische Spelen. Compleet met een Team NL, teampresentatie, drie weken in een Olympisch dorp
doorbrengen etc. Maar we doen het graag want Breakdance staat op de Olympische Agenda! En dat is
ook voor de NADB een belangrijke stap.
Wij feliciteren Vicky en Raymon van harte met dit succes en heel veel succes met de voorbereidingen!

Dansschool Oostveen viert dit jaar zijn tachtigste verjaardag. Wat een mooie leeftijd! Van harte
gefeliciteerd!

Promoties 10 april 2018  28 mei 2018
De volgende paren zijn gepromoveerd! Van harte gefeliciteerd en veel succes in jullie nieuwe klasse!
Frans Hollman  Petra Ritzerfeld
Sjoerd van Rijn  Jordan Koene
Jos Spanjer  Ingrid Zoontjes
Fabio Pecoraro  Nynke van Erven
Hendrik Boomsma  Rosa Jong
Yahya Anvar  Fleur Stevenhagen
Kuno Sickmann  Isabella de Haas
Michel Luiten  Anja Sloot
Thomas Weber  Anouk van Marissing
Niek Koopmeiners  Berit Quist
Hein Rödel  Hannah Volbeda
Ralf Vieveen  Chantal Dalemans
Maarten van Leeuwen  Fréderique Iedema (2x)
Falco Wijnstekers  Stephanie Molenaar

Nikita Lukashou  Sabrina Cruijsberg
Tuur van den Eijnde  Camila van Ham
Remy Kabel  Ilona Schooneveld
Michael Han  Elise Toepoel
Ad Baden  Liesbeth Baden
Tim de Zeeuw  Julia den Ouden
Jayden van Veghel  Anaiky van Veghel
Farid Elcure Alvarez  Anneke Zondag
Jeroen Lubbers  Rosanne Lodder
Tijmen Schilders  Joëlle van de Sande
Wouter van Klink  Iris Koelewijn
Olaf van Schijndel  Kelly Sinx
Dwayne Leenen  Yana Houben
Jan Willem Woolderink  Louise Woolderink (2x)

De volgende 5 wedstrijden zijn...
15 & 16 september: Grote Prijs van Twente  Oldenzaal (Let op! nieuwe
datum)
6 & 7 oktober: Holland Tulip Dance Classic  Steenwijk
19 & 20 & 21 oktober: Rembrandt Cup  Almere
4 november: Stone Mountains Cup  Steenbergen
24 & 25 november: The Nook Championships  Noordhoek
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!
Op de wedstrijdkalender 2019 staan de Nederlandse Kampioenschappen in mei onder voorbehoud
gepland op twee weekenden. Het bestuur beraadt zich of we in 2019 overgaan op een andere indeling
van de NK weekenden. Wij doen onze uiterste best om zo snel mogelijk uitsluitsel te geven maar uiterlijk 1
september 2018 zal een besluit genomen zijn.

• 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: 20 juli 2018

