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Beste leden van de NADB,
Ik wil jullie graag bedanken voor een boeiend jaar,
waarin we met elkaar vele mooie en interessante
dansmomenten hebben mogen beleven.
Er zijn in diverse categorieën, van laag tot hoog,
nieuwe kampioenen gekroond en weer anderen
hebben hun titel kunnen prolongeren. Nogmaals
gefeliciteerd met jullie goede prestaties.
2018 is ook het jaar waarin danssport voor het eerst
in de geschiedenis is opgenomen in het olympisch
programma, met deelname van Bgirl Vicky Bergmans
die in de duo battles net geen bronzen medaille wist
te bemachtigen. Op het EK rolstoeldansen, wat werd
georganiseerd door het IPC, wisten twee Nederlandse rolstoel dansparen Alex Glijn en Sharon Schleepen,
en Tim Bijker en Marleen Bolwijn mooie finale plaatsen te behalen. In 1 woord: Geweldig!
Er wordt door NADB paren steeds meer internationaal in de WDSF World Ranking competitie gedanst. In
2018 is het diverse NADB paren gelukt om in sterke WDSF finales te kunnen dansen of deze zelfs te
winnen. Super gedaan allemaal. Daarbij hebben we sinds lange tijd weer een notering in de Top 10 van de
WDSF World Ranking in de Senior 1 categorie: Sergii en Olha Shulha, van harte gefeliciteerd met jullie
mooie prestatie.
Bestuurlijk en organisatorisch is er in 2018 een hoop gebeurd.
Een paar highlights op een rijtje:
 Zo is er, na het stranden van de NDF io in 2016, opnieuw een bijeenkomst geweest met bestuurders van
diverse danssportorganisaties om te komen tot meer relevante samenwerking in dansend Nederland. Dit
krijgt een vervolg in januari 2019.
 Is de voormalige penningmeester van de NADB, de heer Guus Verspaandonk, veroordeeld door de
rechtbank. Hier is door veel mensen intensief en langdurig aan gewerkt. Dank daarvoor!
 Was de Cha Cha cup in Almere een groot succes.
 Werd de NADB, als officiele vertegenwoordiger van Danssport, onderdeel van TeamNL van NOC*NSF.
 Heeft de NADB bondsraad het jaarplan en begroting van 2019 vastgesteld en tevens 3 bestuursleden
(opnieuw) benoemd in hun rol.
 Neemt Jenny Niezing na 10 jaar afscheid van het wedstrijdsecretariaat en is zij benoemd als lid van
verdienste van de NADB.
 Organiseerden we voor de tweede keer een sportief enorm succesvol internationaal danssport event de
Holland Masters Rembrandt Cup.
Ik ben er trots op om dit alles als voorzitter van de NADB samen met en voor jullie te kunnen organiseren.
Ik bedank graag alle danssporters van de NADB, de collega’s in het bestuur, de NADB organisatoren, alle
leden van de commissies en bondsraad, de ambassadeurs, vrijwilligers en partners van de NADB voor een
mooi en sportief 2018. Dank je wel!
Afgelopen weekend was de laatste NADB wedstrijd van dit jaar in Oldenzaal. 2018 hebben we dansend in

gezellige kerstsfeer kunnen afronden.
Ik wens iedereen hele mooie feestdagen en zie jullie graag opnieuw in 2019.
Hartelijke groeten,
Jeffrey van Meerkerk
Voorzitter NADB

Rankingkampioenen 2018
De rankingkampioenen 2018 zijn bekend! Wij feliciteren alle kampioenen van harte met dit mooie
resultaat! Tijdens de wedstrijd van Dance to Impress op zaterdag 19 januari 2019 in Zaandam zullen de
rankingbekers uitgereikt worden. Kan je niet aanwezig zijn: stuur dan even een berichtje naar
hannie.van.der.geest@nadb.eu
Youth 10 Dans, Latin en Standaard  Sjoerd van Rijn en Jordan Koene
Under 21 10 Dans, Latin en Standaard  Sjoerd van Rijn en Jordan Koene
Junior 10 Dans en Latin  Ryan van Berlo en Isabella Huiban
Junior Standaard  Arthur en Pauline Harmelink
Adults 10 Dans  Stefan en Eline Cloudt
Adults Latin  Lukasz Piekarski en Larissa Sneek
Adults Standaard  Wesley van Riel en Patricia Bach
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Sander Egges en Iris Busscher
Ronny en Anne Romijn
Rob en Charlotte Neuhaus
Bram en Ans Stelling

Senioren 1 Latin  Pascal Recca en Natalia Tolkacheva
Senioren 2 Latin  Ron Kosterman en Hanneke Klein
Formatie Standaard  DSV Dance Impression
Formatie Latin  Double V
Professional Division Standaard  Jan Willem Mostert en Kendra Kraus
Professional Division Latin  Frank Zegels en Laura ZegelsJottay

Belangrijkste Reglementswijzigingen ingangsdatum 1 januari 2019

Wedstrijdreglement
Invoering Startklasse
De Debutanten 4 Adults en de Senioren Debutanten worden omgevormd tot een laagdrempelige
Startklasse. Geen basisdans, soepele kledingregels en een aangepaste contributie.
Basisdans, Promotie en kleding
De Startklasse kent geen Basisdans. Deze wordt voortaan pas vanaf de Debutanten 3 gedanst. Bij de
Senioren is de Basisdans helemaal niet van toepassing. Promotie in de ST en LA vindt plaats na het
behalen van 6 punten bij de Adults en 11 punten bij de Senioren. Als kledingregel geldt: geen
wedstrijdkleding.
Contributie en licentiegelden
Indien paren na promotie verder willen met wedstrijddansen dient het restant van het lidmaatschap en
licentiegeld te worden voldaan. Voor de volledige informatie over de tarieven 2019 verwijzen wij naar het
document op de website.
Inschrijven
Startklasse paren kunnen na registratie inschrijven via MyNADB.
Hulp nodig? Mail naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
Samenvoegen Senioren 1 A en 1 B
Het bestuur heeft besloten om de S 1A en S 1B samen te voegen tot één klasse: S 1A. Hiermee wordt het
competitie element S 1A vergroot. Dit betekent dat de S 1B paren per 1 januari zijn gepromoveerd naar
de S 1A. Zij beginnen met nul promotiepunten. De S 1A paren blijven in de S 1A klasse en behouden hun
promotiepunten.
Omdat de A klassen vijf dansen in het programma hebben, betekent dit dat alle paren in de S 1A vanaf 1
januari ook de Weense wals dansen. Om de overgang voor de paren te versoepelen is het volgende
besloten:
Bij de wedstrijd van Dance Impression op 19 januari 2019 in Zaandam wordt de Weense wals wel
gedanst maar niet beoordeeld. Vanaf de wedstrijd van Diff in Zwolle op 3 februari wordt de Weense wals
ook beoordeeld.
Pilot vervangen Redance door extra voorronde
De evaluatie van de Pilot vindt op dit moment plaats. Het uitkomst zal besproken worden in de
bestuursvergadering van 8 januari 2019. Daarna zal het bestuursbesluit gecommuniceerd worden.

Ranking en Uitzendreglement
Puntentelling
Er zijn aanpassingen gedaan in de toekenning van de rankingpunten. De toeslagen die tot nu toe golden,
zijn afgevlakt waardoor de verschillen tussen de wedstrijden worden verkleind. Bij toepassing van de
huidige toeslagen leverden wedstrijden als het NK en de WDSF op de Rembrandt Cup voor de hoger
geplaatste paren zoveel punten op dat dit niet meer overbrugbaar is voor de andere paren. Om de ranking
een nog betere afspiegeling te laten zijn van actuele verhoudingen tussen paren zijn de toeslagen op
punten vereenvoudigd en afgevlakt.
Rankingwedstrijden 10 Dans Adults
Vanaf 1 januari worden, indien op een wedstrijd de Hoofdklasse ST en LA beide als rankingwedstrijd zijn
aangewezen, deze ook aangemerkt als 10 Dans ranking voor de Adults wanneer paren in beide disciplines
deelnemen.
Dans je niet in de Hoofdklasse en wil je wel voor de 10 Dans ranking Adults in aanmerking komen? Dan
dien je dit apart op te geven via email naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
Dit kan niet via MyNADB. De rankingwedstrijden voor Junioren, Youth en U21 blijven apart aangewezen.
Ranking open voor nietHoofdklassers

Het bestuur heeft besloten om de ranking van alle hoofdklassen open te stellen voor niethoofdklasse
paren. Daarmee wordt de overgang van de A naar de Hoofdklasse soepeler EN paren van lagere klassen
kunnen zich meten met de Hoofdklasse paren.
Niet HK paren die voor ranking in aanmerking willen komen, kunnen zij zich hiervoor opgeven door het
sturen van een email naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu. Dit kan niet via MyNADB.
Deelname voor niet HK paren aan de ranking is aan de volgende voorwaarden verbonden:
 Paren moeten ook in hun eigen klasse meedansen. Dus alleen in de Open Hoofdklasse deelnemen is niet
toegestaan. Voor paren uit andere leeftijdscategorieën wordt deze regel als volgt geïnterpreteerd: Paren
moeten in de klasse dansen van de leeftijdscategorie waarvoor zij uitkomen. Als er een jeugd
rankingwedstrijd is waarbij bijvoorbeeld Youth paren in de Open Hoofdklasse mee moeten doen, dan
wordt hun Youth klasse gezien als eigen klasse.
 Het NK is uitgezonderd. Dat blijft voorbehouden aan de Hoofdklasse dansers.
Vermelding samenstelling jurypanels
Vanaf 1 januari zal, voorafgaand aan een wedstrijd, worden gecommuniceerd wat de verhouding
Nederlandse – buitenlandse juryleden in het jurypanel zal zijn (onder voorbehoud van eventuele
wijzigingen). Op die manier kunnen paren inschatten wat de invloed daarvan is op de toekenning van
toeslagen voor de ranking.
Rankingbekers
Het bestuur heeft besloten dat paren de rankingbekers mogen houden indien zij deze meerdere keren
achter elkaar gewonnen hebben.
Junioren en Youth – na drie keer achtereenvolgend gewonnen te hebben.
Adults, Senioren, PD en Formatie: na vijf keer achtereenvolgend gewonnen te hebben.
Uitzending 10 Dans Adults
De uitzend eis is verhoogd van ten minste Aklasse naar ten minste Hoofdklasse.
Uitzending Showdance
De uitzend eis is gesteld op ten minste Hoofdklasse van een categorie of A klasse Adults.

Vacature Secretaris
Tot onze grote spijt heeft onze secretaris Lioba Bakker om privéredenen met ingang van 26 november jl.
haar functie neergelegd. Dat betekent dat wij opnieuw op zoek gaan naar een secretaris. Heeft u
interesse? Zie de vacature op de website.
Wij danken Lioba voor haar inzet de afgelopen tijd en wensen haar het allerbeste.

Contributie 2019
Tijdens de bondsraadvergadering van 18 november heeft de bondsraad de tarieven voor 2019
goedgekeurd. De bedragen zijn gelijk gebleven aan die van 2018.
De facturen voor het lidmaatschap en de jury en trainerslicenties zijn inmiddels verzonden.
Dansers kunnen de bondscontributie en de licentiegeld overmaken via MyNADB.

Promoties 1 juni 2018  18 december 2018
Teun Drouen  Antonia Curseu
Omar Abbadi  Salina van Elsoo
Gijs Bongers  Romy Zaayer
Arthur Harmelink  Pauline Harmelink
Rene Honingh  Kristell Penfornis
Alex Brouwers  Kim Rietman
Bobby onder de Linden  Suze Mom
Jiri ten Westeneind  Miriam Meijerhof
Peter Middelie  Annelies Middelie
Cor van Beurden  Cindy van Beurden
Floris Bandell  Milou Serbée
Sander de Bruijne  Jannetta de Bruijne
Johan van Leeuwen  Louise van Alst
Sjors Röttger  Herma Röttger
Daniël Lourens  Susanne Dijkstra
Alexander Hadi  Sasha Naumenko
Sjaak Veraa  Esther Smit
Léon Eijsbouts  Minke Arts
Omar Abbadi  Salina van Elsoo
Kees Slot  Kirsten Slot
Ronald van Dijk  Wendy van Dijk
Falco Wijnstekers  Stephanie Molenaar
Olaf van Schijndel  Kelly Sinx
Bart Bouwmeester  Lucienne Buurman (2x)
Robin Jansen  Estel Collado Camps
Ryan van Berlo  Isabelle Huiban
Chris Sayers  Melanie Sorokina
Daan Verwegen  Lisa de Ruiter
Ryan van Berlo  Isabelle Huiban
Oscar Reinders  Delyla Reinders
Harm van der Velden  Lisanne van Stiphout
Walter Rensen  Susy Kranenburg
Camiel Smees  Janine Santing
Tim Steenvoorden  Floor Aalders
Ruben van Osch  NeeltjeCees de Wit
Floris Bandell  Milou Serbée
Farid Elcure Alvarez  Anneke Zondag
Patrick Correia  Linda Correia
Daniël Lourens  Susanne Dijkstra
Douwe van der Leest  Laura Brugel (2x)

De volgende 5 wedstrijden zijn...

19 januari: Dance to impress  Zaandam
3 februari: Zwarte Water Trofee  Zwolle
16 & 17 februari: Prinsenstad Trophy  Delft
9 & 10 maart: De Danser  Badhoevendorp
16 & 17 maart: The Wooden Shoe  Noordhoek
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

• 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: 18 januari 2019

