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Nederlands Kampioenschappen
Nog een paar weken en dan barst het NK geweld weer los.
Twee dagen met wedstrijden in verschillende disciplines en
leeftijdsgroepen. We hebben een indicatie gemaakt van de
voorlopige aanvangstijden.
Vloerplaatsen
Deze zijn te bestellen door middel van een email naar
bondsbureau@nadb.eu. De kosten bedragen € 30,00 per
plaats. Deelnemers betalen niet extra voor deelname aan de wedstrijden. Vloerplaatsen kunnen uiterlijk
t/m zondag 19 mei besteld worden. Wij maken je erop attent dat de zaterdag bijna uitverkocht is dus
reserveer snel! De reservering is pas definitief als de betaling geregeld is.

NADB Open Dutch Championship ST en LA.
Deze wedstrijden zijn open voor iedereen! Dus ook niet NADB leden zijn van harte welkom! De Standaard
wordt gedanst op zaterdag en de Latin op zondag. Dans je in de A, B of C klasse? Ook dan ben je van
harte welkom. De wedstrijden gaan over 5 dansen. Op beide dagen zullen de Adults C, B, A en HK ST en
LA uitgedanst zijn voor de Open Dutch gaat starten. Er worden geen extra kosten berekend voor
deelname aan meerdere wedstrijden op 1 dag. Inschrijving voor de Open Dutch kan alleen via email naar
wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
De inschrijvingen sluiten op woensdag 15 mei 2019.

Senioren Latin 1 en 2
Om organisatorische redenen is het NK Senior LA 1 en 2 verplaatst van zondag 26 mei naar zaterdag 25
mei.

De NADB heeft een nieuwe commissie!
De Medische Commissie is opgericht om betere (medische) zorg te
leveren aan de dansers van de NADB. Daarbij willen we het plezier en
niveau van het dansen in Nederland bevorderen door betere blessure
behandeling, blessure preventie en het verbeteren van de performance
van de dansers. Bij dit laatste kan je bijvoorbeeld denken aan
verbeteren van en adviezen over fysiologie, psychologie, voeding,
trainingsmethoden, wedstrijdvoorbereiding etc.
Ons eerste doel is het maken van een inventarisatie met betrekking tot
de gezondheid van dansers in Nederland. Hiervoor willen we graag
jullie medewerking vragen! Binnenkort verspreiden we een enquête onder alle dansers van de NADB; jullie
zouden ons enorm helpen door deze in te vullen zodat wij de (medische) zorg voor de dansers kunnen
verbeteren!

De volgende personen zijn lid van deze commissie:
• Petra Keijsers (sportarts op het topsport medisch centrum Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘sHertogenbosch,
voormalig danseres). Petra was eerder al bondsarts bij de NADB.
• Iris Busscher (huisarts met specialisatie bewegingsapparaat, gepromoveerd in de orthopedie, danseres)
• Ineke Crijns (arts specialist farmaceutische geneeskunde, oudvoorzitter antidoping commissie WDSF,
danseres)
• René Ewals (initiatiefnemer medische commissie, lid bondsraad, danser)
Daarnaast hebben we de volgende personen bereid gevonden om op te treden als adviseur van de
commissie:
• Dr Boni Rietveld (gepensioneerd orthopedisch chirurg, voormalig leiding Medisch Centrum voor Dansers
en Musici)
• Drs Peter Abbink (orthopedisch chirurg, radioloog en danser)
Mochten jullie algemene vragen/ opmerkingen hebben over de Medische Commissie dan kunnen jullie
mailen naar medischecommissie@nadb.eu. Voor vragen met betrekking tot een medische probleem
kunnen jullie mailen naar bondsarts@nadb.eu. Deze vragen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en
dit mailadres is alleen leesbaar voor de artsen binnen de commissie.

In memoriam
Zondag 24 maart bereikte ons het vreselijke nieuws
dat onze Cees Boutkan, lid van de NADB
sportcommissie, NADB ambassadeur en WDSF
jurylid, onverwachts in Italië is komen te overlijden.
Cees was een geliefd man over de gehele wereld.
Wij gaan hem enorm missen. Namens het bestuur
van de NADB wensen wij Therese, de familie en
vrienden van Cees enorm veel sterkte en kracht toe
bij het verwerken van dit grote verlies.
Bedankt voor alles wat je voor dansend Nederland
en de NADB hebt betekend.

WDSF World Breaking
Naast het goede nieuws dat Breaking op de Agenda staat van de Olympische Zomerspelen in 2024 in
Parijs, kunnen we ook melden dat in juni het WK Breaking wordt gehouden in Nianjing in China. De
voorzitter van de Sportcommissie Hannie van der Geest, is samen met de vertegenwoordigers van de
Breaking scene Tyrone van der Meer en Paul van Dal, in overleg met het NOC*NSF druk doende met de
organisatie rondom deze uitzending. NOC*NSF steunt dit initiatief niet alleen financieel maar ook zijn
inmiddels de gesprekken gestart om te onderzoeken of Breaking een Topsport programma kan worden. Al
met al positieve ontwikkelingen.

Welkom!
De NADB is de vertegenwoordiger van de danssport in de breedste zin van het woord binnen NOC*NSF.
De invulling van die rol wordt steeds belangrijker voor de NADB . Bij de Youth Olympic Games en nu bij de
World Breaking in China wordt nauw samengewerkt met de vertegenwoordigers van de Breaking scene.

De organisaties en dansers die daarbij betrokken zijn, hebben zich inmiddels aangesloten als lid bij de
NADB.
Ook kunnen wij met veel plezier melden dat IDS Nederland lid is geworden van de NADB om Streetdance,
Hip Hop en Performing Arts met erkenning van sport door te ontwikkelen. Namens het bestuur heten wij
de organisaties en dansers van harte welkom. Wij zien er naar uit om de nu al prettige samenwerking
voort te zetten waarbij wij groot belang hechten aan het behoud van de identiteit en unieke cultuur van
de verschillende communities.

Dance Sport Europe European
Championship voor national teams
De NADB heeft een uitnodiging ontvangen om met
een team deel te nemen aan dit evenement dat
wordt gehouden op 4 mei 2019 in Boekarest. Een
team bestaat uit 6 paren uit de volgende disciplines:
Youth/Under 21 ST en LA
Adults ST en LA
Senior 1 ST en LA
De Sportcommissie zal de paren nomineren voor
deze nieuwe discipline. Wij wensen de deelnemers
alvast heel veel succes en natuurlijk gaan wij de
verrichtingen van het Nederlandse Team volgen!

Promoties 1 januari 2019  29 maart 2019
Aron Abbadi  Romie van Grootel
Jody Franken  Kimberley van den Hurk
Martin van Son  Naomi van Hierden
Ryan Terink  Ayleen Terink (2x)
Bobby onder de Linden  Suze Mom
Anthony Bisschops  Imelda Wagemans
Aron Abbadi  Romie van Grootel
Jeroen Valster  Giovanna Mäntz
Alexander Hadi  Sasha Naumenko
Martin van Son  Naomi van Hierden
Bart Bouwmeester  Lucienne Buurman
Gianni Blokzijl  Nathalie Toepoel
Martijn van Calker  Manuela Welling
Johan van Essen  Chantal van Essen Meerman
Tobias van Kersbergen  Tiny Hoving

Joran ten Kroode  Gaby Spijker
Bart Bouwmeester  Lucienne Buurman
Robin Jansen  Estel Collado Camps
Joran ten Kroode  Gaby Spijker
Hein Rödel  Hannah Volbeda
Sander Burghoorn  Tanja Seetsen
Henk Simons  Maartje Roelofs
Giovanni Antkowiak Conny Pronk
Thom Oudhuis  Ryanne Berghammer
Harry Heideveld  Astrid Heideveld

De volgende 5 wedstrijden zijn...
30 maart: Let's Dance Championships  Veenendaal
7 april: Talent Trophy  Nederweert
(Startklasse/Debutanten/Juveniles)
22 april: Holland Dance Spektakel  Cuijk
25 & 26 mei: NK  Almere
14 & 15 september: De grote prijs van Twente  Oldenzaal
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: 3 mei 2019

