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Nederlandse kampioenschappen mei 2019
We kijken met trots terug op een prachtig NK weekend. Twee dagen full house en meer deelnemers en bezoekers dan vorig jaar!
We hebben kunnen genieten van prachtig dansen. Namens het bestuur feliciteren wij nogmaals alle kampioenen en finalisten met
hun mooie resultaten.
Met een klein maar gemotiveerd team van vrijwilligers is het weekend technisch voorbereid en de zaal opgebouwd. Het zag er
weer prachtig uit. Gedurende het weekend hebben we kunnen rekenen op inzet van veel vrijwilligers. Zonder hen geen NK!
De presentatie, de muziek, de wedstrijdleiding en de Checkin waren ook weer top geregeld. Nogmaals dank aan iedereen die
zijn/haar steentje heeft bijgedragen om dit NK tot een succes te maken.
Ook dit keer konden we rekenen op een aantal trouwe standhouders. Fijn dat jullie er weer bij waren!
Geen NK zonder een mooi NADB ranking circuit. Dus werden de organisatoren extra in het zonnetje gezet en ontvingen zij een
oorkonde.
Een groot compliment aan de deelnemers van SRN voor de mooie Wheelchair Standaard wedstrijd.
Wij zijn uiteraard al weer druk bezig met de organisatie van het NK en de Holland Masters wedstrijden in oktober. Wil je ons
komen helpen? Mail dan naar peter.heesakkers@nadb.eu

Bondsraad
Dinsdag 18 juni kwam voor het eerst na de verkiezingen in mei de bondsraad in
nieuwe setting bijeen. Dit keer stond de vergadering formeel in het teken van de
(financiële) evaluatie van het jaar 2018. Met overgrote meerderheid hebben de
leden van de bondsraad het bestuur decharge verleend over het gevoerde (fin.)
beleid in 2018, en spreken daarmee het vertrouwen uit in de koers die we als
vereniging varen en de wijze waarop het bestuur en commissies functioneren.
Uiteraard zijn er ook nog onderwerpen die aandacht behoeven, en hier gaan we
met elkaar over in gesprek of pakken we op. Namens het bestuur wil ik de leden
van de bondsraad hier nogmaals voor bedanken! Jullie steun is belangrijk voor
ons.
Er is meer mooie nieuws te delen, onze voormalige Sportsdirector Robert van
Halder (foto) is op voordracht van het bestuur unaniem benoemd als ere lid van
de NADB. Op het NK is Robert al publiekelijk in het zonnetje gezet, maar we
wilden zijn grote inzet van de afgelopen 10 jaren waarderen middels deze mooie
erkenning.
Helaas heeft onze collega in het bestuur, Ger Cloudt, besloten om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor een volgende
termijn. Dit betreuren zowel het bestuur als de bondsraad, maar iedereen heeft groot respect voor zijn motivatie. Ger is bedankt
voor zijn grote inzet op lastige maar belangrijke dossier met een groot applaus.

Collega Niek Burg is opnieuw en unaniem benoemd als penningmeester voor een periode van 3 jaren. Hier zijn we als bestuur
heel blij mee.
Ik vind het belangrijk dat iedereen weet hoe er binnen onze vereniging enorm hard gewerkt wordt aan de toekomst van de
NADB, en hoe onze governance werkt, daarom stuur ik deze update ook op social media.
Bijzonder veel dank aan mijn collega’s in het bestuur: Hannie, Jeroen, Niek, Ger, onze technisch adviseur Boyan, en alle
commissieleden voor de voorbereidingen voor de vergadering en aan iedereen
die van 2018 een mooi NADB (dans) jaar heeft gemaakt. Op naar meer!
Tot snel,
Jeffrey van Meerkerk
Voorzitter NADB

Organisatie adviesaanvraag Atleten Commissie
Voor de positie A/B/C/Deb heeft zich één kandidaat aangemeld, zijnde Ruben van
Osch.
Voor de posities Adults Hoofdklasse Standaard en Senioren hebben zich meerdere
kandidaten aangemeld en dus zullen er voor deze posities adviesaanvragen worden
georganiseerd.
Deze adviesaanvragen zullen elektronisch worden georganiseerd middels
SurveyMonkey.
De volgende stappen zullen worden uitgevoerd:
1. Publiceren van dit bericht dat de verdere gang van zaken betreffende de ACverkiezingen beschrijft.
2. Publiceren van kandidaten lijst met motivaties zoals hieronder.
3. Genereren lijst met email adressen van alle kiesgerechtigde leden van de NADB (18 jaar en ouder in het bezit van een
basislicentie). Eenieder lid is zelf verantwoordelijk voor registratie van een correct email adres. Er kan slechts één stem worden
uitgebracht per email adres, het advies is dan ook om niet hetzelfde email adres te gebruiken voor beide partners van één
danspaar.
4. Uitsturen van de SurveyMonkey enquête naar email adressen genoemd in 3.
5. SurveyMonkey wordt op dusdanige wijze ingesteld dat het niet zichtbaar wordt wie wat gestemd heeft, ook niet voor de
beheerder van de SurveyMonkey enquête.
6. De enquête wordt 2 weken opengesteld voor stemming.
7. Nadat de stemming gesloten is worden de resultaten gedeeld met het bestuur.
8. Bestuur informeert en benoemt nieuwe AC leden.
Kandidaten Atleten Commissie:
Kandidaatstelling voor de volgende posities in de AC was opengesteld en heeft de volgende kandidaten opgeleverd.
Adults Hoofdklasse Standaard positie:
1. Daan Bakker Geen motivatie ontvangen.
2. Kim de Haan Geen motivatie ontvangen.
Senioren positie:
1. Ronald van Dijk Ik wil me graag kandidaat stellen voor de verkiezingen van de atletencommissie van de NADB. Ik ben een
actief wedstrijddanser in de Seniorenklasse van de NADB. Ik ben vader van 3 kinderen, die tot voor kort altijd meegingen naar
wedstrijden. In de jaren dat we nu wedstijden dansen hebben we verschillende zaken meegemaakt, die voor verbetering vatbaar
zijn, en daar wil ik me graag voor inzetten. Vanuit mijn werk als Projectleider bij het grootste ingenieursbureau van Europa ben ik
gewend om zaken kritisch te bekijken, waarbij de verschillende visies en meningen meegewogen worden. Daarbij zoek ik ook
regelmatig de randen op, en probeer ook buiten de kaders te treden, vooral om een nog beter beeld te vormen. Om ergens een

mening over te hebben zul je je stem ook moeten laten horen. Dit wil ik in de commissie ook als input gaan inbrengen, om zo
dansen nog aantrekkelijker te maken, niet alleen voor de dansers, maar ook voor toeschouwers.
2. Rob Neuhaus: Geen motivatie ontvangen.
A/B/C/Deb positie:
1. Ruben van Osch: Ik ben gemotiveerd om in de AC te komen omdat ik me in wil zetten voor de beginnende dansers. Ik denk
dat de NADB dit nu al beter doet dan andere dansbonden in Nederland, maar het kan natuurlijk altijd beter ;). Als docent bij de
studentendansvereniging in Nijmegen en fanatiek deelnemer aan NTDSen en ETDSen zie ik veel dansers die ik vervolgens niet
terugzie bij de nationale wedstrijden. Graag wil ik verder bijdragen om danssport in Nederland te blijven verbeteren. Naast dat ik
zelf actief danser ben, denk ik dat ik vooral een goede vertegenwoordiger wil zijn van de goede ideeën van anderen.

NK's oktober 2019
NK Showdance ST en LA Adults en PD
Deze worden gehouden op zaterdag 5 oktober in sporthal De Meenthe in Steenwijk tijdens
het NK van de SRN. De organisatie is in handen van Cor en Janny van de Stroet, in
samenwerking met Corrie van Hugten. Wij kijken al uit naar de mooie shows van onze
dansparen. Wij wijzen jullie erop dat de inschrijving sluit op woensdag 25 september. We
zullen deze datum strikt handhaven omdat trainingen ingepland moeten worden. Eerder opgeven mag natuurlijk ook!
NK 10 Dans Adults, NK Formatie ST en LA en NK 6 Dans Debutanten
Deze worden gehouden tijdens het Holland Masters weekend op 18, 19 en 20 oktober 2019. Uiteraard organiseren wij naast de
WDSF wedstrijden ook NADB wedstrijden. Kijk voor de indeling van de WDSF wedstrijden op http://www.hollandmasters.com/
Indeling NK’s en NADB wedstrijden
Vrijdag
NADB NK 10 Dans Adults
NADB Open Klasse Senior 1 en 2 ST
NADB Open Klasse Senior 3 en 4 ST
Zaterdag
NADB NK Formatie ST en LA
Zondag
NADB NK 6 Dans
NADB B en A LA
NADB C, B en A ST

Hulp gezocht!
Zonder vrijwilligers geen NADB wedstrijd. We zijn op zoek naar mensen die graag
een steentje willen bijdragen om aankomende weekend in oktober (17 t/m 20
oktober) mede een succes te maken.
Chauffeur Juryleden
Er zullen in oktober weer veel juryleden moeten worden opgehaald op Schiphol.
Deze komen op donderdag en/of vrijdag aan. Heb je op één of beide dagen tijd
om deze taak te vervullen? Let us know! Uiteraard worden alle kilometers

vergoed. Deelnemers aan de wedstrijden kunnen we helaas niet voor deze taak
inzetten.
Opbouwen van de zaal
Op donderdag staat de opbouw van de hele zaal gepland. We beginnen rond 12.00 uur met een lekkere lunch en zullen de
middag en het begin van de avond gebruiken voor het opbouwen van de zaal. Denk dan aan het plaatsen van tafels, stoelen,
gordijnen, boarding en overige aankleding. De dansvloer en het licht/geluid worden door onze vaste leveranciers gedaan.
Gedurende het weekend
Vind je het leuk om alle dansers en bezoekers te verwelkomen en mee te helpen met allerlei kleine taken om de dag in goede
banen de leiden? Denk dan aan ticketcontrole, meehelpen bij de VIP en jurytafel, ticketverkoop, vervoer juryleden etc. Op alle
dagen geldt dat na de wedstrijd het team zorgt dat de zaal weer klaar is voor de volgende dag. Op zondag betekent dit
afbouwen, maar neemt nooit veel tijd in beslag (ongeveer 1,5uur). Voor lunch, diner en drinken gedurende de dag wordt
gezorgd.
We hopen dat er genoeg mensen zich gaan aanmelden om het team van vrijwilligers te komen versterken.
Interesse of vragen? Stuur dan een mail naar René de Groot (grootrene@hotmail.com). Geef daarbij ook je beschikbaarheid aan
tussen donderdag 17 oktober t/m zondag 20 oktober.

Buitenlandse dansers die uitkomen voor de NADB
Verschillende dansers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, hebben in het verleden, en ook onlangs, de keuze gemaakt
om lid te worden van de NADB. Dit betekent dat zulke dansers internationaal voor Nederland kunnen uitkomen, ook als hun
danspartner eveneens niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Alleen paren waarvan ten minste een van beide partners de
Nederlandse nationaliteit heeft, komen in aanmerking voor deelname aan WDSFtitelwedstrijden.
Regelmatig wordt de vraag gesteld wat de motivatie van deze dansers is om lid te worden van de NADB. Vanzelfsprekend is de
motivatie heel persoonlijk, maar in het algemeen kan gesteld worden dat de keus mede is beïnvloed door:
 De situatie in eigen land. Niet iedereen is blij met de keuzes die zijn/haar nationale federatie maakt. Soms worden paren anders
dan in Nederland 'gedwongen' om zich aan te sluiten bij teams. Dat wil niet iedereen.
 Niet in alle landen is het toegestaan om zowel in het WDSF als in het WDC circuit te dansen. Bij de NADB is dat wel mogelijk.
 Niet alle landen beschikken over een volwaardig wedstrijdcircuit zoals de NADB dat heeft.
 Dansers wonen in Nederland maar hebben niet de Nederlandse nationaliteit.
 Dansers vinden een geschikte Nederlandse danspartner of willen uitkomen voor een Nederlands formatieteam.
 De goede reputatie van de NADB.
Iedereen kan en mag lid worden van de NADB. De NADB sluit niemand uit. Sinds jaar en dag zijn dansers zonder Nederlandse
nationaliteit lid van de NADB en zijn er ook buitenlandse juryleden/coaches die lid zijn van de NADB.
Zoals vermeld, komen alleen paren waarvan ten minste een van beide partners de Nederlandse nationaliteit heeft in aanmerking
voor uitzending naar WDSF EK/WK/Cups en alleen die paren kunnen deelnemen aan het (closed) NK. Ook worden zij niet
opgenomen in de ranking. Dit ligt reglementair vast en is duidelijk gecommuniceerd naar deze paren. De Sportcommissie kent
subsidies toe aan paren/teams en daarbij is de ranking in het algemeen een van de uitgangspunten. Er zijn geen extra financiële
tegemoetkomingen voor buitenlandse leden ten opzichte van Nederlandse leden.

DanceSport Europe Children Competitie voor Juveniles en Junioren
Nieuw dit jaar bij de Holland Masters de DanceSport Europe Children Competitie. Dit zijn internationale wedstrijden voor
Juveniles en Junioren 1 en 2 ST en LA. Een prachtige internationale jeugdcompetitie met daaraan verbonden een internationale
Ranking. Wij zijn er trots op dat wij dit evenement bij de NADB mogen organiseren en wel op zaterdag 19 oktober in het
Topsportcentrum in Almere. Kijk op http://www.hollandmasters.com/ voor informatie over het evenement.
Omdat de internationale regels op een paar punten afwijken van die van de NADB geven wij onderstaand nadere informatie.
Iedereen kan meedoen!!
Paren die deelnemen aan de DSE wedstrijden in oktober hoeven geen lid te zijn van de NADB. Paren die nooit eerder met
DanceSport Europe wedstrijden hebben meegedaan, worden niet verplicht om een WDSF E Card aan te schaffen. Dus iedereen is
van harte welkom! Ook niet leden van de NADB.
Wil je in aanmerking komen voor de DSE Rankingpunten dan moet je de WDSF E Card aanvragen voor je deelneemt aan de
volgende DSE competitie. Doe je dat niet, dan vervallen de DSE rankingpunten.
Voor je een WDSF E Card kunt aanvragen, moet je wel je lidmaatschap met de NADB regelen. Kijk voor lidmaatschap NADB op
http://www.nadb.eu/lidworden/ Kijk voor WDSF E Card op https://ecards.worlddancesport.org/ Kom je er niet uit? Mail dan naar
wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
Dansen
In tegenstelling tot de landelijke Juveniles wedstrijden, worden tijdens DSE Children Competities 4 dansen per discipline gedanst.
Standaard: Engelse Wals, Tango, Weense Wals en Quickstep
Latin: Samba, Cha Cha Cha , Rumba en Jive.
De Junioren dansen in beide disciplines alle vijf de dansen.
Leeftijden
Juveniles Geboortejaren 2008, 2009, 2010 of later
Junioren 1 Geboortejaren 2006 of 2007
Junioren 2 Geboortejaren 2004 of 2005
Het is toegestaan dat Juveniles ook starten in de Junioren 1 categorie. Junioren 1 mogen ook in de Junioren 2 starten.
Kledingregels
De kledingregels van de WSDF zijn bij deze wedstrijden van toepassing. Op de WDSF site staan de Competition
Rules. https://www.worlddancesport.org/Rule/Athlete/Competition
Vanaf pagina 138 wordt een algemene uitleg gegeven. Vanaf pagina 142 staat met tekeningen aangeduid wat bij Juveniles en
Junioren is toegestaan. Vragen? Mail naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
Deelnamekosten
Deelname aan de DanceSport Europe Children competitie kost slechts € 12,50 per persoon, ongeacht het aantal competities
waaraan deelgenomen wordt.
Inschrijven

Dit kan via de inschrijflink op de Holland Masters site.
Welkom!
Iedereen is van harte welkom om aan dit prachtige spektakel deel te nemen. Een kundig internationaal jurypanel wat bestaat uit
vele voormalig wereld kampioenen, zal de wedstrijden beoordelen EN je kunt genieten van de andere WDSF wedstrijden die dag
zoals de World Open Latin en natuurlijk het NK Formatie.

Dansers gezocht!!
In Nederland wordt momenteel op vier locaties de prachtige teamsport Formatie Dansen beoefend. In bijna elke windrichting is
de sport vertegenwoordigd.
In het Zuiden zijn twee Standaard teams actief. DSV Dsync'd en DSV Sway of life. In het Westen is Double V gevestigd met het
Double V Ateam en het Double V Bteam, beide Latin formatieteams. En in het Oosten DSV Dance Explosion, eveneens een Latin
formatie team.
Formatie dansen is een echte teamsport waar je alleen met goede samenwerking een top prestatie kunt leveren. Ook als je geen
vaste danspartner hebt, kun je onderdeel uitmaken van een formatie team. Om de sport te behouden voor de toekomst zijn de
teams op zoek naar gemotiveerde dansers.
Wil je een keer kennis maken met het formatie danssport dan kun je contact op nemen met onderstaande personen.
Michel Smits: contact@dsyncd.nl
Roel Findhammer: info@dsvswayoflife.nl
Tim van Leeuwen: info@doublev.net
Thys Gerritsen: info@dsvdanceexplosion.com
Hopelijk tot snel!!

Vloerplaatsen op 18, 19 en 20 oktober in Almere
Tijdens dit weekend zullen wij geen tafels rondom de vloer plaatsen maar twee rijen stoelen. Deze 1e rang vloerplaatsen kosten
€ 10,00 per stoel per dag extra bovenop de normale entreeprijzen. Deze 1e rang vloerplaatsen zijn niet beschikbaar voor
kinderen t/m 12 jaar.
Hoe bestellen?
De 1e rang vloerplaatsen kunnen samen met toegangstickets in de voorverkoop besteld worden. Mail je aantallen door naar:
bondsbureau@nadb.eu. Je ontvangt een reserveringsnummer en het te betalen bedrag. Na betaling is de bestelling definitief.
Voorbeeld:
Wil je voor zaterdag 4 1e rang vloerplaatsen bestellen voor 2 WDSF dansers en 2 bezoekers, geef dan het volgende door:
Naam:
Datum: zaterdag 19 oktober
Aantal 1e rang: 4
Aantal WDSF tickets: 2
Aantal bezoekers tickets: 2
Uitsluitend de 1e rang vloerplaatsen zijn via het bondsbureau te bestellen. Alle andere kaarten alleen aan de kassa in het
Topsportcentrum.

WDSF WK Breaking in China
Vrijdag 21 juni vertrekken vier Breakers en twee begeleiders naar Nanjing in China om deel te nemen aan het eerste WDSF WK
Breaking in Nanjing, China.
Menno (Menno) van Gorp (special guest van de organisatie), Sjoerd (Stepper) Poldermans, Jeffrey Verschoor (Kid Colombia) en
Baukje (Bo) van Hoorn gaan de Nederlandse eer verdedigen. Tyrone van der Meer gaat mee als coach en Paul van Dal
(Nederlandse Breaking League) is aanwezig vanuit zijn interesse voor de (internationale) Breaking community.
Wij zijn bijzonder trots op deze mooie delegatie en we wensen ze heel veel succes! De wedstrijden zijn op 23 juni. Wil je het live
volgen? Kijk dan op
https://www.worlddancesport.org/News/WDSF/Watch_the_WDSF_World_Breaking_Championship_live_on_the_Olympic_Channel
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50+ dansers gezocht
Binnen de NADB houdt de commissie Sportparticipatie zich bezig met het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven die het
dansen als sport breder bekend maken onder het Nederlandse publiek. Daarbij zijn de aandachtsgebieden van de commissie
verdeeld over verschillende groepen. Corrie van Hugten van de SRN richt zich op het gehandicapten dansen en ikzelf richt mij op
het senioren dansen. Met deze brief richten wij ons tot u als dansers, want we hebben uw hulp nodig om iets leuks te
organiseren.
Van de organisatie van de 50Plusbeurs hebben wij als NADB de mogelijkheid gekregen om tijdens de beurs (van 17 tot en met 21
September 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht) dansdemonstraties te geven op het podium in de beurshal. Voor deze demonstraties
zijn wij op zoek naar dansparen (latin en/of ballroom) die het leuk vinden om namens de NADB als ambassadeurs van de
danssport op te treden. Er zullen miniaal twee dansdemonstraties per dag gehouden worden en een korte dansworkshop waar
bezoekers aan mee kunnen doen.
Deelnemende paren krijgen als tegenprestatie in ieder geval een dag lang vrije toegang tot het beursterrein en net zoveel
oefentijd op de vloer als ze willen. U bent in ieder geval gegarandeerd van een nieuwsgierig publiek!
Lijkt het u leuk om mee te doen en bent u 50plusser? Heeft u passie voor de danssport en vindt u het leuk om mensen hiermee
kennis te laten maken? Bent u op één of meerdere dagen tijdens de beurs beschikbaar? Neem dan contact op met Corrie van
Hugten of mijzelf via het emailadres van de commissie (sportparticipatie@nadb.eu ). Wij zullen u dan op de hoogte houden van
de ontwikkelingen en de indeling van de demonstraties.

Vacature Communicatie commissie

Binnen de communicatie commissie zijn wij dringend op zoek naar extra hulp. Wij zoeken
iemand die kan helpen met het up to date houden van de website en het versturen van de
nieuwsbrief. Hiervoor is enige kennis van WordPress erg handig, maar niet strikt
noodzakelijk. Enthousiasme, tijd en de wil om te helpen is veel belangrijker.
Daarnaast zouden we ook wel een extra paar handen kunnen gebruiken bij het plaatsen
van updates op onze social media kanalen. Dus ben jij een enthousiaste Facebooker en/of
Instagrammer en je wilt ons helpen? Let us know!
Eline Cloudt, Glenn Feddema en Marieke Valbracht
communicatie@nadb.eu

Uitzendingen
2262019 WDSF EK PD Latin in Kalsruhe, Duitsland
• Jasper en Kim van den Ham
2072019 WSDF World Cup ST in Chengdu, China
• Joost Findhammer en Sina Sawall

Promoties 20 mei 2019  5 juni 2019
Alexander Hadi  Sasha Naumenko
Antal Lelieveld  Marieke van Dalen
Bruno Schuttelaars  Ania van den Hout
Daan Verwegen  Lisa de Ruiter
Ilya Beaumont  Dana Gelfand
Ischa Bremer  Robin Tolenaar
Jasper Kuipers  Aimée Veldhuisen
Martin van Son  Naomi van Hierden
Michaël van den Boom  Sylvie Köhlen
Mitchel Pappot  Romy Peeters
Nick Boonekamp  Anastasia Solovyeva
Paul Kuijper  Chenna Megens
Robin Jansen  Estel Collado Camps
Ryan van Berlo  Isabelle Huiban
Stefan Meerstad  Elise Toepoel
Steven Holleman  Roos Leenen
Thijs Ikink  Joan Dao (2x)
Wesley Tiemersma  Hanne van der Ven
Wouter van Klink  Iris Koelewijn
Zende Verberne  Kyra van Horssen

De volgende 5 wedstrijden zijn...
14 & 15 september: De grote prijs van Twente  Oldenzaal
5 & 6 oktober: Holland Tulip Dance Classic, Steenwijk
1820 oktober: NK / Holland Masters 2019, Almere
10 november: Debutanten wedstrijd, Helmond
23 & 24 november: The Wooden Shoe 2019  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: 5 juli 2019

