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NK nieuws
NK Showdance ST en LA Adults en PD Zaterdag 5
oktober in Steenwijk
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 vrijdag 18 oktober in Almere
Vrijdag 18 oktober wordt het NK 10 Dans Adults gehouden in Almere. Voorwaarde voor deelname is dat
beide partners lid zijn van de NADB en dat één van de twee beschikt over de Nederlandse nationaliteit.
Voor paren die in beide disciplines in de Hoofdklasse dansen, geldt de kwalificatie eis van drie wedstrijden.
Voor Junioren paren die beide in de Hoofdklasse dansen geldt een eis van twee wedstrijden. Voor alle
andere paren geldt geen eis! De telling begint na het NK 2018. Het NK ST en LA van 2019 tellen niet mee,
wel de afzonderlijke NADB/WDSF wedstrijden in NL in ST, LA en 10 Dans.
Zie voor nadere uitleg en welke wedstrijden wel of niet meetellen het wedstrijdreglement onder
9.1.1. http://wedstrijden.nadb.eu/reglementen/Wedstrijdreglement.pdf Twijfel je of je aan de
voorwaarden voldoet? Mail dan naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu We helpen je graag.
AJS 3.0 tijdens Finale
Alleen in de finale zullen we het Absolute Judging System (AJS) 3.0 toepassen. De solodansen zijn Slow
Foxtrot, Quickstep, Cha Cha Cha en Jive. De dansen in de voorrondes, herkansing en halve finale worden
volgens de normale volgorde gedanst.
Het schema voor de finales ziet er als volgt uit:
Standaard:
Solo Slowfox
Groep Engelse Wals
Groep Tango
Groep Weense Wals
Solo Quickstep
Latin:
-

Solo Cha Cha
Groep Samba
Groep Rumba
Groep Paso Doble

-

Solo Jive

De danstijden van de dansen zullen in de voorronde en herkansing tussen de 1:30 minuut en 2 minuten
liggen, ter bepaling door de Chairperson. In de rondes waarin AJS wordt toegepast, zal er minimaal 1
minuut en 50 seconden en maximaal 2 minuten gedanst worden in de groepsdansen. De danstijd van de
solodans bedraagt 1 minuut gemeten vanaf de eerste stap van de solodans. De Paso Doble zal in alle
rondes tot de 3de highlight gedanst worden.
NK Debutanten 6 Dans zondag 20 oktober in Almere
Tijdens het Holland Masters weekend gaan de Debutanten met elkaar de strijd aan om te bepalen wie het
beste Allround paar wordt. De wedstrijd gaat over zes dansen en alle Debutanten, van Startklasse t/m
Debutanten 1, kunnen deelnemen. Voorwaarde is dat beide partners lid zijn van de NADB. Ook dient één
van de twee partners te beschikken over de Nederlandse nationaliteit.
Inschrijven kan via MyNADB. Als 6 Dans (NADB Allround 201119) niet apart vermeld staat, schrijf je je in
bij één van de twee disciplines (ST of LA) en het wedstrijdsecretariaat zal de inschrijving omzetten naar
NK 6 Dans. Het NK kan niet gebruikt worden als proefwedstrijd.
Schrijf je in en doe mee met deze fantastische wedstrijd!
Op de zondag wordt ook de WSDF World Open competitie gehouden, dus dat wordt gegarandeerd
genieten voor alle dansers en supporters van deze topparen van over de hele wereld. De dag begint
vroeg, maar voor de dinerpauze zal de 6 Dans wedstrijd afgerond zijn.

Haar- en Make-up Specialisten
tijdens Holland Masters!
Dit jaar hebben we maar liefst vier standhouders
die jullie kunnen voorzien van de meest prachtige
kapsels en make-up.
Chursina Style, Arte Creo, Beauty Code en Style by
Malou. Kijk op http://www.hollandmasters.com/
voor de contactgegevens. Reserveer je plek tijdig,
want de animo is erg groot!

Landelijke Chacha Cup
Zaterdag 19 oktober is het weer zo ver! De 4e landelijke Chacha Cup. Heb jij nog Chachatoppers van je
eigen basisschoollessen? Dan mogen die natuurlijk meedoen! Alle scholen en andere initiatieven zijn
uitgenodigd om hun delegatie ChachaKids te sturen.
Verder zijn we druk bezig met de voorbereiding. Voorafgaand aan de ChaCha Cup zal er weer een
warming up/workshop worden verzorgd. Deze begint om 09.00 en vanaf 9.45 zal er om de ChaCha Cup
gestreden worden waarbij ondertussen genoten kan worden van de “Dance Europe” wedstrijden. Dit zijn
internationale top dansers in de leeftijd tot 8 t/m 15 jaar.
Wil je meer informatie of wil je Chachadansers opgeven? Mail dan naar sportparticipatie@nadb.eu!

DanceSport Europe Children Competitie voor Juveniles en Junioren
Nieuw dit jaar bij de Holland Masters is 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/lid-worden/
De beschrijving van de registratieprocedure van de WDSF E Card staat op
http://www.nadb.eu/nieuws/wdsf-wedstrijden-dansen-wdsf-card-12831/ Kom je er niet uit? Mail dan naar
wedstrijdsecretariaat@nadb.eu

Dansen
In tegenstelling tot de landelijke Juveniles wedstrijden, worden tijdens DSE Children Competities vier
dansen per discipline gedanst.
Standaard: Engelse Wals, Tango, Weense Wals en Quickstep
Latin: Samba, Cha Cha Cha , Rumba en Jive.
Voor Juveniles is een figuurbeperking van toepassing! Kijk
op https://www.worlddancesport.org/Document/19053767635/WDSF_Syllabus.pdf
De Junioren dansen in beide disciplines alle vijf de dansen. Hier is geen figuurbeperking.
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 op 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.
https://competition-entry.com/regform.php?vnr=424&sess=63730
Welkom!
Iedereen is van harte welkom om aan dit prachtige spektakel deel te nemen. Een internationaal jurypanel
wat bestaat uit vele voormalig wereldkampioenen, zal de wedstrijden beoordelen. Ook kun je genieten van
de andere WDSF wedstrijden welke op die dag plaatsvinden zoals de World Open Latin en natuurlijk het
NK Formatie.

WDSF E Card aanvragen
Met de WDSF Holland Masters en de Wooden Shoe wedstrijden in aantocht wijzen wij jullie erop dat het
belangrijk is om de WDSF E Card tijdig te verlengen. De WDSF Card moet rechtstreeks bij de WDSF
aangevraagd en betaald worden. Op de website staat een uitgebreide beschrijving van de
procedure. http://www.nadb.eu/nieuws/wdsf-wedstrijden-dansen-wdsf-card-12831/
Lees dit zorgvuldig en mocht je er dan nog niet uitkomen, dan mailen naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
50 % Korting voor dansers vanaf 1 augustus
Dansers die na 1 augustus 2019 lid worden van de NADB en licenties afnemen, krijgen 50% korting. Dit
geldt niet voor de Startklassen. Die bijdrage blijft € 5,00.

Dancing With The Stars
De eerste show van DWTS is een feit en wij feliciteren het productieteam van harte met de prachtige
show waarin ballroom dansen heel mooi wordt getoond aan heel Nederland. Ook onze professional
danssterren verdienen een compliment want zij zorgen ervoor dat de BN-ers stralen op de vloer.
Het jurypanel, waaronder Euvgenia Parakhina en oud-wereldkampioen Louis van Amstel, zal de komende
weken hun strenge, doch rechtvaardige oordeel moeten vellen. Maar ook de kijker heeft invloed. Dus
stemmen!
Nooit eerder maakte rolstoeldansen (ook een discipline binnen de NADB) onderdeel uit van de show en
Joost Findhammer en Bibian Mentel hebben met hun prachtige performance geschiedenis geschreven.

We wensen alle 11 koppels de komende tijd heel veel succes! Wij gaan kijken!
Zaterdagavond op RTL 4! Zie ook https://www.facebook.com/DancingWithTheStarsRTL4/

DSV Sway for life in Finale WK
Tijdens de wereldkampioenschappen
Formatiedansen in Moskou is het DSV Sway for
Life gelukt om in de finale te komen. Het team
bestaat nog maar kort en onder de bezielende
leiding van Roel Findhammer en Claudia
Janssen hebben zij kans gezien om zich tussen
de gevestigde formatielanden te nestelen. Een
zesde plek is hun beloning en dat is een
fantastische prestatie! Wij feliciteren het team en begeleiding van harte met dit mooie succes! Willen jullie
ze live zien? Kom dan naar het NK Formatiedansen op 19 oktober in Almere. Dan gaan we genieten van
de shows van de Standaard- én Latin teams.

Juveniles en Junioren tijdens Brabantse Debutanten Cup
Op zondag 10 november organiseert Dansschool Reniers in Helmond naast de Debutantenwedstrijd ook
een Juveniles en Junioren Standaard en Latin competitie. Dus pak die kans en doe (ook) mee met een
wedstrijd in jouw leeftijdsklasse!
Juveniles 1 - geboortejaar 2010 of later - 3 dansen
Juveniles 2 - geboortejaren 2008 en 2009 - 3 dansen
Junioren Debutanten
geboortejaren 2004, 2005, 2006 en 2007
Vier dansen per discipline. EW, Tango, QS en Weense Wals. Cha Cha Cha, Rumba, Jive en Samba.
Junioren wedstrijdklasse
Junioren 1 - geboortejaren 2006 en 2007 - 5 dansen
Junioren 2 - geboortejaren 2004 en 2005 - 5 dansen
Inschrijven gaat via MyNADB. Nog geen lid NADB? Dan mag je 1 wedstrijd als proefwedstrijd meedoen. In
dat geval gaat de inschrijving via wedstrijdsecretariaat@nadb.eu
Vergeet niet duidelijk de geboortejaren van beide partners te vermelden.

Maak kans op een volledige Beauty Styling van Arte Creo
De NADB verloot onder de vroege inschrijvers van het Holland Masters weekend op 18, 19 en 20 oktober
2019 twee volledige styling behandelingen (1 Latin en 1 Standaard dame) van de bekende Haar- en Makeup Specialist Arte Creo uit Rusland. Zij zullen vier dagen met een stand aanwezig zijn in Almere.
Wat zijn de voorwaarden?
Deze aanbieding geldt voor alle dames met uitzondering van de Startklassen, Debutanten en DanceSport

Europe. De inschrijving dient uiterlijk zondag 15 september 24.00 uur binnen te zijn. Over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd.

Urban Games Breaking in Belgrado
Na het succes van de wereldkampioenschappen in China dendert de Breaking trein voort. Tijdens de
Urban Games in september in Belgrado zal wereldkampioen Menno van Gorp namens Nederland
deelnemen. De selectiecriteria zijn heel streng dus we zijn bijzonder trots dat Menno hier aan de start gaat
verschijnen. We wensen hem heel veel succes!

Vloerplaatsen op 18, 19 en 20 oktober in Almere
Tijdens dit weekend zullen wij geen tafels rondom de vloer plaatsen, maar in plaats daarvan worden dit
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 de 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 zijn alleen
verkrijgbaar aan de kassa in het Topsportcentrum.

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. , laat het ons weten!
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 voldoende mensen zich zullen 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
direct je beschikbaarheid aan tussen donderdag 17 oktober t/m zondag 20 oktober.

Uitzendingen
21-09-2019 – WDSF WK Youth 10 Dans – Slovakia
Sjoerd van Rijn en Jordan Koene
05-10-2019 – WDSF WK Senior 2 ST
Ronny en Anne Romijn
Roderick Mennens en Ruth van de Moesdijk
11-10-2019 – WDSF Senior 3 ST
Jan Brummer en Joke van de Westelaken
René Ewals en Ymke Lemmens
14-10-2019 – WDSF Youth ST
Sjoerd van Rijn en Jordan Koene
Nikita Lukashou en Sandrina Cruijsberg.

De volgende 5 wedstrijden zijn...
15 september: De grote prijs van Twente - Oldenzaal
5 oktober: NK Showdance ST en LA Adults en PD en NK SRN,
Steenwijk
6 oktober: Holland Tulip Dance Classic, Steenwijk
18 oktober: NK Tien Dans Adults, Almere
19 oktober: NK Formatie ST en LA, Almere
20 oktober: NK 6 Dans, Almere
18 - 20 oktober: Holland Masters, 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: 4 oktober 2019

