
 

 

Nadere informatie NK Jeugdklassen. 

Update 7 september 2020 

 

Graag geven wij nog wat nadere informatie over het NK op 3 en 4 oktober over de jeugdklassen. 

  

Leeftijdsklassen 

 

Categorie 
Danssporters die in het lopende kalenderjaar 

de leeftijd bereiken van 

Geboortejaar 

Juvenile I 9 en jonger 2011 of later 

Juvenile II 10 en 11 2009 en 2010 

Junior I 12 en 13 2007 en 2008 

Junior II 14 en 15 2005 en 2006 

Youth  16, 17 en 18 2002, 2003 en 2004 

Under 21 16, 17, 18, 19 en 20 
2000, 2001, 2002, 2003 en 

2004 

 

Deelname 

Beide dansers dienen lid te zijn van de NADB en te beschikken over de juiste licenties. 

Minimaal 1 van de twee partners dient de Nederlandse nationaliteit te hebben.  

Alleen een verblijfsvergunning is niet voldoende.  Er is geen kwalificatie eis voor deelname.  

 

Juveniles 1 en 2 

Alleen bij de Juveniles is het toegestaan dat een danspaar wordt gevormd door twee personen uit 

hetzelfde geslacht.  

 

Titel Nederlands Kampioen 
De titel Nederlands Kampioen geldt voor de winnaars van de volgende Categorieën en Klassen in de 
Amateur Division op het Nederlands Kampioenschap:  
 
Categorie/Klasse:    

Juvenile I Standaard Latin-American  

Juvenile II Standaard Latin-American  

Junior I Standaard Latin-American 10-dans 

Junior II Standaard Latin-American 10-dans 

Youth Standaard Latin-American 10-dans 

Under 21 Standaard Latin-American 10-dans 

 

 

Dansen in meerdere klassen 

Regel 6.1.13 van het wedstrijdreglement geeft aan dat paren tijdens het NK alleen in hun eigen 

leeftijdsklasse mogen dansen. Dus Juveniles 1 mogen niet bij Juveniles 2. Junioren 1 niet bij Junioren 

2 etc. Youth en U 21 is wel toegestaan omdat dit dezelfde geboortejaren betreft.  

 

Aantal dansen 

Juveniles 1 en 2.  3 dansen per discipline 

Junioren 1 en 2   5 dansen per discipline 

Youth/U 21   5 dansen per discipline 



 

 

 

 

Begeleiding 

Juveniles, Junioren en Youth paren mogen per deelnemer 1 begeleiderkaart bestellen via 

bondsbureau@nadb.eu 

Uitzondering is als een paar uit twee personen bestaat die uit hetzelfde huishouden komen. Dan is 

het 1 begeleiderkaart per paar.  

 

Dansparen waarvan beide partners bestaan uit deelnemers geboren in 2002 of later mogen per 

deelnemer 1 begeleiderskaart bestellen. Uitzondering is als een paar uit twee personen bestaat die 

uit hetzelfde huishouden komen. Dan is het 1 begeleiderkaart per paar.  

 

Voor begeleiderkaarten graag een mail sturen naar bondsbureau@nadb.eu met een duidelijke 

vermelding welk paar het betreft.  Dit kan t/m vrijdag 11 september 14.00 uur.  

De begeleiderkaarten kosten € 15.00 per stuk. U ontvangt nader bericht over de wijze van betalen.  

 

Sluiting inschrijving wedstrijd 

De inschrijving sluit op 12 september 24.00 uur.  
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