
 

Let’s do it together! 
 
Beste trainers, coaches en juryleden, 
 
De hele wereld beleeft op dit moment zware tijden. Ook onze dansbranche wordt 
sterk geraakt. Maar: de NADB staat niet stil! Na de succesvolle online instructies en 
het sportcongres Are You Ready! hebben vier NADB trainers (Els Gevaert, Julie Fryer, 
Mirjam Zwijsen en Ton Greten), de voorzitter van de Sportcommissie Tim Puts en 
bestuurslid Top en Wedstrijdsport Hannie der Geest de koppen bij elkaar gestoken 
om dit initiatief uit te breiden en te professionaliseren. En daar hebben we jullie hard 
bij nodig!   
 
De kwestie die in het beoogde vervolg centraal staat is: 
 
Hoe kunnen we het dansniveau in Nederland verbeteren en wat is hiervoor nodig.  
 
Jullie zijn de trainers en coaches waar de NADB trots op is, en dus gaan we heel graag 
met jullie digitaal het gesprek hierover aan. De NADB ziet het -als verantwoordelijke 
sportbond- als haar taak om een aanjagende rol te vervullen en dat doen we graag. 
Maar als we echt het niveau in Nederland willen verbeteren dan kan dat niet zonder 
jullie: jullie werken, praten en trainen met de paren en zien ze regelmatig. Daarom 
zouden we heel graag van jullie vernemen wat volgens jullie (op de korte en op de 
lange termijn) nodig is om échte structurele niveauverbeteringen te bewerkstelligen 
en hoe de NADB hierin faciliterend kan optreden.  
 
Online inventarisatie sessies. 
Om te komen tot een goed plan voor de toekomst is jullie input nodig.  Daartoe 
worden twee online sessies georganiseerd waarvoor jullie van harte zijn uitgenodigd. 
Deel je visie! In die sessies krijgt iedereen enkele minuten de gelegenheid om 
zijn/haar visie/voorstellen met ons te delen. Het wordt geen discussiebijeenkomst. 
Het is uitsluitend bedoeld om te inventariseren wat jullie denken dat er nodig is om 
het niveau van onze dansers structureel te verbeteren zodat wij in de toekomst weer 
internationaal meetellen én wat de NADB hierin kan betekenen.  
 
Food for thought 
Één van de plaatsen waar jullie input wellicht kan worden geïmplementeerd is de 
NADB Danssport opleiding. Om er namelijk voor te zorgen dat we in de toekomst over 
dansers van internationaal topniveau kunnen beschikken, is er ook een belangrijke 
taak weggelegd voor ons (aanstormend) trainerstalent. Het idee is dat wanneer de 
NADB Danssport opleiding de best mogelijke trainers en coaches aflevert, dansers zo 
goed mogelijk begeleid worden in de weg naar boven. 
  
 
 



 

NADB  Academy.  
In 2019 is de NADB gestart met de Danssport opleiding 1.0. Deze opleiding is volledig 
gestoeld op de vier WDSF componenten in alle tien de ballroomdansen en wordt 
gegeven door Clara Lamar. 14 kandidaten zijn inmiddels geslaagd en een groot deel 
daarvan is inmiddels ook gekwalificeerd jurylid. Na een evaluatie is de Danssport 
Opleiding 2.0 ontwikkeld: de opleiding is nu opgesplitst in 2 delen en bestaat uit vier 
modules. In totaal zal de opleiding twee jaar beslaan.  
 
De Academy beschikt (nog) niet over aanvullende modules zoals educatie; 
(mentale)coaching; kennis van het menselijk lichaam; het trainen en ontwikkelen van 
de correcte fysieke skills; warming-up en cooling down; motivatietraining; 
choreografische skills etc. Ook dit kunnen hele belangrijke aspecten van onze sport 
zijn.  
 
Jullie input kan over allerlei aspecten gaan; we luisteren graag naar alle 
verbetervoorstellen, ook als deze niet de NADB Danssport opleiding betreffen. Geef 
wel steeds bij je voorstellen en ideeën aan wat jij denkt dat nodig is om dit te kunnen 
bereiken. 
  
Wanneer? 
Zaterdag 14 november 10.00 – 12.00 uur 
Donderdag 19 november 19.30-21.30 uur 
Beide sessies vinden online plaats. We maken nader bekend via welk online platform.  
Vanuit de NADB zijn aanwezig:  
Hannie, Tim, Els, Julie, Mirjam en Ton. Tim zal als gespreksleider fungeren.  
Tevens Ger Cloudt, technisch adviseur NADB opleidingen.  
 
Voor wie en hoe aanmelden? 
NADB Trainers/coaches en juryleden.   
Studenten in opleiding bij de NADB.  
Trainers die paren/groepen trainen en dit ook kunnen aantonen. 
Aanmelden kan uiterlijk t/m woensdag 11 november via een email naar 
hannie.van.der.geest@nadb.eu 
 
Let op! Als je je aanmeldt is het ook echt de bedoeling dat je goed hebt nagedacht over 
de voorliggende vraag en dat je helder kunt overbrengen wat je ideeën zijn. Het is niet 
de bedoeling om zonder input mee te komen luisteren. 
 
Wat willen we graag weten? 
Wat denk jij dat nodig is om het niveau in Nederland te verbeteren.  
Wat heb jij als trainer hiertoe nodig aan kennis, opleiding, ondersteuning etc. 
Hoe kan de NADB hierin faciliteren. 
Zou je het initiatief willen ondersteunen? Zo ja, hoe dan.   
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Hoe gaat het verder na de sessies? 
Wij gaan alle informatie verzamelen en hier een aantal kernpunten uithalen waarmee 
we op de korte en op de lange termijn mee aan de slag gaan. Natuurlijk heeft het tijd 
nodig en zal e.e.a. niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zijn. Maar wij zijn 
enthousiast en willen de eerste stappen gaan zetten. We hopen van harte op jullie 
enthousiaste deelname! 
 
 
Hartelijke groeten,  
 
Hannie, Tim, Els, Julie, Mirjam, Ton en Ger.  
 


