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Herman Lak 
 

Mijn naam is Herman Lak en ik ben bijna 38 jaar oud.  
Ik was 9 jaar oud toen ik begon met dansen.  Met mijn vrouw Michèle heb ik een 
carrière van meer dan 16 jaar gehad, waarin we bijna alle stijlen hebben 
beoefend, waaronder standaard, Latin, 10-dansen en showdance standaard.  
In 2014 behaalden wij onze 16e titel. Deze 16e titel was de 5e professional 
standaard titel op rij en tevens de laatste wedstrijd van onze actieve carrière.  
 
Maar met het stoppen van mijn actieve carrière begon een andere carrière: die 
van trainer/coach, jurylid en wedstrijdorganisator. Want dansen zit nou eenmaal in 
het bloed en gaat er nooit meer uit. De passie voor dansen is nog net zo groot als 
30 jaar geleden en daarom wil ik mij graag in blijven zetten voor onze mooie sport. 
 
De NADB Bondsraad vertegenwoordigt de stem van alle leden. Veel actieve 
dansers zijn erg begaan met hun bond en namen afgelopen jaar massaal deel aan 
de verkiezingen voor een zetel. Door mij verkiesbaar te stellen voor bondsraadlid, 
wil ik de stem van actieve dansers, maar ook die van trainers/coaches, juryleden 
en wedstrijdorganisatoren vertegenwoordigen. De tweede en derde letter in de 
naam van onze bond vind ik erg belangrijk, want de A is van algemene en de D 
van danssport. Met andere woorden: de Nederlandse Algemene Danssport Bond 
moet een bond zijn voor en van iedereen die dansen een fantastische sport 
vindt!!! Daar wil ik mij voor inzetten.  
 
Ik heb het dansen van alle kanten meegemaakt (als actieve danser, jurylid, 
trainer/coach, commissielid van de PD divisie, wedstrijdorganisator en als 
liefhebber langs de kant) en kan daardoor elk standpunt begrijpen en 
onderbouwen, maar ook de tegenovergestelde kant belichten.  
Als bondsraad lid hoop ik te kunnen helpen om van de NADB  
een nog betere bond voor iedereen te maken! 
 


