
 

3 september  2022 
 
Beste dansers,  
 
Graag brengen wij een aantal zaken onder jullie aandacht.  
 
Annuleren sportcongres zondag 11 september 2022  
In verband met omstandigheden moeten wij helaas het sportcongres van Holger Nitsche 
annuleren. Het sportcongres is verplaatst naar zondag 5 maart 2023 in CanDance.   
We zijn bezig met een alternatief congres op maandagavond 17 oktober 2022 in Can Dance 
Amsterdam. Nadere informatie volgt.  
 
Grote Prijs van Twente zondag 18 september in Oldenzaal 
De eerste wedstrijd na de vakantie! Vergeet niet je inschrijving tijdig te regelen. 
 
Dance to Impress in Zaandam geannuleerd 
De wedstrijd van Dance to Impress die stond gepland op 24 en 25 september is helaas 
geannuleerd. 
 
Korting op licenties na 1 augustus 
Voor de basislicentie en de wedstrijdlicentie geldt vanaf 1 augustus tot en met 31 december een 
korting van 50%.  
Zie voor nadere informatie https://nadb.nl/lid-worden/contributie/ 
 
Aanpassing promotiepunten 
Het bestuur heeft op advies van de Werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van het bestuur, 
de Sportcommissie, de Atletencommissie en de voormalig Sportsdirector, besloten om bij een 
aantal klassen de te benodigde punten voor promotie naar een volgende klasse te verlagen. Zie 
https://nadb.nl/nieuws/wijziging-aantal-promotiepunten/ voor nadere uitleg. Note: de genoemde 
‘oude’ punten bij de Startklasse Senioren Standaard en C klasse Latin-American in een eerder 
geplaatst nieuwsbericht waren niet correct. Voor Startklasse Senioren Standaard is het te behalen 
aantal promotiepunten verlaagd 20 naar 15. Voor C klasse Latin-American is het aantal punten 
van 75 naar 50 gegaan. Inmiddels is het nieuwsbericht aangepast.  
 
NK 10 Dans vrijdag 14 oktober Topsportcentrum Rotterdam 
Dit NK staat open voor leden van de NADB in het bezit van de basislicentie en de wedstrijdlicentie. 
Ten minste een van de partners dient in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit. 
Leeftijd: geboren in 2010 of eerder. Geen minimum niveau en geen verplichte deelname aan een 
aantal wedstrijden.   
 
Holland Masters 2022 14, 15 en 16 oktober in Rotterdam 
De HM is inmiddels een begrip in de internationale danswereld en vele toppers hebben hun weg 
naar Rotterdam gevonden. Dé kans voor Nederlandse paren om in eigen land aan een fantastisch 
internationaal evenement deel te nemen.  Dit jaar met maar liefst drie WK’s: 
Het WK Under 21 10 Dans, WK Senior 1 Latin-American en WK Senior 3 Standaard. 
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Dit zijn Open WK’s. Deelname staat open voor leden van de NADB met een basis- en 

wedstrijdlicentie 2022 en in het bezit van de WDSF E Card.  Vraag deze tijdig aan als je hem nog 

niet hebt! Zie  https://nadb.nl/wdsf-licentie-card/   

Ten minste een van de partners moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit en beide 
partners moeten voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden die de WDSF stelt. 
Opgeven voor het WK kan uitsluitend via email naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu 
De sluiting is Donderdag 30 september 2022.  
 
Naast de WK’s organiseren we de de volgende WDSF wedstrijden: 
International Open ST en LA 
Youth ST en LA  
Junior 2 ST en LA 
S1, S2, S4 ST - S2 LA  
WDSF WC PD  Master 1, 2 en 3 Standaard 
Daarbij de NADB Open Rising Stars ST en LA, De NADB Senior 5 ST en natuurlijk de reguliere NADB 
wedstrijdklassen.  
 
Junioren 2 paren mogen ook deelnemen aan de WDSF Youth wedstrijden. 
Youth en U 21 paren mogen ook deelnemen aan de WDSF International Open wedstrijden.  
Voor deelname aan de NADB Open Rising Stars wedstrijden is geen WDSF card nodig.  
Paren vanaf geboortejaar 2010 en eerder mogen hieraan deelnemen.  
Opgeven voor de WDSF wedstrijden gaat via de inschrijflinks.  
Zie hiervoor www.hollandmasters.com. NADB Open RS ST en LA en NADB Open S 5 ST via email 
naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu 
NADB reguliere klassen via MijnNADB.nl  
 
NK Showdance ST en LA voor Adults en PD paren 
Dit NK wordt gehouden op zaterdag 12 november in Delft. Opgeven via MijnNADB.nl 
 
NK Formatie 2022 
De NK’s Formatie stonden gepland op data waarop de WDSF te elfer ure internationale 
formatiewedstrijden heeft uitgeschreven. Het bestuur beraadt zich in overleg met de teams op de 
mogelijkheid alsnog een NK Formatie te organiseren in het lopende kalenderjaar. Veel succes aan 
de Nederlandse teams op hun EK Standaard en de WK’s Standaard en Latin-American op 24 
september en 15 oktober! 
 
Solodans 
Na het succes van het NK kunnen we de volgende wedstrijd aankondigen en wel op zaterdag 12 
november tijdens de Prinsenstad Trophy in Delft. Het aantal dansen is per discipline uitgebreid 
naar drie, te weten de Engelse Wals, Tango en Quickstep en de Samba, Cha Cha en Jive. Kijk voor 
nadere informatie op https://nadb.nl/nieuws/update-solodanswedstrijd/ 
 
NADB Danssport Opleiding Standaard 
In februari 2023 start een nieuwe opleiding AJS & Specifics Standaard onder leiding van opleider 
Clara Lamar. Deze cursus is ook toegankelijk voor leden die aan kennisverrijking willen doen. 
Informatie over de cursus is te vinden op https://nadb.nl/nadb-academy/ 
Data en plaats van de cursus volgen.  
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Kwalificatie-eis deelname NK 2023 
In verband met de Covid Pandemie is en wordt bij de NK’s 2021 en 2022 de kwalificatie-eis niet 
toegepast. Voor het NK 2023 gaat de eis weer in werking. Voor deelname aan de NK’s in 2023 
geldt voor bepaalde klassen en categorieën weer een kwalificatie-eis. Deze houdt in dat in de 
periode van een jaar voorafgaand aan de datum van het NK meegedaan moet zijn aan een aantal 
wedstrijden.  Zie artikel 9 van het wedstrijdreglement voor het aantal en soort wedstrijden dat 
verplicht is voor deelname en voor de precieze regels. https://nadb.nl/wp-
content/uploads/2022/06/Wedstrijdreglement-2022.pdf   
 
Kiescommissie 
De NADB zoekt kandidaten voor de Kiescommissie. Dit is de commissie die staat opgesteld om de 
democratische verkiezingen binnen de bond in goede banen te leiden. Misschien iets voor jou?  
Lees de informatie op de website https://nadb.nl/nieuws/oproep-voor-nadb-kiescommissie/ 
 
Up to date houden gegevens in MijnNADB. 
Vergeet niet om wijzigingen in (email) adres, telefoonnummer etc. aan te passen in het systeem.  
Ben je gestopt met je partner? Dan zo snel mogelijk doorgeven aan 
wedstrijdsecretariaat@nadb.eu 
 
Wij zien jullie graag op een van de wedstrijden en congressen.
 
NADB  
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