
 
  

Danssport Vlaanderen vzw 
Kempenlaan 27 bus 1; 2300 Turnhout 

Tel.: 014/61 19 37 
info@danssportvlaanderen.be   
www.danssportvlaanderen.be 

 

      

Reglement online solowedstrijd 
Disco 

Urban  
Modern 

 
Mei 2020 



Inhoudsopgave 

1 Algemene structuur ............................................................................................................................... 3 
1.1 Stijlen en disciplines .............................................................................................................................. 3 

1.1.1 Solo .................................................................................................................................................. 3 
1.2 Leeftijdscategorieën ............................................................................................................................. 3 
1.3 Klassen .................................................................................................................................................. 3 

2 Wedstrijdverloop ................................................................................................................................... 4 
2.1 Voorrondes en finales ........................................................................................................................... 4 

2.1.1 Timing en deadlines ......................................................................................................................... 4 
2.2 Muziek .................................................................................................................................................. 4 

2.2.1 Clipdance ......................................................................................................................................... 4 
2.2.2 Disco ................................................................................................................................................ 4 
2.2.3 Urban ............................................................................................................................................... 4 
2.2.4 Modern ............................................................................................................................................ 4 
2.2.5 Tijdslimieten .................................................................................................................................... 5 

2.3 Jurering ................................................................................................................................................. 5 
2.4 Ranking ................................................................................................................................................. 5 

3 Stijlen .................................................................................................................................................... 5 

4 Algemene en organisatorische wedstrijdregels ...................................................................................... 6 
4.1 Inschrijvingen ....................................................................................................................................... 6 
4.2 Doorsturen videomateriaal .................................................................................................................. 6 
4.3 Timing – uitslagen - prijzen .................................................................................................................. 6 
4.4 Juryleden .............................................................................................................................................. 6 
4.5 Filmpjes ................................................................................................................................................ 6 
4.6 Wedstrijdkledij ...................................................................................................................................... 7 
4.7 Opmerkingen ........................................................................................................................................ 7 

 
 



1 Algemene structuur  
Dit hoofdstuk bekijkt de verschillende stijlen, disciplines en klassen voor de online 
wedstrijd. Hierin wordt uitgelegd in welke reeks een deelnemer terecht komt en welke 
regels er voor deze deelnemer gelden.  
 
1.1 Stijlen en disciplines  
Danssport Vlaanderen organiseert deze online wedstrijd voor de 3 wedstrijdcircuits: 
 
Circuit 1 2 3 
Stijl Disco Urban (Street) Modern 
Discipline Solo Solo Solo 

 
1.1.1 Solo 
De online wedstrijd wordt enkel in de discipline solo georganiseerd. Zo kunnen wij als 
federatie een wedstrijd aanbieden waarbij de social distancing wordt gerespecteerd.  
 
CLIPDANCE 
Clipdance is een dans die door Danssport Vlaanderen wordt opgelegd voor de 
beginnende wedstrijddansers in de leeftijdscategorie (Mini Kids en) Children.  
 
EIGEN CHOREO 
De muziek voldoet aan voorwaarden die afhangen van de stijl. 
 
(Mini Kids en) Children mogen kiezen of ze zich inschrijven voor de clipdance of voor 
een eigen choreo. 
 
1.2 Leeftijdscategorieën 
Leeftijdscategorie Children* Juniors** Adults 
Leeftijd … - 12 jaar 13 – 16 jaar 17 - … jaar 
Geboren in 2008 en later 2004, 2005, 2006, 

2007 
2003 en vroeger 

 
* Bij een te hoog aantal inschrijvingen zullen de Children opgesplitst worden in Mini 
Kids en Children.  
Children: 2008 en 2009 
Mini Kids: 2010 en later 
 
** Bij een te hoog aantal inschrijvingen zullen de Juniors opgesplitst worden in Junior 
1 en Junior 2.  
Junior 1: 2006 en 2007 
Junior 2: 2004 en 2005 
 
1.3 Klassen 
Voor de online wedstrijd wordt er niet in klassen gewerkt en is de wedstrijd “open” 
per leeftijdscategorie. 
 
  



2 Wedstrijdverloop 
2.1 Voorrondes en finales 
De wedstrijd verloopt in maximum 3 rondes. Indien er te weinig dansers zijn voor een 
categorie zullen er minder rondes gedanst worden. Dit wordt bepaald door het 
secretariaat na de inschrijvingen. 
 
Per ronde dient de danser een nieuwe video door te sturen. (zie 4.6 kledij) 
 
2.1.1 Timing en deadlines 
 

MA 4/5 DI 5/5 WO 6/5 DO 7/5 VR 8/5 ZA 9/5 ZO 10/5 

Opening 
inschrijvingen 

      

MA 11/5 DI 12/5 WO 13/5 DO 14/5 VR 15/5 ZA 16/5 ZO 17/5 
 

 
Deadline 
1e ronde 

15u00 

Jurering + 
resultaten 

  

MA 18/5 DI 19/5 WO 20/5 DO 21/5 VR 22/5 ZA 23/5 ZO 24/5 
  Deadline 

½ finale 
15u00 

Jurering + 
resultaten 

  

MA 25/5 DI 26/5 WO 27/5 DO 28/5 VR 29/5 ZA 30/5 ZO 31/5 
  Deadline 

finale 
15u00 

Jurering + 
resultaten 

  

 
Deadline 1e ronde: woensdag 13 mei 15u00 
Deadline halve finale: woensdag 20 mei 15u00 
Deadline finale: woensdag 27 mei 15u00 
 
2.2 Muziek 
2.2.1 Clipdance 
Binnen elke stijl mogen (Mini Kids en) Children kiezen om de clipdance van seizoen 
19-20 te dansen. De muziek van de 3 clips zal online komen, zodat deze voor 
iedereen ter beschikking is.  
 
2.2.2 Disco 
Voor Disco worden er 3 liedjes online gezet. De danser kiest ofwel één van deze 
liedjes ofwel eigen muziek. De muziek moet voldoen aan de juiste tijdslimiet (zie 
hieronder) en het tempo moet 140 BPM zijn. 
 
2.2.3 Urban 
Voor Urban wordt het “Urban Choreo”-systeem van volgend seizoen gehanteerd. 
Elke danser kiest zijn/haar eigen muziek. De muziek moet zich binnen de normen 
van de tijdslimieten bevinden. 
 
2.2.4 Modern 
Voor Modern wordt het systeem van dit seizoen gehanteerd. Elke danser kiest 
zijn/haar eigen muziek. De muziek moet zich binnen de normen van de tijdslimieten 
bevinden. 
 



2.2.5 Tijdslimieten 
 

Stijl Clipdance Disco Urban Modern 
Limiet Per stijl wordt 

de muziek 
gebruikt van de 
clipdance van 
seizoen 19-20 

1 min Max. 1min30 Max. 1min30 

 
2.3 Jurering 
De juryleden zullen de dansers beoordelen op de volgende 3 aspecten: Techniek, 
Choreo en Image (uitstraling, …)* 
 
* Let bij het maken van je video op dat je dicht genoeg filmt en let op de lichtinval  
  (zorg dat we jou als danser duidelijk en volledig kunnen zien)  
 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal de jury een aantal dansers doorplaatsen 
naar de volgende ronde.  
 
BELANGRIJK: Er wordt geen rekening gehouden met ruimtegebruik, kledij1, haar en 
make-up. Zo is deze wedstrijd voor iedereen even toegankelijk ongeacht de eigen 
voorzieningen.  
 
2.4 Ranking 
Deze wedstrijd staat volledig los van het wedstrijdseizoen. Er worden dan ook geen 
promotiepunten toegekend. 
 

3 Stijlen 
Voor de beschrijving van de dansstijlen wordt er verwezen naar de bestaande 
wedstrijdreglementen van Danssport Vlaanderen. 
https://www.danssportvlaanderen.be/file?fle=1660798&ssn=  
  

 
1 De kledij moet wel volgens de dress code van die ronde zijn. 



4 Algemene en organisatorische wedstrijdregels 
4.1 Inschrijvingen  
Deelnemers kunnen zich inschrijven via de volgende link: 
https://forms.gle/yApckpHm131X6F5z7  
 
Deze link zal ook gedeeld worden via de sociale mediakanalen van Danssport 
Vlaanderen. Indien een danser aan meerdere stijlen wil deelnemen dient hij/zij zich 
per stijl in te schrijven. 
 
Enkel dansers die lid zijn van Danssport Vlaanderen en dit jaar deelgenomen hebben 
aan de wedstrijden, kunnen binnen dezelfde stijl (*) deelnemen aan deze solo 
competitie. 
 
(*) Disco, Urban of Modern (ongeacht welke discipline) 
 
4.2 Doorsturen videomateriaal 
De dansers dienen hun filmpjes op YouTube te plaatsen. Zet deze video verborgen 
en voeg de link toe aan het inschrijvingsformulier. Indien je niet weet hoe je een 
video moet verbergen, kun je een korte handleiding vinden op de website. 
 
We vragen elke deelnemer om de volgende tekst in de beschrijving (niet de titel) van 
de video te plaatsen: “Ik bezit niet de rechten van deze muziek.” Moesten er toch 
problemen optreden i.v.m. de rechten van de muziek, dan mogen de filmpjes 
verstuurd worden via WeTransfer naar dsv@danssportvlaanderen.be  
 
Geef je video de correcte naam. “Stijl” + “Leeftijdscategorie” + “Naam” 
Bv.: Disco – Adults – Eline Saelens 
 
4.3 Timing – uitslagen - prijzen 
De wedstrijd zal doorgaan in 3 rondes. Er zit telkens genoeg tijd tussen de rondes 
zodat de juryleden optimaal hun werk kunnen uitvoeren, Danssport Vlaanderen de 
resultaten kan verspreiden en de doorgeplaatste dansers hun voorbereidingen voor 
de nieuwe ronde kunnen doen.  
 
De resultaten worden verspreidt via het sociale mediakanalen van Danssport 
Vlaanderen. (Facebook en Instagram) 
 
De top 3 krijgt een medaille en een oorkonde van Danssport Vlaanderen. 
 
4.4 Juryleden 
Per stijl worden 3 juryleden gekozen. Deze juryleden jureren van thuis uit. De 
juryleden blijven dezelfde tijdens alle rondes. 
 
4.5 Filmpjes 
Per ronde dienen de dansers een nieuw filmpje te maken en te uploaden. Omdat niet 
iedereen over dezelfde apparatuur beschikt verwachten wij geen topkwaliteit van de 
filmpjes. De kwaliteit moet uiteraard wel voldoende goed zijn, zodat juryleden hun 
functie goed kunnen uitvoeren. 
 
De filmpjes van alle ingeschreven deelnemers zullen verschijnen op de website. Na 
de wedstrijd zullen de filmpjes van alle winnaars gedeeld worden op de sociale 
mediakanalen van Danssport Vlaanderen. 



 
4.6 Wedstrijdkledij 
Per ronde zal er een dress code gegeven worden.  
 
Eerste ronde: ALL BLACK 
Halve finale: ALL WHITE* 
Finale: wedstrijdkledij / eigen keuze 
 
* Wit topje, T-shirt, … De broek zo licht mogelijk 
 
4.7 Opmerkingen 
Opmerkingen kunnen via mail gemeld worden aan het secretariaat van Danssport 
Vlaanderen op volgend mailadres: info@danssportvlaanderen.be 
 
Juryleden mogen niet gecontacteerd worden i.v.m. deze wedstrijd. 
 
 


