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Algemene structuur
Dit hoofdstuk bekijkt de verschillende stijlen, disciplines en klassen op wedstrijden.
Hierin wordt uitgelegd in welke reeks een deelnemer terecht komt en welke regels
er voor deze deelnemer gelden.

1.1 Stijlen en disciplines
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Leeftijdsbepaling
Alle leeftijden worden bepaald op basis van het geboortejaar van de danser(s) volgens de
volgende formule: het jaar van het kampioenschap (2022) min het geboortejaar van de
danser geeft de leeftijdsbepaling.
Voorbeeld:
Een danser is geboren op 09/06/2009. We berekenen: 2022 – 2009 = 13 jaar. De
danser zal dus deelnemen in de categorie Juniors 1 ook al is deze gedurende het
hele wedstrijdseizoen nog 12 jaar.

1.1.1 Duo
De leeftijd van de oudste persoon bepaalt de leeftijdscategorie van het duo.

1.1.2 Small group en formaties
De leeftijd van de oudste persoon bepaalt de leeftijdscategorie van de groep.
•
•

Indien een groep op de wedstrijddag met te weinig dansers is dan toegelaten, dan
wordt deze groep gediskwalificeerd.
Tijdens de laatste week voor de wedstrijd is je categorie definitief en zal er dus niet
meer van categorie veranderd worden.
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2 Wedstrijdverloop
2.1 Voorrondes en finales
Het secretariaat van Danssport Vlaanderen bepaalt de indeling van de wedstrijd. Deze is
afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de timing. Danssport Vlaanderen houdt geen
rekening in de timing met dansers die in meerdere small groups of formaties dansen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er een 1/8, een 1/4, een 1/2 finale en
eventueel een herkansing gedanst.

Wedstrijdverloop
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2.2 Muziek
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Bij technische problemen of problemen veroorzaakt door derden mag er éénmaal opnieuw
gedanst worden.

2.2.1 Willekeurige muziek
Deze muziek wordt door de wedstrijdorganisator gekozen. De dansers kennen de muziek
niet op voorhand. De muziek is aangepast aan de stijl.

2.2.2 Eigen muziek
De tijdsduur van eigen muziek zal door het telbureel gecontroleerd worden. Hierbij wordt
een marge van 5 seconden gehanteerd. Bij te korte of te lange muziek kan de deelnemer
gediskwalificeerd worden door de chairman.
Alle duo’s en formaties die op eigen muziek dansen (zie tabel), dansen alleen op de vloer.
Wanneer er op eigen muziek gedanst wordt, gelden volgende regels:
•
•
•
•

•

De muziek moet geüpload worden in mp3 (320kbps) formaat.
De muziek moet meegebracht worden naar de wedstrijd op USB-stick als back-up.
Er mag slechts één nummer per USB afgegeven worden.
Op de USB moet de volgende vermeldingen staan: discipline + leeftijd+ naam en
voornaam
De verantwoordelijke van de groep neemt plaats op de voorziene stoel op de
dansvloer en geeft teken aan de muziekverantwoordelijke voor de start van de
muziek.
De muziek dient een duidelijke stop te vermelden.
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3 Disco
3.1 Dansstijl
Deze dansstijl bevat hoofdzakelijk snelle, krachtige en afgelijnde
bewegingen die gedanst worden op up-tempo muziek. De dansstijl wordt
gekenmerkt door gestrekte armbewegingen met vaak rechte lijnen. Het
beheersen van techniek (lichaamsgebruik, lichaamsbesef, spotten en
draaitechniek) is tevens belangrijk.
Disco solo wordt in het rond gedanst, buiten de ‘Dance For Your Life’, deze wordt naar de
voorkant gedanst.

Acrobatische figuren en lifts zijn niet toegestaan.
Attributen mogen niet gebruikt worden.
We definiëren een acrobatische figuur als een beweging waarbij het
lichaam roteert over de sagittale of de frontale as. Bijvoorbeeld radslag,
rondat, flikflak, ...
We definiëren een lift als een beweging of figuur, waarin een danser (of meerdere dansers)
het contact met de dansvloer verliest (verliezen) met fysische steun van een andere danser
(of meerdere).
Indien er toch een acrobatische figuur wordt uitgevoerd, krijgt de danser een verwittiging
van het telbureel. Wanneer deze figuur opnieuw uitgevoerd wordt, zal de danser op de
laatste plaats gezet worden door het telbureel.
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4 Urban choreography
4.1 Dansstijl
Urban choreography, of urban dance/streetdance, is een verzamelnaam van verschillende
urban dansvormen. Urban choreography is dus geen dansstijl. De voornaamste dansstijlen
binnen urban choreography zijn: hiphop, breaking, locking, popping, house, krumping en
ragga/dancehall, maar andere urban stijlen mogen ook gedanst worden zoals: jazzrock,
wacking, vogue, hype, … De choreograaf kiest hoeveel stijlen er worden gedanst. De
verschillende stijlen binnen urban hebben vaak een eigen muziekstijl met hun eigen
snelheid en een eigen foundation (basistechnieken). Wanneer er gekozen wordt om een
urban stijl te dansen is het belangrijk om de foundation van deze stijl te beheersen.
De choreografie moet hoofdzakelijk uit urban stijlen bestaan.
Alle figuren mogen gedanst worden, maar deze moeten wel een notie hebben van de urban
stijlen. Voor alle groepen zijn volgende aspecten van groot belang: juiste muziekkeuze (mix),
mimiek, uitstraling, afwerking, attitudes, techniek, samenwerking, … Attributen mogen
gebruikt worden zolang deze geen gevaar vormen of de timing verstoren.
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5 Modern
5.1 Dansstijl
Modern/Hedendaags (Contemporary) is van oorsprong een rebellie tegen klassieke
techniek. Experimentele of originele techniek en choreografie wordt aangemoedigd, maar
basistechniek blijft noodzakelijk. Het gebruik van zwaartekracht wordt sterk op de
voorgrond gebracht, dit uit zich in ‘grounded’ dansen en modern grondwerk. De moderne
technieken vloeien voort uit Limon, Cunningham, Graham, Laban, Duncan, … Moderne
choreo’s hebben vaak een thema of een verhaallijn, maar dat is geen must. Dit in
tegenstelling tot de showdance. Liften zijn toegelaten maar acrobatische elementen
(gymnastische elementen zoals overslag, radslag met of zonder handen, salto’s, …) dienen
tot een minimum beperkt te worden. Attributen mogen gebruikt worden, maar moeten
functioneel gebruikt worden.
•
•

Liften zijn toegelaten, acrobatische elementen (gymnastische elementen zoals
overslag, radslag met of zonder handen, salto’s, …) zijn beperkt toegelaten.
Functionele attributen mogen gebruikt worden

Modern
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6 Algemene wedstrijdregels
6.1 Inschrijvingen
6.1.1 Online inschrijven
Elke deelnemer vult individueel een online inschrijvingsformulier in.
Elke solo vult dus individueel een formulier in. Bij een duo is er samen 1 formulier en ook bij
een groep is dit samen 1 formulier.
Je doet dit apart voor elke stijl en elke discipline die je zal meedansen op Dancenation. Op
onze website (www.dancenation.be) kan je alle verschillende formulieren terugvinden.
Wanneer je inschrijving in orde is zal je enkele weken voor de wedstrijd een formulier
krijgen om je muziek te uploaden. Hiervoor heb je een Google/YouTube-account nodig.
Indien het niet lukt om dit account aan te maken kan je je muziek altijd doormailen naar
rani@danssportvlaanderen.be met volgende vermelding: naam + voornaam + dansstijl +
discipline + leeftijdscategorie.
Het inschrijvingsgeld neem je cash mee naar de wedstrijd en betaal je daar aan de inkom
van de dansers.
6.1.2 Het inschrijvingsgeld
Per danser 10€/stijl
De coach/choreograaf van een groep mag gratis binnen. Voor solo’s en duo’s zijn er geen
gratis begeleiders.

6.1.3 Deadlines
Deadline inschrijving: 1 mei 2022
Deadline muziek: 15 mei 2022

6.2 Algemene regels
•
•

Als de danser na 2x afroepen (door wedstrijdleider) niet op de dansvloer staat, dan
mag je niet meer deelnemen aan die reeks.
Vloercommissaris, telbureel en organisatie mogen enkel correct en respectvol
benaderd worden op de wedstrijddag of meteen na afloop van de wedstrijd.
Juryleden mogen enkel correct en respectvol benaderd worden op de wedstrijddag,
dit enkel na afloop van de wedstrijd.
Voor of na de wedstrijddag mag men de officials niet aanspreken (offline en online)
om de objectiviteit van de wedstrijd te garanderen.

Algemene wedstrijdregels
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7 Algemene wedstrijdafspraken
7.1 Algemene afspraken
•
•

•
•
•
•

Identiteitskaarten of een ander bewijs van identiteit kunnen op elke wedstrijd of bij
het inschrijven opgevraagd worden.
Medische attesten zijn niet verplicht. We raden u wel aan om uw gegevens in te
vullen op www.sportkeuring.be zodat u kan zien of een sportmedisch onderzoek
voor u raadzaam is. Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die
enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie
deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters), met uitzondering van
professionele topsporters.
De rugnummers moeten in de zaal afgehaald worden door de dansers of de coach.
Bevestig het rugnummer aan de voorkant.
Deelnemers moeten minstens 60 minuten voor aanvang van hun categorie
aanwezig zijn.
Schoenen met een hak of zolen die strepen nalaten zijn niet toegelaten. Indien de
vloer beschadigd is, kan de danser/dansgroep/dansclub hiervoor aansprakelijk
gesteld worden.

7.2 Gedragscode
•
•
•
•
•
•
•
•

Fair-play en respect hebben voor trainer/docent, teamgenoot of danspartner, jury
en tegenstrevers.
Respecteer de tegenstanders – zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid.
Respecteer de beslissing van de jury.
Geniet van de danswedstrijd en applaudisseer ook bij goede prestaties van de
tegenstrevers.
Heb respect voor kleedkamers en infrastructuur (laat kleedkamers, toiletten,
dansvloer proper achter)
Er mag voor of tijdens de wedstrijd niet gecommuniceerd worden met de jury.
Het telbureel mag tijdens de wedstrijd enkel aangesproken worden door de
clubverantwoordelijke.

Algemene wedstrijdafspraken
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8 Organisatorische regels
8.1 Timing
De definitieve timing zal op onze website staan ten laatste 1 week voor de wedstrijd.
Voorlopige timing wordt ongeveer 2 weken voor de wedstrijd gepubliceerd.

8.2 Dansvloer
Minimumafmetingen: 11m x 18m
Indien mogelijk zal 1 zijde van de dansvloer gebruikt worden voor het opkomen en afgaan
van de deelnemers. Welke zijde genomen wordt zal afhangen van de indeling van de zaal.
Het telbureel zal bij aanvang van de wedstrijd de dansrichting opleggen.

8.3 Uitslag
De uitslag wordt bepaald volgens het skating-systeem. U kan de uitleg van dit skatingsysteem opvragen op het secretariaat van Danssport Vlaanderen.

8.4 Tickets
Toeschouwers betalen € 15,-/dag | Deelnemers: zie inschrijvingen
Organisatorische regels
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Tickets kunnen niet op voorhand aangekocht worden. Ter plaatste is het enkel mogelijk met
cash geld te betalen.
De coach/choreograaf van een groep mag gratis binnen. Voor solo’s en duo’s zijn er geen
gratis begeleiders.
Aangesloten lesgevers DSV mogen gratis binnen

8.5 Extra
Elke regel in dit reglement kan herroepen worden door Danssport Vlaanderen om de
wedstrijd vlot te laten verlopen en een eerlijke uitslag te bekomen.
De chairman aangesteld door Danssport Vlaanderen is bevoegd om deelnemers te
diskwalificeren op de wedstrijd wanneer het wedstrijdreglement en/of de gedragscode niet
worden nageleefd.
De wedstrijdcommissie is bevoegd om te oordelen over klachten. De klacht moet gemeld
worden binnen de week na de wedstrijd. De betreffende club kan gecontacteerd worden
om het tegendeel te bewijzen.
We gaan ervan uit dat een club deelneemt aan de wedstrijden met een eigen gecreëerde
choreografie (choreo, muziek, kledij, …). We willen plagiaat bestrijden

9 Privacy Policy
Door u in te schrijven op www.dancenation.be , gaat u akkoord met onze privacy
voorwaarden.
U geeft uw bewuste toestemming dat de organisatie van Dancenation de door u verstrekte
gegevens mag verwerken om u in te lichten over onze evenementen en organisatie. U
verklaart dat u zich er volledig bewust van bent dat u hiervoor toestemming verleent. Door
in te schrijven voor de wedstrijd op de website www.dancenation.be verklaart u akkoord te
geven voor uw minderjarig kind of verklaard u zelf dat er foto’s gemaakt mogen worden en
dat deze foto’s gebruikt mogen worden door de organisatie (sociale media, website, …). U
geeft hierbij ook toestemming dat de wedstrijd online zal uitgezonden worden via een
livestream.
U verklaart ook dat u het wedstrijdreglement gelezen heeft en u hiermee akkoord gaat.
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