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Over dit reglement: 

Dit reglement is opgedeeld in 5 hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1 gaat over de administratieve werking van FDSFvzw. 

Hoofdstuk 2 gaat over de rechten en plichten van de deelnemers. 

Hoofdstuk 3 gaat over de wedstrijd structuur (disciplines, categorieën, wedstrijd verloop, enz.). 

Hoofdstuk 4 gaat over de vereisten van de wedstrijdorganisatie. 

Hoofdstuk 5houdt de bijlagen in. 

Uw opmerkingen zijn steeds welkom. Geef deze door of mail deze aan fdsf.secretariaat@hotmail.be 

Veeldansplezieraan allen. 

 

Versies beheer. 

 

Versie  Datum Verantwoordelijke Goedgekeurd door, 
op… 

Opmerkingen 

2003/1 01/08/2003 Jody Desodt  Bestaand reglement sinds jaren aangepast. 

2004/1 01/08/2004 Jody Desodt  Jaarlijkse aanpassingen. 

2005/1 01/08/2005 Mine Baudouin  Nieuwe structuur en voorstelling en jaarlijkse 
aanpassingen. 

2006/1 01/08/2006 Mine Baudouin Bestuur FDSFvzw 
01/08/2006 

Jaarlijkse aanpassingen. 

2007/1  Mine Baudouin  Nieuwe structuur en jaarlijkse aanpassingen. 

2008/1 15/08/2008 Guido Desmet Bestuur FDSFvzw 
10/06/2008 

Jaarlijkse aanpassingen 

2008/2 01/09/2008 Secretariaat  Doorgeven foutjes 

2009/1    Jaarlijkse aanpassingen 

2010/1 09/06/2010 Mine Baudouin  Jaarlijkse aanpassingen 

2011/1 08/06/2011 Van de velde Tino Bestuur FDSFvzw 
08/06/2011 

Jaarlijkse aanpassingen 

2012/1 01/07/2012 Mine Baudouin  Jaarlijkse aanpassingen 

2013/1 12/06/2013 Van de velde Tino 
en Marijke Soetaert 

Bestuur FDSFvzw 
12/06/2013 

Jaarlijkse aanpassingen  

2014/1 12/06/2014 Van de velde Tino 
en Marijke Soetaert 

Bestuur FDSFvzw 
18/06/2014 

Jaarlijkse aanpassingen  

2014/2 15/08/2014 Van de velde Tino 
en Marijke Soetaert 

 Bijkomende aanpassing 
 

2015/1 01/08/2015 Van de velde Tino 
en Marijke Soetaert 

Bestuur FDSFvzw 
10 juni 2015 

Jaarlijkse aanpassingen 

2016/1 14/06/2016 Van de velde Tino 
en Marijke Soetaert 

Bestuur FDSFvzw 
14 juni 2016 

Jaarlijkse aanpassingen 

2016/2 15/08/2016 Jean-Pierre De Pelsmacker 
Guido De Smet, Eddy Arbyn, 
Jody en Gudrun Van Durme, 
Karel Verdeure,  
Koen en Marijke Van Durme 

Bestuur Buldo/Ubpdm 
/FDSFvzw 
15 augustus 2016 en  
06 september 2016 

Oppuntstelling. 

2017 13/06/2017 
13/08/2017 

Algemene Vergadering en 
tuning 

Bestuur FDSFvzw Jaarlijkse aanpassing 

2018 21/06/2018 Algemene Vergadering AV+Bestuur FDSF vzw Jaarlijkse aanpassing 

  

mailto:fdsf.secretariaat@hotmail.be
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1 Hoofdstuk 1: FDSFvzw werking 

1.1 Over dit reglement. 

1.1.1 Conventies. 

In dit reglement staan de volgende afkortingen die van toepassing zijn: 

• FDSFvzw staat voor: Federatie Disco, Showdance en Freestyle vzw. 

• BULDO/UBPDM staat voor: Belgische Unie van Leraren in Dans en Omgangsvormen. 

• IDO staat voor: International Dance Organisation. 

• BRBF staat voor: Belgische Rock&Roll Boogie-Woogie Federatie. 

• WADF staat voor: World Artistic Dance Federation. 

1.1.2 Woordenlijst. 

In dit reglement worden soms Engelstaligewoorden gebruikt: 

• Children: Kinderen. 

• Adults: Volwassenen. 

• Beginners: Beginnelingen, afgekort in “Beg". 

• Intermediates: Tussenklasse, afgekort in “Int’. 

• Advanced: Gevorderden, afgekort in “Adv’.  

• Scrutineer: persoon die de resultaten van de wedstrijden berekent. Lid van het telbureel. 

• Chairman: voorzittervan het gehele wedstrijdgebeuren. 

• Start2Dance: startklasse voor beginners. 

• Warning: verwittiging. 

Deze Engelstalige woorden zullen standaard gebruikt worden om de verschillende categorieën en of functies aan te duiden 
zowel in het Nederlands als in het Frans. 

1.1.3 Bevoegdheidbereik en overkoepelend orgaan. 

Dit wedstrijdreglement beheert alle wedstrijden die onder de auspiciën van de FDSFvzw op Belgisch grondgebied worden 
ingericht.  

FDSFvzw is de amateurwedstrijdafdeling van Buldo, die op zijn beurt voor België het enige erkende lid van IDO is.  

Voor de internationale wedstrijden die onder auspiciën van de IDO worden ingericht (en dus ook voor de IDO internationale 
wedstrijden die in België plaats vinden) zijn de IDO reglementen van toepassing en hebben dus voorrang op 
hetFDSFvzwwedstrijdreglement. 

1.1.4 Geldigheidsduur van dit reglement. 

Dit wedstrijdreglement is voor het in de koplijst vermelde seizoen geldig.  

Het seizoen begint de dag na het Nationale Kampioenschap en eindigt met het eerstvolgende Nationale Kampioenschap. 

De overgangsperiode neemt aanvang de dag na het kampioenschap en eindigt op de dag dat de inschrijvingen afgesloten 
worden voor de eerste preselectie van het komend seizoen. 

1.1.5 Voorrang van de verschillende versies. 

Dit wedstrijdreglement bestaat in het Nederlands en in het Frans. In geval van verschil van interpretatie tussen de 
Nederlandstalige en de Franstalige versies, zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben. 

1.1.6 Geschillen en onvoorziene omstandigheden. 

Zie punt 4.5.2° 
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1.1.7 Jurisprudentie. 

Dringende beslissingen zullen nooit als systematische jurisprudentie gebruikt worden. Ze zullen steeds door de 
wedstrijdcommissie geanalyseerd worden tijdens één van haar vergaderingen. Indien nodig zalhetwedstrijdreglement tijdens de 
halfjaarlijkse vergadering worden aangepast. 

1.1.8 Bestendigheid, voorstellen van wijzigingen, jaarlijkse herziening. 

1.1.8.1 Bestendigheid. 

Aan het wedstrijdreglement zal over het hele dansseizoen in principeniets gewijzigd worden. Alleen de bijlagen (lijst 
juryleden, lijsten scrutineers en vloercommissarissen, kalender, Clips, enz.) kunnen in de loop van het seizoen aangepast 
worden. 

1.1.8.2 Voorstellen van wijzigingen. 

Voorstellen van wijzigingen mogen op ieder moment bij het wedstrijdsecretariaat binnengebracht worden, en dit ten laatste 
6 weken vóór de datum van de halfjaarlijkse vergaderingen van de wedstrijdcommissie (januari& juni). De voorstellen 
moeten schriftelijk ingediend worden met uitleg en eventueel voorbeelden en argumenten. 

1.1.8.3 Voorstellen en samenstelling wedstrijdkalender. 

Het wedstrijdsecretariaat maakt een wedstrijdkalender op met de voorgestelde data van de wedstrijden. Deze kalender 
wordt overgemaakt aan alle Buldo/Ubpdm-leraren. 

De Buldo/Ubpdm leraar die een zaal dient te huren moet zo snel mogelijk zijn/haar voorsteldat(a)um bekend maken aan 
het wedstrijdsecretariaat. Tegen eind maart dienen de geïnteresseerde Buldo/Ubpdm leraren een drietal voorkeurdata per 
wedstrijd terugsturen. 

Op de algemene vergadering van juni zullen dan de knelpunten besproken worden en een definitieve kalender 
goedgekeurd worden. 

1.1.8.4 Vergadering voor de halfjaarlijkse herziening. 

Het wedstrijdsecretariaat zal, tenminste 4 weken op voorhand,de halfjaarlijkse vergaderingbijeenroepen. Na goedkeuring 
door de voorzitter wordt de dagorde, inclusiefde teksten van de voorstellen van wijzigingenom de voorbereiding van de 
vergadering te vergemakkelijken, aan alle Buldo/Ubpdm leden overgemaakt 

1.1.8.5 Tussentijdse vergaderingen. 

Indien nodig, zullen de leden van de wedstrijdcommissie in de loop van het seizoen extra vergaderingen houden. Het 
bijeenroepen gebeurd door het wedstrijdsecretariaat met een precieze dagorde. 

1.1.9 Verspreiding en ter beschikking stellen. 

1.1.9.1 Verspreiding van dit reglement. 

Na goedkeuring van de wijzigingen zal het aangepaste wedstrijdreglement aan alle betrokkenen worden 
medegedeeld via mail aan: 

• Alle Buldo-Ubpdmleraren; 

• De scrutineers en vloercommissarissen; 

• Dit wedstrijdreglement zal aan alle aanvragers worden meegedeeld. 

1.1.9.2 Ter beschikking stellen van dit reglement. 

• Een elektronische versie van dit wedstrijdreglement (in pdf formaat) zal op de Website van BULDO/UBPDM 
beschikbaar zijn. 
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1.2 Wedstrijdcommissie. 

1.2.1 Samenstelling. 

De Wedstrijdcommissie is samengesteld uit alle gediplomeerde BULDO/UBPDM leraren. 

De wedstrijdcommissie mag andere personen (niet stemgerechtigde) de toelating geven om de vergadering gedeeltelijk of 
volledig bij te wonen als “observator”, “expert” of “raadgever”. De wedstrijdsecretarissen en de vloercommissarissen zullen 
steeds aan alle vergaderingen deelnemen. 

1.2.2 Vergaderingen. 

De wedstrijdcommissie zal minimum twee maal per seizoen bijeengeroepen worden: na de Algemene Vergadering van Buldo 
en na het Blackpool Festival (begin juni). Het wedstrijdsecretariaatzal de vergaderingen tenminste 4 weken op voorhand 
bijeenroepen. Dagorde en noodzakelijke teksten zullen toegevoegd worden om de voorbereiding van de vergadering te 
vergemakkelijken. 

1.2.3 Opdrachten. 

De opdrachten van de wedstrijdcommissie zijn de volgende (niet limitatieve lijst): 

• De samenstelling van een/de werkgroep(en) bepalen. 

• De goedkeuring of weigering van de aanpassingen van hetwedstrijdreglement. 

• Het bepalen van de wedstrijdkalender. 

• Controle en goedkeuring van de verschillende klassementen 

• Indien nodig, de nodige sancties nemen. 

1.2.4 Bevoegdheden en beslissingen. 

Beslissingen genomen door de wedstrijdcommissie zijn geldig bij stemming van de helft plus één van haar aanwezige 
stemgerechtigde leden. Ieder stemgerechtigd lid kan maximum twee volmachten voorleggen. 

De wedstrijdcommissie mag andere personen bijeenroepen voor advies of uitleg. Doch deze personen hebben geen stemrecht 
binnen de wedstrijdcommissie. Ze zullen alleen aanwezig zijn wanneer het onderwerp waarvoor ze geraadpleegd zijn aan bod 
komt. 

In uitzonderlijke gevallen kan men gebruik maken van “mailvoting”. 

De wedstrijdcommissie mag één (of meerdere) werkgroep(en) samenstellen. Deze krijgen een duidelijke opdracht (doel, 
middelen, termijn, toelatingen, begroting, beslissingsrechten, enz.). Normaal heeft (hebben) deze Werkgroep(en) geen 
beslissingsrecht behalve de door de wedstrijdcommissie speciaal toegekende beslissingsrecht(en) 

 

1.3 Werkgroep(en). 

1.3.1 Algemeenheden. 

Een werkgroep wordt door de wedstrijdcommissieaangesteld. 

Een werkgroep zal geldig vergaderen bij minimum aanwezigheid van de absolute meerderheid van zijn leden. 

Een werkgroep vergadert evenveel als nodig is in functie van zijn werklast. Onkostenvoortvloeiend door zijn opdrachten worden 
aan de wedstrijdcommissie voorgelegd voor terugbetalingen. 

Een werkgroep mag andere personen bijeenroepen om advies of uitleg, doch deze personen hebben geen stemrecht binnen de 
werkgroep. 

Indien nodig, worden de beslissingen van een werkgroep met de absolute meerderheid van de aanwezigen stemgerechtigde 
leden genomen. 

Er wordt tenminste één permanentewerkgroep ingesteld: werkgroep “Dagelijkse beheer”. 
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1.3.2 Werkgroep “Dagelijkse beheer”. 

1.3.2.1 Samenstelling. 

De werkgroep “Dagelijkse beheer” is voor dit seizoen door de wedstrijdcommissie samengesteld uit: 

• Soetaert Marijke 

• Van de velde Tino 

• Van Durme Koenraad 

1.3.2.2 Speciale beslissingsrechten. 

Buiten de opdrachten, zijn er geen speciale beslissingsrechten aan de werkgroep “Dagelijkse beheer” toegekend. 

1.3.2.3 Opdrachten. 

De opdrachten van de werkgroep zijn de volgende (niet limitatieve lijst): 

• Het dagelijks beheer van de FDSFvzw wedstrijden 

• Het beheer en analyse van de voorstellen van wedstrijdreglementswijzigingen 

• Het verdelen van de categorieën tussen de verschillende organisaties van de wedstrijdkalender 

• Het beheer van de verschillende klassementen en nuttige statistieken 

• Studie en analyse van alle aan de wedstrijden verbonden problemen 

• Voorstellen van aanpassingen klaar maken voor de vergaderingen van de wedstrijdcommissie 

1.3.3 Werkgroep “FDSFvzw”. 

1.3.3.1 Samenstelling. 

• Matthys Dick (bestuurslidBuldo, verantwoordelijke Fdsf, moderator) 

• Jean-Pierre De Pelsmacker (voorzitter Buldo/Fdsf vzw) 

• Schaep Sandy (voorzitter) 

• Sas Guy 

• Dursin Jean-Marie 

• Dursin Sofie 

• Ramon Andres 

• Dimitri Covent 

• Koenraad Van Durme 

• Marijke Soetaert (verslaggever) 

1.3.3.2 Opdrachten. 

• Doorlopende evaluatie van het wedstrijd reglement; voorstellen van nodige aanpassingen 

• “Think tank” voor nieuwe ontwikkelingen betreffende de FDSFvzw wedstrijden 

• Bezorgt het verslag binnen de acht dagen aan het Buldo/Ubpdm-bestuur 

1.3.3.3 Werking 

Alle agendapunten worden overgemaakt aan het wedstrijdsecretariaat die ze verzamelt en doorgeeft aan moderator 
en voorzitter. Na goedkeuring agenda wordt via wedstrijdsecretariaat vergadering belegd. Het goedgekeurd verslag 
(moderator en voorzitter), opgesteld door wedstrijdsecretariaat, wordt asap overgemaakt Buldo/Fdsf-voorzitter voor 
verdere behandeling door Buldo/Fdsf-bestuur. 
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1.3.4 Werkgroep “ Integriteit “ 

Binnen FDSF vzw wordt een ethische commissie opgericht. Deze commissie zal zich pro- en reactief buigen over alle 
aspecten van het ethisch beleid en de toepassing ervan. Er wordt ter zake een gedragscode en een tuchtreglement opgesteld. 

Joke Verfaillie (moderator en niet stemgerechtigd), Jean-Pierre De Pelsmacker, Jef Boudewijns, Dick Matthys en Eddy Arbyn 
zetelen in deze commissie. 

 

1.4 Wedstrijdsecretariaat. 

In geval van nood, zal het wedstrijdsecretariaat hulp mogen vragen aan het secretariaat van BULDO/UBPDM en/of aan de leden 
van de wedstrijdcommissie vanFDSFvzw. 

1.4.1 Opdrachten: (niet limitatieve lijst): 

1.4.1.1 Het beheer van het wedstrijdreglement. 

Uitgave en het ter beschikking stellen van het wedstrijdreglement aan alle betrokkenen. 

Verzamelen van voorstellen tot wijziging. Verspreiding ervan, na goedkeuring door de voorzitter, bij de betrokkenen ter 
voorbereiding van de jaarlijkse vergadering.  

1.4.1.2 Het beheer van de wedstrijddansers. 

Registratie van nieuwe deelnemers; 

Wijzigingen van de gegevens van de bestaande deelnemers inbrengen; 

In samenwerking met de schatbewaarder de jaarlijkse en andere bijdragenbetalen en controleren en de nodige 
kasverslagen maken en na iedere wedstrijd het overzicht van de verzekerde dansers aanpassen en overmaken aan de 
penningmeester; 

De inschrijvingen voor de wedstrijden inzamelen; 

De wedstrijduitslagen inzamelen; 

De wedstrijduitslagen ter beschikking van de webmaster stellen; 

Een overzicht van de niet afgemelde dansers bezorgen aan iedere dansschool die dansers hadden die zich niet afgemeld 
hadden. 

Overzicht maken van de gepromoveerde dansers voor publicatie in het bulletin. 

Connectie met de scrutineers. 

1.4.1.3 Het beheer van de officiële personen. 

Registratie van de juryleden in samenwerking met de Buldo wedstrijdafgevaardigde, registratie van de scrutineers in 
samenwerking van het BULDO secretariaat en registratie van de vloercommissarissen; 

Wijzigingen van de gegevens van de bestaande officiële personen inbrengen. 

1.4.1.4 Connectie met de IDO verantwoordelijke. 

Desgevallend de communicatie van FDSFvzw naar de IDO verantwoordelijke en omgekeerd verzorgen. 

1.4.1.5 Wedstrijden in het buitenland. 

Inzamelen van de inschrijvingen voor de buitenlandse wedstrijden gebeurt via tino.vandevelde@hotmail.com 

De deelnemers moeten zelf op de Website van de zusterorganisatie informeren voor de buitenlandse wedstrijden, inclusief 
de officiële IDO wedstrijden en kampioenschappen. 

mailto:tino.vandevelde@hotmail.com
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2 Hoofdstuk 2: Deelnemers. 

2.1 Deelnemers statuut definities. 

Er wordt in de toekomst – net zoals bij IDO - geen onderscheid meer gemaakt tussen profs en amateurs. Een prof diedeelneemt 
aan de wedstrijden kan datzelfdedansseizoen niet meer jureren. Evenzo kan een jurylid in eenzelfde dansseizoen ook niet 
deelnemen aan een dans wedstrijd. 

 

2.2 Registratie, bijdrage, belangenconflicten, verantwoordelijkheden en gedrag. 

2.2.1 Aansluitingsformulier en jaarlijkse bijdrage. 

Elk jaar moet iedere deelnemer (voor de formaties betekent dit iedere danser) het volledig ingevuld aansluitingsformulier vóór 
zijn eerste inschrijving voor een wedstrijd afleveren aan zijn leraar. Deze leraar zal dan op zijn beurt het nodige doen om het 
aansluitingsformulier tijdig aan het FDSFvzw- wedstrijdsecretariaat te bezorgen. De betaling voor de verzekering dient contant 
te gebeuren. 

Dit seizoen wordt de jaarlijkse bijdrage op 10,00€ gesteld. Dit omvat een verzekering, een badge en het Bulletin. De formulieren 
vindt u in de bijlagen van dit wedstrijdreglement.  

Deelnemers, waarvan het wedstrijdsecretariaat geen volledig ingevuld aansluitingsformulier of geen medisch attest of geen 
jaarlijkse bijdragen ontvangen heeft, kunnen niet voor de wedstrijden worden ingeschreven. Op het medisch attest moet de 
stempel van de arts staan. 

Door het inbrengen van het getekende jaarlijks aansluitingsformulier en het betalen van de jaarlijkse bijdrage, verklaart de 
deelnemer kennis te hebben genomen van het FDSFvzw wedstrijdreglement en dit wedstrijdreglement zonder voorbehoud te 
aanvaarden. 

2.2.2 Belangenconflicten. 

FDSFvzw zal nooit tussenkomen in de eventuele geschillen tussen deelnemers en hun leraar(es). Wordt een deelnemer niet in 
orde bevonden ten opzichte van zijn/haar leraar(es), dan mogen de leraar(es) de deelnemers weigeren voor de wedstrijden in 
te schrijven. De leraar(es) moeten echter de tijdelijke of definitieve schorsing aan het uitvoerend secretariaat melden. 

De deelnemers mogen financiële voordelen of contracten met betrekking tot de deelname aan de FDSFvzw wedstrijden tekenen. 
FDSFvzw, organisatoren en officiële personen zullen nooit verantwoordelijk gesteld worden over mogelijk financieel of moreel 
verlies dat zou veroorzaakt zijn door het toepassen van dit wedstrijdreglement of door de beslissingen van de organisatoren, 
officiële personen of van de wedstrijdcommissie. FDSFvzw organiseert geen financiële winstgevende activiteiten voor zijn/haar 
deelnemers. 

2.2.3 Verantwoordelijkheden. 

FDSFvzw kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en opgelopen letsels van deelnemers aan de verschillende 
wedstrijden. De gehele verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers zelf voor het uitvoeren van hun choreografie en alle 
consequenties hieruit voortvloeiend. Ze moeten steeds de volledige controle hebben over hun eigen bewegingen/choreografie. 

De leraren en trainers zullen zorgen dat de deelnemers genoeg kennis, controle en vaardigheden hebben om de geleerde 
bewegingen op een veilige en verantwoorde manier te kunnen dansen.  

Zie ook verder in dit reglement de Lift en Acrobatische Bewegingen definities (punt 3.3X).  

Er zijn geen verplichte figuren of bewegingen in een categorie, doch de deelnemers moeten de stijl en karakteristieken van de 
verschillende disciplines respecteren. Enige uitzonderingen op deze regel zijn de “Clipdansen”. Hier dient men de originele 
choreografie/figuren/danspassen te respecteren! Voor Disco freestyle zijn er ook verplichte figuren voorzien. 

Te allen tijde dienen de deelnemers erop toe te zien dat zij de andere deelnemers nooit fysisch in gevaar brengen. 

Er wordt aan de deelnemers gevraagd om geen objecten van waarde (GSM, juwelen, geld…) in de kleedkamers achter te laten. 
FDSFvzw en organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal van zulke objecten.  

 

 

2.2.4 Deelnemersgedrag. 
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Alle deelnemers zullen zich steeds correct & respectvol gedragen vóór, gedurende en na hun dansprestaties, dit zowel tegenover 
de organisatie, de juryleden, de officiële personen en de tegenstandersèn dit zowel in de zaal, de lokalen als in de omgeving 
ervan. 

De deelnemers moeten hun beker ZELF komen afhalen en zich te allen tijde (inzonder op het podium) waardig gedragen. Indien 
men dit niet doet, krijgt betrokkene een warning. Bij onsportief gedrag volgt diskwalificatie. 

Per dansschool zal er één (of meerdere) verantwoordelijke(n) aangeduid worden die instaat voor de netheid in dat gedeelte 
gebruikt door zijn dansschool. Deze verantwoordelijke zal zich bij de organisator voor het begin van de wedstrijd kenbaar maken. 

2.2.5 Gedragscode voor leraren, trainers en begeleiders. 

Leraars, trainers en begeleiders dienen zich professioneel te gedragen en hun leerlingen positief te motiveren. 

Zij mogen zich niet mengen in negatieve input via sociale media. 

Bij inbreuk moet dit gemeld worden bij het BULDO/UBPDM-bestuur 

 

2.3 Anti-doping. 

De deelnemers zijn gewaarschuwd dat er Anti-doping controles kunnen gebeuren zoals voorzien door SPORT VLAANDEREN 
en WADA (World Anti Doping Agency). 

De organisator moet er voor zorgen dat de aangestelden van voornoemde instellingen/instanties (Sport Vlaanderen en Wada) 
vrije toegang hebben tot de lokalen waar de wedstrijd plaatsvindt, zodat zij ongehinderd hun controles kunnen uitvoeren. 

 

2.4 Rugnummers en badges. 

2.4.1 Rugnummers. 

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van één rugnummer per vorm van categorie (dus kan een zelfde persoon één nummer 
voor alle in Solo gedanste categorieën krijgen, een ander nummer voor alle in Duo & Trio gedanste categorieën en nog een 
ander nummer voor alle per paar gedanste categorieën. Er wordt maar één nummer per Formatie of Small Group toegekend.).  

Deze rugnummers worden bij de eerste deelname tegen 3,50 € per rugnummer door het wedstrijdsecretariaat uitgereikt. Deze 
rugnummers worden door de deelnemers behouden tot ze stoppen met wedstrijddansen. 

Het officiële rugnummer van de deelnemers moet aan de voorkant bevestigd worden voor alle categorieën, met uitzondering 
van de disciplines modern en jazz. Zij geven het rugnummer aan de vloercommissaris die het toont aan de jury.  

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de zichtbaarheid en het vastmaken van haar/zijn rugnummer. Op eigen initiatief 
mag elke danser(es) een bijkomend rugnummer maken (conform met het officiële rugnummer) en op de rug dragen voor een 
betere zichtbaarheid naar de jury toe. 

Indien men zijn / haar rugnummer vergeten heeft, kan men bij het wedstrijdsecretariaat vóór aanvang van de wedstrijd een 
vervangingsrugnummer verkrijgen tegen een vergoeding van 3,50€. 

Bij verlies van zijn / haar rugnummer, kan de deelnemer een vervanging rugnummer bij het wedstrijdsecretariaat vóór aanvang 
van de wedstrijd verkrijgen tegen een vergoeding van 3,50€ (indien geen plastieken vervangingsrugnummer meer verkrijgbaar 
is, kan men een voorlopig karton rugnummer tegen 0,50€ bekomen en deze worden niet terugbetaald). 

2.4.2 Badges 

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een badge, die geldig is voor alle disciplines waarvoor men zich inschrijft. Deze 
badge wordt bij de eerste deelname door het wedstrijdsecretariaat gegeven. De kosten voor een badge zijn in de jaarlijkse 
bijdrage inbegrepen. 

Op iedere wedstrijd moet de deelnemer zijn / haar badge ten laatsteéén uur voor aanvang van zijn / haar categorie aan het 
wedstrijdsecretariaat persoonlijk aanmelden. Uitzonderingen op het uur van aanmelding worden enkel door de officiële 
personen genomen. 

Bij het vergeten van de badge zal een bedrag van 2,50€ aangerekend worden en per wedstrijd voor administratieve kosten. 

Bij het verliezen van de badge zal een bedrag van 5€ voor aanmaken van een nieuwe badge aangerekend worden. 
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2.5 Deelname aan de wedstrijden. 

2.5.1 Geschillen met deelnemers. 

Behalve als gevolg vaneen gerechtelijke beslissing mag een organisator de deelname van een deelnemer niet weigeren. 

In geval van geschil tussen een organisator en een deelnemer, moet dit door de organisator of de deelnemer zo vlug mogelijk 
aan de Chairmangemeld worden. De Wedstrijdcommissie/werkgroep, of de Chairman bij dringende gevallen, zal, indien nodig, 
beide partijen horen. Hij/zij zal haar/zijn beslissing aan beide partijen meedelen.  

2.5.2 Inschrijvingen aan de wedstrijden. 

2.5.2.1 Dansleraar is aangesloten bij BULDO/UBPDM 

Elke deelnemer dient te worden ingeschreven door een erkende BULDO/UBPDM-dansleraar of een door hem/haar aangeduide 
verantwoordelijke. (Zie bijlagen) 

Indien een dansschool zou gesloten zijn gedurende een vakantieperiode, dan kan men steeds contact opnemen met het 
wedstrijdsecretariaat 

2.5.2.2 Dansers aangesloten bij andere dansfederaties 

Deze dansers kunnen deelnemen aan de FDSFvzw-wedstrijden op voorwaarde dat zij een jaarlijkse danslicentie (inclusief 
verzekering) van 10€ per persoon betalen. Hierin is het Bulletin niet inbegrepen. Zij kunnen een abonnement op het Bulletin 
nemen voor de prijs van 25€. 

De inschrijvingen moeten via het secretariaat van die andere dansfederatieverlopen en rechtstreeks naar het 
wedstrijdsecretariaatFDSF vzw gemaild worden. 

2.5.2.3 Professionals (en stagiairs) 

Professionals (en stagiairs) kunnen inschrijven via een BULDO/UBPDM leraar.  

2.5.2.4 Buitenlandse deelnemers 

Buitenlandse deelnemers moeten zich laten inschrijven bij het wedstrijdsecretariaat via hun eigen FDSF-
zusterorganisatie.Dit wedstrijdreglement wordt exclusief van toepassing. Buitenlandse deelnemers mogen aan de 

wedstrijden deelnemen, maar niet meedoen aan de wedstrijd “Beker van België”. 

2.5.3 De inschrijving: praktische richtlijnen 

• Elke deelnemer dient ten laatste 10 dagen voorafgaand aan de wedstrijd (= donderdagavond) in de juiste 
dansdiscipline, leeftijdsverdelingen en klasse(en) op het wedstrijdsecretariaat ingeschreven te zijn. Laattijdige 
inschrijvingenworden geweigerd(inschrijvingen kunnen steeds op de BULDO/UBPDM website bekeken worden: 
www.buldo.be). 

• Enkel geregistreerde deelnemers kunnen ingeschreven worden voor deelname aan een wedstrijd: dit betekend 
deelnemers waarvan het aansluitingsformulier volledig ingevuld bij het wedstrijdsecretariaat is afgeleverd en waarbij 
het verzekeringsgeld betaald is. 

• De BuldoUbpdm-dansleraars of hun gevolmachtigden dienen een account aan te vragen aan het 
wedstrijdsecretariaat, zodat ze de inschrijvingen via de website van www.buldo.be kunnen indienen. 

Worden niet toegelaten en/of aanvaard: inschrijvingen via Facebook, sms, telefoon, mail, enz. 

• De formatielijsten dienen samen met de inschrijvingen te worden gevoegd. De formatielijst bevat alle leden van een 
formatie. Diegenen die effectief dansen moeten op woensdag worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. 
Toevoegingen op de dag zelf zijn niet meer mogelijk. Eventuele wijzigingen van dansers worden aanvaard. Het 
wedstrijdsecretariaat zal de lijsten waarop de personen die meedansen, vermeld staat, uitdrukken en meebrengen 
naar de wedstrijd, zodat dat de nodige controles kunnen gedaan worden. 

• Indien er vervalsing van de identiteit op het aansluitingsformulier is of indien iemand anders danst dan de 
geregistreerde, zal de preselectie niet gelden en zal er een diskwalificatie volgen van één jaar, datum van de wedstrijd 
waar de fraude werd ontdekt inclusief (Vb.: Fraude wordt ontdekt op 01 mei j-0: de schorsing gaat vanaf 01 mei j-0 in 
tot en met 01 mei j+1). 

• De dansers aangesloten onder FDSF die wensen in te schrijven voor een wedstrijd georganiseerd door Danssport 
Vlaanderen doen dit via mail naar Koen Van Durme kvdieko@gmail.com en in cc naar fdsf.secretariaat@gmail.com 
ter attentie van Marijke Soetaert. 

http://www.buldo.be/
mailto:kvdieko@gmail.com
mailto:fdsf.secretariaat@gmail.com
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2.5.4 Aanmelden op de wedstrijden. 

Op iedere wedstrijd moeten alle deelnemers zich ten laatste 1 uur vóór zijn/haar categorie aanmelden op het 
wedstrijdsecretariaat om zijn (haar) deelname via de badge te laten valideren. De deelnemers bevestigen die dag in welke 
categorie(ën) ze zullen meedansen. 

Niet aangemelde dansers kunnen niet dansen. 

De dansers moeten ook in orde zijn met hun verzekering. Anders worden deze niet op de dansvloer toegelaten.  

Deelnemers moeten steeds 1(één) uur vóór het normale voorziene aanvangsuur van hun categorie klaar staan. 

2.5.5 Afmelden op de wedstrijden. 

Men kan nog tot de ZONDAG VOORAFGAAND AAN DE WEDSTRIJDDAG, zijnde één week voor de wedstrijd, afmelden. Indien 
men later of niet afmeldt, is men het startgeld nog steeds verschuldigd en dit zal betaald worden op de eerstvolgende wedstrijd. 
Dit startgeld gaat dan naar de organisator van die vorige wedstrijd voor de reeds gemaakte onkosten. 

Indien bij een latere afmelding een danser een doktersbriefje - waarvan de datum uiterlijk de dag van de wedstrijd is - kan 
voorleggen, dient het startgeld niet betaald te worden. Doktersbriefjes met een latere datum worden als niet geldig beschouwd. 
Het originele doktersbriefje kan opgestuurd worden naar het wedstrijdsecretariaat of bezorgd worden door een andere danser.  

Afmelden kan enkel en alleen per mail op: fdsf.secretariaat@gmail.com. 

Een Small group of formatie die te laat afmeldt of niet afmeldt dient een forfait te betalen van respectievelijk 20€ of 40€. 

2.5.6 Validatie van deelname. 

Voor categorieën waarvoor een herkansingsronde voorzien is, moeten de deelnemers minstens 2 ronden dansen om, voor deze 
bepaalde categorieën, een geldige preselectie te bekomen. Voor categorieën waarvoor geen herkansingsronde voorzien of 
gepland is, moet de General Look of de eerste ronde gedanst worden. 

Indien ze niet aan de volgende ronde kunnen deelnemen door kwetsuren, dient men dit door te geven aan de vloercommissaris 
die op zijn beurt de chairman zal informeren. 

2.5.7 Mutaties dansers 

2.5.7.1 Mutaties binnen FDSFvzw 

Indien het wedstrijdsecretariaat vaststelt dat een danser van dansschool verandert, zal de school waar de danser 
weggaat verwittigd worden. 

Enkel indien de afgevende dansschool hierop aandringt, zal een mutatieformulier moeten ingevuld worden. 

Het mutatieformulier is een informatie- en communicatieformulier dat door alle partijen moet ondertekend wordenen 
doorgestuurd worden naar het secretariaat en dit voor de uiterlijke inschrijvingsdatum van een wedstrijd. 

Een mutatie kan niet geweigerd worden, op voorwaarde dat aan alle financiële en andere verplichtingen is voldaan. 

2.5.7.2 Mutaties van dansers die komen van een andere dansfederatie naar FDSFvzw 

Deze danser moet een bewijs afleveren, waaruit blijkt in welke categorie en gradatie men laatst gedanst heeft, zodat een 
juiste inschrijving kan geregistreerd worden. Dit bewijs moet aan het uitvoerend secretariaat bezorgd bij een eerste 
inschrijving. 

Voorbeeld: iemand die danste bij de gradatie topklasse bij een dansfederatie die hij/zij verlaat, kan verder dansen bij de 
advanced bij FDSFvzw. 

 

2.6 Deelname in het buitenland. 

De voorzitter van Buldo/Ubpdm is de verantwoordelijke en de liaison tussen FDSFvzw en IDO. 

De IDO-inschrijvingen gebeuren via het wedstrijdsecretariaat door Tino Van de velde, tino.vandevelde@hotmail.com 

2.6.1 Niet IDO wedstrijden. 

De bij de FDSFvzw aangesloten deelnemers, die in het buitenland wensen te dansen, moeten zich via de FDSFvzw–
IDOsecretaris, laten inschrijven. Om de kalender van de buitenlandse zuster organisaties te kennen moeten de deelnemers zelf 
naar de website van deze zuster organisaties gaan. Alle inschrijvingen moeten binnen zijn op hetFDSFvzw–IDOsecretariaat, 14 

mailto:fdsf.secretariaat@gmail.com
mailto:tino.vandevelde@hotmail.com
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dagen voor sluitingsdatum van de internationale wedstrijd. Het secretariaat kan die datum ook vroeger leggen indien ze in een 
vakantie periode zou vallen. Voor buitenlandse wedstrijden waar geen “Entry Per Nation” werden vastgelegd of waar 
inschrijvingen vrij zijn, mag men rechtstreeks inschrijven. 

Opgelet: de regels in het buitenland kunnen verschillend zijn van deze van de FDSFvzw regels. 

2.6.2 Officiële IDOwedstrijden. 

• De resultaten van alle dansers, ook van dansers uit het buitenland of van andere organisaties, worden opgenomen in de 
jaar ranking en in de instant ranking. 

• Enkel dansers aangesloten bij FDSFvzw en ingeschreven door een BULDO/UBPDM-leraar, worden uitgestuurd naar de 
officiële IDO-wedstrijden en vertegenwoordigen België/FDSFvzw in het buitenland. 

• Enkel dansers die bij een andere federatie dansen onder FDSFvzw kunnen in aanmerking komen om te dansen bij IDO. 

•  Dansers met een FDSF-licentie die wensen deel te nemen aan wedstrijden van Danssport Vlaanderen of aan wedstrijden 
van een andere Belgische organisatie dan FDSF dienen te worden ingeschreven door het wedstrijdsecretariaat van FDSF 
en dansen onder de naam van FDSF bij de andere organisatie. Dansers met een FDSF-licentie, die niet aan bovenstaande 
regel voldoen, worden meteen uit de ranking geschrapt (kunnen dus niet meer naar IDO). 

• Voor alle officiële IDO wedstrijden, moeten de deelnemers door hun leraar ingeschreven worden bij hetFDSFvzw–
IDOsecretariaat en bij het wedstrijdsecretariaat. Informatie kan via IDO Internet site (www.ido-dance.com) gevonden 
worden http://www.ido-dance.com/ceis/ido/competitions/calendar/2014.html.  

IDO inschrijvingen passeren in de toekomst STEEDS en eerst langs het FDSF wedstrijdsecretariaat en worden pas na 
controle van alle voorwaarden door de wedstrijdsecretaris aan Dhr. Tino Van de Velde overgemaakt die, zoals 
voorheen, instaat voor de effectieve IDO-inschrijving. 
Deze inschrijvingen moeten gestuurd worden naar Koen Van Durme kvdieko@gmail.com en in cc naar 
fdsf.secretariaat@gmail.com 
 

• Dekampioen van de hoogste klasse gaat steeds als eerste naar een EK of WK. De andere deelnemers worden bepaald 
via een instant ranking.  

• De IDO wedstrijden gebeuren onder het IDO wedstrijdreglement dat kan verschillen van het FDSFvzw reglement.  

• Indien een WK/EK samenvalt met een Belgische preselectie zal deze als preselectie gelden voor de uitgezonden dansers. 

• Alle inschrijvingen moeten 14 dagen vóór de afsluitingsdatum van de buitenlandse wedstrijd bij hetFDSFvzw–
IDOsecretariaat binnen zijn. (De verantwoordelijken dienen de dansers zelf in het bestand van IDO in te brengen). 
HetFDSFvzw–IDOsecretariaat zal dan het nodige doen om ze in te schrijven (indien ze mogen), de deelnemer zal dan 
verwittigd worden of hij kan en mag gaan, en dit vóór de afsluitingsdatum van de buitenlandse wedstrijd. 

• Iedereen mag andere wedstrijden gaan dansen waar IDO geen ban op zet. 

• Indien er vragen of eventuele problemen zijn of ze al of niet mogen deelnemen aan één of andere wedstrijd mag men 
steeds contact opnemen met hetFDSFvzw–IDO wedstrijdsecretariaat. 

• Er worden GEEN verplaatsings-of anderevergoedingen gegeven aan de personen die in het buitenland gaan dansen. 

 

2.7 Diversen. 

2.7.1 Sponsoring van deelnemers. 

Sponsoring van de deelnemers is toegelaten.  

Sponsoring materiaal, dat als kledij kan beschouwd worden, mag niet naar de naam of het logo van de dansleraar, dansschool 
of dansvereniging verwijzen.  

FDSFvzw en organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel financieel of moreel verlies veroorzaakt 
door afschaffing of verplaatsing van wedstrijden of door de wet opgelegde veranderingen.  

Deelnemers en sponsors moeten ervoor zorgen dat hun overeenkomsten geen schade aan het FDSFvzw imago en 
eigendommen veroorzaken. 

2.7.2 Het is ten strengste verboden: 

http://www.ido-dance.com/ceis/ido/competitions/calendar/2014.html
mailto:kvdieko@gmail.com
mailto:fdsf.secretariaat@gmail.com
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• Conform de wetgeving geldt er een algemeen rookverbod in alle ruimtes waarin de deelnemers toegang hebben: zaal, 
kleedkamers, bar of foyer, enz., en dit vanaf twee uur vóór de opening van de deuren, gedurende de volledige wedstrijd 
en tot één uur na de laatste prijsuitreiking. Bovendien moet er voldoende verluchting beschikbaar zijn. 

• Het meubilair en andere attributen, al dan niet eigendom van de organisator van de wedstrijd, te beschadigen. 

• Eigen dranken te verbruiken in de zaal, kleedkamers of toiletten. 

• Haar te spuiten in de dansschool of zaal waar de wedstrijd doorgaat. 

• Sporttassen in de zaal te plaatsen waar de wedstrijd doorgaat (obstakels tussen tafels en loopgangen). 

2.7.3 Foto’s. 

Door hun deelname aan de wedstrijd geven de deelnemers hun toestemming tot het publiceren van de genomen foto’s op 
sociale netwerksites en publicaties van de organisatie. Indien ze daarmee niet akkoord gaan dienen zij voor de aanvang van 
de wedstrijd daarvan het secretariaat schriftelijk op de hoogte te brengen. Fotografen kunnen bij het secretariaat de 
rugnummers bekomen van dansers of groepen die niet wensen gefotografeerd te worden. FDSFvzw kan, onder geen enkel 

beding, aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van dit reglement. 

 

2.8 Klachten. 

Alle klachten i.v.m. met de wedstrijd (snelheid muziek, toepassing reglementen voor small groups, formaties enz.) dienen meteen 
(dus op de wedstrijd zelf) aan deVloercommissaris en de Chairman te worden meegedeeld. De beslissing van de Chairman (evt. 
na overleg met de Vloercommissaris en de Organisator) is definitief. 

Klachten achteraf kunnen enkel door hun respectievelijke Buldo/Ubpdm-leraar/verantwoordelijke ingediend worden. 

 

2.9 Dansers en bijkomende functies. 

Dansers die aan een wedstrijd deelnemen kunnen op geen enkele wijze een andere functie uitoefenen tijdens de wedstrijd 
zoals bv DJ, presentator, medewerker FDSFvzw … 

 

2.10 Verplicht gebruik van de kleedkamers. 

Dansers moeten, om zich te verkleden, verplicht gebruik maken van de kleedkamers.  
Bij een eerste inbreuk zal de chairman een warning geven. Bij recidive kunnen schorsingen worden opgelegd door de 
werkgroep integriteit. 

 

2.11 Warnings, schorsing en diskwalificaties. 

Naleven van het wedstrijdreglement: bij een overtreding kan de chairman evt. in samenspraak met de vloercommissaris een 
warning geven aan betrokken danser, duo, groep, formatie of zelfs toeschouwers. 

2.11.1 Gevolg voor de deelnemers: 

• Bij foutief gedrag of het niet naleven van de reglementen, wordt er een verwittiging gegeven aan de betrokkene, 
alsook aan de verantwoordelijke van de club of school;  

• Bij een tweede verwittiging - om gelijk welke inbreuk op het reglement - zal de betrokkene gediskwalificeerd worden. 
Diskwalificatie van de behaalde resultaten (uitslag(en) + behaalde promotiepunten) die nodig zijn voor de berekening 
van de jaar ranking en de instant ranking; 

• Bij een derde of volgende verwittiging - om gelijk welke inbreuk op het reglement - zal een schorsing tot deelname 
aan 1 of meerdere wedstrijden volgen. Deze beslissing zal genomen worden door een speciaal samengeroepen 
wedstrijdcommissie; 

• De sancties blijven geldig gedurende het ganse dansseizoen  
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3 Hoofdstuk 3: Wedstrijd struktuur. 

3.1 Disciplines, categorieën en klassen. 

FDSFvzw organiseert wedstrijden over een aantal disciplines en categorieën die deel uitmaken van het officiële programma van 
de IDO. Om praktische redenen worden niet alle disciplines en categorieën ingericht (gebrek aan belangstelling, stijlen die in 
België niet geleerd of gebruikt worden, enz.). De organisatierechten van deze categorieën blijven in de handen van de FDSFvzw. 
Indien nodig zullen deze categorieën aan het officiële programma toegevoegd worden. Leraren en deelnemers die 
geïnteresseerd zijn mogen steeds een aanvraag indienen bij het wedstrijdsecretariaat. 

De volgende disciplines worden ingericht en in categorieën, leeftijdsverdelingen en klassen verdeelt als volgt:  

 

 

Categorieën zonder verdeling 

Formatie Andere Dansvormen 

Synchro Dance 

Alle Prof categorieën 
 

Men begint steeds in de laagste categorie (Beginners). De promotie naar de hogere categorieën (Intermediates en Advanced) 
gebeurt door middel van het behalen van “promotie punten”. Zie punt “Promotiepunten en promoties” verder in dit reglement. 

Categorieën met leeftijd en/of klassen verdeling 

  
Children 

(kinderen) 
Juniors Adults (Volwassen) 

Disco Solo Beg Int Adv Beg Int Adv Beg Int Adv 

Disco Duo Beg nvt Adv Beg Int Adv Beg Int Adv 

Disco Freestyle nvt nvt nvt 1 klasse 1 klasse 

Disco Small Groups 1 klasse 1 klasse 1 klasse 

Disco Formaties Beg nvt Adv Beg Int Adv Beg Int Adv 

Start to Dance 1 klasse 1 klasse 1 klasse 

Hip Hop Solo Beg nvt Adv Beg nvt Adv Beg nvt Adv 

Hip Hop Duo Beg nvt Adv Beg nvt Adv Beg nvt Adv 

Hip Hop Trio nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Hip Hop Solo Battle nvt nvt nvt 1 klasse 1 klasse 

Hip Hop Duo Battle nvt nvt nvt 1 klasse 1 klasse 

Hip Hop Trio Battle nvt nvt nvt nvt nvt 

Hip Hop Small Groups 1 klasse 1 klasse 1 klasse 

Hip Hop Formaties 1 klasse 1 klasse 1 klasse 

Breakdance & Battle nvt nvt nvt 

Clipdance 1 (D4F) 1Beg nvt 1Adv 1Beg nvt 1Adv 1Beg nvt 1Adv 

Clipdance 2 (D4F) 2Beg nvt 2Adv 2Beg nvt 2Adv 2Beg nvt 2Adv 

Modern Solo Beg nvt Adv Beg nvt Adv Beg nvt Adv 

Modern Duo Beg nvt Adv Beg nvt Adv Beg nvt Adv 

Modern Small Groups 1 klasse 1 klasse 1 klasse 

Modern Formaties 1 klasse 1 klasse 1 klasse 

Jazz Solo Beg nvt Adv Beg nvt Adv Beg nvt Adv 

Jazz Duo Beg nvt Adv Beg nvt Adv Beg nvt Adv 

Jazz Small Groups 1 klasse 1 klasse 1 klasse 

Jazz Formaties 1 klasse 1 klasse 1 klasse 

Show Dance Duo nvt 1 klasse 1 klasse 

Show Dance Small Groups 1 klasse 1 klasse 1 klasse 

Show Dance Formaties 1 klasse 1 klasse 1 klasse 

Street Dance Show Small Groups 1 klasse 1 klasse 1 klasse 

Street Dance Show Formaties 1 klasse 1 klasse 1 klasse 
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3.2 De leeftijdsverdelingen. 

De leeftijdsverdelingen zijn als volgt bepaald: 

• Children (kinderen): tot en met 11 jaar.  

• Juniors: vanaf 12 tot en met 15 jaar.  

• Adults (volwassenen): vanaf 16 jaar. 

• Adults 2 (enkel voor small groups en formaties): vanaf 28 jaar. (Groepen mogen zelf kiezen waar ze dansen, maar eens de keuze 
gemaakt kan men niet meer terug). 

Alle leeftijden worden bepaald op basis van het geboortejaar van de danser(s) volgens de volgende formule: het jaar van het 
kampioenschap min het geboortejaar van de danser geeft de leeftijdsbepaling. Voorbeeld: 

• 2019 - 2006 = 11 => Children 

• 2019 - 2005 = 12 => Junior 

• 2019 - 2001 = 16 => Adult 

 

Voor dit seizoen tellen dus volgende geboortejaren: 

   

 Categorieën met leeftijdsverdelingen 
(disco – hip hop - Clips) 

Categorieën zonder 
leeftijdsverdelingen 

Children (Kinderen) 2008 en later Onbeperkt 

Juniors 2004, 2005, 2006, 2007 Onbeperkt 

Adults (Volwassenen) 2003 en vroeger Onbeperkt 

Adults2 1991 en vroeger (IDO norm is 1988) Onbeperkt 

 
 

 

Voor Duo’s, Trio’s, Small Group en Formaties wordt steeds de leeftijd genomen van de oudste deelnemer om te bepalen in welke 
leeftijdsverdeling deze vallen. Iemand van jongere leeftijd mag met een oudere dansen maar zij mogen maar maximaal 2 jaar onder 
de leeftijdsgrens vallen.Vb.: iemand van 10 jaar kan dus met een junior dansen, iemand van 9 jaar niet. Bij de small groups en formaties 
mag niet meer dan 50% onder de minimumgrens van de leeftijdscategorie vallen. 

Deelnemers die verhogen van leeftijdsverdelingen moeten van klasse verminderen, maar met verlies van promotiepunten (Vb. dansers 
die bij de ChildrenAdvanced dansen en naar de Juniors gaan, moeten bij de JuniorsIntermediates dansen, dit ook van Intermediates 
naar Beginners. Dit is voor alle categorieën met leeftijdsverdelingen. 

Voor de IDO wedstrijden moeten alle geboortedata binnen de grenzen van de leeftijdsverdelingen vallen. De periode van de 
IDO start in het begin van het jaar en niet in het begin van het dansseizoen.  

 

LEEFTIJDSTOLERANTIE VOOR SMALL GROUPS EN FORMATIES DIE DEELNEMEN AAN DE IDO-WEDSTRIJDEN: 

(alleen voor diegenen die geselecteerd zijn voor IDO ) 

Indien de IDO-wedstrijden vallen in de periode na de dag van de Beker van België tot en met december, mag de samenstelling 
van de small groups/formaties tot eind december dezelfde zijn op de FDSFvzw-wedstrijden. Dit betekent dat de 
leeftijdsvereisten voor die groepen dezelfde blijven als die van de Beker van België van het vorig seizoen. 

Voorbeeld: Beker van België 01 05 2016. De leeftijdsvoorwaarden voor het seizoen 2015/2016 zijn hier van toepassing en 
blijven geldig voor de groepen die meedoen aan de wedstrijden FDSFvzw en IDO, die vallen tijdens de periode na de Beker 
van België tot en met 31/12/2016. 

 

3.3 Karakteristieken van de disciplines. Algemeenheden. 

3.3.1 Wedstrijdkledij. 
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Wedstrijdkledij is voor alle dansdisciplines toegelaten, maar mag geen verwijzingen hebben naar de naam van de dansschool, 
dansleraar of dansvereniging.  

De chairman kan evt. in overleg met de vloercommissaris, de deelnemers schorsen waarvan de danskledij moreel als 
onaanvaardbaar kan beschouwd worden of de publieke orde in gedrang zou kunnen brengen. 

Kledij volgens fig. 1 is toegelaten. Kledij volgens de fig. 2, 3 en 4 zijn niet toegelaten. 

 

 

Kledij volgens fig. 1 is ok, kledij volgens de figuren 2, 3 en 4 niet. 

3.3.2 Deelname aan de verkeerde categorie of discipline. 

De vloercommissariskan, na overleg met de Chairmanen het telbureel, beslissen om de deelnemer die niet tot de categorie of 
discipline behoort, waarin hij/zij/hen dansen, hem/zij/hen naar de juiste categorie of discipline verwijzen voor de volgende 
wedstrijd (Dit zal steeds zo snel mogelijk gemeld worden aan de desbetreffende deelnemer).  

3.3.3 Rekwisieten. 

Rekwisieten zijn in alle categorieën verboden behalve voor de volgende categorieën: 

Showdance: Rekwisieten mogen gebruikt worden, maar moeten door de dansers zelf gedragen worden (in één enkele 
trip). Ze mogen alleen dansen met wat ze aanhebben of vasthouden.  

Street Dance Show: Alle rekwisieten, die niet als kleding kunnen gedefinieerd worden, mogen niet gebruikt worden, zoals 
stoelen, stokken en paraplu’s.Kledij mag omgedraaid, verwisseld worden met de partner, maar niet op de grond gegooid 
worden. 

Modern/jazz: Rekwisieten zijn toegelaten maar mogen de dans niet overheersen. 

3.3.4 Lifts,acrobatische figuren en gevaarlijke bewegingen of figuren. 

In alle gevallen, rekening houdend met de vloerbezetting, moeten de deelnemers er opletten dat ze door hun bewegingen 
henzelf en / of de andere deelnemers niet in fysisch gevaar brengen.  

Toelatingen: 

Lifts en acrobatische bewegingen zijn in alle categorieën verboden behalve voor de volgende categorieën:  

o Street Dance Show: Lifts en acrobatische figuren zijn verplicht (min 4 per prestatie) 

o Hip Hop: Lifts zijn toegelaten. 

o Showdance: Lifts en acrobatische figuren zijn verplicht (min 4 per prestatie) 

o Breakdance: acrobatische figuren zijn wenselijk. 

o Disco Freestyle: minimum vier acrobatische figuren zijn verplicht in het gedeelte dat men alleen danst. 
Zie ook IDO regels. 

o Modern: Acrobatische figuren zijn toegelaten.  
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o Jazz: Acrobatische figuren (met verlies van contact met de grond) zijn niet toegelaten, lifts, spins en 
jumps wel.- aangepast schoeisel moet gedragen worden. 

Verbod: 

In de leeftijdscategorie van de Children zijn lifts verboden. 

3.3.4.1 Definitie lift. 

Een lift is een beweging of figuur, waarin een danser/danseres (of meerdere dansers/danseressen) het contact met de 
dansvloer verliest (verliezen) met fysische steun van een andere danser/danseres (of meerdere dansers/danseressen). 

3.3.4.2 Definitie acrobatische bewegingen. 

Acrobatische bewegingen zijn, onder andere: 

Bewegingen of figuren waarin beide voeten boven het niveau van het hoofd komen zoals salto’s, wielen enz.…,en, in het 
algemeen, figuren of bewegingen die vragen naar specifieke training om uitgevoerd te kunnen worden. 

3.3.4.3 Definitie gevaarlijke bewegingen. 

Figuren of bewegingen die, met of zonder hulp van één of meerdere dansers, de andere deelnemers in fysisch gevaar 
zouden kunnen brengen (Vb.Bodem Spins, High Back Kicks, lang lopende achterwaartse bewegingen, lang glijdende 
bewegingen, enz.). 

Er dient bijgevolg op gelet te worden dat men andere deelnemers niet in gevaar brengt. 

 

3.4 Karakteristieken van de verschillende disciplines. Bijzonderheden. 

3.4.1 Voorafgaande opmerkingen: 

Alle leden van een Duo/Trio/Small Group/ Formatie dienen van eenzelfde school te zijn. Indien van verschillende scholen 
dansen zij onder FDSFvzw. 

3.4.2 Solo’s. 

Vrouwelijke en mannelijke deelnemers dansen samen in dezelfde categorieën (op IDO wedstrijden dansen ze afzonderlijk). 
Indien de mogelijkheid bestaat kunnen de finales gescheiden gedanst worden. 

3.4.3 Duo’s en paren. 

Speciale nota voor de duo’s: Beide dansers zouden samen moeten dansen (als één geheel), niet alleen voor henzelf of één per 
één. De uitvoering zou volgende karakteristieken moeten bevatten: synchroon dansen zoals Follow the Leader, schaduw- en 
spiegelfiguren, alsook patroondansen en als één dansen. Het is belangrijk om hier een goede mengeling van deze 
karakteristieken te hebben. 

3.4.4 Trio’s (voorlopig enkel in HipHop). 

Geen indeling in verschillende klassen. 

Een Trio wordt als nieuw beschouwd indien deze minder dan 50% van de oorspronkelijke Trio bestaat. Deze zal dan bij de 
Beginners klasse kunnen starten. (geschrapt voor seizoen 2018-2019) 

3.4.5 Geslacht. 

De keuze van het gevormde paar of duo of trio is vrij qua geslacht. Volgens de IDO, moet een gevormd paar steeds man en 
vrouw zijn, voor duo/trio is de keuze vrij.  

3.4.6 Verandering van partner. 

Bij verandering van partnervervallen de verworven promotiepunten alsook de verworven preselecties. 

Verschillende situaties kunnen zich voordoen: 

• Indien men van partner verandert blijft men in de hoogste gradatie verder dansen, indien beide partners vroeger bij de 
hoogste gradatie dansten. 

• Indien één van de partners danste bij een hogere gradatie en één in één gradatie lager, dan KAN men verder dansen 
in de hoogste gradatie of in de lagere gradatie dansen. De keuze moet meegedeeld worden aan het secretariaat.  
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• Indien één van de partners danst bij de hoogste gradatie en één bij de beginners dan kan men starten bij de 
intermediates of bij de advanced. 

Er wordt een nieuw rugnummer aan het nieuwe duo/trio/paar toegekend.  

3.4.7 Small Groups. 

De benaming van een Small Group blijft voor de gehele duur van het dansseizoen en dit tot en met de laatste wedstrijd van het 
seizoen dezelfde. Een verandering van naam gebeurt tussen de laatste wedstrijd van het seizoen en de herinschrijving voor het 
volgende dansseizoen. Dezewordt doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. De benaming van een formatie mag geen enkele 
verwijzing bevatten naar de naam van de dansschool, dansleraar of dansvereniging.  

Een Small Group moet minstens uit 3 personen (maximum 7 personen) bestaan. 

Een Small Group wordt als nieuw beschouwd indien deze minder dan 50% deelnemers van een vroegere small group bevat. 
Deze zal dan bij de Beginners klasse kunnen starten. 

Zij dansen ook geen verkort programma van eenFormatie. Small Groups moeten een andere choreografie dansen en andere 
kledij dragen dan die van de formaties waarvan ze eventueel ook deel uitmaken. 

Een deelnemer mag slechts lid zijn van één Small Group per discipline. 

Eén deelnemer van een oudere categorie mag meedansen in een jongere categorie, maar dit voor het volledige seizoen en 
enkel in België. 

Voor iedere groep moet er een verantwoordelijke zijn. Deze zal fungeren als contact persoon tussen de deelnemers van deSmall 
Group en de officiële personen op de wedstrijden. Hij/zij is verantwoordelijk voor het bezorgen van de lijst, waarop alle 
deelnemende dansers vermeld staan van de betrokken groep. 

Bij het begin van het seizoen of voor een eerste deelname van ‘ een gekende groep’ moet men een basislijst van de 
samenstelling van de groep doorgeven aan het fdsf-secretariaat. Deze lijst moet ten laatste 14 dagen voor de eerste deelname 
bezorgd worden. 

Voor nieuwe groepen moet de basislijst onmiddellijk ingediend worden samen met de inschrijving. 

Op deze lijst moeten naam, voornaam en geboortedatum van ALLE DANSERS heel duidelijk vermeld staan. Daarbij moet 
vermeld worden wie ‘vaste danser‘ is en wie ‘reserve‘ is. 

      Toevoegen en/of verwijderen van basisdansers dienen minstens 7 dagen voor deelname aan het secretariaat worden gemeld. 

      Wijziging van de opstelling moet onmiddellijk aan het secretariaat gemeld worden bij aankomst op de wedstrijd. 

      Het wedstrijdsecretariaat drukt de lijsten van de deelnemende groepen aan de wedstrijd uit. 

Let op: iedere danser van de Small Group dient zich persoonlijk met haar/zijn badge aan te melden bij de inschrijvingstafel, zodat 
de deelname kan gevalideerd worden, zoniet kan deze danser niet meedansen.Indien niet alle dansers van de Small Group zijn 
aangemeld, zal de Small Group niet dansen. 

Naam,Choreografie, kledij en make-up patroonvan een Small Group blijven altijd eigendom van desbetreffende dansschool of 
dansclub en kunnen niet door een andere club of school gebruikt worden, tenzij dit uitdrukkelijk werd toegestaan. 

3.4.8 Formaties. 

    De benaming van een Formatie blijft onveranderd voor de volledige duur van het dansseizoen en dit tot en met het Beker van 
België. Een verandering van naam gebeurt tussen de Beker van België en de her-inschrijving voor het volgende dansseizoen en 
moet worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. De benaming van een formatie mag geen enkele verwijzing bevatten 
naar de naam van de dansschool, dansleraar of dansvereniging. 

    Een formatie moet minstens uit 8 personen (maximum 24 personen) bestaan. Een formatie wordt als nieuw beschouwd indien 
deze minder dan 50% deelnemers van een vroegere formatie bevat. Deze formatie zal dan bij de Beginners klasse kunnen 
starten.  

    Een deelnemer mag lid zijn van maar slechts één Formatie per discipline. Een danser die effectief deel uitmaakt van een 
formatie van een lagere categorie en/of leeftijdscategorie mag meedansen met een formatie uit een hogere categorie en/of 
leeftijdscategorie als RESERVE (dus als een effectieve danser uit de formatie van de hogere categorie en/of leeftijdscategorie 
niet kan meedansen) MITS INACHTNAME VAN DE GELDENDE LEEFTIJDSREGELS (zie hoofdstuk 3 punt 3.2) 

   Per zeven deelnemers mag er één deelnemer (en met een maximum van drie per wedstrijd op de dag zelf) van een oudere 
categorie meedansen in een jongere categorie. 
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Voor iedere formatie moet er een verantwoordelijke zijn. Deze zal fungeren alscontact persoon tussen de deelnemers van de 
formatie en de officiële personen op de wedstrijden. Hij/zij is verantwoordelijk voor de muziek en delijst van de betrokken formatie. 

Bij de formaties mag enkel de Buldo-leraar van de dansschool of zijn/haar afgevaardigde vooraan zitten tijdens de wedstrijd. 
Deze persoon zal een badge (op naam van het team) moeten afhalen bij de inschrijvingstafel bij het begin van de wedstrijd en 
terug inleveren op het einde van de wedstrijd. 

De dansscholen niet aangesloten bij Buldo dienen de naam van de verantwoordelijke van de formatie vooraf per mail door te 
geven aan het fdsf-wedstrijdsecretariaat. De verantwoordelijke van die formatie dient een badge te komen afhalen bij het begin 
van de wedstrijd aan de inschrijvingstafel. 

Bij het begin van het seizoen of voor een eerste deelname van ‘een gekende groep’ moet men een basislijst van de samenstelling 
van de groep doorgeven aan het fdsf-wedstrijdsecretariaat. Deze lijst moet ten laatste 14 dagen voor de eerste deelname 
bezorgd worden. 

Voor nieuwe groepen moet de basislijst onmiddellijk ingediend worden samen met de inschrijving. 

Op deze lijst moeten naam, voornaam en geboortedatum van ALLE DANSERS heel duidelijk vermeld staan. Daarbij moet 
vermeld worden wie ‘vaste danser‘ is en wie ‘reserve‘ is. 

      Toevoegen en/of verwijderen van basisdansers dienen minstens 7 dagen voor deelname aan het wedstrijdsecretariaat worden 
gemeld. 

      Wijziging van de opstelling moet onmiddellijk aan het secretariaat gemeld worden bij aankomst op de wedstrijd. 

      Het wedstrijdsecretariaat drukt de lijsten van de deelnemende groepen aan de wedstrijd uit 

 

Let op: Iedere danser dient zich persoonlijk met haar/zijn badge bij de inschrijvingstafel om zijn deelname te laten valideren, 
zoniet kan deze danser niet meedansen. Indien niet alle dansers zijn aangemeld, zal de formatie niet dansen. 

Naam, Choreografie, muziek, kledij en make-up patroon van een formatie blijven altijd eigendom van desbetreffende dansschool 
of dansclub en kunnen niet door een andere club of school gebruikt worden, tenzij dit uitdrukkelijk werd toegestaan. 

 

3.5 De verschillende disciplines. 

3.5.1 Discipline Disco Dance. 

Stijl is deze van de Classic Disco. 

3.5.2 Discipline Hip Hop. 

Deze discipline zal gedanst worden op de nieuwe Hiphop muziek: Hype Dance, New-Jack-Swing, Jamming, R&b en 
andere. Muziek die dus niet het typische ritme heeft van de ClassicDisco.  

Dansers die zich inschrijven voor de HipHop Solo J & A dienen zich ook verplicht in te schrijven voor de HipHop Battlesmet 
uitzondering van de gradatie beginners. De behaalde resultaten worden apart verwerkt. Indien men zich niet inschrijft voor 
de Battles of de dag van de wedstrijd de Battles niet meedanst, wordt men voor één wedstrijd geschorst. 

Hiphop mag niet bevatten:  

- Discodance 

- Acrobatische figuren van de breakdance 

 

 

3.5.3 Discipline Start2Dance. 

Deze discipline is bedoeld om de deelname drempel voor beginnende wedstrijddansers te verlagen. Men is niet verplicht 
om in deze discipline te starten.Het is de bedoeling dat de beste dansers overgaan naar de reguliere categorieën en op 
die manier de vooruitgang van de beginnende dansers niet beletten. 

Onder beginnende danser wordt verstaan dat men nog geen wedstrijd heeft gedanst. In deze context kan men meedoen 
aan de discipline ‘Start to Dance‘. 
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Iemand die meedanst in de discipline ‘start to dance‘ mag in de loop van het wedstrijdstrijdseizoen toetreden in een formatie 
of small group én mag verder meedansen bij de discipline ‘start to dance‘. Indien deze danser echter instapt in de reguliere 
disciplines kan die niet verder meedansen in de discipline ‘start to dance‘. 
 

Ieder jaar zal er een eenvoudige choreo worden gemaakt die kan aangeleerd worden in de dansscholen. Tijdens de 
wedstrijden dansen dan alle deelnemers dezelfde choreo en dit zowel bij disco als bij hiphop. 

De choreo van ‘Start to Dance‘ is voorbehouden aan de Buldo/Ubpdm-leraren. 

Dansers die willen deelnemen aan deze discipline moeten op dezelfde wijze als de andere dansers worden ingeschreven. 

3.5.4 Discipline Hip Hop – Battle 

Deze discipline wordt gedanst volgens het Knock-Out systeem. 

3.5.5 Discipline Clipdance (Dance4Fans). 
Vanaf de eerste wedstrijd (eerste deel van het wedstrijdseizoen) worden de Clipsgedanst, zoals bepaald door de 
werkgroep FDSFvzw of het wedstrijdsecretariaat. Deze beslissing wordt ten laatste vóór 01 september bekend gemaakt 
via mail en/of brief naar alle deelnemende leraren, scholen en verenigingen. 

Vanaf 01 maart (tweede deel van het wedstrijdseizoen) kunnen andere Clips gedanst worden,zoals bepaald door de 
werkgroep FDSFvzw of het wedstrijdsecretariaattot eind december. Deze beslissing wordt ten laatste vóór 05 januari 
bekend gemaakt via mail en/of brief naar alle deelnemende leraren, scholen en verenigingen.  

Er worden telkens 2 clips voorzien: 2 voor Beginners en 2 voor de Gevorderden. 

Zodra de beslissingen genomen worden, zullen de te dansen Clips op de website worden geplaatst. 

Iedere deelnemer beslist, bij zijn/haar eerste wedstrijd van ieder gedeelte van het dansseizoen,welke clip hij/zij zal dansen 
voor dat gedeelte van het dansseizoen. 

Deze dans wordt in iedere dansschool aangeleerd. De choreografie dient exact te worden gedanst zoals is aangeleerd 
door de chef-instructor. De choreo is voorbehouden aan de Buldo-leraren. 

Men danst samen in één groep en in dezelfde richting, deze wordt bepaald door de Vloercommissaris. 

Rugnummers van de Clipdance categorieën worden in gemengde volgorde op de vloer geroepen, dit om te vermijden dat 
steeds dezelfde deelnemers als eerste op de vloer plaatsnemen. 

Indien er bij de dans een lange intro is waar er eigenlijk niet veel gedanst wordt, kan deze weggelaten worden.Dit om de 
jury de mogelijkheid te geven om een beter oordeel te vormen. 

3.5.6 Discipline Breakdance. 

Deze categorie wordt met voorrondes gedanst vanaf 8(acht) deelnemers (…, 1/16 FIN, 1/8 FIN, 1/4FIN, 1/2FIN). De 
HERKANSING wordt na de eerste ronde gedanst. 

Alle geplaatste deelnemers voor de finale dansen eerst samen direct gevolgd door battles van 2 (en / of 3, in geval van 
oneven aantal deelnemers in de finale).  

Zij dansen typische Break-dance figuren: Crown, Head spin, Backspin, Turtle, Helicopter, Windmill, Bailey Windmill, Flair, 
Holowback, Traxx, 99, variable footwork, acrobatics ea.  

Het is verboden figuren te dansen die voor de dansers te moeilijk zijn en tot letsels kunnen leiden.  

3.5.7 Discipline Formaties Andere Dansvormen. 

De vloercommissaris kan samen met de FDSFvzw Afgevaardigde en telbureel beslissen of een groep niet tot een andere 
discipline behoort en deze naar de juiste discipline (Disco of Hiphop) verwijzen voor de volgende wedstrijd (Dit zal steeds 
zo snel mogelijk gemeld worden aan de betreffende groep).  

Er mag op Disco, Hip Hop of Breakdance muziek gedanst worden, maar deze mag niet overheersen. 

Wordt als Formatie Andere Dansvormen beschouwd: alle formaties die NIET aan de criteria van  

• de DiscoFormaties of Hiphop (Streetdance) formaties voldoen volgens de normen van de FDSFvzw, 

of  

• van Latijns-Amerikaanse Formaties en Standaard Formaties volgens de normen van BDSF, 
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of  

• Rock & Roll volgens de normen van BRBF.  

Bijvoorbeeld, worden toegelaten: Tapdansen, Old-Timedansen, Square-dance, Show dance, Break dance, Modern, Jazz, 
enz. 

3.5.8 Discipline Argentijnse Tango. 

Opgenomen in een afzonderlijk reglement op de website. 

3.5.9 Discipline Salsa. 

Opgenomen in een afzonderlijk reglement op de website. 

3.5.10 Discipline Swing. 

Opgenomen in een afzonderlijk reglement op de website. 

3.5.11 Discipline Street Dance Show. (was Disco Show) 

Er mag op alle stijlen van Disco, Hiphop (Streetdance), R’n’B, enz. gedanst worden. 

De vloercommissaris kan samen met de Chairman en het telbureel beslissen of het koppel niet tot een andere discipline 
behoort en hem naar de juiste discipline doorverwijzen voor de volgende wedstrijd (Dit zal steeds zo snel mogelijk gemeld 
worden aan de betreffend koppel).  

3.5.12 Discipline Showdance. 

Volgens IDO reglementen mag men dansen op alle muziek (uitgezonderd Rock & Roll), zoals Jazz, classic ballet, Ballroom 
en Latin dancing, etnisch, volk- en karakterdans (bijvoorbeeld buikdans).  

Wanneer bewegingen of elementen van andere IDO dans disciplines zoals Disco, Hiphop, Electric Boogie, Breakdance 
en Tapdans, of wanneer Ballroom en/of Latin worden gebruikt in de voorstelling, mogen deze niet overheersen.  

De persoonlijke interpretaties van dedansers moeten klaar en duidelijk zijn wanneer men een of meerdere disciplines of 
stijlen gebruikt.  

De vloercommissaris kan samen met de Chairman en het telbureel beslissen of het duo, de small group of formatie niet 
tot een andere discipline behoort en hem naar de juiste discipline doorverwijzen voor de volgende wedstrijd (Dit zal steeds 
zo snel mogelijk gemeld worden aan de betreffend koppel).  

3.5.13 Discipline Synchro Dance. 

Alle muzikale ritmes zijn toegelaten. 

Karakteristieken en bewegingen: hetfundamentele principe van deze discipline is zijde aan zijde en op verschillende 
rijen te dansen in volledige synchronisatie. Daarom moeten alle dansers dezelfde bewegingen in dezelfde richtingen en 
lijnen en op hetzelfde moment dansen (Vb. als men in een vierkant beeld begint moet men in een vierkant beeld blijven 
dansen tot op het einde). De laatste 15-20 seconden mogen gebruikt worden om een finaal beeld te vormen. 

Het gaat enkel over solo bewegingen: fysisch contact tussen de deelnemers is niet toegelaten (het is geen koppeldans 
discipline). Lifts en acrobatie zijn verboden. 

Rekwisieten zijn verboden. Deelnemers mogen zichniet aan- of uitkleden tijdens de dans, zelfs niet gedurende het op- en 
af marcheren van de vloer.  

3.5.14 Discipline Disco Freestyle. (enkel voor Juniors en Adults) 

Deze categorieën worden dit seizoen uitgevoerd op volgende wedstrijden: zie wedstrijdkalender. 

 Er bestaan maar twee categorieën; Disco Freestyle Juniors en Disco Freestyle Adults. Deze categorieën wedstrijden 
worden volgens de regels van IDO wedstrijden gehouden. 

Alle bewegingen zijn toegelaten, echter, disco danspassen en bewegingen moeten de routine domineren. Daar tegenover 
staat dat de acrobatische figuren en bewegingen de routine niet mogen domineren. 

3.5.15 Discipline Jazz dans. 

Jazz Dans Stijlen: 
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Primitieve: Deze stijl vindt zijn oorsprong in de vroegere Afrikaanse volksdansen van de in Amerika ingevoerde 
Afrikaanse slaven komende van Afrika, West Indië, Cuba, Panama en Haïti.  
Vroege: Ontstaan uit de muziek op het einde 1800 en het begin 1900. Inbegrepen zijn de “Two-Step” of “Cakewalk” en 
later de “Grizzly Bear”, “Bunny Hug”, “Turkey Trot”, en“Texas Tommy”. Dit ging dan over naar de vluggere muziek van 
de dansen van de jaren 20 van vorige eeuw zoals de “One-Step”, “Lindy Hop”, “Charleston” and “Black Bottom”. 
Musical/Theater Jazz: Deze muziek werd heel populair via de musicals en het theater tijdens de jaren 30 en 40 van de 
vorige eeuw. Veel dansen maakten deel uit van Muzikale Jazz Komedy zoalsballet in “On Your Toes”en Moderne Dans 
“Oklahoma” and “Brigadoon”. Tijdens de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd dans een integraal deel van het 
verhaal van Musicaal Theater zoals in de Musicals “Flower Drum Song”, “Destry Rides Again”,“West Side Story” en 
“Seven Brides for Seven Brothers”. In 1978 toonde de musical “Dancing” aan dat liedjes en boeken op de tweede plaats 
kwamen na het dansen. 
Hedendaagse Jazz: Vooreerst uitgevoerd op populaire hedendaagse Jazz muziek uit de late jaren 50 van artiesten 
zoals “Dizzy Gillespie”, “Art Tatum” and “Dave Brubeck”. 
 
Jazz Dance van nu: Deze discipline kan op verschillende stijlenen tempi van muziek gedanst worden, gebaseerd op 
thema’s van Afro-Cuban, Orientaalse, Spaanse of andere nationale thema’s. Dit mag gebaseerd zijn op een karakter 
zoals Cowboy, Matroos, Clown, enz.… Het kan ook abstract van aard. Lyrical Jazz, uitgevoerd op muziek van 
bijvoorbeeld Bette Midler’s“Wind Beneath My Wings”, mogen zowel in Jazz Dans als in Moderne Dans worden gedanst. 
 
NOTE: Hedendaags Ballet mag niet verward worden met Jazz Dance en behoord niet tot deze discipline. Andere 
hedendaagse stijlen zoals: Hip-Hop, Disco, Break Dance and Electric Boogie mogen wel opgenomen worden, echter, 
deze mogen niet overheersen in de Jazz Dans. 
 
1. Karakteristieken en bewegingen: Jazz Dans is een veelzijdige kunstvorm. De bovenstaande types van Jazz zijn 
voorbeelden van wat in deze categorie mogelijk is. 
 
2.De gehele routine dient te bestaan uit Jazz technieken, turns, jumps, isolations, stretch, gebruik van port de bras, 
benenen upper body. Timing en ritme zijn belangrijk in de quotering. Aangepast schoeisel is meer dan wenselijk. 
3. Acrobatischebewegingen: Een beperkt gebruik van acrobatische bewegingen is toegestaan, zolang het lichaam 
contact houdt met de vloer en de routine niet domineert. 
 
4. Lifts: Toegestaan bij de Adults en de Juniors, maar niet bij de Children. 
 
5. Rekwisieten: Hand, stage en floor props zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
 
Kledij: Alle kledij accessoires zoals hoeden, sjaals, handschoenen, gordels, enz. mogen gedragen worden indien zij 
deel uitmaken van het kostuum.Deze mogen gewisseld, omgedraaid of weggegooid worden, maar mogen niet 
achtergelaten worden. Bij het verlaten van de dansvloer dienen onmiddellijk alle kledingstukken te worden 
meegenomen. 
 
Hand rekwisieten: Alle hand rekwisieten zoals wandelstokken, paraplu’s, handtassen, aktentassen, spiegels, vlaggen, 
enz.… mogen gebruikt worden indien zij deel uitmaken van en gebruikt worden tijdens de act.Deze mogen neergelegd 
worden indien zij nog steeds deel uitmaken van de act en worden meegenomen op het einde van de act.Hand 
rekwisieten mogen nooit gebruikt worden als gewone rekwisieten. Dit wil zeggen dat, als men bijvoorbeeld opkomt met 
een paraplu, deze in het begin van de act neerlegt, er verder geen gebruik meer van maakt, om dan op het einde van de 
act deze gewoon op te rapen bij het verlaten van de dansvloer. 
 
Vloer rekwisieten: Benodigde vloer rekwisieten zoals stoelen, kisten, ladders, enz.… mogen door een danser in één 
enkele trip op de dansvloer meegebracht worden, indien deze integraal deel uitmaken van de act. Decorstukken om de 
dansvloer te verfraaien zijn echter niet toegelaten. De danser dient op het einde van zijn act zelf alle gebruikte 
voorwerpen terug mee te nemen. 
 
Decors: Elk decorstuk zoals huis, boom, wolken, veld zijn niet toegelaten. 
 
6. Lip-sync is niet toegestaan in Jazz Dans. 

 
Show Dance versus Jazz 
Het is niet evident, maar niet onmogelijk, om het verschil te maken tussen Show Dans en Jazz. Jazz Dansstijlen van de 
jaren 1920 tot heden bestaan meestal uit een zuivere dansvorm zonder al te veel rekening te houden met een thema of 
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verhaal lijn.Deze dansstijl is een stijl, dat continue evolueert. Een punt van discussie is dat er elementen van Jazz in 
Streetdans kunnen voorkomen. Wat is dan het verschil tussen deze twee disciplines? Zeer zeker de muziek. Muziek 
bepaald de stijl. Betekent dit dater helemaal geen Breakdans of Hiphop muziek in deze discipline kan/mag voorkomen? 
Neen, de dansstijl bepaald de dansdiscipline. Een Jazz choreo kan gedanst worden op Hiphop, Breakdans of Electric 
Boogie muziek; maar er kan geen Hiphop, Breakdans of Electric Boogie gedanst worden op Jazz muziek. 
Gezien er geen specifieke muziek voor Jazz Dance of Show Dance bestaat, kan men de muziek niet gebruiken om de 
stijl van de dans te bepalen/definiëren. Het onderscheid tussen deze twee disciplines kan enkel bepaald worden door 
het verschil in stijl. 
Hoewel Show Dance op een thema of verhaal kan gebaseerd zijn, veel varianten zijn mogelijk en kunnen emoties, kleur 
en design omvatten of gewoonweg in één woord samengevat worden als “verwoesting”, “feest”, “vreugde”, “bejubeling”. 
Jazz Dance hoeft niet percé één of meerdere van bovenstaande criteria over te brengen, het mag ook in een pure vorm 
van dans zijn. 
Een choreo gedanst op de Bolero kan gebaseerd zijn op beweging, kleur en kledij. Een andere choreo gedanst op 
dezelfde of andere muziek, kan opgebouwd zijn op zwevende dansers en verbeterd met aangepaste kledij en 
originaliteit en aangepast gebruik van muziek. 
Kan een choreo op de Bolero gedanst worden in Jazz Dance? Alles hangt af van de beoordeling van de toeschouwer 
indien de choreo niet volledig en uitsluitendgebaseerd is op Jazz technieken. Lyric of Modern kan de basis techniek voor 
zowel Show Dans als Jazz Dans zijn. Alles hangt af van het “show gehalte” in de opvoering. Een choreo zonder thema 
of verhaal zal niet aanslaan, vermits er rekening gehouden wordt met het show gehalte. De vaardigheid om 
danstechnisch het niveau van een choreo op te waarderen is heel belangrijk.  
De choreografie en de manier van uitvoering ervan moet van goede show kwaliteit zijn. Het imago dat een danser brengt 
is ook heel belangrijk tot het show gehalte. 
Echter, juryleden mogen zich niet laten beïnvloeden door een hoog show gehalte in een Jazz Dance routine: quotering 
van techniek mogen uitsluitend gebaseerd zijn op techniek, choreografie op choreo en de quotering van het imago 
alleen op het totaal beeld van de danser. 

3.5.16 Discipline Modern 

MODERN EN HEDENDAAGSE DANS. 
Moderne dans is een artistieke dansvorm met verschillende stijlen onderhevig aan talrijke invloeden door de jaren heen. 
Deze dansvorm is een meer rustige open stijl, waar choreografen emotie en gevoel gebruiken om eigen danspassen te 
ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot ballet waar alles strak is afgelijnd. Gebruik van de zwaartekracht wordt sterk op de 
voorgrond gebracht, dit in tegenstelling tot ballet waar de nadruk ligt op lichte, zwevende danspassen en bewegingen. 
De ontwikkeling van Moderne dans is het logische gevolg van de verschillende dans stijlen die in het begin van 20ste 
eeuw zijn ontstaan.De moderne dansers van die tijd wilden zich losrukken van de balletvormen die zij te stijf, te strikt en 
vooral beperkend vonden. Hierdoor gingen zij op zoek naar nieuwe trends en technieken om een nieuwe richting in te 
slaan. 
Deze specifieke dansstijl maakt gebruik van modern danstechnieken die in de eerste helft van de 20ste eeuw door 
vermaarde dans leraars en choreografen werden ontwikkeld: Martha Graham,José Limon, Alvin Ailey, Merce 
Cunningham, Lester Horton en vele anderen op het Amerikaanse continent en Kurt Jooss, Mery Wigman, Hanya Holm 
en vele anderen in Europa. 
Gezien het feit dat alle dansstijlen zich continue verder ontwikkelen, wilt niet zeggen dat we de eerdere besproken 
technieken in hun originele vorm dienen te gebruiken. Integendeel: ofwel maakt men gebruik van hedendaagse trends in 
de modernedanstechnieken van de eerder besproken vermaarde leraars en choreografen, ofwel maakt men gebruik van 
totaal nieuwe, experimentele en originele concepten van de moderne dans. 
Hedendaagse dans draait om het ontdekken van het lichaam en hoe het lichaam zich in deze dans gedraagt, het opent 
nieuwe perspectieven en bied plaats voor experimenteren. 

 
1. Karakteristieken en bewegingen: de gehele dansroutine dient te bestaan uit moderne danstechnieken en 
hedendaagse trends en moet in overeenstemming zijn met de leeftijdscategorie en vaardigheden van de dansers. 
Hedendaags Ballet mag zeker niet worden verward met Moderne Dans en mag bijgevolg niet in deze categorie dansen. 
Andere hedendaagse stijlen zoals: HipHop, Disco, Breakdans en Electric Boogie mogen deel uitmaken, maar mogen de 
dansroutine niet overheersen. 
Het zwaartepunt bij het jureren zal vooral liggen bij het uitvoeren van de dansbewegingen, choreo, thema en verhaal lijn. 
Het verhaal/choreo moet in deze discipline niet benadrukt worden zoals bij de Showdance. De nadruk moet hier vooral 
liggen op “pictures, moods”. 
In Moderne Dans, een verhaal lijn, choreo, thema, ideeof concept mogen dus gebruikt worden, maar steeds rekening 
houdend met de leeftijdscategorieën waarin gedanst wordt en voor de toeschouwers. M.a.w.: humane situaties, 
persoonlijke situaties moeten steeds kunnen aanschouwd worden door alle leeftijden. 
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2. Acrobatische bewegingenen lifts: Acrobatische bewegingen zijn toegestaan. Lifts zijn toegestaan bij Juniors en 
Adults en verboden bij de Children. 
 
3. Rekwisieten en decors: Rekwisieten zijn toegestaan ter ondersteuning van de choreo, maar mogen de dans niet 
overheersen.Decors zijn niet toegelaten. Zelfde regel als in Jazz. 
 
4.Kledij: moet esthetisch, smaakvol en passend aan de leeftijd. Zelfde regel als in Jazz.  

 

3.6 Muziek. 

Het klankvolume zal voor iedereen hetzelfde zijn in eender welke dansdiscipline.  
 
De muziek moet aan de ritmes en karakteristieke verplichtingen van de respectievelijke disciplines voldoen.  
 
Er mag met traditioneel geluidsmateriaal of met computer gewerkt worden.  
 
Buiten de door FDSF vzw gekozen muzieknummers mag geen andere muziek gebruikt worden tijdens de wedstrijden.  
 
Deze muziek wordt door het wedstrijdsecretariaat ter beschikking gesteld van de inrichters.  
 
De organisator is verplicht om de aangekochte muziek te gebruiken, en dit voor solo, duo en Small Groups. 
 
Per categorie dienen voor elke reeks hetzelfde nummer gebruikt te worden. 
 
Op voorstel van de uitgebreide vergadering van de werkgroep wordt er voor de HipHop wedstrijden geopteerd om de 
muziek vrijer te laten, maar wel steeds conform het reglement (tempo & BPM). Er mogen geen intro’s gebruikt worden. 
Indien men opteert om doorlopende muziek te gebruiken, dan dient de voorziene tijd strikt te worden nageleefd. 

De intro bij de choreo’s mag maximum 30 seconden bedragen. 
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3.6.1 Tempi. 

Tempi worden als volgt bepaald: 

Disco  muziek van FDSFvzw (snelheden 132 tot 140 BPM of 33 tot 35 maten per minuut). 136-140 34-35 
(IDO) 

Hip hop muziek van FDSFvzw (snelheden 108 tot 112 BPM of 26 tot 28 maten per minuut) 

Hip Hop Battle muziek van de organisator 

Start2Dance muziek van FDSFvzw (vast liedje) 

Modern eigen muziek 

Jazz eigen muziek 

Clip muziek gekozen door de werkgroep FDSFvzw of door het wedstrijdsecretariaat 

Breakdance muziek van FDSFvzw (minimumsnelheid 30 tot 40 maten per minuut) 

Duo muziek van FDSFvzw (snelheden zijn deze identiek als deze van disco of hip hop volgens discipline) 

Trio (niet van 
toepassing ) 

muziek van FDSFvzw (snelheden zijn deze identiek als deze van disco of hip hop volgens discipline) 

Swing muziek van de inrichters (minimumsnelheid 30 tot 36 maten per minuut) 

Salsa muziek van de inrichters (liefst Salsa tempo) (minimumsnelheid 42 tot 50 maten per minuut) 

Arg. Tango muziek van de inrichters (30 tot 32 maten per minuut) 
(Uitgezonderd Tango Fantasia in de finale en ½ finale ronden: eigen muziek) 

Showdance eigen muziek 

Street Dance Show eigen muziek 

Small Groups – 
hiphop en disco  

muziek van FDSFvzw (snelheden zijn deze identiek als deze van disco of hip hop volgens discipline) 
 

Formaties eigen muziek. HH: geen min, maar wel 120 BPM & 30” free in tempo (IDO) 
Disco: 120 – 152 BPM & 30” free in tempo en music character (IDO) 

Synchro Dance eigen muziek 

Disco Freestyle Muziek van FDSFvzw. Tempo 33 – 35 maten per minuut (IDO) 

 Belangrijk: de intro bij de choreo’s mag maximaal 30sec duren! 

 

3.6.2 Vereiste voor de geluidsdragers voor eigen muziek. 

De muziek voor de Formaties, Street DanceShowen Show Dansmoet op CD en USB staan. De CD/USB moet in onberispelijke 
staat zijn. Deelnemers waarvan de CD/USB onleesbaar is of waarvan het lezen onderbroken is door zijn slechte staat zullen 
automatisch uitgeschakeld worden. Het is aan te raden om steeds een reserve CD/USB voorhanden te hebben om uitschakeling 
te vermijden. 

Enkel de te spelen muziek mag op de CD of USB staan. (dus 1 nummer) 

Indien men een USB-stick gebruikt, moet men nog steeds de muziek op CD meebrengen. De dansschool of danser moet vooraf 
contact opnemen met de organisator om te weten of het gebruik van een USB-stick mogelijk is. 

Zowel de CD als de opname van het nummer moet van zeer goede kwaliteit zijn, ook deze die door de deelnemers werden 
opgenomen. CD’s moeten in perfecte staat zijn (dus geen krassen of vingerafdrukken…). 

Op de CD/USB en de doos (CD) moeten duidelijk het rugnummer (en eventueel ook de naam) van de deelnemer(s) vermeld 
staan alsook de naam van danser/groep of de klasse waarin gedanst wordt.  

De deelnemers moeten hun muziek afgeven bij hun aanmelding aan het wedstrijdsecretariaat en deze daar terug afhalen.  

De muziek voor jazz, modern en showdance kan vooraf doorgegeven worden via volgend emailadres:  

fdsfmuziek@gmail.com. Indien de muziek wijzigt moet dit uitdrukkelijk gemeld worden.  

mailto:fdsfmuziek@gmail.com
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3.6.3 Geluidsnormen. 

In het kader van ethisch verantwoord sporten en de nadruk op de gezondheid, worden de organisatoren verplicht om de 
geluidsnormen te respecteren. Officiële personen zullen een decibelmeter in hun bezit hebben en de nodige controles uitvoeren. 

Voor degene die een zaal moeten huren, wordt er sterk aangeraden om aan de akoestischkarakteristieken na te kijken om geen 
probleem te hebben met geluidsniveau. Dansers en juryleden moeten de muziek kunnen horen zonder dat zij en de 
toeschouwers door een te hoog, lastig, pijnlijk en / of schadelijk geluidsniveau gestoord worden! 

Hou er rekening mee dat bij het plaatsen van een podium voor de jury, deze geen nagalm van de muziek hoort. 

 

3.7 Promotiepunten, promotierangschikking en titels 

3.7.1 Promotiepunten. 

3.7.1.1 Aantal promotiepunten, geldigheid, betrokken categorieën bij de wedstrijdcategorieën 

Op elke wedstrijd worden er promotiepunten toegekend. 

Er zijn 9 promotiepunten vereist om te promoveren van Beginners naar Intermediates.  

Er zijn 12 promotiepunten vereist om te promoveren van Intermediates naar Advanced.  

Er zijn 12 promotiepunten vereist om te promoveren van Beginners naar Advanced voor de families van categorieën die 
enkel 2 klassen bevatten.  

Bemerking: een formatie children promoveert van de gradatie beginners naar de gradatie Advanced indien 9 
promotiepunten behaald werden. 

Waar gewerkt wordt met poules (zijnde in de disciplines jazz solo, jazz duo, modern solo, modern duo, showdance duo 
zullen enkel aan de poule A promotiepunten toegekend worden) 

Promoties mogen niet geweigerd worden.  

De promotie is effectief de dag na de wedstrijd wanneer men het vereiste aantal promotiepunten heeft bereikt (of 
overschreden).  

Indien men tenminste 2 jaar niet gedanst heeft, mag men één klasse dalen wanneer men terug met wedstrijddansen 
hervat. Dit moet echter wel op voorhand aan het wedstrijdsecretariaat gevraagd worden. 

De behaalde promotiepunten blijven onbeperkt geldig, maar zij vervallen:  

• bij het veranderen van partner; ( zie ook punt 3.5.1.2 ) 

• in het begin van het dansseizoen, indien de naam van de formatie of de groep verandert; 

• indien men van leeftijdsverdeling verandert; 

• bij het promoveren naar een hogere klas vallen de promotiepunten terug op nul punten.  
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3.7.1.2 Toekenning van de promotiepunten 

 Promotiepunten worden toegekend aan de hand van de volgende tabel:  

AANTAL EFFECTIEVE 
DEELNEMERS 

1ste pl. 2de pl. 3de pl. 4de pl. 5de pl. 6de pl. 7de pl. ½ Finale 

vanaf 100 en meer 6 6 5 5 4 4 4 3 

van 80 tot 99 5 5 4 4 3 3 3 2 

van 60 tot 79 4 4 3 3 3 3 2 1 

van 25 tot 59 3 3 3 3 3 2 1  

van 19 tot 24 3 3 3 3 2 1   

van 15 tot 18 3 3 3 2 1    

van 10 tot 14 3 3 2 1     

van 6 tot 9 3 2 1      

van 4 tot 5 2 1       

van 1 tot 3 1        

 

Wanneer er geen poulesysteem is worden de promotiepunten toegepast op basis van het aantal effectieve deelnemers 
en NIET op het aantal inschrijvingen. 

De promotiepunten kunnen enkel toegekend worden als de deelnemers de finale behaalden, anders krijgen ze de punten 
van ½ finale voor zover dat er promotiepunten voorzien zijn voor de ½ finalisten.  

Bij deelname van meer dan 24 (vierentwintig) deelnemers in één bepaalde categorie, zal men 7 deelnemers naar de finale 
doorplaatsen. 

Indien er ex aequo’s zijn bij doorplaatsing naar de finale ronde, zal er één herkansingsronde worden ingelast voor de ex 
aequo’s, zodat er voldoende deelnemers in de finale kunnen dansen om alle theoretisch voorziene promotiepunten te 
kunnen toekennen.  

Bij ex aequo’s in de finale wordt de plaats gedeeld en de gebruikelijke promotiepunten toegekend.  

Indien het om een bekerplaats gaat, moeten de ex aequo’s opnieuw dansen om een correcte plaats te kunnen geven. De 
betwiste plaatsen worden op dat moment niet bekend gemaakt.  

3.7.2 Rangschikking: systeem. 

3.7.2.1 Het houden van de klassementen. 

• Er worden evenveel “jaarlijkse” en “Instant” klassementen gehouden als er “gevorderden” categorieën bestaan. Dus 
voor de categorieën met klasse verdeling, bestaat een titel van kampioen van België, maar enkel voor de hoogste 
klasse in ieder leeftijdsindeling. Met andere woorden, er is geen titel van Kampioen van België voor de categorieën 
met promotie punten. 

• De scrutineers verantwoordelijken voor de verschillende wedstrijden zorgen dat de volledige puntentelling binnen de 
week naar het wedstrijdsecretariaat wordt toegestuurd. 

• De Scrutineer houdt de klassementen up to date en plaatst die op de BULDO/UBPDM website. Deze zorgt dat ze zo 
vlug mogelijk op de website beschikbaar zijn. De klassementen worden ter beschikking van de deelnemers en het 
Sport Bestuur gesteld.  

 
3.7.2.2 Toekenning van de punten op basis van de wedstrijduitslagen. 

• Voor elke categorie wordt er een klassement bijgehouden van de Belgische effectieve deelnemers: ze zijn in dalende 
orde gerangschikt, van de “beste” (eerste geklasseerd) naar de “slechtste” (laatste geklasseerd). 

• De punten worden uitsluitend aan Belgische deelnemers toegekend. Punten van 25 tot 1 worden toegekend aan de 25 
beste geplaatste Belgische deelnemers van iedere wedstrijd: 25 punten voor de beste geplaatste, 24 punten voor de 
tweede beste geplaatste enz.… Vanaf de 25ste plaats wordt één punt toegekend. Zie tabel in bijlage 1. 

• De niet-finalisten worden geklasseerd op basis van de laatste gedanste voorronde en het aantal toegekende “marks” 
in deze ronde. De deelnemers die hetzelfde aantal “marks” hebben behaald in dezelfde laatste gedanste ronde krijgen 
het aantal punten dat voorzien is voor de plaats waarvoor ze ex-aequo zijn. 

• De niet Belgische deelnemers van een wedstrijd, krijgen 0 punten voor deze wedstrijd en dit voor het bepalen van de 
klassementen. 
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• De Belgische deelnemers die België officieel vertegenwoordigen op een internationale wedstrijd en daardoor niet 
kunnen deelnemen aan een Belgische wedstrijd, krijgen voor deze gemiste Belgische wedstrijd een aantal punten dat 
gelijk is met het gemiddelde aantal punten (naar boven of beneden afgerond) dat ze behaalden op alle voorafgaande 
door hen gedanste Belgische wedstrijden van het lopende seizoen. 
 

3.7.2.3 Basis voor jaarlijkse rangschikking, geldig voor de bepaling van de titel Belgisch Kampioen. 

• De toegekende punten van de (zie tabel bovenaan) uitslagen van het seizoen bepalen de jaarlijkse rangschikking. Het 
grootste totaal bepaalt wie eerst wordt gerangschikt, het tweede grootste totaal bepaald wie is tweede gerangschikt, 
enz.… 

• Is er een volledige ex-aequo op basis van alle bestaande uitslagen van het seizoen, dan wordt de uitslag van de 
laatste wedstrijd (Beker van België) bepalend.  
 

3.7.2.4 «Instant» rangschikking 

• De «Instant» rangschikking is deze die berekend is op basis van de 3 beste uitslagen van de laatste 4 wedstrijden die 
plaats gevonden hebben vóór het moment wanneer deze rangschikking nodig is, eventueel rekening houdend met de 
nodige tijd om de inschrijvingsdocumenten toe te sturen. Deze opeenvolgende wedstrijden mogen dus op twee 
opeenvolgende seizoenen verspreid worden. 

• In geval van ex-aequo, zal er met de laatste 4 wedstrijden rekening worden gehouden, en indien nodig, van de 5, 6 
enz. laatste wedstrijden met een maximum terugkerende aantal wedstrijden van één jaar. Bij een totale ex-aequo is de 
uitslag van de laatste gedanste wedstrijd bepalend. 

• De “closing date” wordt bepalend, eventueel rekening houdend met de nodige tijd om de inschrijving documenten toe 
te sturen. 

3.7.3 Kampioenschappen. 

3.7.3.1 Titel toekenning 

• Er is één wedstrijdcircuit en er worden 3 Bekers georganiseerd: “Beker van België Hip Hop en Clip Dance” & “Beker 
van België Disco, Disco Freestyle en Street Dance Show” & "Beker van België Jazz, Modern en Showdance " 

• Titel van Kampioen van België wordt enkel in de categorieën zonder promotie punten toegekend. 

• Deelname aan de laatste wedstrijd van het seizoen (Beker van België) is verplicht om in het klassement te verschijnen. 

• Men moet deelnemen aan de Beker van België om de titel van Belgisch Kampioen te kunnen behalen. 

• De jaarlijkse rangschikking dient om de titel van “Kampioen van België “ op het einde van het dansseizoen te bepalen 
voor een bepaalde categorie. Wedstrijden die zouden afgeschaft worden als “niet georganiseerde wedstrijden” 
beschouwd. 

• De jaarlijkse rangschikking voor het bepalen wie Belgisch Kampioen wordt, wordt berekend op de uitslagen van alle 
effectief ingerichte wedstrijden verminderd met het minst goede resultaat of de niet-meegedanste wedstrijd met 
uitzondering van het resultaat behaald op de Beker van België. Het resultaat behaald op de Beker van België telt altijd 
mee voor de berekening van de jaarranking.  

• Er zijn minimum 4 preselecties nodig indien er 6 of 7 effectief ingerichte wedstrijden zijn, 3 preselecties indien er 4 of 5 
effectief ingerichte wedstrijden zijn, 2 preselecties indien 2 of 3 effectief ingerichte wedstrijden zijn en 1 preselectie 
indien 1 effectief ingerichte wedstrijd is. 

• Er worden op het einde van het seizoen 2 titels toegekend: “Beker van België” voor alle categorieën, en “Kampioen 
van België” enkel voor categorieën zonder promotie punten. 

• Winnaars tijdens de laatste wedstrijd, van dat seizoen in Disco/ Disco Freestyle:/street dance Show en/of HipHop/ 
Clipdance en/of Jazz/Modern/Showdance, krijgen de titel “Beker van België”. 

 
3.7.3.2 Titel “Kampioen van België” en vertegenwoordiging 

Kampioen van België. 

• De jaarlijkse rangschikking, die geldig is aan het einde van het lopend seizoen, dient om de titel van «Kampioen van 
België” voor een bepaalde categorie te bepalen.  

• De titel wordt op de laatste wedstrijd van het seizoen toegekend. Op het einde van de laatste wedstrijd vindt 
ceremonie protocollair plaats. Eerst worden de Bekers aan de Belgische kampioenen uitgereikt en daarna de uitslag 
van de dag bekend gemaakt (“Beker van België”). Alle Belgische kampioenen worden op het einde van de ceremonie 
samen geroepen voor het Nationale Volkslied. 

• De winnaar van de jaarlijkse rangschikking voor de betrokken categorie wordt bekroond als “Kampioen van België”. 
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Europese- en Wereld kampioenschappen 

• De “Instant” rangschikking bepaalt wie als Belgische vertegenwoordiger naar de Europese- en Wereld 
Kampioenschappen worden gestuurd en welk(e) deelnemer(s) naar evenementen op uitnodiging. 

• De “closing date” is bepalend, eventueel rekening houdend met de nodige tijd om de inschrijvings documenten toe te 
sturen. 
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4 Hoofdstuk 4: Wedstrijd organisatie. 

4.1 Organisator registratie. 

Enkel BULDO/UBPDM leden mogen FDSFvzw wedstrijden inrichten. Ze kunnen samenwerken met een vereniging (dansclub), maar 
ze blijven de enige verantwoordelijken voor de volledige organisatie. Alle ervaren organisatoren of nieuwe kandidaat organisatoren 
moeten zich laten registreren bij het uitvoerend secretariaat. 

4.2 Technische gegevens voor de wedstrijden. 

4.2.1 Dansvloer– afmetingen. 

De organisator zal zorgen dat de dansvloer (liefst een parket) in correcte staat is: proper en in veilige staat, ook niet te glad en 
voorzien van een degelijke verlichting (voor de juryleden…). Licht effecten mogen gebruikt worden, maar mogen het jurywerk 
niet storen. Ook zullen de organisatoren voor genoeg en gemakkelijke toegang tot de dansvloer zorgen.  

Kwaliteit van de dansvloer: 
De dansvloer dient van een goede kwaliteit te zijn, vrij van elk obstakel en geschikt voor te dansen disciplines. 
 
De minimum afmeting per dansvloer is twaalf meter op tien meter (12x10m), waarbij de voorkant 12 meter bedraagt. 
Bij gebruik van 2 dansvloeren betekent dit dus dat beide dansvloeren 12x10 moeten zijn!  
Er moet een omringende jury-gang van minimum 1 (één) meter breedte tussen de werkelijke dansvloer en de tafels van de 
toeschouwers of tribunes voorzien zijn. 
Deze omringende jury-gang wordt voorzien om de juryleden de mogelijkheid te bieden om zich rond de dansvloer te 
verplaatsen. 
Als het kan, mag er plaats voorzien worden tussen de omringende jury-gang en de tafels van de toeschouwers of tribunes om 
de deelnemers op de grond te laten zitten. 
 Voor de discowedstrijden dienen er steeds 2 dansvloeren met de minimale oppervlakte te worden voorzien!  
Volgende figuren ter verduidelijking: alles wat ingekleurd (geel + grijs) is de 14 op 12 meter. Vloer (geel) wordt dus 12 op 10 
meter. 
 
De Chairman controleert de vloeroppervlakte en de ligging van breedte en lengte.  
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Indien de vloer groter is en de jury van op afstand op een podium kan zitten mag de organisatie 2 Small Groups samen laten 
dansen. Wel moet de vloer met een duidelijke afbakening in 2 verdeeld zijn.  

Bij iedere wedstrijd, zal de dansvloer door de officiële personen gemeten worden. De afmetingen worden in het wedstrijd verslag 
genoteerd. 

4.2.2 Bezetting van de dansvloer. 

Het maximum aantal deelnemers op1 vloer is als volgt bepaald: 

In geen geval mag het maximum aantal deelnemers per reeks op de vloer overschreden worden! 

Vermits het reglement een minimumoppervlaktevan de vloer voorziet van 120 m². 

 

Categorieën Maximum aantal deelnemers per reeks Minimale oppervlakte per deelnemer 
(Solo, Duo, Trio, formaties of groep) in m² 

Solo’s 8 10 

Duo’s 4 20 

Trio’s 4 30 

Formaties 1 120 

Small Groups 1  
2 

120 
240 

Breakdance solo 6 20 

Street Dance Show 1 120 

Show Dance 1 120 

Argentijnse Tango 6 20 

Synchro Dance 1 120 

Swing 6 120 

Salsa 6 120 

Jazz 1 120 

Modern 1 120 

 

Disco Solo/Duo advanced, HipHop Solo/Duo advanced en HipHop Trio dansen in de finale ronde elk apart en dan 1min 
samen. Disco Freestyle dansen eerst 20 seconden samen, dan één minuut apart en terug één minuut samen. 

Indien de timing het toelaat kan de chairman beslissen dat de finales op de volledige vloer doorgaan. 

4.2.3 Muziekinstallatie. 

CD lezer is de standaard apparatuur. Computer mag ook gebruikt worden. 

De organisatoren moeten reserve apparatuur voorzien. 



FDSFvzw  -  (BULDO-Ubpdm) 

Wedstrijd reglement Federatie Disco, Show en Freestyle 
Seizoen 2018 – 2019. 

 Door de Raad van Bestuur goedgekeurd volgens het voorstel van de Alg. Vergaderingjuni 2018 te Wetteren. 
Definitieve goedkeuring op 21.06.2018. 

Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. 

 

Bladzijde 34 van 57 

4.2.4 Tijdsduur van de reeksen per ronde. 

Muziek duurtijd per reeks of solo optreden 

(Tijden in minuten en seconden) 

Disciplines of 
vormen 

Alle voorronden Finale 

Start2Dance 01:00 01:00 

Disco 

Solo: 01:00 +/- 10% 
Duo: max 01:00 +/- 10% 

Small Groups: 02:00 +/- 10% (Children 01:30) 
Formaties: 02:30 – 03:00 

Solo: 01:00 +/- 10% 
Duo: max 01:00 +/- 10% 

Small Groups: 02:00 +/- 10% (Children 01:30) 
Formaties: 02:30 – 03:00 

HipHop 

Solo: 01:00 +/- 10% 
Battles: 01:00 

Duo: max 01:00 +/- 10% 
Trio max 01:30 +/- 10% 

Small Groups: 02:00 +/- 10% (Children 01:30) 
Formaties: 02:30 – 03:00 

Solo: 01:00 +/- 10% 
Battles 01:00 per ronde 
Duo: max 01:00 +/- 10% 
Trio max 01:30 +/- 10% 

Small Groups: 02:00 +/- 10% (Children 01:30) 
Formaties: 02:30 – 03:00 

Modern 

Solo: 01:00 +/- 10% 
Duo: 01:00 +/- 10% 

Small Groups: 02:30 – 03:00 
Formaties: 02:30 – 04:00 

Solo: 01:45 – 02:15 
Duo: 01:45 – 02:15 

Small Groups: 02:30 – 03:00 
Formaties: 02:30 – 04:00 

Jazz 

Solo: 01:00 +/- 10% 
Duo: 01:00 +/- 10% 

Small Groups: 02:30 – 03:00 
Formaties: 02:30 – 04:00 

Solo: 01:45 – 02:15 
Duo: 01:45 – 02:15 

Small Groups: 02:30 – 03:00 
Formaties: 02:30 – 04:00 

Clip (D4F) 01:30 +/- 10% 01:30 +/- 10% 

Breakdance Solo 
Battle 

01:30 +/- 10% 
Samen 01:00 +/- 10% 

Duels 00:45 +/- 10% (max 3/duel!) 

Show Dance 

Min 01:45 
Max 02:15 

Small Groups: 02:00 +/- 10% 
Formaties: 02:30 – 03:00 

Min 01:45 
Max 02:15 

Small Groups: 02:00 +/- 10% 
Formaties: 02:30 – 03:00 

Street Dance Show 

Min 01:45 
Max 02:15 

Small Groups: 02:00 +/- 10% 
Formaties: 02:30 – 03:00 

Min 01:45 
Max 02:15 

Small Groups: 02:00 +/- 10% 
Formaties: 02:30 – 03:00 

Disco Freestyle 
Samen 00:20 +/- 10% 

Solo 01:00 +/-10% 
Samen 01:00 +/- 10% 

Samen 00:20 +/- 10% 
Solo 01:00 +/- 10% 

Samen 01:00 +/- 10% 

Synchro Dance 
Small groups Min 02:30 Max 03:00 

Formaties Min 03:00 Max 04:00 
Production Min 04:00 Max 05:00 

Small groups Min 02:30 Max 03:00 
Formaties Min 03:00 Max 04:00 
Production Min 04:00 Max 05:00 

FAD = Formaties 
Andere Dansvormen 

Formaties: Min 2:30 Max 04:00 Formaties: Min 2:30 Max 04:00 

 

Disco Freestyle danst 20 seconden samen, dan 1 minuut afzonderlijk en daarna terug 1 minuut samen. In de opening- en 
finalepresentatie zijn geen acrobatische figuren toegestaan. 
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General look is steeds 01:00 +/- 10% behalve voor de formaties. Deze dansen hun volledige nummer als de timetable het 
toelaat (wordt door de officiële personen besloten). 

Walk over is steeds gelijk aan de voorziene duurtijd van de finale ronde van de desbetreffende categorie. 

De tijdsduur van een dansnummer wordt gerekend van zodra de muziek aanvangt.  

De tijdsduur is verplicht, zowel voor de deelnemers als voor de organisatoren. Deelnemers die stoppen met dansen voordat de 
muziek stopt of voordat de deelnemers bedankt worden, zijn gediskwalificeerd en hun preselectie of deelname wordt als niet 
gedanst beschouwd.  

Opgelet: bij het opmaken van deuurrooster, moet men nog extra tijd voorzien voor het oproepen van de deelnemers voor ieder 
reeks en andere aankondigingen. Het afroepen van de nummers van de deelnemers dient tevens duidelijk verstaanbaar en niet 
te snel te gebeuren, dit om de vele herhalingen te vermijden. Tevens dient dit voor de Franstalige deelnemers in het Frans te 
gebeuren. 

Indien men werkt met projectie van de rugnummers, dient de afroeping niet verplicht te gebeuren. 

4.2.5 Wedstrijdverloop. 

De wedstrijden verlopen volgens het klassieke wedstrijdschema, met voorronden (…, 1/8 finale, ¼ finale, ½ finale), met in 
sommige categorieën een herkansingsronde tussen de twee eerste ronden, ende finale. Voor small groups en formaties zijn 
geen herkansingsrondes voorzien. 

Volgorde van dansen wordt per loting (via pc) bepaald voor de categorieën Showdance, Discoshow, Small Groups en Formaties. 

4.2.6 De verschillende blokken (zie ook bijlage 5.5 voor een duidelijker overzicht). 

De wedstrijd zal verdeeld worden in verschillende blokken met telkens een prijsuitreiking na iedere blok (tenzij de 
wedstrijdblokken (2 of 3 of meerdere blokken) kunnen afgehandeld worden binnen de 5 uur). Per blok worden de verschillende 
categorieën door elkaar ingedeeld, te beginnen bij categorie met de meeste deelnemers. 

Verdeling wedstrijdblokken Disco: Disco Solo - Disco Duo - Disco Freestyle – Start to dance -pause/prijsuitreiking – Disco Small 
Groups – Disco Formaties - Street Dance Show (CJA)Small Groups + Formaties – pause/prijsuitreiking 

Verdeling wedstrijdblokken Jazz/ Modern/ Showdance: Jazz (CJA) Solo + Duo + Small Groups + Formaties – 
pause/prijsuitreiking – Modern (CJA) Solo + Duo + Small Groups + Formaties – pause – ShowDance Duo (JA) + Small Groups 
(CJA) + Formaties (CJA) –  Other Dance Formationspause/prijsuitreiking  

Verdeling wedstrijdblokken Clip/ HipHop: Clip Dance 1 (CJA) – hiphop solo Battles ( JA )  - Clip Dance 2 (CJA) –  Start2Dance 
(CJA) – Solo HH (CJA)– Duo HH (CJA)  –HH (CJA) Small Groups + Formaties – pause/prijsuitreiking  

4.2.7 Voorronden. 

In de voorronden worden de deelnemers geselecteerd met “marks” (“kruisjes”). Men probeert om minimum de helft van de 
deelnemers (maar zonder verplichting) naar de volgende ronde door te plaatsen en rekening houdend met eventuele ex-aequo’s 
bij de doorplaatsingen. 

Finale. 

In de finale worden de deelnemers met plaatsen geklasseerd. De finale wordt normaal met 6 deelnemers gedanst, maar mag 
met 4 tot en met 8 gedanst worden aan de hand van de eventuele ex aequo’s bij de doorplaatsingen van de laatste vorige 
ronden. Indien het aantal geselecteerde finalisten minder dan 4 of meer dan 8 is, wordt er één extra herkansingsronde gehouden, 
enkel met de ex-aequo’s van de laatste vorige ronde(halve finale of herkansing ronde). 

4.2.8 Herkansing. 

Er wordt een herkansingsronde gedanst tussen de twee eerste ronden,met uitzondering van: Formaties, Small Groups, 
Showdance, Discoshow en Synchro Dance, Jazz en Modern. 

4.2.9 General Look. 

Indien er voor een bepaalde categorie meer dan 1 en minder dan 8 deelnemers zijn, dan moet er een General Look gedanst 
worden. De bedoeling van een “General Look”is de deelnemers de kans te geven om tenminste twee keer te dansen en aan de 
juryleden een eerste indruk van het niveau van de categorie weer te geven. De “General Look” wordt niet beoordeeld door de 
juryleden, doch de juryleden dienen rond de vloer of op het podium te blijven. 

Uitzondering op deze regel: general look is niet voorzien voor Jazz, Modern en Showdance bij de solo en duo (poule systeem)! 
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4.2.10 Walk over. 

Indien er voor een bepaalde categorie slechts één deelnemer is, moet er een “Walk-over” gedanst worden voor de volledige 
tijdsduur zoals voorzien in de finale. 

Dit wil zeggen dat de deelnemer recht heeft op de maximum voorziene tijdsduur van definalevan deze categorie. Uiteraard moet 
de deelnemer wel de minimum voorziene tijdsduur dansen. 

“Walk-over” dansen is verplicht om de preselectie als geldig te laten meetellen, alsook om de promotie- en eventuele 
rangschikkingspunten te verkrijgen.  

De “Walk-over” wordt niet beoordeeld door de juryleden, doch de juryleden dienen rond de vloer of op het podium te blijven. De 
deelnemer wordt automatisch eerst geplaatstvoorzover de prestatie voldoet aan de normale eisen van de betrokken 
categorie/discipline.  

4.2.11 “Poule” systeem (Jazz & Modern). 

In de eerste ronde dansen alle deelnemers 1 minuut. De volledige groep wordt opgesplitst in twee deelgroepen of “poules”. Een 
eerste poule met de deelnemers met de meeste doorplaatsingen van de jury en een tweede poulemet deelnemers met de minste 
doorplaatsingen van de jury. In de tweede ronde danst elke deelnemer van elke poule zijn volledige choreo. Uit elke poule wordt 
een winnaar verkozen door de jury alsook een tweede en een derde plaats. Indien meer dan 12 deelnemers in een categorie, 
zal worden overgegaan naar 3 poules. Dit zal ter plaatse door de vloercommissarissen worden beslist.Er zal steeds naar worden 
gestreefd om een gelijk aantal deelnemers per poule te hebben. 

4.2.12 Pauzes. 

Regelmatige pauzes moeten voorzien worden (sanitaire-, drank- en eet pauzes voor de juryleden en officiële personen…). Deze 
mogen gecombineerd worden met prijsuitreikingen of met de verandering van “blokken”. 

4.2.13 Totale tijdsduur. 

Aanvang van de wedstrijden: 

- Indien er 2 (twee) modules worden georganiseerd zal de wedstrijd om 09.30u aanvangen. 

- Discowedstrijden en de wedstrijden jazz/ modern/ showdance vangen aan om 10.00u. 

De verantwoordelijke van het wedstrijdsecretariaat kan na overleg met de moderator werkgroep FDSFvzw beslissen dat, gelet 
op het groot aantal deelnames, de wedstrijd om 09.30u aanvangt. 

Er is geen verplicht einduur, toch is het gewenst rond 19.00u te eindigen. Voor Children liefst eindigen tegen 18.00u. Deuren 
moeten steeds 1 uur op voorhand open gaan (liefst 1u30’). 

- Hiphop/Clip wedstrijden vangen aan op zondag om 15.00uur en op zaterdag tussen 15.00 en 18.00 uur. 

4.3 Bekers en prijzen. 

Ieder zal zich houden aan het reglement, ook qua uitreiking van trofeeën. 

De bekers en de trofeeën zullen naargelang de behaalde plaatsen groter zijn. 

4.3.1 Disco wedstrijden. 

4.3.1.1 Bekers voor de preselecties 

Iedere winnaar van elke klasse zal een beker (met de vermelding: locatie van de wedstrijd, datum, behaalde plaats, 
dansdiscipline, categorie) ontvangen, evenzo voor de 2de plaats en de 3de plaats. Vanaf de 4deplaats wordt er niets overhandigd 
maar zal wel door de organisator vermeld worden. 

4.3.1.2 Bekers voor de Beker van België 

Solo’s, Duo’s en Trio’s: beker voor de eerste drie. 

Small Groups en Formaties: beker voor de finalisten. 

4.3.1.3 Bekers voor het Vlaams Kampioenschap 

Solo’s, Duo’s en Trio’s: beker voor de eerste drie. 

Small Groups en Formaties: beker voor de finalisten. 
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4.3.2 Wedstrijden HipHop en Clipdance en de wedstrijdenJazz, Modern en showdance.  

Op alle wedstrijden (Preselecties, BvB en VK), wordt er aan de winnaars een medaille gegeven. 

Alle finalistenontvangen een certificaat met de vermelding van het resultaat. Dit certificaat is ten laste van de organisator. 

4.3.3 Bekers en medailles voor de Belgische Kampioenen 

Per discipline ontvangt ieder Belgisch Kampioen een beker. 

Alle Belgische kampioenen solo, duo, trio,small group en formaties krijgen een medaille. 

De bekers en de medailles zijn ten laste van FDSF vzw. 

De bekers voor de Belgisch kampioenen worden in overleg met de penningmeester aangekocht. De gemiddelde prijs voor deze 
bekers mag niet méér bedragen dan 10€/incl. BTW en er wordt een aparte factuur gevraagd op naam van FDSFvzw. De 
organisator zorgt er ook voor dat de bekers op het BK aanwezig zijn. 

De certificaten worden door hetwedstrijdsecretariaat opgemaakt. 

Het logo van Buldo zal op alle certificaten en op de bekers van de Belgische kampioenen worden vermeld. Het logo van de 
organisator mag daarop niet vermeld worden. 

 

4.4 Uitslagen en prijsuitreiking. 

Details van uitslagen worden niet getoond. Ze zijn beschikbaar op de BULDO/UBPDM website. (of na de prijsuitreiking bij het 
wedstrijdsecretariaat) 

Gedurende de wedstrijd dienen de leerlingen zich te onthouden van elk contact met de jury alsook met het telbureel, om 
vroegtijdige uitslagen te bekomen. 

Van zodra de nummers van de finalisten bekend zijn, zal de organisator deze afroepen.  

De officiële personen en hun helpers mogen in geen geval finale-uitslagen, gehele of gedeeltelijke uitslagen meedelen aan 
eender wie, tenzij aan de organisator en / of presentator.  

Er zullen verschillende prijsuitreikingen gebeuren, dit onmiddellijk na de afhandeling van de verschillende blokken zoals deze 
gedefinieerd staan in dit wedstrijdreglement. 

Bij de prijsuitreiking, worden enkel de categorieën, plaatsen en namen van de deelnemers bekend gemaakt. Scholen, leraren of 
club namen worden nooit bekend gemaakt. 

 

4.5 Officiële personen nodig voor een wedstrijd 

Hoe de organisatie ook verloopt, er zal per module moeten betaald worden en per module is er een secretariaat, jury, 
vloercommissaris, scruteneer…. 

4.5.1 Juryleden. 

De technische kwalificatie van de juryleden wordt door BULDO/UBPDM georganiseerd. Examens en licenties worden door 
BULDO/UBPDM beheerd. Er zal steeds voorrang worden gegeven aan de juryleden, die de specifieke studiedagen hebben 
gevolgd. 

Aan alle juryleden zal een gedragscode worden bezorgd of uitgedeeld op de wedstrijd. 

De juryleden worden door het BULDO/UBPDM wedstrijdsecretariaat aangeduid zoals bepaald door het BULDO/UBPDM 
jureringsreglement. De lijst van de juryleden zal ten laatste één week op voorhand aan de organisator en het wedstrijdsecetariaat 
meegedeeld worden. 

Voor de discowedstrijden worden 10 juryleden uitgenodigd. 

Voor de wedstrijden clip/ hiphop en de wedstrijden jazz/ modern en showdance worden 5 juryleden uitgenodigd. 

Belgische juryleden worden door het BULDO/UBPDM wedstrijdsecretariaat bepaald tussen de jurylicentie houders. De 
organisatoren zullen, liefst voor het begin van het seizoen en ten laatste drie maanden vóór hun wedstrijd, het aantal buitenlandse 
juryleden dat ze wensen uit te nodigen, aan het BULDO/UBPDM wedstrijdsecretariaat meedelen. De organisatoren zorgen zelf 
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voor de uitnodigingen van de buitenlandse juryleden. Zodra de buitenlandse juryleden bevestigd hebben, moeten ze aan het 
BULDO/UBPDM wedstrijdsecretariaat meegedeeld worden. 

Ieder organisator mag meer juryleden vragen (of deze zelf aanduiden indien het de buitenlandse juryleden betreft). In ieder geval 
moeten alle juryleden in het bezit zijn van een geldige en erkende jurylicentie. De lijst van buitenlandse extra juryleden moet 
steeds aan het BULDO/UBPDM wedstrijdsecretariaat overgemaakt worden. 

Kandidaat Vip-juryleden kunnen worden voorgedragen tot uiterlijk 15 augustus van elk kalenderjaar. (Afwijkingen op deze datum 
kunnen uitzonderlijk worden toegestaan door de raad van bestuur van FDSFvzw) Hun kandidatuur dient vergezeld te zijn van 
een uitgebreide en gedocumenteerde Curriculum. Zij moeten aantonen wat ze gepresteerd hebben in de betreffende discipline. 
Vip-juryleden mogen geen bindingen hebben met Buldo/Ubpdm-leraren (lesgeven, familie enz.). Zij dienen volledig buiten het 
circuit te worden gezocht. De raad van bestuur van FDSFvzw beoordeelt autonoom over de ingestuurde kandidaturen. Na 
goedkeuring kan die persoon door de Buldo/Ubpdm-wedstrijdafgevaardigde aangeduid worden waar hij/zij kan jureren (dus niet 
automatisch op de wedstrijd van de aanvrager!). Een Vip-jurylid mag slechts éénmaal per seizoen jureren. 

Voor sancties ten overstaan vanjury en organisators dient een schriftelijke klacht te worden gericht aan de jury verantwoordelijke, 
de heer Dick Matthys, die zo snel mogelijk een beslissing neemt na de partijen te hebben gehoord. 

Juryleden dienen verplicht op de briefing door de Chairman aanwezig te zijn. De briefing gaat door 30 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd. 

Internationale juryleden:  

1. Voor de Beker van België: Juryvergoeding van 125€- wordt betaald door de organisator.  
De meerkost wordt vergoed door FDSF vzw. 

  Voorstel: voor disco 4 internationale juryleden, voor Hiphop, Clip, Modern en Jazz 2 internationale juryleden. 

  De Raad van Bestuur Buldo-FDSF vzw beslist wie en hoeveel buitenlandse juryleden gevraagd worden. Deze juryleden 
  worden voorgesteld door Dhr. Dick Matthys en zullen uit de IDO-jurylijst komen. 

2. Voor een gewone preselectie: 
Elke organisator mag een internationaal jurylid voorstellen, maar de vergoeding wordt integraal  betaald door de 
organisator.  

4.5.2 Chairman (voting). 

Voor alle onder de auspiciën van de FDSFvzw georganiseerde wedstrijden zal door de juryverantwoordelijkevan Buldo/Ubpdm 
een chairman benoemd worden. Zijn/haar taak is het toezicht houden op het naleven van het wedstrijdreglement. Zijn/haar naam 
zal aan de organisatoren en Dick Matthys op voorhand worden medegedeeld. De chairman kan diezelfde dag ook nog andere 
functies uitoefenen. 

Opdrachten: 

Toezicht houden op het naleven van het wedstrijdreglement door de officiële personen en door de deelnemers.  

Opmaken van het wedstrijdverslag en dit binnen de acht dagen na de wedstrijd bezorgen aan het 
wedstrijdsecretariaat(fdsf.secretariaat@gmail.com) en aan de verantwoordelijke FDSFvzw bij Buldo/Ubpdm, zijnde de Heer Dick 
Matthys (dick@matthys.be) 

Indien nodig, bij hoogdringendheid, de nodige beslissingen nemen voor de door dit reglement voorziene en niet voorziene 
gevallen. In ieder geval, mogen deze beslissingen nooit als systematische jurisprudentie beschouwd worden.  

Aan de wedstrijdcommissie rapporteren over de door dit reglement niet voorziene (betwistbare) gevallen die zich tijdens de 
wedstrijden voordeden. 

4.5.3 Telbureel en Scruteneers. 

Wordt door het wedstrijdsecretariaat in samenspraak met het secretariaat van Bel-al aangesteld. Indien er met meerdere 
dansvloeren wordt gewerkt, zullen er indien nodig meerdere Scrutineers worden voorzien. 

Het aantal scruteneers op de Beker van België jazz, modern en showdance wordt bepaald op 2. 

Het aantal scruteneers op de Beker van België hiphop en clipdance wordt bepaald op 2. 

Het aantal scruteneers op de Beker van België disco wordt bepaald op 3. 

o Moet(en) goedgekeurd zijn door de wedstrijdcommissie. Zie lijst in bijlage. 

mailto:fdsf.secretariaat@gmail.com
mailto:dick@matthys.be
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o Het Skating Systeem is het standaard gebruikte berekeningssysteem. Voor de met punten beoordeelde categorieën wordt 
het IDO 3D Systeem gebruikt.  

o Het mag manueel of met de computer berekend worden. 

4.5.4 Vloercommissaris (1 per dansvloer). 

Deze is verplicht voor iedere wedstrijd.Indien er met meerdere dansvloeren wordt gewerkt, moet er één vloercommissaris per 
dansvloer worden voorzien.  

Moet goedgekeurd zijn door de wedstrijdcommissie. Zie lijst in bijlage. 

Taken van de vloercommissaris: 

o Controle van het aantal deelnemers op de vloer; 

o Controle op het naleven van het wedstrijdreglement en bij inbreuk onmiddellijke melding aan de chairman. 

Bij afwezigheid van de aangestelde vloercommissaris moet de chairman, evt. in samenspraak met de aanwezige leden van de 
wedstrijdcommissie of afgevaardigde, zelf iemand aanduiden (liefst uit de voorgestelde groep).  

De organisator kan bij de wedstrijden clip/hiphop en de wedstrijden Jazz/Modern/Showdance zelf een vloercommissaris 
aanduiden. 

4.5.5 Wedstrijdsecretariaat 

Twee secretarissen op elke discowedstrijd, 

Voor HipHop en Jazz telkens één secretaris  

Er wordt een derde secretariaat voorzien voor de eerste discowedstrijd en een tweede voor de wedstrijd clip/hiphop en voor de 
eerste wedstrijd jazz/modern. Deze zal door FDSFvzw vergoed worden. 

 

4.6 Vereisten voor de wedstrijdorganisatie. 

4.6.1 Organisatie van een Beker van België Disco 

De Beker van België disco kan enkel worden toegekend aan een organisator die beschikt over een ruime sporthal. Er moet 
rekening gehouden te worden dat er op zo een evenement toch minstens 1000 à 1500 personen aanwezig zijn. 

4.6.2 Publiciteit. 

Organisatoren moeten steeds de melding “onder de auspiciën van de FDSFvzw” toevoegen op al hun publiciteit  

De melding van “Dance4Fans” (logo en tekst) moet ook op alle publiciteit verschijnen. 

Organisatoren zullen zorgen dat hun advertenties en affiches geen schade aan de FDSFvzw imago teweeg brengen. 

4.6.3 Uurrooster. 

Het uurrooster moet minstens 3 dagen voor de wedstrijd aan alle deelnemende scholen/verenigingen worden medegedeeld 
(mail, fax of andere communicatiemiddelen). Deze zal ook op de website van BULDO/UBPDM beschikbaar zijn. 

Hetuurrooster kan volgens de omstandigheden van de dag van de wedstrijd worden aangepast. 

4.6.4 Telbureel en scruteneers. 

Organisatoren moeten zorgen voor genoeg plaats, in de nabijheid van de wedstrijdleider, met direct zicht naar de dansvloer, 
waar ze door derden en lawaai niet gestoord kunnen worden. Er mag niemand achter het telbureel kunnen staan of langskomen. 

Het telbureel moet voorzien zijn van stroom en de nodige verlichting en moet op het podium opgesteld staan (best aan de kant 
van de presentator) 

4.6.5 Vloercommissaris. 

Wordt voor de discowedstrijden door hetwedstrijdsecretariaat aangesteld. 

De organisator kan bij de wedstrijden clip/hiphop en de wedstrijden Jazz/Modern/Showdance zelf een vloercommissaris 
aanduiden. 
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4.6.6 Chairman. 

Wordt door dewedstrijdafgevaardigde van Buldoaangesteld.  

4.6.7 Juryleden. 

Wordt door dewedstrijdafgevaardigde van Buldoaangesteld.  

4.6.8 Wedstrijdsecretariaat. 

De organisatoren moeten steeds een aantal medewerkers ten dienste van het wedstrijdsecretariaat stellen voor de duur van de 
volledige wedstrijd. Het aantal wordt door het wedstrijdsecretariaat bepaald en aan de organisatoren gecommuniceerd.  

Vanuit het secretariaat zal een duidelijke briefing gebeuren naar de personen die verantwoordelijk gesteld worden om de 
jurybriefjes af te halen.  

Organisatoren moeten zorgen voor genoeg plaats, stroom en verlichting, met zicht op de dansvloer.  
Het wedstrijdsecretariaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de deelnemers (let op voor de soms lange files…), en er mag 
geen ruimte voor dansers en toeschouwers zijn achter het wedstrijdsecretariaat en dit moet opgesteld zijn naast de scruteneer. 
Er moet een afbakening zijn van het wedstrijdsecretariaat en de toeschouwers, zodat deze niet op de tafels kunnen gaan zitten. 

4.6.9 Prijsuitreiking. 

Buiten de, door dit reglement verplichte voorziene bekers, mogen de organisatoren meer bekers of andere prijzen uitdelen. Doch 
is het de organisatoren gevraagd om niet te overdrijven en eventueel advies te vragen bij de werkgroep “Dagelijkse Beheer”. 
Ieder dient zich aan het wedstrijdreglement te houden ook wat betreft de uitreiking van trofeeën. 
Details van uitslagen worden niet getoond. Ze zijn beschikbaar op de BULDO/UBPDM website (of na de prijsuitreiking bij het 
wedstrijdsecretariaat). 

4.6.10 Verantwoordelijkheid tijdens de wedstrijd. 

De organiserende dansschool is tijdens het verloop van de gehele wedstrijd verantwoordelijk voor de netheid van de dansvloer, 
het op en afgaan van formaties en groepen, enz.… 

 

4.7 Andere activiteiten tijdens een wedstrijd 

Schoolwedstrijden of andere plaatselijke activiteiten zijn ten strengste verboden tijdens de periode van de FDSFvzw wedstrijden. 
(Dit kan wel voor de aanvang als de starttijd niet in het gedrang komt, of na de laatste prijsuitreiking). 

Demonstraties en workshops kunnen toegelaten worden na goedkeuring van het Buldo/Ubpdm-bestuur, op voorwaarde dat de 
tijdsduur niet in het gedrang wordt gebracht. 

 

4.8 Afschaffing of verplaatsing van een wedstrijd 

Indien een wedstrijd wordt afgeschaft, moeten de organisatoren zo vlug mogelijk het wedstrijdsecretariaat en alle betrokken 

officiële personen verwittigen. Indien mogelijk mag deze wedstrijd op een andere locatie en datum worden georganiseerd, dit 

na goedkeuring door de wedstrijdcommissie d.m.v. een vergadering of via “mailvoting”. 

Indien een wedstrijd van plaats zou wijzigen, moeten de organisatoren zo vlug mogelijk het wedstrijdsecretariaat en alle 
betrokken officiële personen verwittigen. 

Een wedstrijd mag eventueel verplaatst worden indien het op minder dan 20km afstand is van de oorspronkelijke plaats en 
tenminste tweemaanden op voorhand aan het FDSFvzw wedstrijdsecretariaat wordt gecommuniceerd. 

Abusieve afschaffingen of verplaatsingen van wedstrijden kunnen leiden tot weigering van organisatie voor het komende 
seizoen (de komende seizoenen). De wedstrijdcommissie zal de reden van afschaffing of verplaatsing analyseren en eventuele 
sancties nemen. 

 

4.9 Ontbinding van een dansschool of club 

Indien een dansschool of club ontbonden wordt tijdens het lopende dansseizoen gelden volgende regels: 
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Dansers (solo, duo, trio) kunnen niet meer onder de naam van de voormalige dansschool inschrijven. Zij dansen de overblijvende 
wedstrijden onder FDSFvzw. 

Small Groups en Formaties kunnen niet meer onder de naam van de voormalige dansschool inschrijven. 

Naam, choreografie en/of muziek van de Small Group en Formatie mogen niet meer worden gebruikt, tenzij met schriftelijke 
toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de ontbonden dansschool of club. 

Wanneer de schriftelijke toestemming werd bekomen, kunnen naam, choreo en/of muziek en de tot dan behaalde promotie- of 
rankingpunten behouden blijven. Indien geen schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers kan worden 
voorgelegd, worden de Small Groups en Formaties beschouwd als een nieuwe Small Group of Formatie. In dat geval 
herbeginnen zij als een nieuwe Small Group of Formatie bij de beginners. De tot dan behaalde promotie- of rankingpunten zijn 
dan niet meer geldig. 

 

4.10 Veiligheid 

De organisatoren dienen er op toe te zien dat er omwille van de veiligheid (vluchtwegen) geen hinderende voorwerpen (zoals 
sporttassen, koffers en dergelijke) in de danszaal staan of worden geplaatst door de deelnemers! 

 

4.11 Toegangsrechten 

Het toegangsrecht is 7 € per persoon voor de gewone wedstrijden en € 8,50 voor de Beker van België. De BULDO/UBPDM 
leden (en de geregistreerde partners), alsook alle officiële aangestelde personen, hebben gratis toegang tot alle FDSF 
wedstrijden. 

 

4.12 EHBO 

Iedere organisator moet voor een E.H.B.O. ploeg zorgen: Rode Kruis ploeg (of Dokter) met het nodige materiaal op een veilige 
en in afzonderlijke ruimte.  

Voor een hiphop wedstrijd min 2 personen. 

Op de discowedstrijden moeten minstens twee mensen aanwezig zijn van het Rode Kruis aangevuld door twee andere 

personen in het bezit van de nodige EHBO-licentie of door een dokter of door twee extra mensen van het Rode Kruis. 

De licentie van de hulpverleners moet duidelijk zichtbaar vermeld zijn op de persoon, zodat die onmiddellijk herkenbaar is voor 
de dansers. 
 
De chairman moet de nodige controle doen op de aanwezigheid van een EHBO-post (op disco-wedstrijden) of de 

aanwezigheid van een dokter of bekwame personen. 

 

Indien een inbreuk op dit reglement wordt vastgesteld zal deze in gebreke gestelde organisator het volgend seizoen geen 

wedstrijd mogen inrichten. 

Het wedstrijdsecretariaat zal statistieken van ongevallen, aard en aantallen bijhouden op basis van de gegevens van de EHBO 
ploeg. In ieder geval wordt dit zonder persoonlijke gegevens gedaan! 

Het EHBO team kan steeds een officiële deelnemerslijst op het secretariaat bekomen. 
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5 Hoofdstuk 5:Bijlagen. 
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5.0 Aansluitingsformulier. 

AANSLUITINGSFORMULIER SEIZOEN 2018-2019 

FORMULAIRE D’ADHESION SAISON 2018-2019 

VOOR DEELNAME AAN DISCO- & SHOWDANS & FORMATIE DANS - WEDSTRIJDEN. 

POUR PARTICIPATION AUX COMPETITIONS DISCO & SHOW DANSE & FORMATION 

Dit is een aansluitings-,verzekeringsblad en medisch attest voor deelname aan wedstrijden. 

Ceci est un formulaire d’adhésion, d’assurance et une attestation médicale pour participation aux compétitions. 

VERPLICHTE IN TE VULLEN GEGEVENS: (IN DRUKLETTERS A.U.B.) /REMPLIR: (EN LETTRES CAPITALES) 

Lid/Membre: Rijksregisternummer: ___________________________________________________ 

 
NAAM + VOORNAAM: 

NOM+ PRENOM  ___________________________________________________ 
ADRES  

ADRESSE   ___________________________________________________ 
POSTCODE+GEMEENTE 

CODE POSTAL+COMMUNE ___________________________________________________ 
GEBOORTE DATUM  

DATE DE NAISSANCE ___________/___________/____________________________ 

 Emailadres:  .                                                                                                     . 

Hij of zij is 

Il ou elle est 

Nederlandstalig 

Néerlandophone 

 Franstalig 

Francophone 

  Mannelijk 

Masculin 

 Vrouwelijk 

Féminin 

 

Ingeschreven door dansschool of club:   

Inscrit par l’école de danse ou club:  __________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

FEDERATIE / FEDERATION 

Betaald op 

Payé le 

 

_____/_____/_______ 

 

 

Contant 

Op rekening 

Naam ontvanger + handtekening 

Nom du récepteur+ Signature  

    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Ondergetekende, geneesheer 

Je soussigné, docteur en médecine   ___________________________________________________ 

Verklaart hiermee dat voor bovenvermeld lid medisch geen bezwaar bestaat sport te beoefenen én deel te nemen aan danssportwedstrijden. 

Déclare par la présente que le membre mentionné ci-dessus est médicalement apte à exercer un sport et à participer à des compétitions 

sportives de danse. 

Eventuele opmerkingen/ Remarques éventuelles: 

 Opgemaakt te / Fait à ______________________________ op / le ________________ 

Stempel en handtekening van de geneesheer. 

Cachet et signature du médecin. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
Voor deelname aan deze wedstrijden is een jaarlicentie vereist: 10,00 € voor de BULDO leden, 10€ voor de FreeDancers en 50€ voor 

de niet-BULDO leden per persoon. Gelieve dit bedrag en dit formulier aan het wedstrijdsecretariaat af te geven vóór aanvang van 

uw eerste danswedstrijd.  

Pour participer à ces compétitions, veuillez payer 10,00 € (UBPDM), 10€ (FreeDancers) ou 50 ,00 € (non UBPDM) par personne et 

remettre ce formulaire au secrétariat des compétitions avant le début de votre première compétition de danse.  

Door het inbrengen van het getekende aansluitingsformulier en het betalen van de jaarlijkse bijdrage, verklaart de deelnemer kennis 

van het FDSFvzw wedstrijdreglement te hebben genomen en dit wedstrijdreglement zonder voorbehoud te aanvaarden. 

En rentrant le formulaire d’enregistrement signé et en payant le montant annuel, le participant déclare avoir pris connaissance du 

règlement des compétitions de la FDSFvzw et de l’accepter sans restrictions. 

Hartelijk dank voor uw medewerking./Merci pour votre collaboration. 

Handtekening van de deelnemer:  Handtekening van de ouders (of voogd) voor de minderjarige deelnemers: 

Signature du participant:   Signature des parents (ou tuteurs) pour les participants mineurs: 
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5.1 Lijsten van de officiële personen. 

5.1.1 Lijst juryleden. 

Deze lijst wordt door het BULDO/UBPDMwedstrijdsecretariaat opgesteld en beheerd. 

5.1.2 Scrutineers. 

• Dhr. Eddy Arbyn 

• Dhr. Jody Desodt 

• Dhr. Diederik Van Durme 

• Mevr. Lies Vansteenkiste 

• Mevr. Joke Verfaille 

• Mevr. Saskia Ostyn 

5.1.3 Vloercommissarissen. 

Goedgekeurde vloercommissarissen: 

• Dhr. Koenraad Van Durme 

• Dhr. Tino Van de velde, Buldo dansleraar 

• Dhr. Francky Musschoot 

• Mevr. Reinilde Van Durme 

5.1.4 Penningmeester. 

Dhr. Jef Boudewijns, Buldo dansleraar. 

Rekening van de FDSFvzw: BE52 14306470 9209. 

5.1.5 Betalingen voor de aansluiting en te late afmeldingen zonder doktersattest 

Alle betalingen i.v.m. aansluiting of te late afmeldingen zonder doktersattest dienen uitsluitend op rekeningnummer 

BE90 0018 1793 8432op naam van Marijke Soetaert. Bij de betaling moet duidelijk als referentie meegegeven worden: 

FDSFvzw- verzekering en de naam van de danser ofdansschool. 

5.1.6 Wedstrijdsecretariaat. 

• Mevr. Marijke Soetaert 

• Dhr. Koenraad Van Durme 

• Mevr. Christa Verkooren 

• Mevr. Reinilde Van Durme 

• Dhr. Tino Van de velde, BULDO/UBPDM dansleraar; wedstrijdsecretariaat IDO. 
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5.2 Wedstrijdkalender en alle nuttige info. 

Te raadplegen via:  

• website: Buldo/UBPDM-FDSFvzw:http://www.buldo.be/fdsf 

 

 

• facebook: FDSFvzw-wedstrijden https://www.facebook.com/groups/342830945851871/ 

 

 

 

http://www.buldo.be/fdsf
https://www.facebook.com/groups/342830945851871/
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5.3 Rangschikkingspuntentabel. 

 

Behaalde plaats Aantal rangschikkingspunten 

1 25 

2 24 

3 23 

4 22 

5 21 

6 20 

7 19 

8 18 

9 17 

10 16 

11 15 

12 14 

13 13 

14 12 

15 11 

16 10 

17 9 

18 8 

19 7 

20 6 

21 5 

22 4 

23 3 

24 2 

25 en lager 1 
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5.4 Clips. 

Deze worden medegedeeld op de website van Buldo/Ubpdm. 
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5.5 Contactadressen. 

5.5.1 Officiële personen. 

Marijke Soetaert 
(Uitvoerend en Wedstrijdsecretariaat) 
Rodekruisplein, 24 
8520 Kuurne 
Tel.+32 468 32 96 68 
fdsf.secretariaat@gmail.com 

De Pelsmacker Jean-Pierre 
(Voorzitter Buldo/Ubpdm-FDSFvzw,  
IDO-verantwoordelijke) 
Dr.J. Vercouilliestraat, 6 A 
9090 Melle 
Tel. +32 9 230 94 33 
Gsm +32 495 21 19 34 
operaties.5418@pandora.be 

Van Durme Koenraad 
(Vloercommissaris) 
Rodekruisplein 24 
8520 Kuurne 
Tel.+32 494 48 03 88 
kvdieko@hotmail.com 

Dick Matthys 
(Bestuurslid Buldo-FDSF vzw, 
verantwoordelijke FDSF vzw) 
Doornstraat, 5 
8610 Kortemark 
 
Tel. +32 473 90 91 80 

Van de velde Tino (Vloercommissaris, 
Wedstrijdsecretariaat IDO) 
Peter Benoitlaan, 15 
3128 Tremelo 
gsm: +32 475 64 57 51 
tino.vandevelde@hotmail.com 

Jef Boudewijns 
(Penningmeester Buldo/Ubpdm - 
FDSFvzw) 
 

 

 

  

mailto:fdsf.secretariaat@gmail.com
mailto:operaties.5418@pandora.be
mailto:kvdieko@hotmail.com
mailto:tino.vandevelde@hotmail.com
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5.6 Vademecum voor de deelnemers. 

Deze korte samenvatting is niet volledig: het is een herhaling van de belangrijkste punten om een correct en rustig verloop van de 
wedstrijden toe te laten. In ieder geval zal bij een voorafgaande raadpleging van het wedstrijdreglement onaangename verrassingen 
worden vermeden.  

*** *** *** 

Vóór de wedstrijd. 

Vóór de allereerste deelname: 

• Het aansluitingsformulier (verkregen bij zijn (haar) leraar) volledig ingevulden de jaarlijkse bijdrage betaald hebben 14 dagen 
vóór de eerste inschrijving aan een wedstrijd. 

• Kennis nemen van het wedstrijdreglement dat momenteel van kracht is (beschikbaar via zijn (haar) leraar(lerares) of via 
www.buldo.be in de aan FDSFvzw gewijde bladzijden).  

In alle gevallen: 

• Zich 14 dagen voor de wedstrijd via zijn leraar in de juiste categorie(ën)laten inschrijven.  

• Uw inschrijving controleren op de website www.buldo.be\fdsfins, daarna naar FDSFvzw gaan en inschrijvingen. 

Indien iets niet klopt, direct uw leraar verwittigen en het secretariaat! 

• Indien aan het adres of andere contactgegevens iets wijzigt, gelieve dit zo spoedig mogelijk aan het wedstrijdsecretariaat mee te 
delen! 

• Zijn/haar rugnummer niet vergeten(indien al één in bezit).  

• Annulatie voor een wedstrijd: 

Men kan nog tot ZONDAG VOORAFGAAND AAN DE WEDSTRIJDDAG, zijnde één week voor de wedstrijd, afmelden. Indien 
men later afmeldt of niet afmeldt, is men het startgeld nog steeds verschuldigd en zal betaald worden op de eerstvolgende 
wedstrijd. Dit startgeld gaat dan naar de organisator van die vorige wedstrijd voor de al gemaakte onkosten. 

Indien bij een latere afmelding een danser een doktersbriefje - waarvan de datum uiterlijk de dag van de wedstrijd is - kan 
voorleggen, dient het startgeld niet betaald te worden. Doktersbriefjes met een latere datum worden als niet geldig beschouwd. 
Het originele doktersbriefje kan opgestuurd worden naar het FDSFvzw-wedstrijdsecretariaat of bezorgd worden door een andere 
danser.  

Afmelden kan enkel en alleen per mail op: fdsf.secretariaat@gmail.com 

De dag van de wedstrijd. 

• Bij aankomst, zich altijd aan het wedstrijdsecretariaat aanmelden om zijn (haar) aanwezigheid te melden en zijn (haar) deelname te 
bevestigen. Zijn (haar) badge overhandigen.  

• Bij aankomst, bij de allereerste deelname het rugnummer of rugnummers ( indien in meerdere disciplines wordt gedanst ) en badge 
bij het wedstrijdsecretariaat aanvragen  

• Bij aankomst, zijn (haar) CD overhandigen aan secretariaat (voor de deelnemers van de categorieën die op hun eigen muziek 
dansen).  

• Zijn (haar) rugnummer kennen (en onthouden!) en deze vooraan goed & duidelijk zichtbaar vasthaken. Er mag een supplementeer 
eigen gemaakt rugnummer in overeenstemming met het officiële rugnummer op de rug gedragen worden. 

• In wedstrijdkledij en in de zaal op tijd klaar staan (reglementair minimum 1 uur vóór de voorziene aanvangstijd van uw categorie) en 
de timing in functie van de voortgang van de wedstrijden in het oog houden, de uurrooster (steeds onder voorbehoud van 
veranderingen) kan men op de website te vinden (www.buldo.be).  

• Luisteren naar de aankondigingen van de omroeper of de projectie in het oog houden indien de rugnummers worden geprojecteerd 
en de zaal niet verlaten vóór het eind van uw finale of vóór uw uitschakeling.  

• Heb je je rugnummer niet horen afroepen: ga onmiddellijk voordat de laatste reeks van uw ronde gedanst wordt naar de 
vloercommissaris en doet heel duidelijk teken naar die persoon. 

• De installaties eerbiedigen (kleedkamers, toiletten, zaal...): netheid en orde.  

http://www.buldo.be/fdsfins
mailto:fdsf.secretariaat@gmail.com
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• Geen voorwerpen van waarde (GSM, portefeuille, sieraden...) in de kleedkamers achterlaten: deze steeds aan zijn (haar) 
begeleiders toevertrouwen.  

• Geen sporttassen, koffers of dergelijke in de zaal meenemen = obstakels! 

• In geen geval achter de jury, het telbureel, het wedstrijdsecretariaat of op het podium gaan zitten of op de tafels van het 
wedstrijdsecretariaat. 

• Bij het oplopen van een sportletsel, waarvoor medische behandeling zal vereist zijn, een aangifte sportongeval afhalen bij het 
wedstrijdsecretariaat. 

Op het einde van de wedstrijddag. 

• Eventueel zijn (haar) CD bij het wedstrijdsecretariaatafhalen. 

• Zijn (haar) eventuele promotie van categorie controleren (met het oog op de volgende inschrijvingen).  

• Niets vergeten in de kleedkamers of in de zaal en de lokalen in staat van netheid verlaten, zoals u ze zou willen vinden... 

 

Wij wensen u veel dansplezier en heel veel succes toe!  
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5.7 Vademecum voor de leraars. 

Deze korte samenvatting is niet volledig: het is een herhaling van de belangrijkste punten om een juist en rustig verloop van de 
wedstrijden toe te laten. In elk gevalzal hij een voorafgaande raadpleging van het wedstrijdreglement onaangename verrassingen 
worden vermeden. 

 

*** *** *** 

 

Vóór de wedstrijd. 

Vóór de allereerste deelname: 

• De kandidaten informeren over het verloop van de wedstrijden, in het bijzonder door hen het “deelnemers kleine samenvatting” 
document te overhandigen en door hen toe te laten om het momenteel van kracht zijnde wedstrijdreglement te raadplegen.  

• Het volledig ingevuldaansluitingsformuliermoet ten laatste14 dagen voor de wedstrijd naar het 
wedstrijdsecretariaat toegestuurd worden,zodat het secretariaat de nodige verwerkingen kan doen.  

• De betaling van de jaarlijkse bijdragedient contant betaald te worden op de wedstrijd zelf ( in een gesloten omslag vermeldend het 
aantal waarvoor betaald wordt ) 

• Indien het medisch attest niet is ingevuld, mag het aansluitingsformulier niet aanvaard worden, daar de inschrijving niet zal worden 
gevalideerd. 

• De wedstrijdkalender bekendmaken of verspreiden en eventueel de wegbeschrijving naar de plaatsen van de wedstrijden ter 
beschikking van de deelnemers te stellen.  

In alle gevallen: 

• De inschrijvingen14 dagen voor de wedstrijd naar het wedstrijdsecretariaat toesturen. 

• Uurroosters zijn 3 dagen vóór de wedstrijd op de BULDO/UBPDM website te vinden. 

• Onderrichtingen voor de lijsten van de groepen: 

o Bij het begin van het seizoen of voor een eerste deelname van ‘een gekende groep’ moet men een basislijst van de 
samenstelling van de groep doorgeven aan het fdsf-secretariaat. Deze lijst moet ten laatste 14 dagen voor de eerste 
deelname bezorgd worden. 

o Voor nieuwe groepen moet de basislijst onmiddellijk ingediend worden samen met de inschrijving! 

o Op deze lijst moeten naam, voornaam en geboortedatum van ALLE DANSERS heel duidelijk vermeld staan. Daarbij moet 
vermeld worden wie ‘vaste danser‘ is en wie ‘reserve‘ is. 

o   Toevoegen en/of verwijderen van basisdansers dienen minstens 7 dagen voor deelname aan het secretariaat worden 
gemeld. 

o    Wijziging van de opstelling moet onmiddellijk aan het secretariaat gemeld worden bij aankomst op de wedstrijd. 

o    Het wedstrijdsecretariaat drukt de lijsten van de deelnemende groepen aan de wedstrijd uit. 

 

De dag van de wedstrijd. 

• Zijn (haar) aanwezigheid en zijn (haar) vertrek bij hetwedstrijdsecretariaat melden, zelfs als een andere vertegenwoordiger aanwezig 
is.  

 

Na de wedstrijd. 

• Op de uiterste inschrijvingsdatum voor de volgende wedstrijd wijzen.  

 

Wij wensen u veel succes!  
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5.8 FDSFvzwWedstrijd verslag. 

Algemene gegevens en controles. 

Datum:  Organisator:  

Scrutineer(s):  Vloercommissaris(sen):  

Wedstrijd secretaris:  Plaats:  

Adres:  Gemeente:  

Vloer breedte x lengte  Aantal vloeren:  

Juryleden. 

 JUDGES names COUNTRY REMARKS 

A    

B    

C    

D    

E    

F    

Punten te controleren en opmerkingen. 

Uurrooster:  

Kleedkamers:  

Toiletten:  

Dranken en eten:  

Flauwgevallen:  

Gekwetst:  

  

Diversen opmerkingen. 

Naam Opmerkingen 

  

  

Handtekeningen van de officiële personen. 

Scrutineer 

Naam + handtekening(en) 

Vloercommissaris 

 naam + handtekening(en) 

Wedstrijdsecretaris 

naam + handtekening 
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5.9 Voorschriften voor de organisatoren. 

5.9.1 Organisatie bijdrage + SABAM rechten. 

Voor ieder organisatie zal de organisator een organisatiebijdrage aan de FDSFvzw betalen zoals in volgende tabel bepaald: 

Type organisatie Organisatie 
bijdrage 

Nationaal kampioenschap (alle categorieën) 200,00€ 

Landelijk kampioenschap (alle categorieën) 170,00€ 

Officiële preselectie 150,00€ 

Preselectie beperkte programma (samen met prof wedstrijden) 20,00€ 

Andere wedstrijden - nationale gesloten wedstrijden 40,00€ 

Andere wedstrijden - open wedstrijden 60,00€ 

 

Tevens dient er voor elke wedstrijd SABAM rechten te worden betaald (voor details en tarieven neem contact op met onze 
voorzitter, Dhr. J-P De Pelsmacker. 

De organisatiebijdrage + SABAM dient betaald te worden op de rekening van FDSFvzw met als referentie “Organisatie + Naam 
+ datum” (voorbeeld: “Organisatie wedstrijd 01/01/2017”). 

De betaling geschiedt onmiddellijk nadat de wedstrijdkalender officieel werd goedgekeurd, gepubliceerd werd op de 
websiteen de penningmeester de gelden opvraagt. 

5.9.2 Vergoedingen. 

Belgische juryleden, scrutineers, vloercommissaris(sen) en de verantwoordelijken van het wedstrijdsecretariaat krijgen elk 
minimum 125,00€ per module door de organisator betaald.3de persoon van het secretariaat op de 1ste discowedstrijd en 2de 
persoon op de 1ste wedstrijd clip/ hiphop en 1ste wedstrijd jazz/ modern en showdance wordt door FDSFvzw vergoed. 

Vergoeding voor VIP/buitenlandse juryleden is in principe 125€ of te regelen tussen de organisatoren en de VIP/buitenlandse 
juryleden. 

De organisatoren zullen voor voldoende drank en eten zorgen voor alle officiële personen, alsook voor de helpers van het 
wedstrijdsecretariaat. 

5.9.3 Organisatie toekenning. 

Indien door de wedstrijdcommissie zo besloten wordt of door de kandidaat gevraagd, zullen nieuwe kandidaat organisatoren 
bijstand krijgen van een daarvoor speciaal aangesteld ervaren persoon. 

Kandidaat organisatoren moeten hun voorstel van datum (liefst twee of drie datums voorzien) bij het wedstrijdsecretariaat 
binnenbrengen liefst één maand vóór de halfjaarlijkse vergadering van het begin van het jaar x-1 (= 1 jaar op voorhand). De 
definitieve wedstrijdkalender wordt door de wedstrijdcommissie bepaald gedurende de halfjaarlijkse vergadering van juni jaar x-
1. Men zal proberen voorrang te geven aan organisatoren die een zaal lang op voorhand moeten huren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FDSFvzw  -  (BULDO-Ubpdm) 

Wedstrijd reglement Federatie Disco, Show en Freestyle 
Seizoen 2018 – 2019. 

 Door de Raad van Bestuur goedgekeurd volgens het voorstel van de Alg. Vergaderingjuni 2018 te Wetteren. 
Definitieve goedkeuring op 21.06.2018. 

Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. 

 

Bladzijde 54 van 57 

 

Inhoud 
Over dit reglement: .............................................................................................................................................................................................. 2 

Versies beheer. ................................................................................................................................................................................................... 2 

1 Hoofdstuk 1: FDSFvzw werking ............................................................................................................................................................. 4 

1.1 Over dit reglement. ......................................................................................................................................................................... 4 
1.1.1 Conventies. ............................................................................................................................................................................... 4 
1.1.2 Woordenlijst. .............................................................................................................................................................................. 4 
1.1.3 Bevoegdheidbereik en overkoepelend orgaan. ......................................................................................................................... 4 
1.1.4 Geldigheidsduur van dit reglement. ........................................................................................................................................... 4 
1.1.5 Voorrang van de verschillende versies. .................................................................................................................................... 4 
1.1.6 Geschillen en onvoorziene omstandigheden. ........................................................................................................................... 4 
1.1.7 Jurisprudentie. ........................................................................................................................................................................... 5 
1.1.8 Bestendigheid, voorstellen van wijzigingen, jaarlijkse herziening. ............................................................................................ 5 
1.1.9 Verspreiding en ter beschikking stellen. .................................................................................................................................... 5 

1.2 Wedstrijdcommissie. ....................................................................................................................................................................... 6 
1.2.1 Samenstelling. ........................................................................................................................................................................... 6 
1.2.2 Vergaderingen. .......................................................................................................................................................................... 6 
1.2.3 Opdrachten. ............................................................................................................................................................................... 6 
1.2.4 Bevoegdheden en beslissingen. ............................................................................................................................................... 6 

1.3 Werkgroep(en). ............................................................................................................................................................................... 6 
1.3.1 Algemeenheden. ....................................................................................................................................................................... 6 
1.3.2 Werkgroep “Dagelijkse beheer”. ................................................................................................................................................ 7 
1.3.3 Werkgroep “FDSFvzw”. ............................................................................................................................................................. 7 
1.3.4 Werkgroep “ Integriteit “ ............................................................................................................................................................. 8 

1.4 Wedstrijdsecretariaat. ..................................................................................................................................................................... 8 
1.4.1 Opdrachten: (niet limitatieve lijst): ............................................................................................................................................. 8 
2 Hoofdstuk 2: Deelnemers. ...................................................................................................................................................................... 9 

2.1 Deelnemers statuut definities. ........................................................................................................................................................ 9 
2.2 Registratie, bijdrage, belangenconflicten, verantwoordelijkheden en gedrag. ............................................................................... 9 

2.2.1 Aansluitingsformulier en jaarlijkse bijdrage. .............................................................................................................................. 9 
2.2.2 Belangenconflicten. ................................................................................................................................................................... 9 
2.2.3 Verantwoordelijkheden. ............................................................................................................................................................. 9 
2.2.4 Deelnemersgedrag. ................................................................................................................................................................... 9 
2.2.5 Gedragscode voor leraren, trainers en begeleiders. ............................................................................................................... 10 

2.3 Anti-doping. .................................................................................................................................................................................. 10 
2.4 Rugnummers en badges. ............................................................................................................................................................. 10 

2.4.1 Rugnummers. .......................................................................................................................................................................... 10 
2.4.2 Badges .................................................................................................................................................................................... 10 

2.5 Deelname aan de wedstrijden. ..................................................................................................................................................... 11 
2.5.1 Geschillen met deelnemers. .................................................................................................................................................... 11 
2.5.2 Inschrijvingen aan de wedstrijden. .......................................................................................................................................... 11 
2.5.3 De inschrijving: praktische richtlijnen ...................................................................................................................................... 11 
2.5.4 Aanmelden op de wedstrijden. ................................................................................................................................................ 12 
2.5.5 Afmelden op de wedstrijden. ................................................................................................................................................... 12 
2.5.6 Validatie van deelname. .......................................................................................................................................................... 12 
2.5.7 Mutaties dansers ..................................................................................................................................................................... 12 

2.6 Deelname in het buitenland. ......................................................................................................................................................... 12 
2.6.1 Niet IDO wedstrijden. .............................................................................................................................................................. 12 
2.6.2 Officiële IDOwedstrijden. ......................................................................................................................................................... 13 

2.7 Diversen. ...................................................................................................................................................................................... 13 
2.7.1 Sponsoring van deelnemers. ................................................................................................................................................... 13 
2.7.2 Het is ten strengste verboden: ................................................................................................................................................ 13 
2.7.3 Foto’s. ...................................................................................................................................................................................... 14 



FDSFvzw  -  (BULDO-Ubpdm) 

Wedstrijd reglement Federatie Disco, Show en Freestyle 
Seizoen 2018 – 2019. 

 Door de Raad van Bestuur goedgekeurd volgens het voorstel van de Alg. Vergaderingjuni 2018 te Wetteren. 
Definitieve goedkeuring op 21.06.2018. 

Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. 

 

Bladzijde 55 van 57 

2.8 Klachten. ....................................................................................................................................................................................... 14 
2.9 Dansers en bijkomende functies. ................................................................................................................................................. 14 
2.10 Verplicht gebruik van de kleedkamers. ......................................................................................................................................... 14 
2.11 Warnings, schorsing en diskwalificaties. ...................................................................................................................................... 14 

2.11.1 Gevolg voor de deelnemers: ................................................................................................................................................... 14 
3 Hoofdstuk 3: Wedstrijd struktuur. ......................................................................................................................................................... 15 

3.1 Disciplines, categorieën en klassen. ............................................................................................................................................ 15 
3.2 De leeftijdsverdelingen. ................................................................................................................................................................ 16 
3.3 Karakteristieken van de disciplines. Algemeenheden. ................................................................................................................. 16 

3.3.1 Wedstrijdkledij. ........................................................................................................................................................................ 16 
3.3.2 Deelname aan de verkeerde categorie of discipline. .............................................................................................................. 17 
3.3.3 Rekwisieten. ............................................................................................................................................................................ 17 
3.3.4 Lifts,acrobatische figuren en gevaarlijke bewegingen of figuren. ............................................................................................ 17 

3.4 Karakteristieken van de verschillende disciplines. Bijzonderheden. ............................................................................................ 18 
3.4.1 Voorafgaande opmerkingen: ................................................................................................................................................... 18 
3.4.2 Solo’s. ...................................................................................................................................................................................... 18 
3.4.3 Duo’s en paren. ....................................................................................................................................................................... 18 
3.4.4 Trio’s (voorlopig enkel in HipHop). .......................................................................................................................................... 18 
3.4.5 Geslacht. ................................................................................................................................................................................. 18 
3.4.6 Verandering van partner. ......................................................................................................................................................... 18 

3.4.7 Small Groups. ............................................................................................................................................................................... 19 
3.4.8 Formaties. ..................................................................................................................................................................................... 19 
3.5 De verschillende disciplines. ........................................................................................................................................................ 20 

3.5.1 Discipline Disco Dance. ........................................................................................................................................................... 20 
3.5.2 Discipline Hip Hop. .................................................................................................................................................................. 20 
3.5.3 Discipline Start2Dance. ........................................................................................................................................................... 20 
3.5.4 Discipline Hip Hop – Battle ...................................................................................................................................................... 21 
3.5.5 Discipline Clipdance (Dance4Fans). ....................................................................................................................................... 21 
3.5.6 Discipline Breakdance. ............................................................................................................................................................ 21 
3.5.7 Discipline Formaties Andere Dansvormen. ............................................................................................................................. 21 
3.5.8 Discipline Argentijnse Tango. .................................................................................................................................................. 22 
3.5.9 Discipline Salsa. ...................................................................................................................................................................... 22 
3.5.10 Discipline Swing. ..................................................................................................................................................................... 22 
3.5.11 Discipline Street Dance Show. (was Disco Show) .................................................................................................................. 22 
3.5.12 Discipline Showdance. ............................................................................................................................................................ 22 
3.5.13 Discipline Synchro Dance. ...................................................................................................................................................... 22 
3.5.14 Discipline Disco Freestyle. (enkel voor Juniors en Adults) ...................................................................................................... 22 
3.5.15 Discipline Jazz dans. ............................................................................................................................................................... 22 
3.5.16 Discipline Modern .................................................................................................................................................................... 24 

3.6 Muziek. ......................................................................................................................................................................................... 25 
3.6.1 Tempi. ..................................................................................................................................................................................... 26 
3.6.2 Vereiste voor de geluidsdragers voor eigen muziek. .............................................................................................................. 26 
3.6.3 Geluidsnormen. ....................................................................................................................................................................... 27 

3.7 Promotiepunten, promotierangschikking en titels ......................................................................................................................... 27 
3.7.1 Promotiepunten. ...................................................................................................................................................................... 27 
3.7.2 Rangschikking: systeem. ......................................................................................................................................................... 28 
3.7.3 Kampioenschappen. ................................................................................................................................................................ 29 
4 Hoofdstuk 4: Wedstrijd organisatie. ...................................................................................................................................................... 31 

4.1 Organisator registratie. ................................................................................................................................................................. 31 
4.2 Technische gegevens voor de wedstrijden. ................................................................................................................................. 31 

4.2.1 Dansvloer– afmetingen. .......................................................................................................................................................... 31 
4.2.2 Bezetting van de dansvloer. .................................................................................................................................................... 33 
4.2.3 Muziekinstallatie. ..................................................................................................................................................................... 33 
4.2.4 Tijdsduur van de reeksen per ronde. ....................................................................................................................................... 34 
4.2.5 Wedstrijdverloop. ..................................................................................................................................................................... 35 
4.2.6 De verschillende blokken (zie ook bijlage 5.5 voor een duidelijker overzicht). ........................................................................ 35 
4.2.7 Voorronden. ............................................................................................................................................................................. 35 
4.2.8 Herkansing. ............................................................................................................................................................................. 35 



FDSFvzw  -  (BULDO-Ubpdm) 

Wedstrijd reglement Federatie Disco, Show en Freestyle 
Seizoen 2018 – 2019. 

 Door de Raad van Bestuur goedgekeurd volgens het voorstel van de Alg. Vergaderingjuni 2018 te Wetteren. 
Definitieve goedkeuring op 21.06.2018. 

Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. 

 

Bladzijde 56 van 57 

4.2.9 General Look. .......................................................................................................................................................................... 35 
4.2.10 Walk over. ............................................................................................................................................................................... 36 
4.2.11 “Poule” systeem (Jazz & Modern). .......................................................................................................................................... 36 
4.2.12 Pauzes. ................................................................................................................................................................................... 36 
4.2.13 Totale tijdsduur. ....................................................................................................................................................................... 36 

4.3 Bekers en prijzen. ......................................................................................................................................................................... 36 
4.3.1 Disco wedstrijden. ................................................................................................................................................................... 36 
4.3.2 Wedstrijden HipHop en Clipdance en de wedstrijdenJazz, Modern en showdance. .............................................................. 37 
4.3.3 Bekers en medailles voor de Belgische Kampioenen ............................................................................................................. 37 

4.4 Uitslagen en prijsuitreiking. ........................................................................................................................................................... 37 
4.5 Officiële personen nodig voor een wedstrijd ................................................................................................................................. 37 

4.5.1 Juryleden. ................................................................................................................................................................................ 37 
4.5.2 Chairman (voting). ................................................................................................................................................................... 38 
 Opdrachten: ............................................................................................................................................................................. 38 
4.5.3 Telbureel en Scruteneers. ....................................................................................................................................................... 38 
4.5.4 Vloercommissaris (1 per dansvloer). ....................................................................................................................................... 39 
4.5.5 Wedstrijdsecretariaat ............................................................................................................................................................... 39 

4.6 Vereisten voor de wedstrijdorganisatie. ........................................................................................................................................ 39 
4.6.1 Organisatie van een Beker van België Disco .......................................................................................................................... 39 
4.6.2 Publiciteit. ................................................................................................................................................................................ 39 
4.6.3 Uurrooster. .............................................................................................................................................................................. 39 
4.6.4 Telbureel en scruteneers. ........................................................................................................................................................ 39 
4.6.5 Vloercommissaris. ................................................................................................................................................................... 39 
4.6.6 Chairman. ................................................................................................................................................................................ 40 
4.6.7 Juryleden. ................................................................................................................................................................................ 40 
4.6.8 Wedstrijdsecretariaat. .............................................................................................................................................................. 40 
4.6.9 Prijsuitreiking. .......................................................................................................................................................................... 40 
4.6.10 Verantwoordelijkheid tijdens de wedstrijd. .............................................................................................................................. 40 

4.7 Andere activiteiten tijdens een wedstrijd ...................................................................................................................................... 40 
4.8 Afschaffing of verplaatsing van een wedstrijd .............................................................................................................................. 40 
4.9 Ontbinding van een dansschool of club ........................................................................................................................................ 40 
4.10 Veiligheid ...................................................................................................................................................................................... 41 
4.11 Toegangsrechten .......................................................................................................................................................................... 41 
4.12 EHBO ........................................................................................................................................................................................... 41 
Het EHBO team kan steeds een officiële deelnemerslijst op het secretariaat bekomen. ............................................................................. 41 

5 Hoofdstuk 5:Bijlagen............................................................................................................................................................................. 42 

5.0 Aansluitingsformulier. ................................................................................................................................................................... 43 
5.1 Lijsten van de officiële personen. ................................................................................................................................................. 44 

5.1.1 Lijst juryleden. ......................................................................................................................................................................... 44 
5.1.2 Scrutineers. ............................................................................................................................................................................. 44 
5.1.3 Vloercommissarissen. ............................................................................................................................................................. 44 
5.1.4 Penningmeester. ..................................................................................................................................................................... 44 
5.1.5 Betalingen voor de aansluiting en te late afmeldingen zonder doktersattest .......................................................................... 44 
5.1.6 Wedstrijdsecretariaat. .............................................................................................................................................................. 44 

5.2 Wedstrijdkalender en alle nuttige info. .......................................................................................................................................... 45 
Te raadplegen via: ......................................................................................................................................................................................... 45 
5.3 Rangschikkingspuntentabel. ......................................................................................................................................................... 46 
5.4 Clips. ............................................................................................................................................................................................. 47 
Deze worden medegedeeld op de website van Buldo/Ubpdm. ..................................................................................................................... 47 
5.5 Contactadressen. ......................................................................................................................................................................... 48 

5.5.1 Officiële personen. .................................................................................................................................................................. 48 
5.6 Vademecum voor de deelnemers. ................................................................................................................................................ 49 
5.7 Vademecum voor de leraars. ....................................................................................................................................................... 51 
5.8 FDSFvzwWedstrijd verslag. ......................................................................................................................................................... 52 
5.9 Voorschriften voor de organisatoren. ........................................................................................................................................... 53 

5.9.1 Organisatie bijdrage + SABAM rechten. ................................................................................................................................. 53 
5.9.2 Vergoedingen. ......................................................................................................................................................................... 53 
5.9.3 Organisatie toekenning. .......................................................................................................................................................... 53 
 



FDSFvzw  -  (BULDO-Ubpdm) 

Wedstrijd reglement Federatie Disco, Show en Freestyle 
Seizoen 2018 – 2019. 

 Door de Raad van Bestuur goedgekeurd volgens het voorstel van de Alg. Vergaderingjuni 2018 te Wetteren. 
Definitieve goedkeuring op 21.06.2018. 

Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. 

 

Bladzijde 57 van 57 

 


