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CONTACTEN 
 

 

BDSF 
 
Maatschappelijke zetel: 
Boechoutlaan 9 – 1020 Brussel 
 
Nationaal Secretariaat: 
Kempenlaan 27 – 2300 Turnhout 
+32 (0)14 61 19 37 
E-mail: office@bdsf.be 

 

DSV 
 
Maatschappelijke zetel en Secretariaat: 
Kempenlaan 27 – 2300 Turnhout 
+32 (0)14 61 19 37 
E-mail: info@danssportvlaanderen.be  
 
 
Dit reglement bevatten regels met betrekking tot de Ranking voor Nationale wedstrijden onder 
de auspiciën van de Belgische Danssport Federatie (BDSF). 
 
Daar waar de leden (Clubs, sportdansers, Officials) verbonden aan DSV onderworpen zijn aan de 
regels van DSV, zijn de leden verbonden aan FWBDS onderworpen aan de regels van FWBDS. 
 
Alle klachten, bedenkingen en vragen, van aangesloten Clubs, Sportdansers en Officials bij, één 
van beide Vleugels, dienen gericht te worden aan het secretariaat van de Vleugel waarbij men is 
aangesloten. 
Het aangeschreven secretariaat draagt de correspondentie die onder de bevoegdheid van BDSF 
valt rechtstreeks over naar BDSF-Office. Het antwoord zal vanuit Office verzonden worden naar 
de Club, Sportdanser of Official, met de vleugels in kopie. 
 
Het schrijven van een aangesloten Club moet ondertekend zijn door de voorzitter en secretaris 
van de desbetreffende club. Zo niet zal dit schrijven als onontvankelijk beschouwd worden. 
 

  

mailto:office@bdsf.be
mailto:info@danssportvlaanderen.be
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1. WDSF-wedstrijden. 
 

1.1. WDSF E-Card. 
 

a) Alle dansers die wensen deel te nemen aan een WDSF-wedstrijd moeten in het bezit zijn van 
een WDSF E-Card. 

b) De danser moet geregistreerd zijn bij een BDSF Vleugel, DSV of FWBDS en nationaal 
wedstrijdlicentie hebben aangevraagd en in orde zijn met de alle betalingen. 

c) De aanvraag voor een WDSF E-Card dient te gebeuren via de WDSF-website: 
https://ecards.worlddancesport.org/  

d) Wedstrijddansers die al een geldig WDSF E-Card bezitten moeten voor 1 oktober van het 
lopende dansseizoen voldoen aan de nodige betalingen van lidmaatschap bij een van de 
vleugels en de BDSF-wedstrijdlicentie. 

e) Bij niet tijdige betaling van lidmaatschap bij een van de vleugels, zal de WDSF E-Card 
geblokkeerd worden. Na betaling zal de E-Card terug op “Actief” worden gezet. 

 
Meer info over de E-Card op de Danssport Vlaanderen website.  

 
1.2. Inschrijven voor WDSF-wedstrijden. 
 

a) Inschrijvingen voor een WDSF-wedstrijd mogen rechtstreeks gebeuren via een 
inschrijvingslink van de organisator. De dansers moeten via hun club de vleugel in kennis 
stellen. 
Via volgende link, “formulier buitenlandswedstrijden” kan men de DSV hiervan in kennis 
stellen. Dit formulier kan men ook gebruiken voor andere buitenlands wedstrijden zoals 
NADB. 

b) Inschrijvingen voor WDSF-Kampioenschappen en WDSF-Cups moeten verlopen via de 
vleugel waar men is aangesloten. De vleugel zorgt voor de verder afhandeling met BDSF, 
office@bdsf.be . 

 
 

2. Uitzendingen naar WDSF WK en EK-wedstrijden. 
 

2.1. Definitie. 
 
De aanwijzing voor uitzending van wedstrijdpaar(en), om België te vertegenwoordigen, op WDSF-
Kampioenschappen en/of Cupwedstrijden, zal gebeuren op basis van het resultaat van het 
Belgisch Kampioenschap en het ranking systeem dat hiervoor in voege is. 
 

2.2. Algemene regels voor uitzending. 
 

a) Om België te kunnen vertegenwoordigen, mag een danssporter in de laatste 355 dagen geen 
ander land hebben vertegenwoordigd in een WDSF-Kampioenschap en/of Cupwedstrijd en 
andere open wedstrijden (WDSF Competition Rules, D2 – 2.2.3.). 

b) Uitsluitend wedstrijdparen waarvan minstens één van beide danspartners de Belgische 
nationaliteit bezit, kunnen in aanmerking komen voor uitzending. 

https://ecards.worlddancesport.org/
https://www.danssportvlaanderen.be/competitie/internationale-wedstrijden/wdsf-wedstrijden
https://www.danssportvlaanderen.be/competitie/standard-en-latin/internationale-wedstrijden-en-congressen/inschrijvingsformulier-buitenlandse-wedstrijden
mailto:office@bdsf.be
file:///C:/Users/Rumo/Downloads/WDSF%20Competition%20Rules%20-%20Updated%20after%202021%20EGM%20-%20080821%20(12).pdf


5 
 

c) Inschrijvingen voor deze WDSF-wedstrijden gebeuren via het secretariaat van de vleugel. 

De vleugel zorgt voor de verder afhandeling met BDSF, office@bdsf.be . 

d) Uitnodigingen voor deze WDSF-wedstrijden zijn niet overdraagbaar. 

e) Als een wedstrijdpaar tijdens de WDSF-wedstrijd gediskwalificeerd wordt, kan BDSF de 

gemaakte kosten verhalen bij het desbetreffende wedstrijdpaar. 

f) Als een danspaar de uitnodiging heeft aanvaard en zijn afspraken niet naleeft of annuleert 

kunnen eventuele onkosten aangerekend worden, o.a. vooraf betaalde hotelreservaties. 

g) De reiskosten en hotelkosten, zijn voor rekening van de dansers. Tenzij de organisatie hier 

voor tussen komt. 

 

2.3. Voorwaarden van aanwijzing. 
 

a) Om uitgezonden te worden, dient men in de hoogste reeks van BDSF te dansen. 
b) De aanduiding van de paren verloopt volgens de voorwaarden van de nominatie- en 

vergoeding volgorde en voorwaarden. 
c) Bij gelijke stand tussen de wedstrijdparen zal de laatste onderlinge uitslag tijdens een 

nationale ranking wedstrijd doorslaggevend zijn. 
d) De volgorde op de ranking-tabel is bepalend, ongeacht het aantal ranking wedstrijden 

waaraan het danspaar heeft deelgenomen. 
e) Om te kunnen deelnemen aan een WDSF-Kampioenschap moet een wedstrijdpaar aan alle 

betalingsverplichtingen aan de respectievelijk vleugel voldaan hebben. 
 

2.4. Weigering van de uitnodiging. 
 
Als aangewezen wedstrijdparen de uitnodiging niet aanvaarden, wordt deze uitnodiging 
overgedragen naar het volgende paar volgens de voorwaarden van de nominatie- en vergoeding 
volgorde en voorwaarden. 
 

2.5. Aantal geselecteerd dansparen per type WDSF-kampioenschap. 
 

Categorie 
Wereld Kampioenschap Europees Kampioenschap 

Standard Latin 10 Dans Standard Latin 10 Dans 

Junior II    2 2 1 

Youth 2 2 1 2 2 1 

Under 21    OPEN OPEN OPEN 

Adult 2 2 1 2 2 1 

Senior I    OPEN OPEN OPEN 

Senior II    OPEN OPEN OPEN 

Senior III    OPEN OPEN OPEN 

Senior IV    OPEN OPEN OPEN 

Formatie 2 2  2 2  

Show Dance    2 2  

PD OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN 

 

mailto:office@bdsf.be
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2.6. Uitnodiging voor WK en EK. 
 

a) BDSF Office stuurt een uitnodiging naar de Vleugels met een lijst van wedstrijdparen die in 
aanmerking komen. De uitgenodigde wedstrijdparen dienen binnen de vermelde data te 
antwoorden of zij de uitzending al wel of niet accepteren, i.v.m. eventuele aanwijzing van 
andere wedstrijdparen. 

b) De aanwijzing zal 3 maanden voor de betreffende wedstrijd gebeuren op basis van de 
ranking-gegevens op dat tijdstip. 

 

2.7. Vergoeding. 
 

a)  Voor bepaalde uitzendingen stelt BDSF een vergoeding ter beschikking, conform de door 
het BDSF-Bestuursorgaan goedgekeurde bedragen. 

b) De vergoedingen worden jaarlijks door het BDSF-bestuursorgaan vastgesteld. 
c) Ieder danspaar dat door de BDSF is genomineerd deel te nemen aan één van de 

wedstrijden die in punt 2.5 vermeld is, krijgt een basisvergoeding. Deze basisvergoeding is 
beperkt tot 150 €. 

d) Naast de basisvergoeding keert de BDSF een bonus uit volgens de volgende regels: 
e) Een bonus wordt uitgekeerd op basis van het eindresultaat. 
f) Eindigt een paar of team in de finale, dan krijgt het een bonus van €100,00. Hieraan is de 

volgende voorwaarde verbonden. Het eindresultaat moet binnen de helft van het totaal 
aantal deelnemers liggen. Indien er bijvoorbeeld tien deelnemers zijn, dan wordt de bonus 
alleen uitgekeerd als het eindresultaat een vijfde plaats of hoger is. 

g) Eindigt een paar of team in de halve finale, dan krijgt het een bonus van €50,00. Hieraan is 
de volgende voorwaarde verbonden. Het eindresultaat moet binnen de helft van het totaal 
aantal deelnemers aan de WDSF Titelwedstrijd liggen; indien er bijvoorbeeld twintig 
deelnemers zijn, dan wordt de bonus alleen uitgekeerd als het eindresultaat een tiende 
plaats of hoger is. 

 

2.8. Discretionaire bevoegdheid van het BDSF-Bestuursorgaan. 
 
Een van de doeleinden van dit reglement is te komen tot een zo sterk mogelijke afvaardiging naar 
WDSF Titelwedstrijden. Indien, naar het oordeel van het bestuur, de toepassing van het reglement 
dit doel in het gedrang brengt heeft het bestuur de discretionaire bevoegdheid af te wijken van 
het reglement. 
Dergelijke afwijkingen zal het bestuur schriftelijk motiveren. 
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Bijlage: Nominatie- en vergoeding volgorde en voorwaarden. 
 

 Categorie  Dansdiscipline  Aantal   Nominatie en vergoeding volgorde       

     Dansparen   1  2  3  4  5 

 Adult  Standard 2            

 Adult  Latin 2            

 Under 21  Standard  Open (2)*    
Eerste of tweede 

 
Tweede of derde 

 
Derde of vierde 

  
 Under 21  Latin  Open (2)*  Belgisch      

     van de  van de  van de   

 

Youth 
 

Standard 2 
  

Kampioen 
    

Aanwijzing door      Ranking tabel  Ranking tabel  Ranking tabel  
 

Youth 
 

Latin 2 
       

het             

 Junior II  Standard 2           Departement 

 Junior II  Latin 2           Standard & Latin 

 Adult   1   1ste volgens de  2de volgens de  3de volgens de  4de volgens de   

 Under 21  
10 Dansen 

 Open (1)*  categorie van het  categorie van het  categorie van het  categorie van het   
 Youth  1   Belgisch  Belgisch  Belgisch  Belgisch   

          

 Junior II   1   Kampioenschap  Kampioenschap  Kampioenschap  Kampioenschap   

                

 Senior I  Standard  Open (2)*           

 Senior I  Latin  Open (2)*           

 Senior II  Standard  Open (2)*  
Belgisch 

 Eerste of tweede  Tweede of derde  Derde of vierde   
 Senior II  Latin  Open (2)*   van de  van de  van de   

    Kampioen     Aanwijzing door  
Senior III 

 
Standard 

 
Open (2)* 

  
Ranking tabel 

 
Ranking tabel 

 
Ranking tabel 

 

         het  

Senior III 
 

Latin 
 

Open (2)* 
         

            Departement 
 

Senior IV 
 

Standard 
 

Open (2)* 
         

            Standard & Latin 
 

Senior I 
   

Open (1)* 
 

1ste volgens de 
 

2de volgens de 
 

3de volgens de 
 

4de volgens de 
 

          
     categorie van het  categorie van het  categorie van het  categorie van het   

   10 Dansen          

 

Senior II 
  

Open (1)* 
 Belgisch  Belgisch  Belgisch  Belgisch   

          

     Kampioenschap  Kampioenschap  Kampioenschap  Kampioenschap   
             

*(.) aantal paren welke in aanmerking komen voor een vergoeding 

  


