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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


3 
 

INHOUD 

CONTACTEN ......................................................................................................................................... 2 

BDSF .................................................................................................................................................. 2 

DSV ................................................................................................................................................... 2 

1. Algemene Bepalingen. .................................................................................................................. 4 

2. Ranking categorieën. .................................................................................................................... 4 

3. Voorwaarden om opgenomen te worden in de Ranking. ............................................................ 4 

4. Ranking Wedstrijden. ................................................................................................................... 4 

5. Ranking punten. ............................................................................................................................ 4 

 
 
  



4 
 

1. Algemene Bepalingen. 
 
De ranking is een nationale rangschikking van dansparen van ouder dan 14 jaar en dit voor alle 
leeftijdscategorieën. 
 
Deze rangschikking is gebaseerd op de resultaten van de laatste 12 maanden. 
 
De eerste plaats zal worden toegekend aan het danspaar dat het hoogste aantal punten heeft 
behaald met hun beste resultaten gedurende de laatste 12 maanden.  De 4 beste resultaten die in 
België werden behaald, zullen in aanmerking genomen worden.  
 
De winnaar van de ranking is het danspaar dat op het einde van het kalenderjaar op de eerste 
plaats eindigt. 
 
De winnaars van iedere leeftijdscategorie zullen gehuldigd worden tijdens de eerste Nationale 
wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar. 
 

2. Ranking categorieën. 
 

Leeftijdscategorieën Standard Latin 

Youth X X 

Under21 X X 

Adult X X 

Senior I X X 

Senior II X X 

Senior III X X 

Senior IV X  

 

3. Voorwaarden om opgenomen te worden in de Ranking. 
 

• De dansparen moeten in orde zijn met hun aansluiting bij één van beide vleugels en zij 
dienen in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie. 

• Het danspaar moet als wedstrijdpaar actief zijn. 
 

4. Ranking Wedstrijden. 
 

• Alle BDSF Nationale Wedstrijden. 

• BDSF Belgische Kampioenschappen. 

• Alle WDSF-wedstrijden die in België georganiseerd worden. 
 

5. Ranking punten. 
 

a. Punten worden toegekend op basis van basispunten en bonuspunten. 
b. Enkel de wedstrijden waarbij het danspaar in orde is met zijn wedstrijdlicentie worden in 

aanmerking genomen 
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c. Bij gelijke stand in de ranking wordt het danspaar dat in de laatste gezamenlijke wedstrijd de 
beste plaats behaalde, als eerste van beide dansparen geplaatst. 

d. Ranking punten: 
 

Plaats Basispunten  Bonuspunten  

1 50  1-3 deelnemers * 1 

2 42  4-6 deelnemers * 3 

3 35  7-10 deelnemers * 5 

4 30  11-15 deelnemers * 7 

5 26  16-20 deelnemers * 9 

6 22  21 en meer deelnemers * 11 

7 18  • Enkel voor WDSF-wedstrijden in België  

8 16    

9 14  Meer dan 5 juryleden in de jury 5 

10 12  Deelname aan het Belgisch Kampioenschap 10 

11 10    

12 9    

13-15 8    

16-20 7    

21 en meer 6    

 
 


