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CONTACTEN 

Maatschappelijke zetel: 

Boechoutlaan 9 – 1020 Brussel 
 

Nationaal Secretariaat: 

Kempenlaan 27 – 2300 Turnhout 

+32 (0)14 61 19 37 

E-mail: office@bdsf.be 
 

Departement Standard & Latin:  

Directeur Hubert De Maesschalck 
 

Alle correspondentie richten aan het Nationaal Secretariaat of office@bdsf.be. 
 

De correspondentie zal door het secretariaat naar de juiste personen, diensten of 

departementen worden doorgestuurd. 

Enkel de briefwisseling ontvangen door of verstuurd door het Nationaal 

Secretariaat, office@bdsf.be zal als officieel worden beschouwd. 
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1. Algemene Bepalingen. 

1.1. Dit reglement is van toepassing op alle danssportwedstrijden die 

georganiseerd worden onder auspiciën van BDSF. 

1.2. Het dansseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

1.3. Alle officials – de Chairperson, leden van het telbureel, de 

presentator, de DJ, de organisatie en anderen – mogen enkel op de 

wedstrijddag benaderd worden en dit op een correcte en respectvolle wijze. 

Juryleden mogen enkel na afloop van de wedstrijd benaderd worden en dit op 

een correcte en respectvolle manier.  

Voor of na de wedstrijddag mag men de officials niet aanspreken (offline en 

online) om de objectiviteit van de wedstrijd te garanderen. 

Bij inbreuk op deze regel, krijgt de betrokkene een waarschuwing. Bij een 

tweede inbreuk op deze regel volgt diskwalificatie. 

1.4. Het is verboden te roken in de danszaal en in de aangrenzende 

lokalen waar het wedstrijddansen plaatsvindt, alsook in de kleedkamers. De 

organisator zal erop toezien dat dit verbod vermeld en nageleefd wordt. 

2. Voorwaarden voor wedstrijddeelname. 

2.1. De wedstrijddansers zijn verplicht 

alle bepalingen uit alle reglementen die betrekking hebben binnen de 

danssport na te leven. 

2.2. Sportdansers die zich voor een wedstrijd aanbieden moeten in een 

goede fysieke toestand verkeren.  

3. Anti-Doping. 

3.1. Doping is verboden. De regelgeving rond doping van de regionale 

gemeenschappen en de Anti-Dopingreglementen van WDSF en WADA zijn 

van toepassing. 

3.2. Indien, na een controle, de analyse een positief resultaat geeft, 

stelt de betrokken sportdanser zich bloot aan disciplinaire sancties, 

opgelegd door een bevoegde dopingrechtbank. Die sanctie bestaat uit 

een verbod om gedurende een bepaalde periode aan sportmanifestaties 

deel te nemen en/of het betalen van een administratieve geldboete 

en/of de betaling van de procedurekosten. 

3.3.  

3.4. Het WADA beschouwt het ontlopen van een dopingcontrole ook 

als een inbreuk.  
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3.5. Ook al wordt de disciplinaire sanctie door de BDSF toegepast, zijn 

DSV en FWBDS niettemin bevoegd voor het disciplinair beheer van de 

inbreuk 

4. Gedragscode voor wedstrijddansers. 

4.1. Wedstrijddansers dienen zich te houden aan de Ethische code van de 

vleugels. 

4.2. Altijd respect tonen, zowel op als buiten de dansvloer, voor zijn of haar 

danspartner, andere wedstrijdparen, toeschouwers, organisatoren en 

medewerkers. 

4.3. Zich op sportieve wijze gedragen bij overwinning of nederlaag, 

tegenover collega-concurrenten en toekomstige concurrenten. 

Handelen in de geest van Fair-Play. 

4.4. Altijd respect tonen voor andermans privé-eigendom en voor publiek 

eigendom. 

4.5. Geen discriminerend gedrag vertonen. 

4.6. Geen vertoon van gewelddadig of beledigend gedrag en seksuele 

intimidatie van welke aard ook. 

4.7. Het naleven van de regels, voorschriften, beleidslijnen en besluiten van 

BDSF en/of het Departement Standaard en Latin en de BDSF-

Chairperson. 

4.8. Respecteer de beslissing van de jury. 

4.9. Geniet van de wedstrijd en applaudisseer ook bij goede prestaties van 

de tegenstrevers. 

4.10. Heb respect voor kleedkamers en infrastructuur (laat kleedkamers, 

toiletten, dansvloer proper achter). 

4.11. Er mag voor of tijdens de wedstrijd niet gecommuniceerd worden met 

de jury. 

4.12. Het telbureel en de presentator mogen tijdens de wedstrijd enkel 

aangesproken worden door de Chairperson of met zijn toestemming. 

4.13. Wees een goede ambassadeur voor de danssport. 

4.14. Respecteer de wetgeving met betrekking tot portretrecht en houdt 

rekening met derden bij het nemen, verwerken, gebruiken en 

publiceren foto en/of beeldmateriaal. 

5. Transfer. 

Alle transfers zullen behandeld worden via de vleugel waar de aanvragen 

aangesloten is. 

De transferperiode loopt van 1 juni tot en met 31 juli. In deze periode is een 

wedstrijddanser vrij om over te gaan naar een andere club. 
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Een transferformulier dient te worden ingevuld en ondertekend door de 

wedstrijddanser en de nieuwe club. Het formulier dient naar het secretariaat 

van de betreffende vleugel te worden verzonden en ook naar de vroegere 

club. 

Om als vrije transfer beschouwd te zijn moet deze medegedeeld zijn ten 

laatste op 31 juli zoals blijkt uit het poststempel. De vrije transfer gaat in op 1 

augustus daaropvolgend. 

Buiten de transferperiode is toestemming nodig van beide clubs. Het niet 

verkrijgen van een transfer kan nooit leiden tot een beperking van deelname 

aan wedstrijden. 

6. Ongevallen. 

Alle wedstrijddansers zijn via één van de vleugels verzekerd.  

Het aangifteformulier “Verzekering tegen lichamelijke ongevallen” is ter 

beschikking bij de Chairperson tijdens de wedstrijden of te verkrijgen via de 

vleugels. Het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door een 

geneesheer en verstuurd te worden naar het secretariaat van de 

betreffende vleugel. 

7. Gedragsregels voor je supporters en ouders. 

7.1. Hou je als ouder aan de afspraken die gemaakt worden met de 

dansclub of met je dansdocenten. 

7.2. Hou als ouder rekening met de mogelijkheden van je kind en stel geen 

te hoge eisen, dansplezier staat voorop. 

7.3. Heb respect voor alle lesgevers, wedstrijdofficials, bestuurders en voor 

hun beslissingen. 

7.4. Wees een supporter, geen trainer. 

7.5. Wees een positieve supporter, niet schelden, toon Fair-Play en 

applaudisseer ook voor andere dansers, ook al zijn het tegenstanders. 

7.6. Respecteer de wetgeving met betrekking tot portretrecht en houdt 

rekening met derden bij het nemen, verwerken, gebruiken en 

publiceren foto en/of beeldmateriaal 

DOCUMENTEN via de vleugels 

- Transfert formulieren. 

- Ongeval formulier. 

Danssport Vlaanderen https://www.danssportvlaanderen.be/ 

Fédération Brussel Wallonie Dans Sportive 

https://fwbds.be/ 

 

https://www.danssportvlaanderen.be/
https://fwbds.be/
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