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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. Ranking categorieën. 

1.1. Voor volgende categorieën worden Ranking tabellen opgemaakt: 

− Adult Standard; 

− Adult Latin; 

− Under 21 Standard; 

− Under 21 Latin; 

− Youth Standard; 

− Youth Latin; 

− Junior II Standard 

− Junior II Latin 

− Senior I Standard; 

− Senior I Latin; 

− Senior II Standard; 

− Senior II Latin; 

− Senior III Standard; 

− Senior III Latin; 

− Senior IV Standard; 

1.2. Er wordt geen Ranking opgemaakt voor de categorie Juveniles en 

Junior I. 

1.3. De uitslag van de Open Adult wordt gebruikt om de Ranking tabel 

samen te stellen voor de categorie Under 21. 

2. Welke dansparen worden opgenomen in de Ranking tabellen. 

2.1. Dansparen die lid zijn van een club aangesloten bij één van de vleugels 

worden in de Ranking tabellen opgenomen. 

2.2. Dansparen waar beide een BDSF-wedstrijdlicentie hebben aangevraagd 

worden in de Ranking tabellen opgenomen. 

 
 
 
 

3. Hoe wordt de rangorde bepaald in de Ranking tabellen. 

3.1. De ranking voor alle categorieën bevat de uitslagen die maximaal 1 jaar 

oud zijn.   

3.2. De 1e plaats komt toe aan het danspaar dat het hoogst aantal punten 

heeft behaald uit zijn beste resultaten. De 6 beste resultaten worden in 

aanmerking genomen. 

3.3. Bij gelijke stand voor de 1e plaats zal de laatste onderlinge uitslag tijdens 

een Nationale wedstrijd in de betreffende ranking, doorslaggevend zijn. 
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4. Wat gebeurt er wanneer een danspaar stopt om samen te dansen. 

4.1. Een danspaar dat zijn partnership officieel heeft beëindigd wordt 

verwijderd uit de Ranking. De punten van de andere dansparen blijven 

behouden. 

4.2. De club van het danspaar dient onmiddellijk het nationaal secretariaat te 

verwittigen van de beëindiging van het partnership. 

5. Ranking Wedstrijden. 

5.1. Voor volgende wedstrijden worden Ranking punten toegekend: 

Alle BDSF Nationale Wedstrijden; 

Alle BDSF Open Wedstrijden; 

Belgische Kampioenschappen; 

Alle WDSF-wedstrijden in België waarvoor ook WDSF Ranking punten 

toekent. 

 

6. Ranking punten. 

6.1. De Ranking punten worden gegeven volgens 

de basispunten en bonuspunten. 

6.2. Enkel aan dansparen met een BDSF-

wedstrijdlicentie en deze hebben betaald, worden 

ranking punten toekennen. 

6.3. Voor de bonuspunten wordt rekening 

gehouden met alle deelnemers. 

6.4. Ranking punten: 
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7. Ranking Kampioenen. 

7.1. De Ranking Kampioen is het danspaar dat op het einde van het 

kalenderjaar op 1e plaats staat in de Ranking tabel. 

7.2. Voorwaarden: 

- Minimaal aan 6 Nationale wedstrijden heeft deelgenomen, Open 

wedstrijden niet mee gerekend. 

- Alle betalingen aan de vleugels, lidgelden en BDSF-wedstrijdlicentie, te 

hebben voldaan op 1 december van het kalenderjaar. 

7.3. De Ranking Kampioenen worden gehuldigd tijdens de eerste Nationale 

wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar. 

 
 


