
Handleiding inschrijven dansers/groepen voor de wedstrijden van 

Dancesport Talents 

 

STAP 1: wedstrijdlijsten maken 

- Ga naar: Danssport Vlaanderen 

- Geef email + wachtwoord 

 

Clipdance, Solo & Duo 

 

- Bij ‘ledenbeheer’ zie je verschillende tabbladen: clipdance, solo’s, duo’s, 

couple, small groups & formations. Ga op het tabblad staan van de categorie 

waarin je dansers wil inschrijven, bv. Solo’s 

- Druk op ‘deelnemer(s) toevoegen’ 

 

 

- Vul nu eerst de wedstrijdsoort in (je zit al bij solo’s, dus je moet enkel de stijl 

en de leeftijdscategorie kiezen) bv. ‘disco juniors 1’  

Er zijn drie verschillende competities (disco, modern/jazz/show en urban). Je 

moet dus zeker de juiste stijl aanduiden. 

http://rdp.danssportvlaanderen.be/clubs.pl


OPGELET: bij disco solo new talent heb je maar 3 leeftijdscategorieën om 

in te schrijven  

• minikids + children dansen onder ‘children’  

• juniors 1 + juniors 2 dansen onder ‘juniors’ en  

• adults + adults 2 dansen onder ‘adults’,  

schrijf de danser dus in onder de juiste leeftijdscategorie). 

- Vul daarna het lidnummer in van de danser in 

- Naam en geboortedatum zullen vanzelf verschijnen na ‘enter’. Indien dit niet 

zo is, dan klopt er iets niet met het lidnummer. Nooit zelf naam en 

geboortedatum typen. Bij fouten vraag je best even het juiste lidnummer. 

- Druk daarna op ‘gegevens opslaan’, de balk bovenaan wordt groen 

 

- Zo vul je alle dansers aan 

 

Small Group & Formation 

- Bij ‘ledenbeheer’ zie je verschillende tabbladen: clipdance, solo’s, duo’s, 

couple, small groups & formations. Ga op het tabblad staan van de categorie 

waarin je dansers wil inschrijven, bv. Small groups 

- Druk op ‘deelnemer(s) toevoegen’ 

- Vul nu eerst de wedstrijdsoort in (je zit al bij small groups, dus je moet enkel 

de stijl en de leeftijdscategorie kiezen) bv. ‘disco juniors’ 

Er zijn drie verschillende competities (disco, modern/jazz/show en urban). Je 

moet dus zeker de juiste stijl aanduiden. 

- Extra stap voor groepen: vul bij ‘Team’ name de naam van de groep in 

- Vul vervolgens de lidnummers van alle teamleden in, hun namen en 

geboortedatums zullen automatisch verschijnen na ‘enter’ (pas deze NIET 

aan). 

- Druk daarna op ‘gegevens opslaan’, de balk bovenaan wordt groen 

 

 



STAP 2: dansers/groepen inschrijven voor een bepaalde wedstrijd 

 

Clipdance, Solo & Duo 

 

- Kies de juiste wedstrijd bij ‘inschrijven wedstrijden’, klik op ‘inschrijven’ aan de 

rechterkant 

 

- Vink bij elke deelnemer eerst vooraan het vakje aan, kies dan de juiste klasse 

OPGELET: als je bij disco solo de leeftijdscategorie ‘minikids’ ingegeven hebt, 

dan zal je merken dat je nu enkel kan kiezen voor ‘rising talent’ of ‘ulitmate 

talent’. Wenst de danser te dansen bij ‘new talent’, dan moet je deze eerst 

inschrijven bij solo ‘children’ i.p.v. ‘minikids’. 

- Druk op ‘gegevens opslaan’, wacht tot de balk bovenaan groen wordt 

 

Small Group & Formation 

- Kies eerst de groep die je wil inschrijven door vooraan het vinkje aan te 

duiden 

- Vervolgens duid je de juiste klasse aan 

- Aan de rechterkant duid je aan welke dansers die wedstrijd zullen 

meedansen: ‘deelnemer’ 

- Druk op ‘gegevens opslaan’, wacht tot de balk bovenaan groen wordt 



 

STAP 3: controleren welke dansers ingeschreven zijn 

 

 

- Bij ‘ingeschreven wedstrijden’ zie je voor welke wedstrijd je dansers/groepen 

ingeschreven hebt 

- Achteraan kan je de inkomlijst downloaden om te zien of alle inschrijvingen 

kloppen. Op de inkomlijst vind je ook het ‘te betalen’ bedrag. Dit bedrag dient 

je in de laatste week voor de wedstrijd te betalen, je zal op dinsdag een mail 

krijgen met een betaallink. Wanneer je hierop klikt, kan je online betalen. 

- Ter info: muziek uploaden is alleen voor formaties, dit kan vanaf maandag 

t.e.m. donderdag voor de wedstrijd, dit vanaf dat de startnummers 

toegekend zijn. 

 

BELANGRIJK: 

- Inschrijven en inschrijvingen aanpassen (extra inschrijvingen of 

uitschrijvingen) kan tot en met zondag, twee weken voor de wedstrijd 



- Vanaf maandag twee weken voor de wedstrijd kan u enkel nog uitschrijvingen 

doorgeven via mail, dit kan kosteloos t.e.m. zondag, 8 dagen voor de 

wedstrijd. 

• Disco: sandy@danssportvlaanderen.be 

• Urban: anja@danssportvlaanderen.be 

• Modern/jazz/show: marianne@danssportvlaanderen.be 

 

- Heeft u nog uitschrijvingen in de laatste week voor de wedstrijd, dan dient u 

deze ook via mail uit te schrijven, het inkombedrag (10€ per persoon) wordt 

dan niet meer terugbetaald (tenzij u een doktersattest bezorgt). 
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