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DFN WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

De toernooien, welke onder auspiciën van DANCE FEDERATION NETHERLANDS (=DFN) 
worden gehouden, dienen te voldoen aan de in dit reglement omschreven voorwaarden en 
regels. 

1   Toernooien 
1.1 Ieder door een lid van DFN te houden toernooi dient schriftelijk te worden  aangemeld bij het secretariaat 

van DFN (wedstrijdsecretariaatdfn@gmail.com), voor 1 mei voorafgaande aan het seizoen waarin men 
het toernooi wil organiseren. 

1.2 Indien er meerdere aanmeldingen zijn voor dezelfde datum, gaan de betreffende verenigingen eerst zelf 

overleggen met elkaar.  Hierbij moet rekening worden gehouden met de toernooiagenda van het vorige 

seizoen.   

Indien er geen overeenkomst wordt bereikt, beslist het dagelijks bestuur c.q de wedstrijdcommissie van 
DFN. 

1.3 Op alle toernooien zijn de geldende danssportreglementen van DFN van kracht. 
1.4 Alle toernooien zijn "open". Men kan echter alleen inschrijven en deelnemen op uitnodiging van de 

organisator of van DFN.   
1.5 Verenigingen die geen lid zijn van DFN, mogen 2X per seizoen deelnemen met maximaal 5 dansen per 

keer. 
1.6 In principe geldt elk toernooi als kwalificatietoernooi voor de Open Nationale Kampioenschappen (ONK). 
1.7 Een organisator is vrij (in overleg met DFN) om het aantal inschrijvingen te beperken (bijv. 50, 70 of 90 

inschrijvingen). 
Bij een beperkte accommodatie zal het bestuur c.q. de wedstrijdcommissie van DFN een maximaal aantal 
inschrijvingen opleggen. 
In beide gevallen dient dit duidelijk in de uitnodiging te worden vermeld. 

1.8 Het maximaal aantal inschrijvingen is afhankelijk van de accommodatie. DFN-leden krijgen steeds 
voorrang.  

2  Disciplines 
2.1 Gardedansdiscipline, onderverdeeld in volgende categorieën: 

➢ Miniorenklasse: solo - polka 
➢ Juniorenklasse: mars - solo - paar -  polka - polka  met tilfiguren  
➢ Jeugdklasse:  mars - solo - paar -  polka - polka  met tilfiguren 
➢ Hoofdklasse:  mars - solo - paar -  polka - polka  met tilfiguren 

           Voor al de gardedansdisciplines is er een 1e divisie en een ere divisie. 
➢ Showdansdiscipline: 
➢ Miniorenklasse:  solo - modern - karakter 
➢ Juniorenklasse: solo - duo - modern - Streetdance - karakter 
➢ Jeugdklasse:  solo - duo - modern - Streetdance - freestyle - karakter 
➢ Hoofdklasse:  solo - duo - modern - Streetdance - freestyle - karakter 

Voor al de showdansdisciplines is er alleen een ere divisie, enkel voor de modern is er ook een 1e divisie. 
2.2 Carnavalsklasse : 

➢ Categorie garde :  solo - polka 
➢ Categorie show : solo - duo - karakter 

De carnavalsklasse is enkel bestemd voor niet-leden.  De jury zal de dansen beoordelen, doch de punten  
worden niet bekend gemaakt.  Tijdens de prijsuitreiking wordt een rangorde op basis van prestaties 
bekend gemaakt, gepaard met een certificaat en een juryrapport. 

3   Leeftijdscategorieën 
➢ Miniorenklasse:  4 tot en met 8 jaar 
➢ Juniorenklasse: 4 tot en met 11 jaar 
➢ Jeugdklasse:  12 tot en met 15 jaar 
➢ Hoofdklasse:  vanaf 16 jaar 
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3.1 Leeftijdsgrenzen :  
➢ Een deelnemer (solo of paar/duo) die voor 1 oktober de leeftijd van 9 jaar bereikt, dient vanaf de 

aanvang van het in dat jaar te beginnen seizoen, te dansen in de juniorenklasse. 
➢ Een deelnemer (solo of paar/duo) die voor 1 oktober de leeftijd van 12 jaar bereikt, dient vanaf de 

aanvang van het in dat jaar te beginnen seizoen, te dansen in de jeugdklasse. 
➢ Een deelnemer (solo of paar/duo) die voor 1 oktober de leeftijd van 16 jaar bereikt, dient vanaf de 

aanvang van het in dat jaar te beginnen seizoen, te dansen in de hoofdklasse. 
➢ Voor groepen geldt de leeftijd gerekend vóór 1 oktober waarin het seizoen begint. 
➢ Voor groepen in de miniorenklasse geldt dat alle deelnemers vóór 1 oktober waarin het seizoen 

begint, de leeftijd van 9 jaar nog niet mogen hebben bereikt. 
3.2 Groepsindeling : 

➢ Het bepalen van de leeftijdscategorie voor een groep is afhankelijk van de leeftijd van de 
deelnemers. 

➢ Bij groepen tot en met 11 deelnemers, mogen 3 personen uit een juist hogere leeftijdscategorie 
deelnemen. 

➢ Bij groepen vanaf 12 deelnemers, mogen 4 personen uit een juist hogere leeftijdscategorie 
deelnemen. 

➢ Junioren, jeugd en hoofdklasse mogen in 1 groep dansen.  De junioren worden dan aanzien als 
jeugd.   

➢ Kleine verenigingen kunnen dispensatie aanvragen. 
➢ Enkele voorbeelden : 

• 7x miniorenklasse en 1x juniorenklasse juniorenklasse 

• 3x juniorenklasse en 3x jeugdklasse juniorenklasse 

• 3x juniorenklasse en 4x jeugdklasse jeugdklasse 

• 5x juniorenklasse en 4x jeugdklasse jeugdklasse 

• 10x jeugdklasse en 4x hoofdklasse  jeugdklasse 

• 2x junioren, 2x jeugd en 3x hoofdklasse jeugdklasse 

• 2x junioren, 2x jeugd en 4x hoofdklasse hoofdklasse 
➢ Heeft een deelnemer in een bepaalde dansdiscipline deelgenomen, dan is het niet toegestaan 

(tijdens hetzelfde toernooi) in een andere leeftijdscategorie in dezelfde dansdiscipline te dansen. 
➢ In de disciplines miniorenklasse solo, in zowel gardedans als showdans, mag slechts één dans per 

vereniging inschrijven.  Indien er in een vereniging meerdere deelnemers zijn in deze disciplines, 
kiest men in het begin van het seizoen welke deelnemer in de miniorenklasse zal dansen. 

4   Groepsgrootte 
4.1 Gardedansdiscipline : 

➢ In de categorieën mars- en polka dient een groep uit minimaal 5 actieve deelnemers te bestaan.  
Er mag met 4 personen  worden gestart, mits dispensatie. 

➢ In de categorieën gardedansen met tilfiguren dient een groep uit minimaal 10 actieve deelnemers 
te bestaan.  Er mag met 9 personen worden gestart, mits dispensatie. 

4.2 Showdansdiscipline : 

➢ In de categorieën modern, karakter en freestyle, dient een groep uit minimaal 5 actieve 
deelnemers te bestaan.  Er mag met 4 personen worden gestart, mits dispensatie. 

➢ In de categorieën Streetdance dient een groep uit minimaal 4 actieve deelnemers te bestaan.   
4.3 Carnavalsklasse : 

➢ Groepen in de carnavalsklasse moeten uit minimaal 4 actieve deelnemer    bestaan. 
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5   Dispensatie 
Dispensatie aanvragen dient te gebeuren door een mail te sturen naar dfndance@gmail.com.  Men kan 
maximaal 2x per seizoen dispensatie krijgen per groep.  Bij een langdurige blessure of afwezigheid, kan 
dispensatie voor meerdere toernooien worden toegekend. 
Heeft men op de dag van een toernooi dispensatie nodig omdat bijv. een deelnemer geblesseerd is 
geraakt, dan kan dit bij de juryvoorzitter worden aangevraagd.  
  

6   Muziek 
6.1 De wedstrijdcommissie van DFN zorgt voor het afspelen/bediening van de muziek (opmars - dans - 

afmars).   
6.2 De organiserende vereniging zorgt voor de geluidsinstallatie.  Deze moet aan de tafel van de 

wedstrijdcommissie kunnen worden bediend.   
6.3 De muziek dient vóór 1 november bij DFN te worden ingeleverd, via mail : 

wedstrijdsecretariaatdfn@gmail.com.   
6.4 Het bestand dient van goede kwaliteit te zijn, en volgende vermeldingen te hebben :  

➢ naam van de dans/groep/of deelnemer(s) 
➢ discipline + divisie 
➢ naam van de vereniging 
➢ jaartal seizoen 

      Bijvoorbeeld : 
      Anja Jansen - garde solo junioren ere-divisie - D.V. de Toppers - 2022-2023 

6.5 Bij gebruik van een eigen op- en/of afmars, gelden dezelfde regels. 
6.6 Indien de muziek tijdens het seizoen wordt aangepast qua snelheid, dient deze ten laatste op 

donderdagavond (21.00 uur) voor het volgende toernooi te worden ingeleverd. 
6.7 Elke vereniging is zelf verantwoordelijk voor de muziekkeuze en de technische toestand ervan 

(overgangen, kwaliteit, lassen, enz.)  Bij samengestelde muziek moeten de diverse muziekstukken 
dusdanig zijn gekozen, dat de muziek qua snelheid en klank één geheel blijft vormen.  Ook de 
arrangementen dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

6.8 In elke discipline is meetellen niet toegestaan. Enkel in de karakter disciplines is meezingen toegestaan.  
6.9 Bij de gardedansdiscipline zijn hardrock-, house-, of techno-muziek toegestaan, mits het polkaritme 

duidelijk te herkennen is.  Menselijke stemmen in de muziek zijn verboden. 
6.10 Bij de showdansdiscipline mag de muziek geen grove of aanstootgevende teksten bevatten. 
6.11 Bij de karakter-showdansen kan de muziek vrij gekozen worden, maar moet wel bij het thema/verhaal, 

dansstijl of uitbeelding van de dans passen. 
6.12 Bij modern-showdansen mag elke moderne muziek worden gebruikt. 
6.13 Bij freestyle-showdansen is de muziekkeuze vrij, doch gesproken teksten zijn verboden. 
6.14 De muziekintro, voor aanvang van de opmars, mag niet langer zijn dan 8 teltijden (16 tellen). 
6.15 De muziekintro, voor aanvang van de dans, mag niet langer zijn dan 4 teltijden (8 tellen). 
6.16 Indien er tijdens de dans een technische storing mocht ontstaan, kan worden overgedanst op een tijdstip 

door de juryvoorzitter te bepalen. 

7   Tijdsduur van de dans 
7.1 Gardedansdiscipline : 

➢ Miniorenklasse : minimaal 1.30 minuten en maximaal 3 minuten. 
➢ Junioren-, jeugd- en hoofdklasse : minimaal 2 minuten en maximaal 4 minuten. 

7.2 Showdansdiscipline :  
➢ Showdansen solo, duo, modern en freestyle : minimaal 2 minuten en maximaal 4 minuten. 
➢ Showdansen karakter : minimaal 2 minuten en maximaal 5 minuten. 
➢ Showdansen Streetdance : 2.30 minuten, met een marge van 10 seconden korter of langer. 

mailto:dfndance@gmail.com
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7.3 De tijdswaarneming gaat in bij aanvang van de dans (= 1e beweging van één of meerdere deelnemers), en 
eindigt bij de slotpose, of als de muziek ten einde is. 

7.4 Indien er minder dan 1.50 minuten is gedanst (uitgezonderd minioren), wordt de dans niet beoordeeld.  
Bij een gedanste tijd tussen 1.50 en 2.00 minuten, volgt puntenaftrek. 

7.5 Bij showdansen moet minimaal 2 minuten gezamenlijk worden gedanst door alle deelnemers. 
7.6 Als een deelnemer niet de gehele dans brengt of gedeelten van een dans blijft stilstaan, zal de jury dit 

meenemen in de puntering. 
7.7 Bij een “stilstand” van meer dan 8 teltijden (bij solo, paar en duo) wordt de dans afgebroken.  Er worden 

dan geen punten gegeven.  
7.8 Bij stilstand van meer dan 8 teltijden in een groep, of als een deelnemer vroegtijdig podium verlaat, dan 

stopt de telling van de verplichte elementen. 

8   Kleding 
8.1 Voor alle disciplines geldt dat de kleding niet in strijd mag zijn met de goede zeden. 
8.2 Men dient er voor te zorgen dat alles goed vast blijft zitten tijdens opmars en dans. 
8.3 Maskers of halve maskers zijn verboden. 
8.4 Zichtbare juwelen/sierraden zijn verboden.  Piercings en oorbellen mogen wel worden afgeplakt.  
8.5 Blootvoets dansen is verboden (uitgezonderd in de showdansdiscipline karakter).  
8.6 Groepen hebben steeds een uniform karakter, uitgezonderd karakterdansen. 
8.7 Gardedansdiscipline : 

➢ Tot een volledig vrouwelijk kostuum behoren : 

• body (doorlopend en geen blote buik !) 

• bovendeel met rok of jurk 

• panty 

• danslaarzen 
➢ De klokrok of banenrok moet bovenaan strak zitten, en wordt naar beneden toe ruimer. 
➢ Bij franjes, stofreepjes o.d. moet een gesloten onderrok aanwezig zijn. 
➢ Tot een volledig mannelijk kostuum behoren :  

• eendelig pak of combinatie met broek 

• lange broek (gestrekt been moet herkenbaar zijn) 

• danslaarzen 
➢ Indien een gardekostuum aan bepaalde traditionele eisen voldoet, kan hiervan worden 

afgeweken.  Dit ter beoordeling van de zittende juryvoorzitter. 
➢ De veters van de danslaarzen horen in de laarzen te zitten. 
➢ Hoed en pruik zijn vrijgesteld. 
➢ Bij de groepsdisciplines moeten de kleding, de danslaarzen, de kapsels en de schminktechniek een 

uniform karakter hebben.  
➢ Eenmaal op de dansvloer staand, het is niet toegestaan zich van kledingstukken te ontdoen. 
➢ Indien tijdens het dansen een kledingstuk niet op de juiste plaats blijft zitten, mag men enkel 

corrigeren indien dit geen invloed heeft op de figuren in de dans. 
➢ Loshangende haren zijn verboden. 
➢ Nagellak is toegestaan als het in eenheid is. 

8.8 Showdansdiscipline : 
➢ Modern : 

• body uit één stuk, tot minstens over de knie, de pijpen mogen niet wijd uitlopen 

• een korte broek (net boven de knie) is toegestaan, een panty is dan verplicht 

• uniforme pakken, eenheid van schoenen (zonder hak), kapsels en schminktechniek 
➢ Karakter : 

• kleding moet in overeenstemming zijn met het thema van de dans 

• de kleding mag geen gevaar opleveren voor de dansers 

• eenheid in schoenen (blootvoets is toegestaan, mits het thema het toelaat) 

• baarden, snorren, neuzen e.d. zijn toegestaan, mits de mimiek van de danser(s) duidelijk 
zichtbaar blijft 

• juwelen/sierraden zijn toegestaan, mits het een karakteristieke meerwaarde geeft, en niet in 
strijd is met de veiligheid 
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➢ Freestyle : 

• de kostuums moeten gestyled zijn (niet karaktertypisch) 

• eenheid van schoenen, kapsels en schminktechniek 
➢ Streetdance : 

• uniforme kostuums in overeenstemming met de dans 

• eenheid in schoenen, kapsels en schminktechniek  

9   Coulissen en attributen 
9.1 Coulissen en/of rekwisieten zijn enkel toegestaan in de showdansdiscipline bij solo’s, duo’s en 

karakterdansen, indien ze een onderdeel van de dans vormen.  
9.2 Decorstukken moeten effectief gebruikt worden tijdens de dans.  Ze mogen niet als pure decoratie dienen, 

en moeten zelfstandig kunnen blijven staan. 
9.3 Open vuur, water en levende dieren zijn verboden. 
9.4 Decorstukken  mogen worden opgebouwd als de vorige deelnemer  klaar is. 
9.5 Decorstukken dienen binnen de tijd van 1 minuut worden op- en afgebouwd. 
9.6 Na de dans moet het podium binnen 1 minuut weer schoongemaakt zijn van alle gebruikte effecten 

(confetti, snippers, e.d.) 
9.7 Het is verboden om iets met opzet van het podium te gooien. 
9.8 Het is verboden om tussentijds het podium te verlaten om decor/attributen te halen.  Dit zowel bij de 

opmars als de dans. 

10   Belichting en effecten 
10.1 Lichteffecten zijn enkel toegestaan bij de showdansdisciplines modern en karakter. 
10.2 Ultraviolet licht, waardoor slechts bepaalde lichaamsdelen te zien zijn, is verboden. 
10.3 De belichting moet zodanig zijn dat de jury nog voldoende zicht heeft op choreografie en uitvoering om 

de dans optimaal te kunnen beoordelen. 
10.4 Enkel bij karakterdansen is eigen belichting toegestaan. 
10.5 Technische effecten mogen vanuit de zaal worden bediend.    

11   Inschrijving 
11.1 De organisator stuurt 4 weken voor het toernooi de uitnodigingen. 
11.2 Inschrijfformulier sturen naar wedstrijdsecretariaatdfn@gmail.com én naar de organiserende vereniging. 
11.3 Enkel aanmeldingen per mail worden geaccepteerd.  
11.4 Alle dansen van de organiserende vereniging worden als eerste aangemeld.  (Uitgezonderd toernooien 

georganiseerd door het DFN.) 
11.5 Niet-DFN-leden dienen een lijst mee te sturen waarop alle deelnemers, per groep, met naam en 

geboortedatum staan genoteerd. 

12   Startgelden 
12.1 De hoogte van de startgelden wordt vastgesteld in de algemene vergadering en wordt vermeld in het 

handboek voor toernooi-organisators. 
12.2 Dansen die na de loting worden afgemeld of niet op een toernooi verschijnen, dienen evenzeer het 

verschuldigde startgeld te betalen. 
12.3 De organisatoren dienen DFN zo spoedig mogelijk per mail in kennis te stellen van deelnemers die zonder 

bericht niet op het toernooi zijn verschenen en het startgeld niet hebben betaald. 
12.4 Het niet betalen van het verschuldigde startgeld kan tot gevolg hebben dat er bij geen ander DFN-toernooi 

kan worden gestart, alvorens het verschuldigde bedrag is voldaan. 
12.5 Reeds betaalde startgelden moeten bij het niet verschijnen of afmeldingen na de loting, niet worden terug 

betaald.  De organisator kan om gegronde redenen hiervan afwijken. 
12.6 Het startgeld dient op voorhand via de bank te worden betaald, of contant op de toernooidag zelf. 
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13   Loting 
13.1 De startvolgorde van de deelnemers wordt door DFN door loting vastgesteld.  
13.2 De loting is enkel toegankelijk voor leden van DFN. 
13.3 Het is niet toegestaan om onder voorbehoud mee te loten. 
13.4 De loting zal ± 2 weken voor het toernooi worden gehouden. 
13.5 De wedstrijdcommissie maakt na de loting een tijdsplan op, rekening houdend met deelnemers die in 

meerdere disciplines uitkomen. 
13.6 DFN stuurt de loting door en plaats ze op de website, samen met een tijdschema. 

13.7 Mocht een deelnemer in de verkeerde discipline zijn ingeschreven en geloot, dan wordt in de juiste 
discipline geloot met een “-0,5”-nummer.  Bijvoorbeeld, als een deelnemer verkeerdelijk in de 
juniorenklasse startnummer 6 heeft geloot, en in de jeugdklasse moeten dansen, krijgt deze startnummer 
5,5. 

13.8 Wanneer er in een discipline zowel 1ste divisie als ere-divisie is ingeschreven, danst eerst de 1ste divisie en 
dan de ere-divisie.  Hiervan kan worden afgeweken om een optimaal tijdsplan te bekomen. 

13.9 De aanvangstijd van een onder auspiciën van DFN georganiseerd toernooi is 9.30 uur.  Er wordt ook steeds 
een tijdsplan opgemaakt, met streefdoel 18.00 uur als eindtijd.  Afhankelijk van de loting, kan hiervan 
worden afgeweken. 

14   Namelden 
14.1 Indien zich na de loting nog deelnemers melden, en de organisatie wenst deze nog toe te laten, kunnen 

deze als 01, 02, 03, … starten.  Hierbij wordt van laag naar hoog gestart, dus 03 eerst, dan 02 en 01. 
14.2 Nameldingen dienen onmiddellijk aan DFN worden doorgegeven. 
14.3 Indien men zich op de dag van het toernooi zelf nog wil aanmelden, is toestemming van de juryvoorzitter 

noodzakelijk.  Is een discipline eenmaal begonnen, dan is aanmelden niet meer mogelijk. 

15   Afmelden 
15.1 Dansen afmelden gebeurt liefst zo vlug mogelijk  via het secretariaat van DFN, 

(wedstrijdsecretariaatdfn@gmail.com).  Dit is vooral belangrijk voor de administratie, de muziek en het 
jurysysteem. 

15.2 Indien er veel afmeldingen zijn of als er door afmeldingen te veel pauzes ontstaan, kan de 
wedstrijdcommissie een nieuw tijdsplan opstellen.  Deelnemende verenigingen worden hiervan op de 
hoogte gebracht. 

16   Entree 
16.1 Het te betalen entreegeld wordt vastgesteld in de algemene vergadering en wordt vermeld in het 

handboek voor toernooi-organisators. 
16.2 Enkel de actieven die deelnemen aan een toernooi, hebben vrije toegang op de betreffende toernooidag.   
16.3 Alle actieven krijgen een gepersonaliseerd pasje met een QR-code dat bij de entree wordt gescand.  Indien 

men het pasje niet bijheeft, dient er entree te worden betaald.  Indien men het pasje verliest en een 
nieuw pasje aanvraagt, wordt er een administratieve kost van € 5 aangerekend. 

16.4 De pasjes van de actieven die niet deelnemen aan een toernooi, worden op betreffende toernooidag 
gedeactiveerd. 

16.5 Actieve niet-leden die dansen op een toernooi, en hun begeleiders krijgen een dagpas. 
16.6 Per 10 actieven krijgt 1 begeleider vrij toegang tot het toernooi.  De begeleiderspasjes hebben eveneens 

een QR-code, zijn niet gepersonaliseerd, maar zijn voorzien van een nummer.  Aan de hand van het aantal 
ingeschreven actieven op een toernooi, wordt het overeenstemmende aantal pasjes geactiveerd.  Het 
pasje met het laagste nummer wordt als eerste geactiveerd, in oplopende volgorde.  
1-10 dansers  1 begeleider 
11-20 dansers  2 begeleiders 
21-30 dansers  3 begeleiders 
… 
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17   Op- en afmars 
17.1 De op- en afmars gebeuren aan de door de organisator aangegeven zijde.  Dit dient duidelijk in de 

uitnodiging te worden vermeld . 
17.2 De opmars geschiedt gedisciplineerd, vlot en direct naar de plaats van dansaanvang.  In de discipline 

showdans karakter mag de opmars niet langer zijn dan 30 seconden. 
17.3 Bij de opmars mag men 2 meter van het podium gebruiken, ook als er een zijpodium aanwezig is. 
17.4 Op- en afmarsplateau maken geen uit van het podium, en mogen tijdens de dans dus niet worden 

gebruikt.  Binnen de 2 meter-lijn mag er wel worden gedanst. 
17.5 Tijdens de opmars zij danselementen en tilfiguren toegestaan. 
17.6 Het is verboden om mee te tellen of mee te zingen tijdens de opmars, behalve bij karakterdansen. 
17.7 Deelnemers in de miniorenklasse mogen altijd links (vanuit de zaal gezien) opkomen.  Zij mogen, indien 

nodig, over het podium lopen om zich daar op te stellen. 
17.8 Dansen in de discipline showdans karakter, mogen vrij kiezen langs welke zijde de opkomst gebeurt. 
17.9 De deelnemers dienen 3 dansen vooraf aanwezig te zijn bij de opmars. 
17.10 De afmars vindt direct na de dans plaats, en dient vlot en direct te gebeuren. 

18   Indansen 
Indansen op het podium tijdens een pauze is toegestaan, zonder muziek.  Dit alleen voor dansen die in het blok 

na de betreffende pauze moeten dansen. 

19   Omkleden 

19.1 De tijd die een deelnemer heeft tussen twee dansen, indien zij/hij in meerdere disciplines uitkomt, is 20 

minuten. 

19.2 Een deelnemer/vereniging is zelf verantwoordelijk om binnen deze 20 minuten klaar te zijn, indien men 
in meerdere disciplines uitkomt. 

19.3 Elke deelnemer/vereniging is verantwoordelijk voor de hen toegewezen kleedruimte.  De omkleedruimte 
dient in dezelfde toestand als je deze kreeg toegewezen, te worden achtergelaten. 

19.4 De kleedruimte is enkel toegankelijk voor deelnemers, train(st)ers en begeleiders. 

20   Filmen/foto’s 
20.1 Slechts één persoon per vereniging mag filmen, met de nodige filmpas. 
20.2 Enkel eigen dansen mogen worden gefilmd, en alleen op de door de organisator aangewezen plaats. 
20.3 DFN filmt alle dansen met een GoPro. Elke dinsdagavond (21.00 uur) na een toernooi worden deze 

opnames gewist. 
20.4 Desgewenst stuurt DFN deze opnames naar de verenigingen (enkel eigen dansen). Dit dient men in het 

begin van elk seizoen aan te vragen op het secretariaat van DFN (wedstrijdsecretariaatdfn@gmail.com).  
Indien DFN dansen doorstuurt, mag er niet zelf worden gefilmd. 

20.5 DFN stelt een fotograaf aan.  Deze fotograaf zit vooraan bij de jury.  Een selectie van de foto’s verschijnt 
op de website van DFN. 

21   Pauze 
21.1 Er wordt zoveel mogelijk met tijdsblokken gewerkt, om zo weinig mogelijk pauzes te moeten inlassen.  

Hierdoor kan de volgorde der disciplines en leeftijdscategorieën ieder toernooi anders zijn. 
21.2 Minioren- en juniorencategorieën dansen voor de grote pauze, doch hiervan kan uitzonderlijk worden 

van afgeweken. 
21.3 De grote pauze zal nooit langer duren dan 1 uur.  
21.4 Een extra pauze kan worden ingelast indien dit nodig is. (Bijv. door afmeldingen.) 
21.5 Tijdens elke pauze worden de punten van de dansen van het voorbije blok bekend gemaakt. 
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22    Jurering 
22.1 Bij ieder toernooi zullen er minimaal 3 juryleden, 2 juryleden voor de verplichte elementen (een hiervan 

mag een aspirant zijn) en een reserve jurylid zitting nemen. 
22.2 Indien er slechts 3 of 4 effectieve juryleden zitting nemen, geeft de computer een bijkomend punt, 

berekend op het gemiddelde van de zittende juryleden. 
22.3 Er wordt naar gestreefd om steeds 5 effectieve juryleden zitting te laten nemen. 
22.4 Het zich laten vervangen van een jurylid door het reserve-jurylid, is alleen mogelijk voor een gehele 

discipline.  Slechts door het plotseling onwel worden van een jurylid, kan het reserve-jurylid onmiddellijk 
invallen. 

22.5 De waardering geschiedt door middel van een laptop en een elektronisch                  
          scorebord.  De administratie controleert de ingegeven punten. 
22.6 Het eindresultaat wordt bepaald door het samentellen van de behaalde punten, waarbij de hoogste en 

laagste waardering vervallen (tenzij er maar 3 juryleden zetelen). 
22.7 Bij een gedeelde ereplaats, wordt het punt bepaald door doortelling voor de dagprijs.  Alle 5 waarderingen 

worden bij elkaar opgeteld.  Komt er dan nog eenzelfde plaats uit, dan is het een beker extra. 
22.8 De punten worden bekend gemaakt aan het einde van elk tijdsblok. 

23   Prijsuitreiking 
23.1 De prijsuitreiking van de minioren- en juniorenklasse geschiedt onmiddellijk na de minioren- 

juniorencategorieën.  De nummers 1 -2 - 3 krijgen een beker.  Bij meer dan 12 deelnemers is er ook een 
4e beker en bij meer dan 16 deelnemers een 5e beker. 

23.2 De prijsuitreiking van de jeugd- en hoofdklasse geschiedt onmiddellijk na de laatste categorie van het 
toernooi.  Enkel de winnaar krijgt een beker, de plaatsen 2 en 3 krijgen een certificaat. 

23.3 De plaatsen 1 - 2 - 3 worden tegelijk afgeroepen en uitgereikt. 
23.4 De prijswinnaars dienen zelf op het podium te verschijnen. 
23.5 De drie eerst geplaatsten dienen in het kostuum van de dans waarin de plaatsen zijn behaald, of het 

kostuum waarin het laatst is gedanst, op het podium te verschijnen. 
23.6 Er mogen maximaal 2 deelnemers per groep, in danspak, op het podium voor de prijsuitreiking. 
23.7 Het is verboden om mobiele telefoons en andere multimediaspelers mee op het podium te nemen. 
23.8 In onvoorziene omstandigheden is men verplicht de organisator van een vroegtijdig vertrek in kennis te 

stellen.  De eventueel gewonnen prijzen worden niet nagezonden, en niet afgehaalde prijzen vervallen.  
Het staat de organisator vrij om behaalde prijzen al dan niet vroegtijdig mee te geven. 

24   Promoveren/degraderen 
24.1 Een dans promoveert indien tweemaal een bepaald aantal punten is behaald : 

➢ miniorenklasse 2 X 230 punten 
➢ juniorenklasse 2 X 250 punten 
➢ jeugdklasse  2 X 255 punten 
➢ hoofdklasse  2 X 260 punten 

24.2 Een dans degradeert indien tweemaal een bepaald aantal punten niet is behaald  
➢ miniorenklasse 2 X 225 punten 
➢ juniorenklasse 2 X 245 punten 
➢ jeugdklasse  2 X 250 punten 
➢ hoofdklasse  2 X 255 punten 

24.3 Indien een dans op het laatste toernooi voor de ONK promoveert, is de keuze vrij om dit al dan niet te 
doen. 

24.4 Voor solo’s, paren en duo’s loopt de promotie of degradatie door naar het volgende seizoen, tenzij men 
overgaat naar een hogere leeftijdscategorie.  

24.5 Voor groepen loopt de promotie of degradatie door naar het volgende seizoen, tenzij de groep uit andere 
deelnemers bestaat of overgaat naar een hogere. 

24.6 Bij het aflezen van de punten wordt vermeld of een dans promoveert of degradeert. 
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25   Protesten 
Protesten tegen beslissingen betreffende de verplichte elementen of het danssportreglement kunnen 
enkel via e-mail  worden ingediend.  Dit dient te gebeuren uiterlijk voor dinsdagavond (21u00) na het 
betreffende toernooi (wedstrijdsecretariaatdfn@gmail.com).   Indien het protest gegrond is, worden de 
punten voor de ranglijst aangepast.  De dagprijzen blijven echter onveranderd. 

26   Challenge Cup 
26.1 Een Challenge Cup kan desgewenst, halverwege het seizoen, worden toegewezen.  Dit zowel in 1ste  divisie 

als in de ere-divisie. 
26.2 Enkel effectieve DFN-leden kunnen de Challenge Cup winnen. 
26.3 Om de Challenge Cup te winnen, dient men minimaal aan twee toernooien en de Challenge Cup zelf 

hebben deelgenomen.  
26.4 De twee hoogste punten op de ranglijst + de punten van de Challenge Cup zullen worden opgeteld, om 

de winnaar te bepalen. 
26.5 Er zijn geen prijzen verbonden aan het winnen van de Challenge Cup. De winnaars krijgen wel een 

certificaat. 

27   ONK (Open Nationale Kampioenschappen) 

27.1 Om bij de ONK in aanmerking te kunnen komen voor een landstitel, moet men in het voorafgaande 
seizoen minimaal 5X aan een toernooi hebben deelgenomen.  1 Toernooi hiervan mag een buitenlands 
toernooi zijn waarmee DFN een samenwerkingsverband heeft.  

27.2 Bij de gardedansdisciplines zijn aanpassingen aan dans en muziek toegestaan.  
27.3 Bij showdansdisciplines moeten dans, muziek en thema (indien van toepassing) hetzelfde blijven.  Kleine 

aanpassingen aan dans en muziek zijn wel toegestaan. 
27.4 Om de landskampioenen te bepalen, worden de punten van 4 toernooien opgeteld + het dubbel van de 

punten van de ONK.   
27.5 Enkel de eerste drie van de ranglijst kunnen aanspraak maken op een landstitel, mits een minimaal 

behaald aantal punten : 
➢ miniorenklasse 240 punten 
➢ juniorenklasse 260 punten 
➢ jeugdklasse  270 punten 
➢ hoofdklasse  275 punten 

27.6 Bij de 1ste divisie geldt de dagprijs op de ONK.  De nummer 1 op de ranglijst zal de winnaarsbeker krijgen.  
Om de winnaar van de 1ste divisie te bepalen, worden de punten van 4 toernooien opgeteld + het dubbel 
aantal punten van de ONK.  Ook hier moet men een minimaal aantal punten hebben behaald : 
➢ miniorenklasse 220 punten 
➢ juniorenklasse 240 punten 
➢ jeugdklasse  245 punten 
➢ hoofdklasse  250 punten 

28   EK 
Mits een minimaal behaald aantal punten van 260 in de minioren- en juniorenklasse en 270 in de jeugd- 
en hoofdklasse, krijgt men een startkaart voor deelname aan het EK van IIG.  Men dient op dit EK met 
dezelfde groep dansers en dezelfde dans uit te komen. 

 
 

mailto:wedstrijdsecretariaatdfn@gmail.com


12 
  

29   Algemene bepalingen 
29.1 DFN is niet aansprakelijk voor blessures.  Men mag 1x dansen met tape.  De volgende keer moet men een 

verklaring hebben van fysiotherapeut of dokter, of het DFN-document ondertekenen.  Deze verklaring zal 
moeten worden ingeleverd bij de juryvoorzitter, voor aanvang van de categorie.  Wordt dit niet gedaan, 
dan volgt diskwalificatie.   

29.2 Indien deelnemers, begeleiders of publiek, zich schuldig maken aan ernstig wangedrag, kan de organisatie 
van het toernooi, of de jury- c.q. wedstrijdcommissaris de betreffende persoon (personen) uit de zaal 
laten verwijderen. 

29.3 Indien door DFN wordt besloten iemand de toegang tot DFN-activiteiten (of activiteiten, georganiseerd 
onder auspiciën van DFN) te ontzeggen, is DFN bevoegd om deze persoon (personen) te laten 
verwijderen. 

29.4 Gedurende de opmars en de dans is het niet toegestaan aanwijzingen te geven aan de deelnemers.  De 
jury is bevoegd om zelf te controleren in de coulissen, of om iemand hiervoor aan te stellen.  

29.5 Maximaal 2 train(st)ers kunnen zich, op vertoon van hun train(st)erspas, melden in de jurykamer met 
vragen. 

29.6 Indien een DFN-vereniging leden die niet op de ledenlijst staan vermeld, meer dan 2x in één dansseizoen 
laat deelnemen, dient men voor deze deelnemers alsnog de jaarlijkse afdracht per lid te betalen. 

29.7 Lid-verenigingen die geen toernooi organiseren, betalen per dans eenmalig een extra afdracht van € 15 
per dans per seizoen.  De maximum afdracht hiervoor is € 75 per vereniging per jaar. 

29.8 Voor toernooi-organisatoren is het handboek voor toernooi-organisatoren bindend.   
29.9 Indiener vragen zijn, mag men altijd mailen naar het wedstrijdsecretariaat 

(wedstrijdsecretariaatdfn@gmail.com).  Enkel mails van voorzitters van een vereniging, of vooraf 
aangemelde contactpersonen, zullen in behandeling worden genomen. 

30   Slotbepaling 
Door inschrijving aan de onder de reglementen van DFN gehouden toernooien, erkent men daarmee dit 
reglement. 
In niet voorziene gevallen beslist het DFN-bestuur. 

31   Strafpunten 
De 1ste tabel vermeldt in de rechterkolommen de nummers van het reglement dat overtreden is.  In de 
2de tabel staan de overtredingen tegen het nog te schrijven danssportreglement (nu beschreven in de 
trainerscursus). 
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Strafpunten   (tabel 1) 

 

 garde show 
tellen wel mee in de ranglijst, 1 punt per jurylid : 

overtrokken muziekweergave 6.7  

meezingen/meetellen 6.8 + 17.6 6.8 + 17.6 

muziekintro voor opmars te lang 6.14 6.14  

muziekintro voor dans te lang 6.15 6.15 

afvallen en/of loskomen haarstukje of kleding 8.2 8.2 

geen uniform karakter 8.5 8.5 

losse veters / kapotte panty / verschillende schoenen 8.6 8.7 

omvallen van decorstukken  9.2 

overschrijden tijdslimiet op- en afbouw decor  9.5 

podium niet zuiver binnen 1 minuut  9.6 

onopzettelijk iets van het podium laten vallen  9.7 

opmars te lang 17.2 17.2 

tellen niet mee in de ranglijst, 15 punten van het eindtotaal : 

menselijke stemmen of afwijking in de muziek 6.9  

grove of aanstootgevende teksten in muziek  6.10 

gesproken teksten  6.13 

tijdsduur van de dans 7.1 7.2 

maskers en halve maskers 8.3 8.3 

zichtbare juwelen/sierraden 8.4 8.4 

blootvoets dansen  8.5 

decor of attributen niet gebruikt  9.2 

opzettelijk iets van het podium gooien 9.7 9.7 

podium tussentijds verlaten  9.8 

aanwijzingen geven tijden de dans 29.4 29.4 

overtredingen die aanleiding geven tot diskwalificatie : 
overtreding tegen leeftijdsgrenzen 3.1 3.1 

overtreding tegen groepsindeling 3.2 3.2 

overtreding tegen groepsgrootte 4.1 4.2 

langer dan 8 teltijden stilstaan 7.7 7.7 

onzedelijke kleding 8.1 8.1 

gebruik van open vuur, water of levende dieren   9.3 

gebruik van UV licht  10.2 

niet op tijd bij de opmars 17.9 17.9 

geen (dokters)verklaring bij dansen met tape 29.1 29.1 
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Strafpunten   (tabel 2) 

 

 

 
 

overige overtredingen in de disciplines polka : 

niet beheerste acrobatiek 1 punt per jurylid 

opzettelijk flex handen 1 punt per jurylid 

op de bil zitten 1 punt per jurylid 

eindpose te kort 1 punt per jurylid 

tilfiguren 15 punten v/h totaal 

meer dan 1 showelement 15 punten v/h totaal 

overige overtredingen in de disciplines mars : 

groet- of standpassage langer dan 1 teltijd 1 punt per jurylid 

solistische uitvoering 1 punt per jurylid 

strekoefening / acrobatie / spagaat 1 punt per jurylid 

folkloristische danspassen 1 punt per jurylid 

overige overtredingen die aanleiding geven tot diskwalificatie : 

gevaarlijke acrobatiek  

tillen bij minioren  


