
                              
	

2019 Reglement Freestyle/Showdans Rolstoeldanswedstrijden 
 
Nu Freestyle/Showdans terug onder SRN valt is het belangrijk een aantal punten onder 
elkaar te zetten. De insteek is dat zoveel mogelijk dansers die dit graag willen aan Freestyle 
/Showdans mee kunnen doen. 
 
Wedstrijden 
Freestyle/Showdans wedstrijden vallen onder de supervisie van SRN. 
 
Rolstoelgebruiker 
Een rolstoelpartner maakt in het dagelijks leven gebruik van een rolstoel en/of kan niet aan 
valide danslessen en wedstrijden deelnemen. Een persoon die niet aan deze omschrijving 
voldoet wordt als staande partner gezien, ongeacht of deze persoon in een rolstoel danst. Bij 
twijfel ( van de sporter zelf, instructeur of medesporters ) kan advies worden gevraagd bij 
SRN. 
 
Categorieën 
Er wordt in principe geen Classe indeling voorzien. Bij de inschrijvingen wel de class 
vermelden van de deelnemers. Het is aan de organisator in samenspraak met SRN om aan 
de hand van het aantal inschrijvingen wel/niet een class-indeling van de ingeschreven 
groepen te maken 
 
Groepssamenstelling 

- Singles 

- Combi 

- duo 

Categorie A: Een paar, of groep bestaat uit min. 2 en max. 4 deelnemers en moet voor 50% 
bestaan uit rolstoelgebruikers. 
 
Categorie B: Een groep bestaat uit min. 5 en max. 8 deelnemers en moet voor 
50%  bestaan uit rolstoelgebruikers. Let op: hier mag niet meer van worden afgeweken! 

Categorie C: Een groep bestaat uit min. 9 en max. 16 deelnemers en moet voor 50%  
bestaan uit rolstoelgebruikers. Let op: hier mag niet meer van worden afgeweken! 

In categorie A, B, en C mag maximaal 1 ( assistent) instructeur of Hoofdklasse danser mee 
dansen als hij/zij hierin ondersteunend is en niet als middelpunt van de dans fungeert of de 
prestatie van de groep verhoogt door haar/zijn danskwaliteiten. 



Categorie D: Een groep bestaat uit maximaal 16 dansers en moet voor 50% bestaan uit 
rolstoelgebruikers en mag meer dan één instructeur of hoofdklasse danser ( geen beperking) 
opstellen. 

Indien er maar één groep is ingeschreven in een categorie dan geeft de jury een 
beschrijvende beoordeling. 

Muzikale duwers zijn toegestaan en tellen niet mee zoals beschreven onder A, B, C en D. 
Zij kunnen wel een onderdeel van de dansuitvoering zijn mits aangegeven bij de inschrijving 
van de wedstrijd.  (dit in verband met de bestelling van het juiste aantal medailles) 

Door de organisatie dient gecontroleerd te worden, dat de dansers die op het 
inschrijfformulier staan ook daadwerkelijk op de vloer staan. 

Inschrijvingsvoorwaarden 

Voor deelname kunnen worden ingeschreven deelnemers die les hebben van een erkende 
lesgever. ( dansleraren en instructeurs rolstoeldansen die Vriend zijn van SRN en de daarbij 
behorende betaling hebben voldaan). 

Bij de inschrijving wordt vermeld wie de rolstoelgebruiker is met vermelding van class 1 of 
class 2 

Jury 
De jury neemt plaats aan de voorkant van de zaal. Bij een inschrijving van 11 groepen of 
meer in één categorie zijn er 6 finaleplaatsen. Drie groepen plaatsen zich direct, de overige 
drie komen uit de herkansing. Alle finalisten ontvangen minimaal een medaille. 
De jury bestaat uit minimaal 5 leden en een voorzitter van de jury.(totaal 6 personen) en 
gelijke verdeling van man en vrouw. 

   De jury beoordeelt op de volgende punten: 
 1. Creativiteit: 

 - Het benutten van de mogelijkheden van de deelnemers 
 - Het gebruik van Attributen en/of Materialen 
 - Overige aankleding 

 2. Choreografie van de dans: 
- Interpretatie van de muziek en het verhaal in de beweging  

 - Ritme van de dans weergegeven in geschikte bewegingen 
 - Het benutten van de ruimte 

 3. Uitvoering: 
 - Plezier in en het actief uitvoeren van de dans door alle danser 

 Samenwerking en teambuilding  tussen alle dansers. 

 - Kwaliteit van de uitgevoerde bewegingen van alle dansers 
 - Techniek en houding van alle dansers. 

Dans en Muziek 
Muziek en het verhaal dient minstens 2 weken voor aanvang van de wedstrijd op CD te 
worden aangeleverd bij de organisatie. 
De dans voor singles mag minimaal 1.30 en maximaal 2.00 duren 
De dans voor duo/combi mag minimaal 2.30 en maximaal 3.00 duren. 



De dans voor groepen ( klein en groot) mag  inclusief opkomst en eventuele voorbereiding 
op de vloer maximaal 4 minuten duren. Dit dient gecontroleerd te worden door de organisatie 
bij het aanleveren van de muziek. 

Men dient op enigerlei wijze creatief te zijn in de uitvoering van de dans. Dit kan bijv. in 
bewegingen, combinaties van muziek of choreografie zijn. 

Het gebruik van Attributen/Materialen is toegestaan, mits deze geen gevaar opleveren voor 
publiek, dansers, of vloer (bijv. vuur), of in strijd zijn met de in de danszaal geldende regels 
(bijv. etenswaren). 

Het gebruik van Attributen/Materialen is toegestaan mits dit het dansverhaal versterkt. 
(sjaaltjes/hoeden/capes/maskers e.d.) Als je hierover vragen hebt, richt je dan tot het bestuur 
van SRN .  

Let op in IPC wedstrijden is dit niet toegestaan. 

Kleding 
Alle kleding moet de toets naar smaak en goede zeden kunnen doorstaan. 
Elke kleding is toegestaan, maar kleding passend bij de dans geniet de voorkeur.Reclame, 
anders dan van rolstoeldansgroepen en/of rolstoelfirma’s, wordt op de rolstoel niet 
toegestaan. Een verzorgde rolstoel wordt echter wel verwacht. 

Dansvloer 
De minimale afmeting van de dansvloer is 10  bij 10 meter. Waarbij het publiek rondom de 
vloer kan zitten, uitgezonderd de kant van de jury. 

Procedure 
Er wordt gedanst in een voorronde, een herkansing en een finale. 
Voor de voorronde en de herkansing wordt het crosssysteem gehanteerd.Dit betekent dat de 
groepen, die van de jury de meeste kruisjes krijgen, worden doorgeplaatst naar de volgende 
ronde.Bij de finale zal gebruik worden gemaakt van het skating systeem: de juryleden geven 
plaatscijfers aan de verschillende groepen, waarna de telcommissie de uitslag berekent. 
Doorplaatsing naar de finale en het uiteindelijke aantal finaleplaatsen hangt af van het aantal 
deelnemende groepen: Bij deelname van 5 groepen of minder wordt  een 1e en 2e finale 
gedanst waarbij de punten samen de totale uitslag vormen.  

Bij deelname van 6 of meer groepen wordt onderstaand schema toegepast: 

Aantal groepen 

in voorronde 

Aantal groepen 

direct naar finale 

Totaal aantal 

finaleplaatsen 

6 2 4 

7 2 4 

8 2 4 

9 3 5 

10 3 5 



11 of meer 3 6 

 

Het bestuur van SRN behoudt zich het recht voor om in samenspraak met de 
organisator  van deze procedure af te wijken als door de grootte van de inschrijving, 
de beschikbare ruimte en de beschikbare tijd een andere indeling voor de sporters 
gunstiger is. 

 

Aanduiding van de groepen 

Een persoon van de groep staat met een bord met NUMMER op de vloer zodat de juryleden 
duidelijk kunnen zien welke groep aan de beurt is. Dit is belangrijk voor de jury vooral als een 
groep met dezelfde naam meerdere voorstellingen doet en als de 2e finale in een andere 
volgorde wordt gedanst. Een medewerker van de optredende groep staat naast de dansvloer 
en toont goed zichtbaar voor de jury het bordje met het nummer van de groep, dit om 
vergissingen te vermijden. 

Om de gelijkheid van de groepen te garanderen verdient het aanbeveling om de 
verantwoordelijke van de groep ’s morgens een loting te laten doen voor de 1e finale en een 
voor de 2e finale. 

Bijzondere situaties 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van SRN samen met de 
organisator. Bij vragen, onduidelijkheden of uitzonderlijke situaties is het altijd zinvol 
schriftelijk contact op te nemen met het bestuur en/of de organisatie. 

Showdans/Freestyle 
Wie meer over Showdans/Freestyle wil lezen kijk dan op:  www.paralympic.org onder rules 
and regulations versie Maart 2018 
kijk dan bij: 
General Rules for Freestyle/showdans 
Music for Freestyle/Showdans event 
- singles 1.30 min to 2 min 
- combi 2.30 to 3 min 
Judging criteria 
Dance Rounds 
Disqualifications for showdans/freestyle  
evaluation criteria 
 
Nog een punt van aandacht voor ALLE groepen. 
Mocht bij de samenstelling van de groepen blijken dat de instructeur het aantal dansers 
zoals vermeld in de reglementen niet kunt halen neem dan kontact op met de organisatie 
en/of bestuur SRN. 
Wij vinden het allemaal belangrijk dat zoveel mogelijk groepen mee kunnen doen en willen er 
alles aan doen om voor een oplossing te zorgen. 
 
Gedragsregels 



Wie gedragsregels overtreedt en/of SRN beledigt in woord en geschrift kan door het bestuur 
na gezamenlijk overleg geroyeerd worden, zodat deze niet meer aan SRN verbonden 
wedstrijden kan deelnemen. Zie ook WDSF code of Etics. 

Adressen 
 

SRN 
 Noorddammerweg 3 Q 
 1187 CM  Amstelveen 
 tel./fax: (020) 643 64 10 
 e-mail: c.vanhugten@rolstoeldansen.nl 
 
NADB      e-mail: bondsbureau@nadb.eu 
 
Amstelveen, juli 2018    
Bestuur SRN                                             
 

 

 
   
  
 
 

 

  


