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WEDSTRIJDSEIZOEN 2020-2021 – UPDATE IFV COVID-19 

1 UPDATE WEDSTRIJDKALENDER 

In samenspraak met het overlegplatform dans werd er beslist om af te stappen van de reguliere 

wedstrijden én dit uitzonderlijke seizoen te opteren voor ‘toonmomenten’. 

 

Een moment om een oefening te brengen op een podium, in het bijzijn van andere groepen maar 

zonder prestatiedruk. Na afloop ontvangt iedere groep opbouwende feedback van het aanwezige 

jurypanel. Met deze tips kunnen ze op hun eerstvolgende trainingen aan de slag gaan. 

 

Het opteren voor ‘toonmomenten’ zorgt eveneens voor: 

• De kans bieden aan nieuwe clubs/groepen om kennis te maken met het Gymfed-danscircuit 

én hen hierbij op een heel laagdrempelige manier de mogelijkheid geven hun dansoefening 

te brengen op een mooi podium (én hopelijk voor een enthousiast publiek). 

• De wedstrijddruk weghalen bij onze ervaren clubs die jaarlijks deelnemen aan onze 

wedstrijden. Voor hen staat ook dit seizoen ‘fun’ voorop! Het moet in dit bijzondere seizoen 

vooral een moment van plezier én ten volle genieten worden wanneer zij hun oefening 

brengen. Een moment zonder stress én concurrentie, maar één waarbij we verbinden met 

elkaar! 

 

 

Datum Wedstrijd Club 

06-07.03.2021 DANCEMANIA SPORTIVA VZW 

28.03.2021 DANCE CUP WIK OOSTENDE 

02.05.2021 KAMPSE DANSCUP K.K.B.T. BREE 

 

 

2 UPDATE TECHNISCH REGLEMENT 

Clubs/Groepen die interesse hebben om deel te nemen aan één of meer (3 in totaal) toonmomenten 

kunnen dit doen door vooraf in te schrijven voor één van onderstaande categorieën: 

• Kids 

• Youth 

• Adults 

 

➔ Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen ‘Modern’ en/of ‘Trends’.  

Het huidige technische reglement mag/kan wel gebruikt worden als houvast maar de aanwezige jury 

zal bij het noteren van haar feedback GEEN rekening houden met o.a.: 

• De kledij (we willen groepen deze kost besparen) 

• Het aantal moeilijke elementen 
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Daarentegen zullen ze wel kijken naar de uitvoering, dus o.a. de synchronisatie én de expressie. 

 

Er zal per leeftijdscategorie ook GEEN ranking zijn. 

 

Een club kan met meer dan één groep deelnemen in éénzelfde leeftijdsgroep. Hierop staat geen 

limiet! 

 

FINAAL: Grijp dus als club de kans om jonge en/of minder ervaren teams te laten genieten van een 

eerste, recreatieve podiumervaring! Het zal hen ongetwijfeld veel dansvreugde bezorgen       

 

 

3 UPDATE INSCHRIJVINGEN  

→ Deadline = 31 januari 2021  

o Check per groep de inschrijvingen en pas aan waar gewenst.  

 

 

 
 

▪ Was je reeds ingeschreven voor een geannuleerde wedstrijd/toonmoment? 

• De inschrijving uitvinken en de wijziging opslaan 

▪ Was je ingeschreven/Wil je inschrijven voor een wedstrijd/toonmoment die gewijzigd 

is van datum? 

• Uit- of aanvinken of je al dan niet wenst deel te nemen en de wijziging opslaan 

• Aanvinken en opslaan 

▪ Was je ingeschreven voor een wedstrijd maar wens je van categorie (er zijn geen 

niveaus) te wijzigen ((ifv. Het toonmoment)? 

• Eerst alle inschrijvingen uitvinken en de wijziging opslaan 

• Dan pas de inschrijvingen opnieuw doen voor de gewenste categorie, het 

betreffende toonmoment aanvinken en de wijziging opslaan 

 

→ Volgende deadlines wijzigen niet: 

▪ Aanpassing inschrijving 

Tot 4 weken voor het betreffende toonmoment kan er uitgeschreven worden. 

▪ Opladen muziek  

Tot 1 week voor het betreffende toonmoment, en dit telkens op zondag. 

▪ Registratie trainers 

Tot 1 week voor het betreffende toonmoment, en dit telkens op zondag. 

 

#WEAREGYM   #WEARESAFE 


