
 

Verslag Directeur commissie van Standaard en Latin . 

Spijtig genoeg is er na de laatste Algemene Vergadering van BDSF op 18/10/2020 niet veel 

meer gebeurd in onze Belgische danswereld. 

De meeste geplande wedstrijden, zijn door corona alle geannuleerd of verschoven naar een 

latere datum. 

Gelukkig hadden we nog enkele wedstrijden voor het einde van het jaar en begin van het 

jaar, met  de WDSF wedstrijd in Antwerpen op 14,15 en 16 Februari 2020. (Diamond Cup). 

Na rijp beraad is er door DSV en FWBDS besloten om toch enkele wedstrijden te plannen, 

gedurende de zomer van 2021, om het seizoen voor de paren te verlengen, zodat hun 

training toch nog op de vloer in praktijk kan worden omgezet. Dit is iets nieuws, wat noch 

nooit voorheen in de Belgische Federatie besloten is, daar de zomer normaal, als rustpauze 

voorzien was. 

Met corona heeft de rust zeker lang genoeg geduurd, en wij hopen dat onze paren in grote 

mate zullen deelnemen aan deze wedstrijden. 

In het Waalse landgedeelte, zijn er nog enkele wedstrijden voor kinderen onder de 12 jaar 

kunnen doorgaan (RSCC), met alle regels van corona in acht genomen. Iedere wedstrijd 

waren er meer paren of kinderen aanwezig, tegenover de vorige wedstrijd. De toekomst 

langs deze weg ziet er goed uit. Het zou dan ook mooi zijn dat we dit in de toekomst kunnen 

uitbreiden, en verschillende andere professionals of dansclub mee opgaan in dit project. 

Het idee om met solo dansen te beginnen, brengt zeker nieuwe kinderen of volwassenen 

naar onze wedstrijden. Niet iedereen vind in het begin een partner, daar jongens steeds in 

de minderheid zijn. In de laatste wedstrijden hadden we dan ook twee meisjes die tezamen 

dansten, zoals reeds vroeger in andere landen het geval was. 

De commissie van Standaard en Latin is verschillende malen tezamen gekomen voor 

vergaderingen, zowel fysiek als online, en het is niet gemakkelijk om beiden landsdelen, 

vooreerst aan tafel te krijgen, als tot een gezamenlijk besluit te krijgen. 

De kalender voor de volgende maanden is gereed, en laat ons hopen dat corona, tegen de 

maand Juli, zover verdrongen is, dat we terug gezamenlijk aan de Belgische Danssport 

kunnen werken. 

Hierbij in bijlage de laatste wedstrijd uitslagen, zodat U allen kunt zien dat we de jonge 

paren in de toekomst hard zullen nodig hebben, daar de adults categorie hard uitgedund is 

tegenover enkele jaren. 

Hierbij wens ik mijn ganse team te bedanken voor hun medewerking en inzet, zodat we  

tezamen te Belgische Danswereld naar een hoger niveau te brengen. 

Met de beste dansgroeten, 

Hubert De Maesschalck 

BDSF Directeur Standaard en Latin  


