Algemene Vergadering BDSF/FBDS van 21 April 2022 via Teams.
Werkingsverslag van de Commissie van Standaard en Latin
Leden van dit departement: via DSV Rumo Adriaenssens, Marc Van Breda, Annarita Tramacere
Via FWBDS Sonia Souto Prietro, Brigitte Debrauwer, Catherine Gerard.
Directeur : Hubert De Maesschalck
Beste Bestuursleden ,
Het jaar 2021 was zeker geen gemakkelijk jaar in de danssport door Corona. Het jaar is verdeeld door
twee danssportseizoenen. Van Januari tot het begin van de zomer, nog het seizoen 2020-2021 en het
nieuwe seizoen van September tot Mei 2021-2022.
In het voorjaar van 2021 is er een wedstrijd geannuleerd , deze was voorzien in Nalinnes en is later
vervangen. Ook de wedstrijd van KMDC is geannuleerd en verplaats naar begin 2022.
Ongeveer alle Belgische juryleden hebben minstens 1 maal gejureerd, en sommigen twee maal.
Sommigen hebben weinig interesse om te jureren, of hebben geen tijd op Zondag door andere
werkplannen.
Om te jureren moeten onze juryleden minstens aan één congres in België deelnemen, dat wordt
ingericht door ofwel DSV of FWBDS. Hierdoor hebben we in 2021 één jurylid verloren, door geen
deelname, plus één die met jureren gestopt is.
In totaal hebben we toch nog 6 wedstrijden gehad in 2021, 4 van het dansseizoen 2020-2021 en
twee van het seizoen 2021-2022, plus het uitgesteld kampioenschap in Oktober van 2021.
2021 is een zwaar jaar geweest, met grote veranderingen voor iedereen. Nieuwe reglementen zijn
verschenen, met grote aanpassingen voor onze paren.
Dit reglement is er niet zonder slag of stoot doorgekomen, heeft moeite gekost en is zeker nog voor
aanpassingen vatbaar. Iedere vleugel richt nu buiten de Nationale wedstrijden ook Regionale
wedstrijden in op dezelfde dag, en zijn verschillend in ieder landsgedeelte, wat voor de paren
verwarring met zich meebrengt. Hierover moet zeker nog in de toekomst gepraat worden.
Door het nieuwe reglement zijn er nog 8 wedstrijden per dansseizoen, plus 2 Kampioenschappen.
Deze wedstrijden zijn verdeeld over de twee landsgedeelten, 4 langs Vlaamse zijde en 4 langs Waalse
zijde. De Kampioenschappen worden verdeeld, en worden beurtelings ingericht.
Een Kampioenschap over 10 dansen , tezamen met Under 21 en Formatie, en het tweede met alle
categorieën Standaard en Latin .
Om aan deze Kampioenshappen deel te nemen, dienen de paren minstens aan 50% van de
wedstrijden deel te nemen. Als we naar de toekomst kijken moet er langs beiden vleugels aandacht
geschonken worden aan het vergroten van het aantal deelnemers aan wedstrijden.
Voor het ogenblik zit de jeugd voornamelijk in het Waalse gedeelte, en de Senior paren in
Vlaanderen. Kleine regionale wedstrijden in clubs of scholen, kan hier misschien verandering in
brengen.

Het voorstel van de nieuwe kalender is opgestuurd naar beide vleugels, zodat de paren voor het
einde van dit dansseizoen, plannen kunnen maken voor het volgende.
De vergaderingen hebben plaatsgevonden langs skype of teams, of in Brussel Fysiek.
Beste groeten,
Hubert De Maesschalck
BDSF Director Standaard en Latin

