
 

 

Handleiding inschrijvingen wedstrijden Disco, 

Modern, Jazz, Show en Urban 

1 Lid Danssport Vlaanderen 
Om deelnemers in te schrijven voor de wedstrijden Disco, Modern, Jazz, Show en Urban moeten 

de deelnemers lid zijn van Danssport Vlaanderen. Indien een danser geen lid is, wordt deze niet 

herkend in het inschrijvingssysteem. U kan enkel deelnemers toevoegen op basis van het 

Danssport Vlaanderen lidnummer. 

2 Login 
Om deelnemers in te schrijven voor de wedstrijden logt u eerst in in het inschrijvingssysteem via 

volgende link: 

http://kalender.danssportvlaanderen.be/clubs.pl 

 

Uw logingegevens kan u bekomen bij onze secretariaatsmedewerkers die verantwoordelijk zijn 

voor de wedstrijden: 

Disco: sandy@danssportvlaanderen.be 

Urban: stijn@danssportvlaanderen.be en anja@danssportvlaanderen.be 

Modern, Jazz- en Showdance: marianne@danssportvlaanderen.be 

 

Opgelet: er is slechts één login per club! U mag deze logingegevens op eigen risico doorgeven 

aan anderen (bijv. coaches) zodat ook zij inschrijvingen kunnen doen. Als een deelnemer 

ingeschreven staat onder uw club en niet deelneemt, betaalt u alsnog de inkom en de boete. Zie 

hoofdstuk 6 in het wedstrijdreglement. 

 

Uw logingegevens kan u laten wijzigen door onze secretariaatsmedewerkers verantwoordelijk 

voor de wedstrijden. 
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3 Beheer 
Om in te schrijven voor de wedstrijden (3.2) en ingeschreven wedstrijden te beheren (3.3) moet 

u eerst deelnemers toevoegen in het systeem (3.4). 

 

Na het inloggen komt u op de beheer pagina. 

1. Clubinformatie en contactpersoon 

2. Inschrijven wedstrijden 

3. Ingeschreven wedstrijden 

4. Ledenbeheer 
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3.1 Clubinformatie en contactpersoon (1) 

3.1.1 Clubinformatie: 
- De naam hoe de club vermeld wordt in programmaboekje, uitslagen, enz… 

- De adresgegevens (op basis van deze gegevens kan u deelnemen in bepaalde regio’s) 

3.1.2 Contactpersoon: 
- De verantwoordelijke van de club die we kunnen contacteren. Meestal is dit de 

clubbeheerder van de club. 

- E-mail (deze e-mail wordt ook gebruikt als account login) 

Belangrijk: dit e-mailadres wordt gebruikt voor de communicatie van de wedstrijden. 

Uw gegevens kan u laten wijzigen door onze secretariaatsmedewerkers verantwoordelijk voor 

de wedstrijden. 

3.2 Inschrijven wedstrijden (2) 
Hier ziet u een overzicht van de wedstrijden waarvoor uw club kan inschrijven. 

Klik op ‘Zie details’ om de categorieën te zien die er die dag gedanst worden. 

Indien u geen deelnemers heeft in een bepaalde categorie, krijgt u deze categorieën niet te zien 

in het overzicht. Wilt u inschrijven voor een bepaalde categorie dan dient u eerst de deelnemers 

toe te voegen aan het inschrijvingssysteem (zie punt 3.4 Ledenbeheer). 

3.2.1 Datum 
De datum van de wedstrijd. 

3.2.2 Omschrijving 
De dansstijl, wedstrijdnaam/nummer, regio. 

3.2.3 Locatie 

De locatie en stad van de wedstrijd 

3.2.4 Klasse 

Als u op ‘Zie details’ klikt krijgt u volgende info te zien: 

• Wedstrijdsoort (solo, duo, small groups, formation) 

• Dansstijl (disco, streetdance, jazz slow, jazz fast, modern, showdance) 

• Leeftijdscategorie (mini kids, children, juniors, adults, adults 2, …) 

• Klasse (beginners, intermediates, advanced, geen klasse) 

3.2.5 Periode inschrijven 

Elke wedstrijd heeft een start- en einddatum om in te schrijven. 

• Voor de startdatum is de wedstrijd niet zichtbaar in het overzicht. 

• Inschrijvingen na einddatum worden niet meer aanvaard. 

Een deelnemer uitschrijven na de einddatum kan enkel door te mailen naar onze 

secretariaatsmedewerkers die verantwoordelijk is voor de wedstrijden. Zie hoofdstuk 6 in het 

wedstrijdreglement. 



 

 

3.2.6 Inschrijven 

Klik op ‘Inschrijven’ om een overzicht te zien van al de dansers in uw club die kunnen deelnemen 

aan de wedstrijd. 

 

Om een solo, duo, small group of formation in te schrijven voor de wedstrijd, vinkt u het vakje 

aan in de eerste kolom naast de desbetreffende deelnemer(s) en klikt u op ‘Gegevens opslaan’. 

Bij small group en formation moet u aangeven welke dansers uit het team zullen dansen in de 

kolom ‘Inschrijven’. 

 

Opgelet! Een inschrijving wordt enkel doorgevoerd als u onderaan op ‘Gegevens opslaan’ klikt. U 

ziet bovenaan in het groen de bevestiging van de inschrijving. 

Opgelet! Zolang het vakje in de eerste kolom is aangevinkt, is een deelnemer ingeschreven. 



 

 

 

 

Tip! U kan altijd nagaan of een deelnemer is ingeschreven door opnieuw op de knop ‘Inschrijven’ te 

klikken. 

U kan enkel deelnemers inschrijven als deze gekend zijn in het inschrijvingssysteem en 

goedgekeurd zijn door het Danssport Vlaanderen secretariaat. Zie 3.4 Ledenbeheer om 

deelnemers toe te voegen en te laten goedkeuren. 

3.3 Ingeschreven wedstrijden (3) 
Hier ziet u een overzicht van de wedstrijden waarvoor uw club is ingeschreven. 

3.3.1 Muziek uploaden 

Klik op de knop ‘Muziek uploaden’ om muziek te uploaden. 

Daarna krijgt u volgend scherm te zien. 

 

Elke wedstrijd heeft een begin- en einddatum om muziek te uploaden. 



 

 

• Begindatum: Danssport Vlaanderen maakt de rugnummers bekend, waarna je de 

muziek kan uploaden. (Dit is meestal 8 dagen voor de wedstrijd) 

• Einddatum: Minimum 3 dagen voor de wedstrijd. 

Om muziek te uploaden: 

1. Kies je het juiste tabblad (solo’s, duo’s, small groups, formation) 

2. Kies je de juiste deelnemer(s) waarvoor je muziek wenst te uploaden 

3. Vul de rugnummer in 

4. Kies het bestand via ‘Bestand kiezen’ 

5. Klik op Oplsaan 

Je kan het bestand steeds overschrijven door een nieuw bestand te uploaden. 

Breng altijd de muziek mee naar de wedstrijd als back-up. Zie daarvoor de voorwaarden in het 

wedstrijdreglement. 

3.3.2 Inkom lijst 
Klik op ‘Inkom lijst’ om een overzicht van je ingeschreven deelnemers te downloaden in Excel 

formaat. 

3.4 Ledenbeheer (4) 
Hier ziet u een overzicht van de deelnemers binnen uw club per sportjaar. 

Deze staan gesorteerd per solo’s, duo’s, small groups en formation. Om naar een ander tabblad 

te gaan klikt u op solo’s, duo’s, small groups of formation. 

3.4.1 Leden toevoegen 

Bij de start van het sportjaar of bij een eerste deelname, moet u uw deelnemers toevoegen aan 

het inschrijvingssysteem en ter controle aanbieden zodat Danssport Vlaanderen de juiste 

samenstelling, categorie en klasse kan nakijken. 

U kan maar één maal per jaar uw deelnemers toevoegen of verwijderen. Wil u wijzigingen 

aanbrengen na uw eerste deelname dan kan dit enkel door te mailen naar onze 

secretariaatsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de wedstrijden. 

Bij de start van het sportjaar krijgt u onderstaand scherm te zien onder Ledenbeheer. 

 

 

3.4.1.1 Deelnemer(s) toevoegen (1) 

Om deelnemers toe te voegen klikt u op de knop ‘Deelnemer(s) toevoegen’ (1). 

Opgelet: om solo’s toe te voegen moet u in het tabblad solo’s staan, om duo’s toe te voegen 

moet u in het tabblad duo’s staan enz… 

Daarna krijgt u onderstaand scherm te zien. 

1 2 3 



 

 

 

Type: wordt automatisch bepaald aan de hand van welk tabblad u had openstaan (solo’s, duo’s, 

…). 

Seizoen: het wedstrijdseizoen waarvoor u wenst in te schrijven. 

Wedstrijdsoort: de dansstijl, leeftijdscategorie en klasse waarvoor u een deelnemer wenst in te 

schrijven. 

Team naam: (enkel bij small groups en formation): de naam van de groep zoals deze verschijnt 

in het programmaboekje, uitslagen, … 

U kan enkel een deelnemer toevoegen door het Danssport Vlaanderen lidnummer van de 

deelnemer toe te voegen onder Lidnr. (Een overzicht van de lidnummers vindt u in het 

ledenbeheer van uw club op het ledenprogramma van de Danssport Vlaanderen). 

Daarna klikt u op ‘Gegevens opslaan’ en ‘Sluiten’. 

U kan maar 1 solo, 1 duo, 1 small group, 1 formation per keer toevoegen. 

Herhaal bovenstaande stappen om meerdere deelnemers toe te voegen. 

Om deelnemers te verwijderen klikt u op ‘verwijderen’ naast de desbetreffende solo, duo, small 

group, formation. 

3.4.1.2 Ter controle aanbieden (2) 

Nadat u al uw wedstrijddansers heeft toegevoegd aan het inschrijvingssysteem, moet u deze 

laten goedkeuren door het Danssport Vlaanderen secretariaat. 

Hiervoor klikt u op de knop ‘Ter controle aanbieden’ (2). 

U zal zien dat daarna de dansers oranje kleuren. 

Nadat het Danssport Vlaanderen secretariaat de dansers heeft nagekeken, worden deze 

goedgekeurd en worden de dansers groen gekleurd. 

Enkel wanneer een danser groen gekleurd en dus goedgekeurd is, kan u deze inschrijven voor 

de wedstrijden. 

Nadat u op de knop ‘Ter controle aanbieden’ heeft gedrukt kan u geen deelnemers meer 

toevoegen of verwijderen. Wijzigingen kunnen enkel nog gebeuren door te mailen naar het 

Danssport Vlaanderen secretariaat. 

3.4.1.3 Danspassen (3) 

Via de knop ‘Danspassen downloaden’ kan u al de danspassen downloaden van uw 

wedstrijddansers. 

http://www.ledenbeheer.be/admin


 

 

De danspassen kan u verdelen aan uw dansers om een wachtrij aan de inkom te vermijden. 

Een ingeschreven danser kan deze danspas op zijn/haar smartphone laten scannen aan de 

inkom om snel aan te melden. 

Indien de danser een pasfoto op de danspas wenst, kan u deze toevoegen bij de desbetreffende 

danser. Klik hiervoor op de knop ‘wijzig’ naast de danser. 


