
Veelgestelde vragen over de Ranking. 

 

Waarvoor dient de Ranking? 

In de eerste plaats is de Ranking een meetinstrument om uitzendingen te bepalen naar EK/WK en 

Cups en om de Rankingkampioen te bepalen. Daarnaast wordt de Ranking gebruikt voor het 

toekennen van Talentstatussen NOC*NSF en voor het subsidiëren van bijdragen aan trainingskampen 

en sportcongressen.  

 

Hoe zit dat met Uitzending en Ranking? 

Als eerste wordt in principe altijd de Nederlands Kampioen uitgezonden. Daar waar nog een tweede 

paar genomineerd kan worden, kijkt de Sportcommissie naar het hoogst geplaatste paar op de 

Ranking. Als dit de Nederlands Kampioen is, gaat de Sport Commissie (SC) naar de nummer 2 van de 

Ranking. Als de Nederlands Kampioen gestopt is dan nemen we de hoogste twee paren van de 

Ranking. Het moment waarop dit bepaald wordt, noemen we het Meetmoment (MM). Reglementair 

ligt vast wanneer dit MM is. Dit is afhankelijk van het land waar een EK/WK gehouden wordt. Zie 

hiervoor het Ranking- en Uitzendreglement op de website. 

http://www.nadb.eu/wp-content/uploads/2020/01/Ranking-en-uitzendreglement-2020.pdf 

 

Een uitzondering op deze volgorde vormen eventueel door de SC aan te wijzen World Cups, Europa 

Cups of European Union Championships. In dat geval is de eerste startplaats voor het eerste paar op 

de Ranking na weglating van de Nederlands Kampioen. Ook voor formatie gelden afwijkende regels. 

 

Wat gebeurt er als een paar de uitnodiging niet accepteert? 

Het komt regelmatig voor dat een paar een uitnodiging niet accepteert. Dan nomineert de SC het  

volgende paar op de Ranking. Na de nummer drie op de ranking heeft de SC de mogelijkheid om over 

te gaan tot Aanwijzing. Dat kan ieder paar zijn dat naar het oordeel van de SC het beste in staat is om 

de NADB te vertegenwoordigen. Dat hoeft niet te betekenen dat dit automatisch de nummer vier op 

de Ranking is. Dit kan ook een paar zijn dat lager op de Ranking staat. De Ranking is dus een heel 

belangrijk instrument voor de SC en onze topsporters.  

 

Welke wedstrijden tellen mee voor de Ranking? 

In principe tellen alle wedstrijden mee, tenzij in dat weekend een EK of WK voor de betreffende 

discipline gehouden wordt. Je kunt de rankingkalender terugvinden op de website. Daar staat per 

discipline en categorie aangegeven of een wedstrijd ranking is of niet.  

Zie http://wedstrijden.nadb.eu/reglementen/Rankingkalender2020.pdf 

 

Wat is de definitie van een Rankingpaar? 

 Rankingpaar: een Danspaar, waarvan beide Danssporters lid zijn van de NADB en aan hun 
betalingsverplichtingen richting de NADB hebben voldaan, dat meedoet aan een Rankingwedstrijd en 
waarvan ten minste één van beide Danssporters de Nederlandse nationaliteit bezit. 
 
Mogen niet Hoofdklassers meedoen in de Ranking? 

Hoofdklassers doen automatisch mee in de Ranking. Niet-Hoofdklassers mogen ook meedingen naar  

rankingpunten door deelname aan een rankingwedstrijd, op voorwaarde dat ze op die wedstrijd ook 

in hun eigen klasse dansen. Let op! Je moet dan wel tijdig melden bij wedstrijdsecretariaat@nadb.eu  

http://www.nadb.eu/wp-content/uploads/2020/01/Ranking-en-uitzendreglement-2020.pdf
http://wedstrijden.nadb.eu/reglementen/Rankingkalender2020.pdf
mailto:wedstrijdsecretariaat@nadb.eu


dat je ook in de Hoofdklasse mee wilt dansen. Dat kan je niet op de dag zelf beslissen. Het NK is 

hiervan uitgesloten.  

Met name voor paren die op het punt staan om te promoveren kan het belangrijk zijn om te zorgen 

dat je al in de Ranking voorkomt. Als je dan de overstap maakt naar de Rankingklasse begin je niet 

met 0 punten.  

 

Hebben Jeugdklassen ook Ranking? 

Zeker weten! Ook voor Junioren 2, Youth en Under-21 worden Rankinglijsten bijgehouden. Met 

name voor uitzending is dit ook een belangrijk instrument om te bepalen wie uitgezonden wordt 

naar het EK/WK.  Om voor uitzending in aanmerking te komen, worden meer voorwaarden gesteld 

maar de Ranking is zeker belangrijk. Zie voor de uitzendvoorwaarden het Ranking- en 

Uitzendreglement op de website: 

http://www.nadb.eu/wp-content/uploads/2020/01/Ranking-en-uitzendreglement-2020.pdf 

Er zijn overgangsregels bepaald voor de jeugdcategorieën zodat ook hier een paar bij de overgang 

naar een nieuwe jeugdcategorie niet met 0 punten moet beginnen. Zie hiervoor artikel 3 lid 7 van het 

Ranking- en Uitzendreglement. 

 

Hoeveel wedstrijden tellen mee? 

Bij Adults en Senioren Standaard en Latin tellen de vier beste resultaten. Bij de 10 Dans Adults,  

Junioren 2, Youth en Under 21 tellen de drie beste resultaten. 

Een wedstrijd staat maximaal 1 jaar in de Ranking, daarna telt deze niet meer mee. Let dus goed op 

met hoeveel wedstrijden je in de Ranking staat. Minder wedstrijden kan je een uitzendplek kosten. 

Ga op zeker! Een blessure of griepje en je mist een rankingwedstrijd en daarmee uitzending, het 

rankingkampioenschap of ondersteuning vanuit de NADB.  

 

Wanneer ben je Rankingkampioen? 

De rankingkampioen wordt bepaald op 31 december van het jaar. Wie dan het hoogst geplaatst staat 

is de kampioen.  

 

Hoe zorg ik nou dat ik hoog op die Ranking eindig? 

Tijdens rankingwedstrijden kun je rankingpunten verdienen. Afhankelijk van een aantal factoren 

(zoals omvang en samenstelling jurypanel, aantal deelnemende rankingparen en je eindklassering) 

bepaalt de uitslag van de wedstrijd hoeveel punten je haalt. De vier beste (of drie ingeval van 10 

Dans en Jeugdwedstrijden) tellen mee.   

Tip: doe zoveel mogelijk wedstrijden mee, dan is het voor de ranking minder erg als je eens een 

slechte dag hebt.  

 

Is het nog steeds zo dat je bij een WDSF-wedstrijd in Nederland extra gemakkelijk veel punten kunt 

halen? 

Nee, dat is niet meer zo. Enkel het feit dat het WDSF is, zorgt niet voor een verhoging van die punten. 

Wel is het zo dat WDSF wedstrijden vaak een grotere deelname kennen van Rankingparen en staat er 

meestal een groot en gevarieerd jurypanel. Deze factoren tellen wél voor verhoging van de te halen 

punten. Maar nooit meer dan bij reguliere NADB-wedstrijden, waar ook veel rankingparen en een 

groot en gevarieerd jurypanel aanwezig kunnen zijn. 

http://www.nadb.eu/wp-content/uploads/2020/01/Ranking-en-uitzendreglement-2020.pdf


Hoe zit het met buitenlandse/niet NADB paren? 

Buitenlandse paren en niet NADB paren tellen niet mee voor de Ranking. Die worden uit de uitslag 

gefilterd. Alleen het onderlinge resultaat van de Nederlandse Rankingparen telt mee voor de 

rankinguitslag.  

 

Ik heb nog aanvullende vragen. Waar kan ik terecht? 

Je kunt altijd even mailen naar hannie.van.der.geest@nadb.eu.  

Of spreek een lid van de sportcommissie aan op de wedstrijden! 
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