
 

Corona Maatregelen Dansers & Bezoekers NK Dalfsen 2020 
 

Het is bijna zover. Dan begint het NK dansen 2020. We hebben hard gewerkt om het NK mogelijk te 
maken en omdat we te maken hebben met strenge richtlijnen vanwege de bestrijding van het 
coronavirus, nemen we je graag mee in de belangrijkste maatregelen waarmee je  rekening moet 
houden: 

Basisregels 
Volg voor wat  betreft de gezondheid de RIVM regels. Klachten? Blijf dan thuis!  
De NADB stelt mondkapjes niet verplicht. Maar uiteraard staat het je vrij deze te gebruiken.  
 
Kaarten afhalen bij binnenkomst. 
Deelnemers en bezoekers zullen gefaseerd toegelaten worden tot de Trefkoele. Dit geldt ook voor de 
check-in. Dat betekent dat je wellicht buiten moet wachten. Buiten dient ook de 1.5 meter regel 
aangehouden te worden. Neem voor alle zekerheid een paraplu mee voor het geval de weergoden 
ons niet gunstig gezind zijn.  
 
Vaste plek 
Alle dansers en bezoekers krijgen per dagdeel een vaste zitplaats in de zaal toegewezen. Het is niet 
de bedoeling dat je hiervan afwijkt tijdens je bezoek.  Er zijn geen staanplaatsen zoals jullie gewend 
zijn. Iedereen wordt geacht om in de zaal te zitten, tenzij je als danser actief op de vloer staat.  Is het 
dagdeel afgelopen. Dan graag zo snel mogelijk de zaal en de kleedkamers verlaten zodat wij deze 
weer gereed kunnen maken voor de volgende groep. Personen die op zaterdag en zondag op beide 
dagdelen aanwezig zijn, moeten ook eerst de zaal verlaten.  
 

 

Opvolgen van aanwijzingen 
We willen je vragen om de aanwijzingen van vrijwilligers en wedstrijdleiding op te volgen zodra daar 
noodzaak toe is. Alle vrijwilligers lopen met hesje en/of mondkapje op voor herkenbaarheid en extra 
bescherming.  
Ook zijn er looprichtingen en heeft de zaal specifiek in- en uitgangen. Houd hier rekening mee met 
het in en uitlopen van de zaal.  
 



 

 
Hygiëne 
Bij binnenkomst van de zaal staan hygiëne palen om je handen te desinfecteren.  
 
Ventilatie 
De Trefkoele Plus beschikt over een ventilatiesysteem dat altijd verse lucht aanzuigt en de 
“gebruikte” lucht naar buiten afvoert. Deze systemen garanderen dat er altijd verse lucht in de 
vergader- en sportruimtes aanwezig is. Daarnaast monitoren zij doorlopend de filtercapaciteit om 
een goede luchtkwaliteit te garanderen. Ook zullen (buiten) deuren zoveel mogelijk geopend zijn. Dat 
kan tocht veroorzaken. Zorg eventueel voor een shawl of andere bescherming.    
 
Juichen en aanmoedigen. 
Het is voor toeschouwers helaas niet toegestaan om te schreeuwen / te juichen / luid aan te 
moedigen. 
 
Horeca 
Zowel in de zaal als buiten de zaal is er mogelijkheid tot kopen van consumpties. Het nuttigen 
hiervan kan alleen op een zitplaats in de horeca of op je vaste plek in de zaal. Zijn er geen plaatsen 
meer beschikbaar in de horeca, dan verzoeken we je gekochte eten en drinken te nuttigen op je 
vaste plek in de zaal.  
 
Algemeen 
We begrijpen dat het leuk is om bekenden tegen te komen. Echter is het niet mogelijk om in de 
gangen en algemene ruimtes bij te kletsen. Dit zijn verkeersruimtes tussen zaal, horeca, toiletten en 
kleedkamers. Ook al denk je dit op 1,5 meter afstand van elkaar te doen, we verzoeken je echt dit tot 
een minimum te beperken. Dat geldt ook voor buiten op de parkeerplaatsen.  
 
Controle door Trefkoele en Gemeente Dalfsen 
De Gemeente Dalfsen heeft vergunning verleend onder strikte voorwaarden. Op beide dagen zal 
controle door Boa’s plaatsvinden. Als blijkt dat mensen zich niet aan de regels houden, bestaat de 
kans dat de vergunning om het evenement te houden wordt ingetrokken. Wij verzoeken iedereen 
dan ook om de regels te respecteren. Dit zijn de voorwaarden waaronder we het NK kunnen 
organiseren. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het een succes wordt.  
 

Aanvullende maatregelen voor dansers 
 
Check-in 
Meteen na de ingang staan de vrijwilligers klaar om je in te checken. Op vertoon van je NADB pas of 
je identiteitsbewijs wordt het startnummer uitgedraaid. De check-in zal de NADB pas niet aannemen. 
Het startnummer mag je zelf van de printer afpakken.  
 
Kleedkamers 
Iedereen is ingedeeld in een kleedkamer. De kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor dansers. Voor 
Juveniles en Junioren mag 1 begeleider per paar de kleedkamer kort betreden om noodzakelijke hulp 
te bieden. Het is de bedoeling om zo kort mogelijk in de kleedkamer aanwezig te zijn. Dus niet blijven 
hangen of opwarmen in de kleedkamers. Na het omkleden alsjeblieft gelijk naar je plek in de zaal 
gaan.  Laat je spullen zoveel mogelijk achter in de kleedkamers. S.v.p. geen grote tassen meenemen 
in de zaal of op de tribune.  



 

Elke kleedkamer heeft een maximumaantal personen wat naar binnen mag. Hiervoor liggen voor de 
kleedkamers badeendjes klaar. Ga je de kleedkamer in, neem een badeendje mee. Ga je eruit? Leg 
dan een badeendje weer terug op de tafel. Zijn de eendjes op?  
Wacht dan even totdat er iemand anders de kleedkamer komt uitlopen. Je bent zelf verantwoordelijk 
voor het schoonmaken van het bad eendje.  Wij zullen zorgen voor de schoonmaakmiddelen.  
 
Dansvloer 
De dansvloer is 20.70 meter lang en 14.80 meter breed.  Er is één plek om de vloer te betreden en 
één plek om de vloer te verlaten. Bij meerdere series volgen instructies van de wedstrijdleiding. Er is 
geen trap, ook niet voor de opkomst van de finalisten. 
Let op! Naast de dansvloer dien je altijd 1.5 meter afstand te houden van de andere paren! Alleen op 
de dansvloer mag je dit loslaten als dat noodzakelijk is. 
 

 
 
Indansen 
Indansen zal plaatsvinden per klasse. We nemen dit op in de timetable. We vragen je vriendelijk doch 
dringend om in het voor jou geplande blok in te dansen. Hou tijdens het indansen zoveel mogelijk 
afstand van je mededansers. Indansen in andere blokken dan die van de eigen klasse zal niet worden 
toegestaan. 
 
Basis dans 
Omdat het een NK is zullen er geen basisdansen worden gedaan. 
 
Meerdere series 
Indien er meerdere series zijn, zullen we voor aanvang van de klasse bekend maken wie aan welke 
kant van de vloer moet opstellen. Na de laatste dans gaan paren allemaal via de afloop kant de vloer 
verlaten zodat de volgende klasse kan opstellen aan de opkomst kant.  
 
 
 
 



 

Maximale danstijden 
Wegens de extra maatregelen die zijn genomen om voor iedereen een veilige wedstrijd te kunnen 
garanderen is er veel tijd nodig voor indansen en prijsuitreikingen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om 
voor de danstijden 1 minuut en 30 seconden aan te houden. 
De enige uitzondering hierop is de Paso Doble in de Adults Hoofdklasse. Voor de Adults Hoofdklasse 
gaat de Paso Doble tot en met de derde highlight.  Voor de andere klassen (Adults A, Senioren 1 en 2 
en de jeugdklassen) wordt de Paso Doble tot en met de tweede highlight gedanst. 
 
Introdans 
Er zal dit jaar alléén voor de Adults Hoofdklassen ST en LA een introdans van 1 minuut worden 
gedaan, te meten vanaf het moment dat het paar de vloer betreedt. Nogmaals: er is géén trap. Je 
betreedt de vloer op de plek waarvan de wedstrijdleiding het aangeeft. De volgorde van opkomst is 
op basis van de startnummers. De introdans is voor de Standaard de Engelse Wals en voor de Latin 
de Samba.  
Anders dan je gewend bent is er dus helaas geen introdans voor de Senioren en voor de PD. 
Dit wijkt af van het wedstrijdreglement, maar door alle extra te nemen Coronamaatregelen is het 
nodig om dit te doen.  
 
Uitslagen 
I.v.m. de Coronaregels zullen wij geen uitslagen ophangen. Daar waar normaal de serie indeling op 
een groot scherm wordt getoond, zal nu de uitslag van alle klassen worden getoond. Ook zal alle 
informatie via de presentator gedeeld worden. In de kleedkamers en buiten de danszaal kan je het 
geluid van de zaal niet horen. Dus zorg ervoor dat als je niet in de zaal bent, je op de hoogte blijft van 
de wedstrijdinformatie.  
 
Prijsuitreiking 
Deze vinden gelijk na iedere finales plaats. Alle paren graag op een rij staan met 1.5 meter afstand. 
Voor het podium staan 6 zuiltjes waarop de medailles klaarliggen. Als je opgeroepen wordt, loop dan 
naar ‘jouw’ zuil, pak zelf de medailles en hang die om je nek. Neem dan voor de zuil plaats. Er is geen 
ereschavot. Line-up foto’s zijn op 1.5 meter. Je mede finalisten niet feliciteren s.v.p. Na de 
prijsuitreiking graag zo snel mogelijk de vloer verlaten en terug naar je zitplaats gaan.  
 
Tan 
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om een aparte Tan ruimte te creëren. Daarom is het strikt 
verboden om in de Trefkoele, in welke ruimte dan ook, Tan te gebruiken. Bij het niet nakomen van 
deze regel zijn wij genoodzaakt om eventuele schoonmaakkosten in rekening brengen bij de 
overtreder van deze regel.  
 
Kleding Junioren I en II paren 
Omdat we dit jaar gestart zijn met een opsplitsing van Junioren I en II paren willen we een ieder 
wijzen op de verschillen in kledingreglement voor deze twee categorieën. Het gaat hier specifiek om 
de kleding van de heer.  
Bij de junioren 1 is de regel dat men het volgend moet/mag dragen: 

• een Wit shirt met lange mouwen of een zwart of wit gekleurde polo met lange mouwen 
• Er mag een zwart vest gedragen worden 
• Een wit strikje gedragen op een wit shirt met een kraag 
• Er is geen rokkostuum of Jas pak toegestaan 

 
Bij de junioren 2 is de regel dat men het volgend moet/mag dragen: 



 

• Zwart rokkostuum of zwart Jas pak 
• Het is toegestaan om de kledingvoorschriften van de junioren 1 te volgen. 

Voor meer informatie: https://www.worlddancesport.org/Rule/All Competition rules -> pagina 142. 
 
 
 
 
Interpretatie Kleding reglement  
Naar aanleiding van vragen van dansers en trainers hebben we een eenduidigere interpretatie van de 
kledingvoorschriften voor de dames. (Voor meer informatie: 
https://www.worlddancesport.org/Rule/All Copmpetition rules -> pagina 140.) 
 
Het gaat hierbij om de definities van de Hip Line panties top line (height) en de Panty Line (PL) – 
panties bottom line (height).  
De Hip Line is de horizontale lijn boven de bilspleet waar onder aan de voor- en achter zijde en de 
zijkanten van het lichaam moet zijn voorzien van stof.  
De Panty Line aan de achter kant van het lichaam moet beide billen volledig bedekken. Aan de 
voorzijde is het de lijn waar het been en het lichaam buigen.  
De volgende afbeelding geeft aan wat de minimaal bedekking van het lichaam moet zijn:  
 

 
De interpretatie van deze regel zal van het NK in oktober actief worden gecontroleerd.  
 
 

Aanvullende informatie voor coaches 
 

Dit NK vraagt aanpassing van ons allemaal. Ook van de trainers/coaches. Paren begeleiden zoals 
gebruikelijk bij wedstrijden kan dit keer niet plaatsvinden.  Graag willen we alle trainers en coaches 
wijzen op het volgende: 
 

• Ook trainers/coaches krijgen een vaste zitplaats toegewezen en kunnen zich niet naar de 
paren begeven. Ook paren mogen niet naar de trainers/coaches toegaan.  

• We kunnen niet garanderen dat u in de buurt van uw eigen paren kunt zitten. Daarvoor is de 
plaatsering te complex. We zullen er wel naar streven.  

• Kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor dansers of begeleiders van hele jonge kinderen., 
niet voor trainers/coaches.  

• In het restaurant gelden de regels die de horeca stelt en is beperkte mogelijkheid om te 
zitten. Het vasthouden van een eigen zitplaats gedurende een lange tijd in de horeca wordt 
niet op prijs gesteld, die zijn alleen bedoelt voor het consumeren van eten en drinken.  



 

 
Communiceren met de paren moet in deze situatie helaas op een andere manier plaatsvinden. Denk 
aan app groepen of telefonisch contact. Als u buiten met uw paar afspreekt, denk dan ook aan de 1.5 
meter regel. Ook buiten zullen Boa’s controle uitoefenen.  
 
 
 
We begrijpen dat dit niet ideaal is. Maar dit zijn de voorwaarden waaronder wij een NK kunnen 
organiseren. Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip. 
 
Organisatie NK 2020 
 
 
 


