
 

Invoering nieuw promotiesysteem 

Aanleiding 
Dansparen die deelnemen aan wedstrijden bij de NADB doen dat in hun eigen klasse, 
ingedeeld naar niveau. Een promotiesysteem ziet erop toe dat succesvolle paren uit 
een klasse kunnen promoveren naar een hogere klasse om daar de competitie met 
andere paren aan te gaan. Het huidige promotiesysteem is al sinds lange tijd in 
gebruik en geconcludeerd is dat dit systeem toe is aan een update. 
 
Het huidige systeem (dat wordt beschreven in artikel 6.2 van het 
wedstrijdreglement) past niet meer bij de realiteit van het huidige Nederlandse 
danslandschap. Zo duurt het erg lang om uit sommige klassen te kunnen promoveren, 
zelfs bij goede prestaties. Mede hierdoor is ook de huidige verdeling van dansparen 
over de verschillende klassen niet goed in balans. 
 
Om het huidige systeem tegen het licht te houden en na te denken over een 
alternatief, heeft het bestuur enige tijd geleden een werkgroep in het leven geroepen, 
bestaande uit een afvaardiging van het bestuur, de Sportcommissie, de Atleten 
Commissie en de Sportsdirector(s). De werkgroep bestaat uit: 

- Hannie van der Geest, bestuurslid Top- en Wedstrijdsport 
- Jeroen Koene, bestuurslid Sportparticipatie 
- Tim Puts, voorzitter SC 
- Kim de Haan, voorzitter AC 
- Jasper Vermeer, Sportsdirector  
- Robert van Halder, voormalig Sportsdirector 

 
Deze werkgroep heeft een nieuw systeem ontwikkeld (geïnspireerd op het Duitse 
systeem) dat volgens de werkgroep meer recht doet aan de huidige realiteit en 
bovendien positiever en stimulerender is. De voorstellen zijn uitgebreid besproken 
met de Sportcommissie en de Atletencommissie.  In de bestuursvergadering van 2 
februari is het definitieve systeem door het bestuur geaccordeerd. Onderstaand een 
uitleg van het nieuwe systeem.  

Nieuwe manier om punten te halen 
In dit systeem krijgt iedere deelnemer altijd minstens één promotiepunt, ongeacht de 
plek waar je eindigt: 

 Voor deelname aan een wedstrijd krijgt een paar sowieso één punt. 
 Voor elk paar dat je verslaat krijg je een punt.  
 Er is een vastgesteld puntenaantal nodig om te promoveren. 

 

  



 

Voorbeeld 
We hebben twee voorbeelden. Deelname met 10 en 14 paren. Het aantal promotiepunten dat 
wordt toegekend is dan als volgt: 
 

 

Promotieschalen met ingang van 2 februari 20211 
Het aantal punten dat benodigd is om te promoveren naar de volgende klasse krijgt in 
het nieuwe promotiesysteem ook een update. De absolute aantallen liggen hoger dan 
in het oude systeem, maar omdat er veel meer punten per wedstrijd te verdienen zijn 
en punten veel makkelijker behaald kunnen worden, wordt het niet ‘moeilijker’ om te 
promoveren. Sterker nog, middels een meerjarige analyse van data omtrent 
wedstrijddeelname, klassengrootte en benodigde punten voor promotie is berekend 
hoeveel paren verslagen dienen te worden om in aanmerking te komen voor 
promotie. Dit is omgezet naar de nieuwe promotieschalen, gegeven de realiteit van 
het huidige Nederlandse danslandschap.  

Coronajaar 2021 
De coronapandemie raakt onze danssport genadeloos hard. Dat betekent onder meer 
dat het maken van inschattingen over deelnemersaantallen en frequenties van 
danswedstrijden ontzettend moeilijk is. Op advies van de werkgroep heeft het 
bestuur daarom besloten om in dit bijzondere Coronajaar 2021 het nieuwe benodigde 
aantal promotiepunten voor alle klassen te halveren. Aan het eind van 2021 zal het 
systeem aan de hand van de dan bekende data geëvalueerd worden,en daar waar 
nodig worden promotieschalen nog bijgesteld. Onderstaand links de oude 
promotieschalen, en midden en rechts de nieuwe promotieschalen, in de middelste 

                                                        
1 Naar aanleiding van het akkoord van het bestuur in de bestuursvergadering van 2 februari 2021. 



 

kolom de uitgangsschaal voor het nieuwe systeem, en in de rechterkolom de 
‘coronaschaal’ waarbij al rekening is gehouden met de halvering.  
 

 

Omrekenen van verzamelde oude punten naar het nieuwe systeem 
Veel paren hebben al punten verzameld, op weg naar promotie naar de volgende 
klasse. Deze punten gaan niet verloren. Binnenkort zal van alle paren het ‘oude’ 
puntenaantal omgerekend worden naar het ‘nieuwe’ ‘corona’-puntenaantal. In de 
omrekening wordt gebruik gemaakt van percentages. Een rekenvoorbeeld: 

- Als je 3 punten van de 9 (33%) noodzakelijke promotiepunten hebt verzameld 
(debutanten 2), dan wordt dat omgerekend naar 10 punten van de 30 (33%) 
noodzakelijke punten. Daar waar nodig wordt naar boven op hele punten 
afgerond. 

Aan het einde van het jaar zullen bij de vaststelling van de definitieve 
promotieschalen de punten op dezelfde manier worden omgerekend.. 
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2021 Conversie factor

NADB Latin Adults A-klasse 16 90 45 2,8125

NADB Latin Adults B-klasse 14 120 60 4,285714286

NADB Latin Debutanten 1 11 60 30 2,727272727

NADB Latin Debutanten 2 9 60 30 3,333333333

NADB Latin Debutanten 3 7 60 30 4,285714286

NADB Latin Debutanten Startklasse 6 60 30 5

NADB Standaard Adults A-klasse 16 120 60 3,75

NADB Standaard Adults B-klasse 14 120 60 4,285714286

NADB Standaard Adults C-klasse 13 120 60 4,615384615

NADB Standaard Debutanten 1 11 60 30 2,727272727

NADB Standaard Debutanten 2 9 60 30 3,333333333

NADB Standaard Debutanten 3 7 60 30 4,285714286

NADB Standaard Debutanten Startklasse 6 60 30 5

NADB Standaard Senior I A-klasse 20 90 45 2,25

NADB Standaard Senior Startklasse 11 60 30 2,727272727

NADB Standaard Senior II A-klasse 20 90 45 2,25

NADB Standaard Senior II B-klasse 17 150 75 4,411764706

NADB Standaard Senior III A-klasse 22 150 75 3,409090909

NADB Latin Senior Startklasse 11 60 30 2,727272727



 

 

Verzoek tot controle. 
Als we de migratie hebben uitgevoerd, zullen wij dit kenbaar maken op de website en 
dan kan je in MyNADB je nieuwe puntenaantal zien. Controleer dan gelijk even of al je 
NAW-gegevens nog kloppen. Met name e-mailadres en telefoonnummer. Ben je 
inmiddels van partner veranderd? Of ben je niet meer actief als wedstrijddanser? Mail 
dan naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu zodat we dit in het systeem kunnen 
aanpassen. 

Tot slot 
We vertrouwen erop dat dit nieuwe systeem een positieve stimulans zal brengen. 
Vanuit de NADB zullen wij er alles aan doen om, als het weer mogelijk is, de 
wedstrijden op te starten en we hopen jullie dan allemaal weer te ontmoeten!  
Heb je nog vragen. Mail dan naar sportsdirector@nadb.eu 
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