
DANCE CHAMPIONSHIP 2021

COMPETITIE
REALITY DANCE 

V I R T U A L

DUTCH AFRO LATIN

DALDC

COMPETITIE 
STRUCTUUR & SETTLE APP 



DALDC

Alles wat in dit document staat, is 
een richtlijn voor hoe de virtuele 
DALDC-wedstrijd plaatsvindt. Deze 
punten zijn geen regels en kunnen 
niet worden gebruikt als regels om 
te klagen of punten te verdienen. 
Als een van deze richtlijnen als 
regels wordt beschouwd, wordt hij 
in het reglement vermeld. We raden 
echter ten zeerste aan om deze 
richtlijnen te volgen, omdat het niet 
volgen van deze richtlijnen van 
invloed kan zijn op hoe de juryleden 
zullen scoren.
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LEES DIT EERST

BELANGRIJK
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Dit is een gloednieuwe wedstrijd vanwege de coronapandemie 
verkennen we nieuwe manieren. We zitten allemaal in een leer-

proces en we vragen je geduld en begrip als er dingen veran-
deren of fout gaan. Houd er rekening mee dat we deze wed-
strijd niet organiseren om je tijd, geld of moeite te verspillen. 

We hebben deze wedstrijd gemaakt zodat je kunt blijven 
dansen. We hebben jouw steun nodig om dit te laten uitgroei-

en tot een nieuw tijdperk van competities.

We hebben het voorrecht om de meest geavanceerde dans-
competitie-applicatie ter wereld te mogen gebruiken. Neder-
land is het eerste land ter wereld dat deze applicatie gebruikt 
en het succes ervan test. Dit gezegd hebbende, er zullen veel 
nieuwe, op technologie gebaseerde taken voor je zijn om te 

doen, dus we vragen je om ons stap voor stap te volgen. 
Dingen onderweg zijn misschien nieuw of vreemd of lijken mis 

te gaan, maar ze hebben allemaal een reden. Blijf alsjeblieft 
vragen stellen zodat je het begrijpt. Aangezien we het eerste 

land zijn dat deze applicatie test, moeten we mogelijk bepaalde 
dingen aanpassen op basis van je feedback, dus houd hier 

rekening mee.

TIP: als je technisch niet zo goed bent, probeer dan een vriend 
te vragen om je te helpen

Bovenal, raak NIET gefrustreerd, we zijn hier om je te helpen en 
alles zo makkelijk mogelijk te maken.

Welkom Kampioenen...
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THE COMPETITIE STRUCTUUR

  DE HALVE FINALE 
Deel 1: De Opname:

Aangezien dit een virtuele wedstrijd 
is, hebben we je optreden nodig. Dit 
moet worden geregistreerd via onze 
speciale applicatie genaamd 
"SETTLE" die we voor deze wedstrijd 
mogen gebruiken. Je moet de appli-
catie testen en je locatie laten goed-
keuren voordat je verder kunt gaan. 
Je wordt ook gevraagd om voor ons 
wat extra materiaal te filmen, ons 
een rondleiding door je huis te 
geven, ons over je leven te vertellen, 
ons te laten zien hoe je traint etc., 
hoe meer hoe beter.

Deel 2: Het Jureren:
Nadat we je optreden hebben 
ontvangen, bekijken de juryleden je 
optreden en geven ze je de scores via 
de SETTLE-app.

Deel 3: De DALDC halve finale episodes 
Nadat de resultaten bekend zijn 
gemaakt, zullen we de afleveringen 
en kleine clips van de eerste ronde 
vrijgeven. Deze clips en afleveringen 
zijn te zien op ons VOD-platform 
zodat de hele wereld je talent kan 
bekijken.

De DALDC Virtual-wedstrijd bestaat uit 2 wedstrijdronden: 
halve finales en finales. Die noemen we vanaf nu RONDE 1 & 

RONDE 2 . Elk van de ronden heeft zijn eigen dynamiek in elke 
divisie.

  De FINALE
 
Deel 1: De Opname:

Net als in de halve finales moet je je 
choregrafie opnieuw opnemen - je 
hebt wat tijd om het te 
perfectioneren of misschien zelfs wat 
wijzigingen aan te brengen. Je moet je 
optreden opnemen via onze SETTLE 
mobiele app en deze naar ons 
opsturen. We zullen je ook opnieuw 
vragen om wat extra materiaal voor 
ons te filmen, zoals: wat betekent het 
winnen van deze wedstrijd voor jou, 
wat shout outs van je vrienden of 
familie etc.

Deel 2: De Live show:
De liveshow wordt opgenomen. Jij 
verschijnt dan in onze virtuele show,, 
de juryleden beoordelen je video en je 
ontvangt je score en feedback van je 
optreden.

 

Deel 3: De DALDC uitzending voor het 
PUBLIEK en LIVE UITSLAGEN. 

Na het opnemen van de liveshow 
ontvang je je resultaten op de dag dat 
deze aflevering wordt uitgezonden. 
Deze dag kijken je vrienden en familie 
naar je opname en ontvang je live de 
resultaten zodat het publiek het kan 
zien, en de winnaar wordt bekendge-
maakt.

ROUND 1 ROUND 2
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Met de applicatie die we gebruiken, kan je de video slechts één keer op te nemen. 
Dit om je het gevoel te geven van een reguliere live competitie waar je ook één 
kans hebt om te dansen .. Maar voordat je je video opneemt ...

Je moet je eerst registreren op de DALDC-website.
Nadat je je hebt aangemeld voor de wedstrijd, ontvang je een betalingsverzoek. 
Later ontvang je je login en paswoord. Je kunt de app vervolgens downloaden uit 
de IOS Store of Android Store zodra deze wordt geopend voor de deelnemers.
De naam van de app is "SETTLE EVENTS"
Je logt dan in en koopt uw   divisiepas, of verzilvert je voucher als je al betaald 
hebt. Je mag met zoveel divisies meedoen als je wilt.

Op de website moet u het Schema volgen. Het schema op de website laat je alle 
deadlines zien wanneer je je video's moet aanleveren en wanneer het jureren 
begint, wanneer de resultaten bekend gemaakt worden etc .. Begin niet met het 
lezen van het schema als de wedstrijd al begonnen is maar minimaal 1 maand 
ervoor, zodat je tijd hebt om vragen te stellen.

Om het materiaal in te leveren, moet je 3 stappen doorlopen en de knop PRAC-
TICE gebruiken.
Je kunt pas naar de volgende stap gaan als je de vorige stap hebtvoltooid. Je kunt 
bijvoorbeeld niet direct naar stap 3 gaan als je stap 1 en stap 2 niet hebt gedaan. 
Je mag de oefenknop zo vaak gebruiken als je wilt.

STEP 1: Technische Check & Locatie Check
STEP 2: Extra Video’s
STEP 3: FINAL SHOW

PRACTICE Button

BELANGRIJK: 
Je mag je Choreografie maar 

1 KEER opnemen. 

ONE CHANCE TO DANCE

ROUND 1

HALVE FINALE
PART 1: HET OPNEMEN
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STEP 1: 
TECHNISCHE CHECK & LOCATIE CHECK

TECHNISCHE CHECK

Bij Step één moet je alle technische aspecten van je telefoon controleren, zoals:
1. Werkt de app op jouw telefoon
2. Heb je een sterk internet
3. Oplossingen als je problemen ondervindt
4. Kan je telefoon het uploaden van de video aan?
5. Begrijp je hoe je je uiteindelijke video opneemt?

BEGIN MET HET TUTORIAL TE LEZEN

- Je bent verplicht ons 1 testopname te sturen
- Het beste is om te testen op de locatie waar je ook je step 4 gaat filmen
- Belangrijk! Controleer je internetverbinding en de telefoon die je gebruikt.
- Begin met het testen van de oefenknop.
 Test 1: Neem 10 seconden video op, het kan de vloer zijn enz.
 Test 2: Als het opnemen en uploaden is gelukt, kan je nu proberen 
 1. 30 min of 2 min op te nemen, hangt af van of je als solo paar of groep deelneemt.
 (neem bij problemen contact op met de Technische Helpdesk).

- De app werkt het beste bij gebruik van de iPhone.
- Hier zijn enkele tips als je een Android-telefoon hebt:
  - Film niet in 4k
  - Probeer een andere telefoon als de opname niet werkt
   - Zorg ervoor dat het formaat van je video niet groter is dan 80 MB
  - Zorg voor een sterke wifi-verbinding op je telefoon, maar vooral een stabiele.
   - Het uploaden kan soms wel 20 minuten duren, afhankelijk van uw internet,
     Daarom kun je dit het beste op de locatie testen als je niet aan het oefenen bent.
  - Er is een percentagebalk die u de voortgang van uw upload laat zien,
    als de voortgangsbalk stil staat, sluit de app en probeer het opnieuw.
    In het ergste geval contact Technische Helpdesk.

- Het is verplicht om de bovenstaande 2 tests uit te voeren en neem bij problemen contact 
op met de Technische Helpdesk. Doe dit zo vroeg mogelijk, want hoe eerder je weet of je 
telefoon werkt, hoe gemakkelijker het is wanneer je de volgende stappen uitvoert.

PRACTICE STEP 1 STEP 2 STEP 3

PRACTICE STEP 1 STEP 2 STEP 3
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STEP 1: 
TECHNISCHE CHECK & LOCATIE CHECK

LOCATIE CHECK
Als je geen problemen ondervindt bij de tech-
nische controle, bent je nu klaar om de locatie-
controle uit te voeren. Wij van de DALDC 
moeten de locatie waar je gaat filmen goed-
keuren om de volgende redenen:

- Omdat we webafleveringen maken, moeten 
we je locatie zien en controleren of deze er op 
de camera goed uitziet. Je kunt je choreogra-
fie bijna overal filmen, zolang je maar romme-
lige achtergronden, licht van achteren en een 
spiegel van achteren vermijdt. Disco- en knip-
perlicht zijn toegestaan   zolang ze niet bewe-
gen en knipperen in de cameralens.

- In de app vind je een tutorial over het maken 
van deze video. Als je testopname niet in orde 
is, ontvang je feedback in je app die je moet 
volgen en stuur je een nieuwe locatie-opname.

- De test kan je met of zonder je wedstrijd 
outfit doen. We raden echter aan om je wed-
strijdkleding te dragen, zodat we kunnen con-
troleren of de achtergrond past bij je outfit.

- Je moet de camera in de applicatie gebruiken
- Je mag zelf bepalen op welke locatie je je 
show wil filmen, dit heeft geen invloed op je 
score.
- Probeer een locatie te gebruiken met een 
achtergrond die niet afleidt van je prestaties.
- GEEN ramen achter je met licht dat binnen-
valt.
- We moeten je een stukje van je choreografie 
zien dansen om te zien of je binnen het frame 
van de camera blijft en niet te veraf staat.
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VOORBEELDEN VAN HOE HET WEL MOET

Spiegels voor of achter de dansers zijn NIET TOEGESTAAN. We vragen je 
vriendelijk om alle spiegels te bedekken om twee belangrijke redenen: 1. Het 
is verwarrend voor de juryleden. 2. Het stelt deelnemers in staat om zich 
gemakkelijker te corrigeren tijdens het optreden, zoals bij een slechte positie 
op de vloer of tussen dansers onderling. Dit is een duidelijk voordeel dat je 
onder normale concurrerende omstandigheden niet zou hebben. (Punten 
worden afgetrokken bij gebruik van spiegels) 

• SPIEGELS zijn alleen toegestaan   op zijwanden en niet aan de voor- of achter-
kant.

- zorg ervoor dat je de testvideo minimaal 2 of 3 weken voor de daadwerkelijke 
STAP 4-opname maakt. Last minute zal leiden tot problemen en frustraties.

Als je klaar bent, keurt ons team de locatie goed en pas dan mag je naar stap 2 
gaan. Volg het schema om te zien wanneer de deadline is om deze stap te 
voltooien.
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STEP 2: 
EXTRA OPNAMES

•           Natuurlijk staat het je vrij alle 11 opna-
mes te maken. Hoe meer materiaal we 
hebben, hoe leuker je persoonlijke filmpje 
van je optreden kan worden. Bij elke vraag 
staat een tutorial waarin je kunt zien hoe je 
deze video's kunt maken. Dit is het moment 
om de wereld te vertellen wie je bent en je 
je verhaal kunt delen. Als je je optreden laat 
filmen op locatie op de opnamedagen kan 
ons desgewenst team ook de clipjes voor je 
filmen.

•         Je mag je eigen video’s maken en/of 
bewerken en deze uploaden via de app

•          In de video moet je telkens een vraag 
beantwoorden. Zorg ervoor dat je ze filmt 
op een locatie waar geen echo is. Meestal 
heeft de dansstudio echo, dus film ze in een 
kleine kamer, zoals je woonkamer, je auto, je 
slaapkamer, je kantoor of je school. Elke 
leuke plek die je maar kunt bedenken. We 
willen dat deze video's leuk zijn

Zoals we al eerder aangaven, hebben we besloten om webafleveringen en clips 
van de opnames te maken, omdat we willen dat zoveel mogelijk mensen naar je 
optreden kijken. Want wat is een betere manier om dit te doen dan online? De 
afleveringen zullen beschikbaar zijn op ons Video on Demand-platform.

Jullie hebben misschien allemaal wel eens een aflevering van Holland’s Got 
Talent of America's Got Talent gezien, waar je voor een optreden de deelnemer 
een beetje beter leert kennen. In stap 3 vragen we je om een paar clips te maken. 
We geven je in de app 11 opties. We vragen je in elk geval 5 foto’s te uploaden, 
want die hebben we nodig voor je certificaat en voor de juryleden, en introdu-
ceer jezelf, anders weten de kijkers niet wie je bent. En we vragen je er dan nog 
3 uit te kiezen. 

PRACTICE STEP 1 STEP 2 STEP 3

PRACTICE STEP 1 STEP 2 STEP 3
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STEP 2: 
EXTRA OPNAMES

•            Je mag je eigen camera of Gimbal gebrui-
ken, wat je maar wilt. Later kun je deze video's 
selecteren en ze uploaden met behulp van de 
app. Als je problemen ondervindt bij het 
uploaden, mag je altijd contact opnemen met 
onze technische helpdesk

•       Het is niet verplicht om de clipjes op te 
nemen. Als je ervoor kiest om het niet te doen 
kunnen we geen persoonlijke show clip van je 
optreden maken, omdat we geen materiaal 
hebben. Je doet dan uiteraard wel mee met de 
wedstrijd, maar krijgt dan na afloop geen clip 
om zelf te gebruiken. Ook kunnen we je optre-
den niet in de episodes laten zien.

•              Als je deze video's om privéredenen niet 
wilt maken, moet je ons dit laten weten en een 
document ondertekenen, dat je ze niet wilt 
maken. Je show wordt dan alleen gebruikt om 
te jureren, maar je komt niet voor in de 
afleveringen of promotie van de wedstrijd. We 
hopen dat jullie allemaal zullen helpen om 
deze wedstrijd uniek en speciaal te maken en 
om de wereld te laten zien dat we blijven 
dansen, wat er ook gebeurt.

•           De vragen en video's hebben betrekking 
op je leven, liefde voor Afro Latin dans en je 
passie voor competitie. Er worden geen 
persoonlijke vragen gesteld.

•            Nadat je klaar bent met het opnemen 
van deze video's, ga je naar stap 3. Volg het 
schema om te zien wanneer de deadline is om 
deze stap te voltooien. Maar voordat we naar 
stap 3 gaan, laten we het eerst hebben over 
PRAKTIJK
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PRACTICE BUTTON 

Voordat we naar de 
laatste stap gaan, 
willen we het 
hebben over de 
PRACTICE BUTTON. 

Deze knop is speciaal 
gemaakt om je choreogra-
fie te oefenen en te zien 
hoe deze eruitziet voordat 
je je eigen laatste opname 
maakt.

Vergeet niet dat dit een virtuele wedstrijd is en 
je niet danst voor de jury maar je danst voor 
een camera, dus je moet er goed uitzien.

Zorg dat je goed zichtbaar bent, de kwaliteit  
goed genoeg is, het licht, het geluid, de con-
nectie met de camera, er is nu geen echt pub-
liek om je aan te vuren, hooguit je eigen 
teamgenoten. Check of je niet te ver van de 
camera staat enz. Je hebt nu veel verschillende 
dingen om aan te denken, buiten je dansen.

Om je voor te bereiden op de show hebben we 
de PRACTICE BUTTON gemaakt. De
de repetitieknop bereidt je voor op STAP 3. Het 
enige verschil is: in de repetitieknop kun je zo 
vaak opnieuw beginnen als je wilt, maar in stap 
3 heb je maar 1 kans om je show op te nemen.

-            Het is verplicht om minstens 10 keer 
te oefenen met gebruik van de repetitie-
knop, gebruik deze zo vaak als je wilt om 
er zeker van te zijn dat je er goed uitziet
-         Test en neem je show zo vaak op als 
je wilt
-        Bij technische problemen neem je 
contact op met de technische helpdesk 
om een oplossing te vinden, maar hoogst-
waarschijnlijk zijn die problemen al opge-
lost in stap 1.
-          Als alles goed gaat, slaat het systeem 
automatisch uw opnames op, zodat je ze 
kan terugkijken en je repetities kan zien 
en verbeteren
- Bij het oefenen oefen je precies zoals je 
zou doen in je uiteindelijke opname.
-       Er is een tutorial waarin wordt uitge-
legd hoe je de repetitieknop gebruikt.

PRACTICE STEP 1 STEP 2 STEP 3

PRACTICE STEP 1 STEP 2 STEP 3

Belangrijk:
Je mag de PRACTICE-knop zo vaak gebruiken als je wil. 
Zelfs als de repetitieknop aangeeft dat je gediskwalifi-
ceerd bent, kan je het opnieuw proberen totdat het 
goed werkt op je telefoon.

• In stap 4 heb je maar ÉÉN (1) mogelijkheid om je 
choreografie in de app uit te voeren. Je kunt de video 
NIET opnieuw opnemen en er zijn geen tweede kansen.

• Speel de muziek niet af vanaf dezelfde telefoon waar-
mee je aan het opnemen bent, maar gebruik een apart 
apparaat en iemand om je te helpen bij het opnemen 
en afspelen van de muziek.

• Als je tijdens je optreden uit het beeld van de camera 
stapt, mag je niet opnieuw opnemen. Als je een
probleem hebt met je schoen, je dans enz. ga door met 
dansen zoals je normaal zou doen in een wedstrijd. 
Maar om fouten te voorkomen, moet je oefenen. 
(Onthoud dat sommige genoemde punten van invloed 
kunnen zijn op je score, dus zorg ervoor dat je oefent 
met de practice button om te voorkomen dat dit 
gebeurt)
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STEP 3
DEFINITIEVE OPNAME

De dag is gekomen, en je bent klaar om je definitieve opname in te dienen. 
Opwindend !!!
Laten we beginnen met je er nog eens aan te herinneren: Je hebt maar

ONE CHANCE TO DANCE
De Step 3 button kun je maar 1 keer gebruiken - er zijn geen herkansingen.

Op de dag van de opname volg je de volgende stappen om je opname te 
starten (Hopelijk heb je de practice button vele malen gebruikt om dit te 
oefenen zodat je geen fouten zult maken).

1. Open the settle app 15 min van tevoren
2. Zorg dat je je warming up gedaan hebt.
3. Zorg dat je alle laatste checks gedaan hebt zoals:
  Muziek, licht, camera, schoenen, kleding etc. etc. etc.
  Zorg dat je batterij is opgeladen (gebruik de batterij oplader)
  Check de vloer(1 uur van tevoren)
  Zorg dat iemand voor jou de muziek afspeelt.
  Zorg dat je choreografie klaar is.
  Zorg dat niemand je kan bellen tijdens de opname.
  Ontspan en bereid je voor op je BESTE optreden aller tijden.

4.  Zorg ervoor dat je een tweede camera klaar hebt staan om  PROOF 
te filmen.
U moet dit bewijs hebben om ons te kunnen laten zien dat als er iets fout 
gaat tijdens de opname dat technisch gerelateerd is je bewijs hebt dat jij 
alles correct hebtt gedaan. Alleen dan zullen wij je de gelegenheid geven 
om opnieuw op te nemen. Hoe je de PROOF Camera instelt zal worden 
uitgelegd in de handleiding in de app. 

5.  Klik nu op Step 3:
 Je krijgt automatisch een bericht te zien dat je eerst een 
instructie te zien krijgt over hoe je deze stap moet instellen en hoe je de 
video voor de PROOF moet instellen. Als je na het bekijken van de uitleg 
nog vragen hebt, bel dan onze Technische Helpdesk.

Klik nu op “Record Choreography competition”

PRACTICE STEP 1 STEP 2 STEP 3

PRACTICE STEP 1 STEP 2 STEP 3
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STEP 3
DEFINITIEVE OPNAME

WAARSCHUWING 1:

• Na de tutorial en nadat je op "Record Cho-
reography Competition" hebt geklikt, krijg je de 
eerste waarschuwing dat je je choreografie maar 
één keer kunt opnemen.

Dat betekent: one chance to DANCE.

WAARSCHUWING 2:

Nadat je op ‘Next’ hebt geklikt, zal de tweede waar-
schuwing je laten weten dat de timer begint te lopen 
vanaf het moment dat je op “PRESS YES I AM READY” 
klikt in de volgende boodschap

WAARSCHUWING 3:

Klik nu op ‘NEXT’:
Je krijgt nog één kans om te annuleren voor 
het geval je nog niet klaar bent, maar wanneer 
je op “YES I’M READY” klikt start de timer.

De extra tijd die je krijgt hangt af van de cate-
gorie waarin je danst 

SOLO: krijgen 1 minuut extra, wat je een totale 

tijd geeft van: 2 minuten en 30 seconden.

PAREN EN TEAMS: krijgen 1 minuut extra, wat 

ke een totale tijd geeft van 3 minuten.
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STEP 3
DEFINITIEVE OPNAME

Klik nu op de RODE RECORD BUTTON en 
je opname begint:

 Begin in deze volgorde:
1.  Je moet al in positie staan, naar je positie lopen 
is niet toegestaan. Alleen als je geen hulp hebt mag 
je naar je positie lopen, maar dan moeten we ook 
zien dat jij degene bent die de knoppen bedient en 
de muziek speelt (zie ook de regels over de dans-
vloer oplopen en afgaan, hier staan straffen op)

2. Neem je startpositie in.

3. Laat iemand de muziek voor je starten (of doe 
het zelf).

4. Dans je choreografie.

5. Eindig met 3 SECONDEN vasthouden van je eind-
positie  (als je dat niet doet levert het strafpunten 
op)

6. Loop van de dansvloer af (hou het alsjeblieft 
kort).

7. Als je klaar bent druk je weer op de RECORD 
Button.

8. Meteen daarna MOET je op de CHECKbutton op 
je Android telefoon klikken en of op de USE VIDEO 
op de iPhone.

Klik niet op de RETAKE knop, of besluit de Video 
eerst te bekijken. Druk meteen op de USE Video 
button. (Vergeet niet dat je maar 1 minuut hebt om 
alle extra dingen te doen, dus zorg ervoor dat je dit 
al eerder geoefend hebt in de PRACTICE BUTTON)

BELANGRIJK:

1. We hebben je 1 minuut extra gegeven voor 

het geval je die nodig hebt, maar we raden je 

aan niet dan je muziek of camera of wat dan 

ook te gaan testen. Zorg ervoor dat je dit 

allemaal eerder gedaan hebt. 

2. Normaal gesproken zou je verwachten dat 

het aftellen begint wanneer je op record drukt, 

maar dat is hier niet het geval. Op het moment 

dat u op YESS I AM READY drukt begint de klok 

te lopen. Maak deze fout niet.  Misschien heb 

je nog niet eens op de opnameknop gedrukt, 

maar  dan is de timer al begonnen. Dus...
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STEP 3
DEFINITIEVE OPNAME

UPLOAD JE VIDEO

Nadat je klikt op de button USE VIDEO  of de 
CHECK BUTTON
begint de applicatie automatisch met het uploaden 
van je video.

In de voortgangsbalk kan je zien hoe ver de upload 
is. Denk eraan dat dit enige tijd kan duren, afhanke-
lijk van de kwaliteit van je opname of de snelheid 
van je internet. 

U moet nu wachten tot het bericht "Successfully 
uploaded" verschijnt om te bevestigen dat je 
opname succesvol is geüpload. Sluit de app NIET af 
en zet uw telefoon NIET uit voordat u zeker weet 
dat uw video is geüpload.

 
ONTSPAN EN WACHT:
Nu bent je klaar en kan je ontspannen en wachten 
op de resultaten Volg het schema om te weten 
wanneer de jurering is en wanneer de resultaten 
bekend gemaakt worden.
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STEP 3
DEFINITIEVE OPNAME

Wat doe je wanneer je video wordt geweigerd of je 
technische fouten had?

• Als je technische problemen ondervindt 
tijdens de opname en de fout aan onze kant ligt, 
zullen wij je toestaan de opname over te doen. Wij 
streven ernaar dat je je opname op de dag zelf af 
kan ronden.

• Wat als tijdens je optreden de persoon die 
je helpt een fout maakt, bijvoorbeeld bij het 
afspelen van de muziek? Je kan opnieuw beginnen 
zolang je nog niet langer dan 3 seconden aan het 
dansen bent. Als je DJ een fout maakt moet je 
direct reageren en opnieuw beginnen. Vergeet niet dat je maar 1 minuut 
extra hebt. We staan dit toe omdat dit de eerste keer dat het NK een 
Virtuele competitie is, dus we zullen flexibel zijn en we oordelen niet over 
de mensen die je helpen. Oefen echter om dit niet te laten gebeuren met 
de  PRACTICE button.

Om dit goed te kunnen keuren moet u ons een bewijs sturen. De tweede 
PROOF camera moet alles filmen. Met "alles" bedoelen we het moment 
dat u de applicatie opent tot het moment dat u ‘succesvol geupload’ ziet. 
Als er op een bepaald moment iets technisch fout gaat, moet je ons het 
bewijs sturen zodat we ervan kunnen leren, maar zodat we je ook kunnen 
uitleggen waar het fout ging. Als je geen bewijs hebt, mag je niet meer 
opnemen. 

De bewijsvideo kan worden geüpload via de app in stap 3 (zie afbeelding). 
Als dit niet verschijnt of als het om een of andere reden niet lukt, neem 
dan contact op met de technische helpdesk en wij zullen je helpen.

• TIP: Sommige deelnemers hebben een tweede camera naast de 
oorspronkelijke camera die ook de choreografie filmt, voor het geval er 
iets misgaat met de telefoon.
• TIP: Wij zullen wekelijkse webinars organiseren waar je antwoor-
den op al je vragen kunt krijgen.
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LAST MINUTE & DEADLINE MISSEN

Er zijn Deadlines om er zeker van te zijn dat we alle materialen op tijd hebben. 

Maar we begrijpen dat je door de tijd en werk en het leven dat we nu leiden 
soms niet flexibel met je tijd kan omgaan. Wij zullen hier rekening mee proberen 
te houden.

We weten dat velen van jullie willen wachten tot de laatste dag met inleveren 
omdat je dan meer tijd hebt om te oefenen. Maar wij adviseren je om je video zo 
snel mogelijk in te leveren als je er klaar voor bent, misschien zelfs 1 week 
eerder. Als 80% wacht tot de laatste dag zullen we niet in staat zijn om je 100% 
te helpen mocht dat nodig zijn. 

Dus als je 100% zeker bent dat je telefoon en applicatie werken, ga je gang en 
neem het op de laatste dag op. Maar als je niet zeker bent en je wilt het zekere 
voor het onzekere nemen, raden we je aan het eerder te doen.

Om te voorkomen dat alle problemen zich op de laatste dag opstapelen, 
hebben we besloten dat we geen technische ondersteuning meer geven 1 dag 
voor de deadline van STAP 3. Als je denkt ondersteuning nodig te hebben, wacht 
dan niet tot de laatste dag: op deze dag is de technische helpdesk gesloten.

Wees op tijd en riskeer geen boete of uitsluiting van deelname! Indien de dead-
line wordt overschreden en je toch wilt deelnemen aan de wedstrijd, betaal je 
een boete van €10,-. Als het jureren al is begonnen of het technisch niet meer 
mogelijk is, kan je niet meer aan de wedstrijd deelnemen. Restituties zijn niet 
mogelijk. (boetes zullen van toepassing zijn)

Het gebruik van de applicatie kan veel nieuwe uitdagingen met zich meebren-
gen, dus we raden je aan vooruit te plannen en problemen in te calculeren. Zelfs 
als het probleem van onze kant komt zullen we het oplossen maar we hebben 
ook tijd nodig om dat te doen en op de laatste dag zal dit niet meer lukken. Werk 
alsjeblieft met ons samen om het ook voor ons hele team zo soepel mogelijk te 
laten verlopen
.
De opnamedag zal al voor elk van de categorieën worden vastgesteld. Vergeet 
niet het algemene tijdschema te raadplegen op de website van de DALDC waar 
je de deadlines en het tijdschema kunt zien. Denk eraan dat je slechts één kans 
krijgt voor de laatste opname of stap 3.



Nadat de scores zijn gegeven, zal het DALDC productieteam de afleveringen vrijgeven aan de 
wereld. Iedereen zal met zijn volledige show en scores in de aflevering zitten. Deel deze afleverin-

gen met de wereld, want hoe meer mensen de afleveringen bekijken, hoe beter.

We zullen ook jouw show clips en de afleveringen delen op ons VOD platform - Net als NETFLIX :)
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ROUND 1

HALVE FINALE
DEEL 3: EPISODES
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• Op de dagen van de jurering zullen de 
juryleden je optreden beoordelen. Je 
ontvangt een bericht wanneer je show door 
de jury wordt bekeken. Je ontvangt ook een 
bericht wanneer de resultaten worden vrijge-
geven.

Wanneer de resultaten worden vrijgegeven, 
mag je de video's van de andere choreogra-
fieën van de deelnemers in jouw categorie 
bekijken. De choreografieën van de andere 
categorieën kun je niet bekijken.

Op het schema kan je zien wanneer de jure-
ring zal plaatsvinden. 

• In ronde 1 zullen de juryleden je optre-
den vanuit hun huis beoordelen.

• Net als in een live competitie kunnen 
juryleden je show niet twee keer zien of eerst 
alle shows vergelijken en dan hun scores 
geven. In de applicatie zijn de functies geau-
tomatiseerd, dus geen enkel onderdeel van 
het proces kan worden herhaald. Juryleden 
kunnen je show maar 1 keer bekijken en 
beoordelen.
 
• De volgorde van optredens zal in 
alfabetische volgorde zijn.

• In de app hebben de juryleden een 
functie genaamd: Juryleden Feedback. Als de 
juryleden je feedback willen geven over je 
show, dan kan dat nu. Deze feedback is privé 
en persoonlijk en kan op geen enkele manier 
gebruikt worden om publiciteit te maken. 

• Wanneer de resultaten zijn vrijgegeven 
en iedereen zijn score heeft ontvangen, 
hebben de deelnemers 24 uur de tijd om een 
klacht in te dienen.

• De juryvoorzitter zal je klacht bekijken 
en beslissen of deze al dan niet gegrond is. In 
het document over klachten en strafpunten 
krijg je een duidelijk inzicht waarover je mag 
klagen.

• Na 24 uur worden de definitieve resul-
taten bekendgemaakt.

• Vergeet niet dat de app tijdens de jure-
ring gesloten zal zijn.

• BELANGRIJK: Het is niet toegestaan 
om je eigen scores of scores van anderen 
openbaar te maken tot na de uitzendingen 
(anders loop je het risico gediskwalificeerd te 
worden). De reden daarvoor is dat als mensen 
de scores al kennen, minder mensen naar de 
show zullen kijken en we willen dat veel 
mensen jouw show zien, toch? 

RONDE 1

HALVE FINALE
DEEL 2: JURYLEDEN



Tijdens het jureren van ronde 1 zal de inschrijving gesloten zijn. Zodra de resultaten van ronde 1 
bekend zijn, openen we de inschrijving en kun je aan ronde 2 beginnen..

Zodra je ronde 1 hebt voltooid of bent doorgeplaatst naar ronde 2, wordt je optreden beoor-
deeld in de finale. Ronde 2 zal als volgt verlopen:

Je gebruikt de Applicatie en klikt op ronde 2.
Daar heb je weer de PRACTICE button en Stap 1 en Stap 2 en Stap 3. 

OEFENEN 
De PRACTICE button is hetzelfde als in ronde 1 om te gebruiken en te oefenen met het opne-

men van je tweede show.

Net als in ronde 1 stellen we je vragen, dit keer heb je 8 opties, en we vragen je in elk geval te 
beantwoorden hoe het voelt om in de finale te zitten. Natuurlijk mag je alle clipjes maken, hoe 

meer materiaal we hebben, hoe leuker je persoonlijke clipje wordt! 
Als je automatisch naar de finale bent gegaan, kun je deze stap overslaan.

Net als in ronde 1 moet je ons je opname van de finaleshow toezenden. De procedure is dezelf-
de als in ronde 1. Alle divisies moeten deze stappen volgen. Als je categorie automatisch door-

gaat naar ronde 2 hoef je geen nieuwe choreografie op te nemen. We dan zullen je 
choreografie van ronde 1 gebruiken.
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RONDE 2

DE FINALE
DEEL 1: DE OPNAME

Step 1 Techniche Check & Locatie Check

Step 2 Extra Video’s

Step 3 Opnemen



• Dit is het moment waar je op hebt gewacht.  Anders dan in 
ronde 1 word je deze keer live beoordeeld op ons virtuele podium in 
het Parktheater in Hoorn, waar je virtueel voor de juryleden staat en 
je scores en feedback ontvangt op basis van je eindopname. De live 
show zal worden opgenomen, bewerkt en gepresenteerd als de 
Finals Series. (nog een laatste keer voor de zekerheid, NEE, je danst 
niet live in je huis of studio voor de juryleden, zij bekijken je video) 
Als de corona regels veranderen kan het zijn dat je live voor de 
juryleden danst zonder publiek, maar dat is op dit moment nog niet 
zeker.

• Tijdens deze opname zal echter 1 van de 3 scores verborgen 
blijven. Je ontvangt je eindscore op de DAG van de virtuele 
uitzending waar jij en je vrienden en familie virtueel de wedstrijd 
kunnen volgen en waar je live in de show komt om je eindresultaten 
te ontvangen.

• In de liveshow moet je verschijnen in je wedstrijdtenue.

• Via de SETTLE App of via een speciale link kom je in de Back-
stage Area waar de Virtuele stage manager je binnen zal laten 
wanneer het jouw tijd is om de live show te betreden. Je krijgt 
bericht wanneer je klaar moet staan.

• Zorg dat je internetverbinding en camera klaar staan.

• Na de show krijg je feedback van de jury. Daarna krijg je je 
score, 1 van de 3 scores wordt verborgen gehouden. 

• Als je niet aanwezig bent bij de live show, zal ronde 2 
worden geteld als een no show, dit zal resulteren in diskwalificatie.

• Als je om een of andere technische reden geen toegang 
kunt krijgen tot de liveshow, zorg dan voor een back-up plan zoals op 
een andere locatie waar je wel toegang hebt.

• Het productieteam zal een verplichte repetitie en test met 
je doen om er zeker van te zijn dat je camera geluid etc. getest is.

• Je moet minstens 1 uur van tevoren in de backstage-ruimte 
zijn, maar de precieze tijd wordt je meegedeeld bij je aanmelding.

• Zorg ervoor dat de batterij van je telefoon opgeladen is, 
maar wij raden je ten zeerste aan een computer te gebruiken en 
geen mobiele telefoon.

• Als de verbinding slecht is door je internet of als je een 
mobiele telefoon met slechte verbinding gebruikt, zorg er dan voor 
dat je een back-uplocatie klaar hebt staan. Ook al noemen we dit de 
live show, het wordt nog steeds opgenomen en gemonteerd in 
afleveringen. 
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RONDE 2

DE FINALE
DEEL 2: JURYLEDEN



Op deze dag zal de wereld weten wie de winnaars zijn van de eerste DALDC Virtuele 
competitie. Je vrienden en familie kunnen watch parties organiseren.

Met ons speciale platform heb je toegang tot de uitzending van deze live uitzending, 
kijkt het publiek naar je optreden en aan het einde van je categorie kom je live in de 
uitzending en ontvang je je eindscore en word je misschien wel gekroond tot Neder-
lands kampioen.

Zorg ervoor dat je tijdens deze uitzending je vrienden familie bij je hebt, zodat we 
allemaal kunnen genieten van de vreugde van de winnaars.
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RONDE 2

DE FINALE
DEEL 3: 

EINDRESULTATEN &  
LIVE BROADCASTING   
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CAMERA SETTINGS

• Zorg ervoor dat je een smartphone gebruikt om je optreden op te nemen. Je                     
 telefoon moet voldoen aan de vereiste specificaties. Als je niet beschikt over een  
 mobiele telefoon met de eigenschappen, vraag dan een vriend of je zijn of haar  
 telefoon mag gebruiken.

• We raden je aan geen telefoons te gebruiken ouder dan 2 jaar.

• Zorg dat je niet opneemt in de hoogste kwaliteit.

• Zorg dat je telefoon volledig opgeladen is.

• Zorg ervoor dat je iemand extra bij je hebt om je te helpen met het af spelen van
 de muziek, het opnemen en het maken van de PROOF video.

• Zorg ervoor dat je je routine oefent op de exacte plek waar je 
 gaat opnemen.

• Zorg ervoor dat er geen afleidingen zijn, geen rondlopende huisdieren of 
 mensen in je opname, en zet het geluid van de telefoons van andere mensen uit.

• Zorg ervoor dat je genoeg hebt geoefend en dat je de knop PRACTICE 
 ten minste 5 keer hebt gebruikt voordat je de laatste opname maakt. 

• Het systeem slaat je laatste oefening automatisch  op - zodat je je repetitie kunt  
 zien.

• Alleen jij kan de repetitie video zien en hij kan niet worden gedeeld.

• Zorg ervoor dat je een goede internet snelheid hebt, min 5 mb upload snelheid 
 en zorg ervoor dat het stabiel is - wij adviseren je om wifi te gebruiken.

• Je kan WIFI gebruiken of je databundel.

• De camera moet in een stilstaande positie staan - Niemand mag de camera 
 vasthouden met de handen. Je moet een statief of een stabiele plek gebruiken. 
 Het gebruik van een gimbal is niet toegestaan in STAP 3

• Probeer je opname te maken op een plek met voldoende licht.

• Je mag elke locatie gebruiken die u wilt, zolang u er maar voor zorgt dat de 
 locatie niet afleidt van je optreden. Het is aan jou om de juiste keuze te maken.DALDC

COMPETITION STRUCTURE & SETTLE APP

DUTCH AFRO 
LATIN

DANCE CHAMPIONSHIP 2021



CAMERA SETTINGS
Zorg voor een dansruimte van minstens de volgende afmetingen:
• Solo: minimaal 4x4 of 5x5 meter
• Koppel: minimaal 5x5 of 6x5 meter
• Team 6x5 of 9x7 meter (hangt van de grootte van het team af)

• Hou de camera 
ongeveer 4 meter 
van je vandaan. Maar 
dit kan verschillen bij
verschillende tele-
foons. Dus test dit.

• Als je een camera met een groothoeklens 
hebt, mag je die gebruiken, zolang je de camera 
van de app gebruikt en niet je eigen camera op je 
telefoon.

• Als back-up plan, indien mogelijk, neem met 
een tweede camera op in dezelfde positie voor het 
geval de eerste uitvalt.
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CAMERA SETTINGS
• Zorg ervoor dat elke persoon, elke 
hand en elke positie die je inneemt zichtbaar 
is in de camera.

• Als je acrobatiek in je show hebt, test 
dan of die helemaal zichtbaar is in het beeld 
van de camera.

• Zorg ervoor dat je in de door jou 
gekozen ruimte oefent en jezelf filmt, zodat 
je tijdens de opnamedag geen fouten  maakt 
(vergeet niet dat je tijdens de eindopname 
maar 1 kans hebt)

• Markeer indien nodig je dansruimte 
met plakband, zodat je precies weet waar de 
hoeken van je dansruimte zijn en zodat je 
altijd zichtbaar bent in de camera. Markeer 
NIET met schoenen, tassen, kleding etc.

 • BELANGRIJK!! Film in Landscape NOOIT 
Portrait mode
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CAMERA SETTINGS
• Om te testen of je gedurende je hele 
show volledig zichtbaar bent in de camera, 
spreid je je handen in de lucht en opzij om er 
zeker van te zijn dat je handen en de styling 
die je doet zichtbaar zijn. (Zie de tutorial)

• Je toestel moet op zichzelf staan, niet 
iemand die een telefoon of camera vast-
houdt. Gebruik een statief of een stabiel plat-
form om de camera neer te zetten.

• Zet de camera niet op de vloer. Zorg 
ervoor dat de camera op ongeveer 1.10m 
hoogte staat (hangt af van de afstand, gelieve 
te testen) 

• Zorg ervoor dat je kleding afsteekt tegen de achtergrond
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Licht SETTINGS
• Zorg ervoor dat je filmt in een ruimte met voldoende licht.

• Indien mogelijk, gebruik onderstaande lichtopstelling, maar zorg ervoor dat  
 de camera het licht niet ziet. 

• Zorg ook voor voldoende licht van voren, niet alleen van achteren.

• Denk eraan, de jury moet alle gezichts uitdrukkingen, hand- en voetbewegin 
 gen zien.

• Het gebruik van discolicht of gekleurd licht is toegestaan, zolang het niet 
 beweegt of knippert.

• Film niet met ramen of wat voor soort licht dan ook direct achter u.
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AUDIO SETTINGS

GOED GELUID IS ENORM BELANGRIJK

INTERNET SETTINGS

• Test je internetsnelheid op www.speedtest.net

• Je downloadsnelheid moet minimaal 10 MB zijn

• Je upload snelheid moet ten minste 5 MB zijn

• Probeer ervoor te zorgen dat niemand in huis of in de studio internet gebruikt tijdens de  
 opname.

• Gebruik een laptop als je in de Live show bent en maak indien mogelijk gebruik van   
 internet via een kabel.

• Zorg ervoor dat je muziek op een apart apparaat staat dat op je luidsprekers speelt,  
 zodat je de muziek goed kunt horen als je danst.  
 Voorbeeld- De camera waarmee je filmt moet niet ook de muziek afspelen.

• Zorg ervoor dat je iemand hebt die de muziek voor je af kan spelen.

• Wanneer je stap 2, de extra video's, opneemt, zorg er dan voor dat je opneemt 
 in een ruimte zonder ruis. Spreek luid en duidelijk. Herhaal en oefen eerst voor de  
 zekerheid.
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