
9. Videowedstrijd 

Voor een video wedstrijd zijn een aantal punten anders dan bij een reguliere wedstrijd. 

Aanleveren van video’s 

• De deelnemer stuurt de video naar de organisatie en het bestuur van de NDDB via 

Wetransfer. 

• Voor het insturen van de video geldt een termijn van twee weken. 

• De instuur termijn wordt minimaal twee weken van te voren bekend gemaakt 

• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de video, het beeld en geluid 

moet van goede kwaliteit zijn om voor de jury te beoordelen. 

• Wanneer de video niet van voldoende kwaliteit is kan de video niet worden beoordeeld en 

krijgt de deelnemer geen score. 

• De opname wordt in 1 keer gemaakt, er mag niet geknipt en geplakt worden. 

• De opname wordt vanuit 1 beeld gemaakt, de camera mag mee draaien met de routine maar 

de ring afscheiding moet ten alle tijden te zien zijn in het beeld, zo kan ook het ringgebruik 

goed beoordeeld worden. 

• Muziek moet in de opname zijn, deze mag er niet achteraf onder worden geplakt. 

• Het kan handig zijn de camera hoger te plaatsen, door bijv. de filmer op een ladder of 

verhoging te laten staan. 

• Als aanvulling op de video dient een foto met een close-up van het kostuum en props naar 

de organisatie gestuurd te worden. Deze worden in hetzelfde Wetransfer bericht 

meegestuurd. 

• Een filmpje wat voor de wedstrijd wordt ingestuurd mag niet openbaar worden geplaatst op 

welk platform dan ook. Dit mag pas na de bekendmaking van de uitslag. 

• Een filmpje mag maar 1x voor een videowedstrijd gebruikt worden. Dit wordt gecontroleerd 

door de NDDB. 

 

Beoordeling 

• Beoordeling van de routine vind plaats binnen 2 weken na de sluiting van de instuurtermijn. 

• Binnen 3 weken na sluiting van de instuurtermijn worden de uitslagen aan de deelnemers 

bekend gemaakt 

• Scoreformulieren worden digitaal naar de deelnemers verstuurd. 

 

 

 


