
 
 
Aan de deelnemers van het NBTA Runner-up Kampioenschap  
op 16 en 17 december 2017 in Almere 
 
 
Beste deelnemer, 
 
Hierbij ontvang je de bevestiging van deelname aan het Runner-up Kampioenschap op zaterdag 
16 en zondag 17 december 2017.  
 
Locatie 
Topsportcentrum Almere, Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA Almere. 
 
Op beide dagen is de zaal open vanaf 08.15 uur. 
 
Programma 
Het programma kun je vinden op de NBTA-site www.nbta.nl. De wedstrijd start beide dagen om 
09.30 uur. 
 
Je wordt verzocht het programma goed te bekijken en tijdens de wedstrijd de aanwijzingen van de 
floormanagers direct op te volgen. Je wordt vriendelijk verzocht om minimaal vier optredens van 
tevoren je zelf te melden bij de floormanager bij de entree van de opmars.  
 
Je wordt door de floormanager geroepen, per deelnemer mogen er maximaal 2 begeleiders mee 
de zaal in. De floormanagers gaan je niet zoeken! 
 
Ben je niet op tijd aanwezig voor het optreden dan kan er niet meer worden deelgenomen. Houd 
dus de eventuele wijzigingen in het programma goed in de gaten, het programma hangt in de in-
trainruimte. 
 
Entreebewijs 
Bij de deelnemersmeldpost ligt op jouw eerste wedstrijddag een deelnemerspas voor je klaar. 
Deze deelnemerspas heb je nodig om toegang te krijgen! Als je al aan de voorrondes hebt mee-
gedaan heb je daar een keycord gekregen, dit keycord heb je nodig voor de deelnemerspas die je 
ontvangt in Almere. Dus zorg ervoor dat je je keycord bij je hebt. 
 
Ook ligt er per vereniging één toegangspolsbandje (op 10 deelnemers) klaar zodat je coach gratis 
toegang heeft. Indien dit niet voldoende is voor het aantal coaches van de vereniging dan is de 
procedure dat de extra coaches een toegangskaart kopen of een reeds online aangeschaft 
coachtoegangsbewijs meenemen en deze vervolgens omwisselen voor een coachbandje bij de 
kassa. Met dit bandje is er ook toegang tot het deelnemersgebied. Dezelfde procedure is van toe-
passing op een beperkt aantal aankleedmoeders per vereniging. 
 
Muziek  
Bij de centrale meldpost in de hal kun je ook de CD inleveren waarop je naam en optreednummer 
staan vermeld. Als reserve CD kan ook een USB-stick meegenomen worden. Deze USB-stick 
mag geen reclame USB-stick zijn en de bestanden dienen een wav c.q. mp3 bestand te zijn.  
Opgelet: zorg ervoor dat jouw coach of begeleider de reserve CD of USB-stick bij zich heeft bij de 
entree van de wedstrijdvloer! Als deze nodig is en niet aanwezig blijkt te zijn volgt diskwalificatie! 
Het is niet toegestaan om meerdere muziekstukken op één CD of USB-stick in te leveren/te ge-
bruiken. 
 

 

http://www.nbta.nl/


 
Controle ID bewijs 
Bij de paspoortcontrole wordt tijdens de wedstrijd de samenstelling van het team gecontroleerd 
aan de hand van de ingeleverde kopieën. Het meenemen van een legitimatiebewijs naar de pas-
poortcontrole is niet nodig.  
 
Plaatsingspunten 
Tijdens de Kampioenschappen wordt gewerkt met plaatsingspunten in plaats van het totaal aantal 
punten van juryleden. 
 
Algemene regels 
De intrainruimte is alleen toegankelijk voor de deelnemers om in te trainen voor je optreden. 
Graag rekening houden met de andere deelnemers die ook willen intrainen. 
 
De organisatie verwacht dat de kleedkamers na afloop steeds schoon en leeg worden achter gela-
ten. Wij vragen de leiding dringend hierop toe te zien. 
Het is niet toegestaan om je haren en/of make-up te doen in het restaurant. Dit kan gedaan wor-
den in de kleedkamers of op de aangewezen plaatsen in de hal. 
 
Filmopnames 
Tijdens het Runner-up Kampioenschap worden opnames gemaakt namens de Technische Com-
missie. Deze opnames zijn alleen voor trainingsdoeleinden van de juryleden bestemd, worden dus 
niet verspreid noch gebruikt in een andere context. Indien je hiertegen bezwaar hebt, dien je dit 
van tevoren schriftelijk aan te geven door een mail te sturen naar nbtatc@hotmail.com.  
Dit is mogelijk t/m donderdag 14 december a.s.  
 
Voor het foto- en filmbeleid van NBTA Nederland wordt verwezen naar de site  
(www.nbta.nl/home/foto-en-film-beleid). 
 
Toegangsprijzen 
Uiteraard hopen wij dat de deelnemers goed worden aangemoedigd. Toegangskaarten zijn online 
te koop via de link op de site (www.nbta.nl/nk-tickets) en op de NBTA Facebook pagina. 
 
De toegangsprijzen zijn:  
Volwassenen:  
per dag online gekocht                                                                                            €  10,50 
per dag aan de kassa gekocht                                                                                €  13,00 
  
Kinderen tot 12 jaar en 65+: 
per dag online gekocht                                                                                            €    5,00 
per dag aan de kassa gekocht                                                                                €    7,50 
 
 
Na online aankoop van een weekendkaart dient voor beide dagen een toegangskaart geprint te 
worden!  
 
Je ontvangt een polsbandje voor de hele dag na het scannen van je toegangskaart. Het is ook 
mogelijk je toegangskaart te laten scannen via je smartphone.  
 
Docenten die in het bezit zijn van een Docentenpas 2017 hebben gratis toegang. 
Op vertoon van deze Docentenpas kan men een vrijkaart krijgen bij de kassa. 
 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over het programma of je deelname, dan kun je mai-
len naar nk-nbta@nbta.nl. Op de wedstrijddag is de NBTA/Janny Wilkes bereikbaar op telefoon-

nummer 06-15434780 
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Er zijn dit jaar geen coachmeetings voorafgaand aan de Kampioenschappen.  
Mocht je technische vragen hebben, dan kun je deze van tevoren mailen naar de TC nbtatc@hot-
mail.com. Vragen op de wedstrijddag zelf kunnen aan de wedstrijdleider gesteld worden. Hij/zij 
sluit dit dan kort met de TC die antwoord geeft of eventueel met de betrokken docent spreekt.  
 
 
Heel veel succes met de laatste voorbereidingen. 
 
NBTA Nederland 
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