
 

Beste verenigingen, 
 
Nu de situatie rondom COVID-19 een wat positiever karakter lijkt te krijgen, is het de verwachting dat 
er binnenkort weer wedstrijden georganiseerd kunnen worden. In deze mail willen we jullie graag 
informeren over het opstarten van de wedstrijden, het verdere verloop van het seizoen 2021 en hoe 
het nieuwe seizoen 2022 eruit gaat zien. Daarnaast willen we jullie ook informeren over de mogelijk 
komende internationale wedstrijden en de selecties hiervan. 
 
Alles is uiteraard onder voorbehoud van de mogelijkheden/restricties die er op dat moment zijn. 

EK twirl en majorette 2021 
Op dit moment is er Internationaal overleg gaande om het uitgestelde EK twirl van 2020 (Pasen 2020) 
en het geplande EK majorette 2021 alsnog ergens in het najaar te organiseren. Zodra hier meer 
duidelijkheid over komt zal NBTA Nederland iedereen hierover informeren. Op dit moment is het 
eerste weekend van september 2021 alvast gereserveerd om selectiewedstrijden te kunnen 
organiseren mochten deze kampioenschappen plaatsvinden in het najaar. Mocht iemand dus 
interesse hebben in het EK twirl en/of EK majorette dit najaar reserveer 4/5 september onder 
voorbehoud in de agenda! 
 
Vervolg wedstrijdseizoen (2021) 
Vanaf september 2020 is het wedstrijdseizoen 2021 reeds van start gegaan en zijn er enkele 
wedstrijden door NBTA georganiseerd. Helaas liggen we sinds oktober afgelopen jaar weer stil, maar 
er is goede hoop dat we het wedstrijdseizoen 2021 vanaf september weer kunnen vervolgen. Om dit 
wedstrijdseizoen zo lang mogelijk te maken is er besloten dit seizoen te verlengen t/m maart 2022. 
Dit betekent dan ook dat er geen ‘winterstop’ zal zijn in de maanden november-december-januari, 
maar er ook in deze periode wedstrijden georganiseerd gaan worden!  

Normaliter hebben we in november, december en januari voorronden en de diverse NK’s twirl. Deze 
zullen dit jaar NIET in deze periode plaatsvinden maar na afloop van dit seizoen. (Mei 2022). Wel zal 
er in de periode november 2021 t/m januari 2022 ruimte worden ingericht voor het selecteren van 
deelnemers voor het EK twirl gehouden met Pasen 2022.  

In het wedstrijdseizoen 2021 kun je je t/m maart 2022 dus plaatsen voor de NK’s twirl en/of het NK 
showtwirl gehouden in mei 2022.  

Hoe gaan we van start? 
De wedstrijden in september /oktober 2021 worden in 2 dagdelen opgedeeld en er is nog geen 
prijsuitreiking (dus ook geen medailles/bekers). 
Wedstrijden kunnen georganiseerd worden door zowel verenigingen als NBTA Nederland. 
De voorinschrijving voor deze wedstrijden start 1 juli t/m 10 juli 2021. 
Er kan met maximaal 3 solo/duo onderdelen per deelnemer worden ingeschreven tijdens de 
voorinschrijving, daarnaast is inschrijven met teams onbeperkt mogelijk. 
Als na de voorinschrijving nog ruimte beschikbaar is, kun je meer onderdelen aanmelden. 
 
De wedstrijden in november 2021/december 2021/januari 2022 kunnen georganiseerd worden door 
zowel verenigingen als NBTA Nederland. Alle verenigingen ontvangen deze maand een mail met de 
uitnodiging zich aan te melden als plaatselijke organisatie.  
De voorinschrijving voor deze wedstrijden zal eind augustus 2021 starten. Precieze data volgen eind 
juni. 
Over de dagindeling en de prijsuitreiking wordt in september 2021 een besluit genomen. 



 

NK  2021 
Voor het NK 2021 geldt de peildatum voor leeftijdsbepaling 31-12-2022. 
Plaatsen voor het NK kan door te voldoen aan de plaatsingscriteria (zie onze reglementen op 
nbta.nl). 

De voorlopige data in 2022: 

7 mei – NK Showtwirl 2021 

8 mei – Voorronde (of reguliere wedstrijd) 

14 mei – Voorronde / Runner-Up NK 2021 

15 mei – Voorronde / Runner-Up NK 2021 

28 mei – NK Twirl 2021 

29 mei – NK Twirl 2021 

Alle wedstrijden zullen worden gehouden in het Topsportcentrum Almere.   
 
Seizoen 2022 
Het seizoen 2022 willen we als een regulier seizoen laten verlopen en deze zal dan starten op 1 
februari 2022 en loopt door t/m 31 oktober 2022. 
De peildatum voor leeftijdsbepaling voor deze wedstrijden is 31-12-2023. Er is dus een overlap van 
twee seizoenen in de periode februari en maart 2022. Op dat moment loopt het seizoen 2021 
namelijk ook nog. Deelnemers in deze periode komen altijd uit onder de reglementen van het 
wedstrijdseizoen 2022 en de daarbij horende leeftijdsbepaling. Echter is het in deze periode mogelijk 
een plaatsing te realiseren voor zowel het NK 2021 (gehouden in mei 2021) en/of het NK 2022 
(gehouden in januari 2023 voor twirl of mei 2023 voor showtwirl). Het is in deze twee maanden dus 
in sommige gevallen mogelijk om je te plaatsen voor een jongere leeftijdsklasse dan diegene waarop 
je op de wedstrijd uitkomt.  
Bijvoorbeeld; een deelnemer kan in de maanden februari en maart uitkomen als senior. Deze 
deelnemer kan zich vervolgens plaatsen voor het NK 2021 in mei in de junior leeftijdsklasse, maar 
kan direct ook plaatsing behalen in de senioren klasse voor het NK 2022. Er hoeft geen melding 
gemaakt te worden voor welk NK men zich wil plaatsen. Bij het behalen van de criteria zal het 
systeem de deelnemer registreren voor beide NK’s. Men mag dan deelnemen aan één of beide NK’s.  
 
Ter verduidelijking op bovenstaande:  

Seizoen 2021 September 2020 t/m maart 2022 
Seizoen 2022 Februari 2022 t/m oktober 2022 
Overlap seizoen 2021-2022 Februari en maart 2022. Tijdens deze twee 

maanden is deelname altijd volgens 
reglementen en leeftijden seizoen 2022, maar 
kan men zich ook nog plaatsen voor de NK’s 
2021 met leeftijdsbepaling seizoen 2021 

 
Wedstrijden februari 2022 t/m oktober 2022 
Wedstrijden kunnen georganiseerd worden door zowel verenigingen als NBTA Nederland. 
Alle verenigingen ontvangen deze maand een mail met de uitnodiging zich aan te melden als 
plaatselijke organisatie. 



 

In de maand mei zijn er geen reguliere wedstrijden mogelijk in verband met de 
NK 2021. 
 
De selectiecriteria zullen gepubliceerd worden met de reglementen wedstrijdseizoen 2022. 
(Verwachting november-december 2021). 
 
Hieronder alles nogmaals in chronologische volgorde: 
 

4/5 september 2021 Gereserveerd voor selectiewedstrijden EK twirl 
2021 en EK Majorette 2021. Najaar 2021 onder 
voorbehoud 

September 2021- maart 2022 Vervolg wedstrijdseizoen 2021 
Najaar 2021 EK twirl 2021 en EK majorette 2021 
November 2021-december2021-januari 2022  Selectie mogelijkheden voor EK twirl Pasen 

2022 
Februari 2022-oktober 2022 Wedstrijdseizoen 2022 
Februari 2022-maart 2022 Overlap seizoen 2021/2022 Mogelijk tot 

plaatsing NK’s 2021 en 2022 
Pasen 2022 EK twirl. Selecties nov,dec 2021, jan 2022 
Mei 2021 NK twirl en NK showtwirl. Plaatsing mogelijk 

gedurende gehele seizoen 2021 (september 
2020 t/m maart 2020. Leeftijdsbepaling 31-12-
2022 

Juli 2022 WK Eindhoven. Evt. Aanvulling op bestaande 
equipe wordt later bekend gemaakt.  

Najaar 2022  EK majorette. Selecties tijdens NK showtwirl 
2021 

November 2022, december 2022, januari 2023 Voorronden en NK’s twirl 2022 
Pasen 2023 EK twirl 
Mei 2023 NK showtwirl 2022 
Augustus 2023 IBTF WK twirl en majorette Selectie moment nader te bepalen. 
Najaar 2023 EK majorette. Selectie tijdens NK showtwirl 

2022 
 
Wij beseffen dat bovenstaande informatie wellicht veel is, maar we willen iedereen graag volledig 
informeren. 
We kijken er naar uit jullie allemaal weer te ontmoeten! Mochten er nog vragen zijn, laat het ons 
weten.  

Met vriendelijke groet, 

 Wedstrijdsecretariaat NBTA Nederland  

 


