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Beste deelnemers aan de selectiewedstrijd 4 en 5 september,  
 
NBTA is verheugd dat jij je hebt opgegeven voor de selectiewedstrijd. Om maar direct met de deur in 
huis te vallen moeten wij jullie echter laten weten dat het aantal inschrijvingen veel te laag is om een 
acceptabele en evenwichtige equipe te kunnen laten afreizen naar Kroatië en hebben wij helaas het 
besluit moeten nemen om geen deelnemers af te vaardigen. Het bestuur heeft samen met de TC naar 
een aantal opties gekeken maar bij zo’n kleine equipe worden de kosten per persoon te hoog om dit 
nog verantwoord te kunnen laten doorgaan. 
 
Wij hebben begrepen bij navraag bij andere twirlers dat zij het deelnemen aan zowel de 
selectiewedstrijd als het EK nog te vroeg vinden na de lange lockdown en het niet volledig hebben 
kunnen trainen. Een zeer legitieme reden.  
 
Een bijkomende grote zorg is het nog steeds voor veel onzekerheid zorgende Coronavirus. Gaat men 
dagelijks testen, dus extra kosten voor de deelnemers? Wat gebeurt er bij besmettingen en dan met 
name onder ‘jonge’ deelnemers? Veel van onze deelnemers zullen niet of niet volledig gevaccineerd 
zijn. Niet alleen het in quarantaine plaatsen van deelnemers, familie gaat extra kosten met zich 
meebrengen, maar gaat ook de nodige stress opleveren voor de direct betrokkenen en onze 
begeleidende organisatie. Direct terugreizen naar Nederland zal zeker niet mogelijk zijn. Een van de 
vele voorwaarden om te mogen reizen is dat deelnemers onder de twaalf jaar uitsluitend met volledig 
gevaccineerde ouders of andere voorwaarden Kroatië in mogen reizen. Zie hiervoor de voorwaarden 
van het Ministerie van Buitenlandse zaken.  
 
Het NBTA bestuur en TC zijn net als jullie teleurgesteld maar we hebben dit besluit weloverwogen 
genomen.  
Wij hopen dat er vanaf september weer volledig getraind kan worden en jullie weer kunnen gaan 
deelnemen aan wedstrijden, zodat er volgend jaar wel mooie equipes geselecteerd kunnen worden. 
Ga er voor door hard te blijven trainen en wij hopen jou dan echt te mogen begroeten op een van die 
selectiewedstrijden.  
 
Mochten er nog vragen zijn wend je dan tot bestuur@nbta.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Het NBTA bestuur en TC  
 
 


