
Visie en richting NBTA Nederland t.o.v. internationale ontwikkelingen 
 

De afgelopen jaren is er veel gesproken, gepubliceerd en gebeurd op internationaal vlak. IBTF ( de 
Internationale koepelorganisatie die verantwoordelijk is voor de communicatie van alle twirlers 
wereldwijd onder de vlag van WFNBTA en WBTF) is opgericht en heeft inmiddels drie Grand Prix’s 
gehouden waar baton twirlers en majorettes van beide federaties (WFNBTA EN WBTF) onder één 
vlag en reglement op wereldniveau competitie hebben bedreven. Een prachtige ontwikkeling die 
heeft  geleid tot de ontwikkeling van gezamenlijke kampioenschappen vanaf 2021. 
 
In augustus 2021 zal het allereerste gezamenlijke WK en Nations Cup worden georganiseerd. 
(Internationale reglementen kunnen hier gevonden worden https://www.ibtf-
batontwirling.org/2021-WBTC-Rulebook 
Het is op dit moment onbekend waar dit evenement gehouden zal worden en wat de duur van het 
evenement zal zijn.  
Tijdens dit WK en Nations Cup zullen de volgende onderdelen aangeboden gaan worden: 
Solo (1 baton) 
2 baton 
Strutting 
Duo twirling 
Twirl team 
Large team 
3 baton 
Artistic Twirl 
Artistic Pair 
Artistic group 
 
De eerste 6 onderdelen zijn bekende onderdelen voor NBTA Nederland aangezien we deze Nationaal 
al aanbieden en ook internationaal altijd aangeboden werden. Toch verandert er het nodige voor 
deze bekende onderdelen. Bekijk hiervoor de reglementen 2020, het document wijzigingen 
reglement 2020 en bezoek de docentendag op 9 november aanstaande.  Nederland volgt de 
Internationale ontwikkelingen en zal haar reglementen zo inrichten dat deze aansluiten op de 
internationale reglementen. Voor de onderdelen die elkaar overkappen tijdens EK’s, WK’s en Nations 
Cup zijn ook de Internationale reglementen voor een groot gedeelte gelijkgetrokken. Indien hier toch 
nog afwijkingen in voorkomen staat ook dit in het Nationale reglement vermeld. 
 
Overgang ivm wijzigingen: 
Gezien de wijzigingen die doorgevoerd gaan worden vanaf februari 2020 heeft TC NBTA Nederland 
bepaald dat er dit seizoen een overgangsseizoen zal zijn. Dit betekent dat er in het voorjaar geen tijd 
penalties gegeven zullen worden op de onderdelen waar wijzigingen zijn m.b.t. gewijzigde tijden.  
Op deze manier is iedereen in staat reeds gemaakte routines tot de zomerstop uit te voeren zonder 
deze direct aan te moeten passen. LET OP: Voor het WK 2020 gelden de reglementen van WFNBTA. 
Deze zijn hier te vinden: https://wfnbta.com/wp-content/uploads/2019/09/WFNBTA-Rules-2019.pdf 
 
De laatste vier genoemde onderdelen zijn voor NBTA Nederland nieuwe onderdelen. NBTA 
Nederland zal deze nieuwe onderdelen aankomend seizoen gaan aanbieden op de wedstrijden. Op 
welke wedstrijden en in welke vorm zullen wij ook zo spoedig als mogelijk bekend maken, maar u 
kunt zich ervan verzekeren dat wij voldoende zullen aanbieden op deze onderdelen om afvaardiging 
voor het WK vanuit NBTA mogelijk te maken. Vanzelfsprekend zal er eerst training op de nieuwe 
onderdelen komen voor docenten en juryleden alvorens deze onderdelen op de wedstrijden van 
NBTA aangeboden kunnen worden. Hierover ontvangt u spoedig meer informatie.  
 
 



Missende onderdelen 
Zoals u in bovenstaande onderdelen ziet, zijn niet alle NBTA onderdelen opgenomen in het 
programma voor het WK IBTF en Nations Cup. NBTA Europa zal alle bekende onderdelen wel blijven 
aanbieden.  In 2021 zal er NBTA Europe rond Pasen dan ook gewoon een EK twirl organiseren en in 
oktober een EK Majorette.  
NBTA Nederland zal komend seizoen ook een aantal voor NBTA Nederland nieuwe onderdelen gaan 
aanbieden, voor welke afvaardiging richting het EK Majorette mogelijk is. Deze onderdelen zijn: 
Traditional Corps 
Traditional Pompon 
Baton Flag Team 
 
Ook deze onderdelen zullen dit seizoen aangeboden gaan worden. Waar en wanneer verneemt u ook 
spoedig. Deze onderdelen worden ook toegevoegd aan het NK Majorette 2019. Plaatsen voor dit  
kampioenschap kan tot 6 april 2020. 
 
Selectie Internationale evenementen 
Gezien de vele Internationale kampioenschappen en verschillende tijdstippen in het seizoen zal de TC 
zich gaan beraden over de selectiemethode voor de diverse kampioenschappen. Tot dusver is deze 
steeds geweest tijdens een NK twirl of NK Majorette. De voorkeur is om dit ook als zodanig te 
behouden, echter zal er bekeken moeten worden of dit organisatorisch mogelijk is en logisch. 
Vanzelfsprekend kunt u er vanuit gaan dat indien hier wijzigingen zullen zijn deze tijdig gedeeld 
zullen worden. 
LET OP de selectie van aankomend NK twirl is die voor het WK Twirl van 2020 in eigen land. Deze zal 
geschieden zoals gewoonlijk. 
 
Toekomst:  
In 2022 staat er naast de twee EK’s van NBTA Europe ook een Internationaal evenement gepland 
waarbij danstwirl naar alle waarschijnlijkheid aangeboden zal worden. Dit evenement zal naar 
verwachting Freestyle and Rhythmic Championships gaan heten. Naar verwachting zal hier ook 
ruimte zijn voor dansteams en duodans/ freestyle duo. Wellicht dat er dus na volgend seizoen nog 
wel twee nieuwe onderdelen aangeboden gaan worden. Ook hier zullen we de Internationale 
ontwikkeling volgen en u blijven informeren.  
Hoe het vervolg er in 2023 en verder uitgaat zien is vooralsnog niet geheel duidelijk.   
 
 
Acrobatiek: 
Voor sommige IBTF onderdelen die NBTA Nederland vanaf aankomend seizoen zal aanbieden is 
acrobatiek toegestaan of in beperkte mate toegestaan. In de reglementen van NBTA vindt u exact 
wat zowel Nationaal als Internationaal is toegestaan.  
 
Op de onderdelen van NBTA Europe, die NBTA Nederland ook aanbied blijft acrobatiek verboden. TC 
Wil erop wijzen dat de reglementen omtrent acrobatiek, voor de onderdelen waar dit niet is 
toegestaan zelfs zijn aangescherpt. (Zo ook al voor aankomend WK in 2020) Lees de reglementen dus 
zorgvuldig.  
 
Belangrijk om te onthouden is dat acrobatiek op de onderdelen waar dit wel is toegestaan, nooit een 
verplicht karakter heeft. Het is dus altijd mogelijk om zonder acrobatiek aan alle onderdelen op 
Nationaal en Internationaal niveau deel te nemen. 
 
Mocht u acrobatiek gaan toepassen in de routines, zorg er dan voor dat u zich goed laat scholen en 
deze zoekt bij gediplomeerde turndocenten.  
 



Zoals te lezen is in de reglementen voor de IBTF is op sommige onderdelen acrobatiek onder 
bepaalde voorwaarden toegestaan. Vanzelfsprekend zal NBTA Nederland voor de selectie op deze 
onderdelen dezelfde reglementen gaan hanteren. Voor een ieder die acrobatiek wil verwerken in de 
routines adviseert TC NBTA met klem om acrobatiek alleen aan te leren onder begeleiding van 
docenten met specifieke kennis hiervan. Acrobatiek op een foutieve wijze aanleren en of uitvoeren is 
van groot gevaar voor sporters. Tenslotte wil TC benadrukken dat acrobatiek een zeer klein 
percentage van onze sport zal worden en het zeker geen verplicht onderdeel van baton twirling zal 
worden. M.a.w. indien acrobatiek niet wordt toegepast is deelname op de genoemde onderdelen 
gewoon mogelijk! 
Tenslotte wijst TC erop dat de reglementen voor acrobatiek in het reglement voor 2020 zijn 
aangescherpt. Dit is gedaan omdat deze reglementen ook voor het WK 2020 zijn aangescherpt. 
Acrobatiek is dus voor het wedstrijdseizoen voor 2020 voor alsnog NIET toegestaan.  
 
 
Zoals u kunt lezen staat er de komende tijd veel verandering op de planning. NBTA Nederland zal 
trachten iedereen zo goed mogelijk te informeren. Tijdens de docentendag en congres op 9 
november aanstaande zal er tevens uitvoerig stil gestaan worden bij bovenstaande informatie.  
Mochten er voor die tijd dringende technische vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar 
tcnbta@hotmail.com  
Mochten er andere vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar bestuur@nbta.nl 
 
TC NBTA 
 
 
 
 


