
 
 
Beste Deelnemer(s),	
 	
Hierbij ontvang je een uitnodiging voor deelname aan de Voorronde / Runner-up / Ned. 
Kampioenswedstrijden Baton Twirling 2017 die plaatsvinden op zaterdag 25 en zondag 26 
november 2017 in Sporthal SKWA in Hoofddorp (voorronde). Runner-up Kampioenschappen 
16/17 december 2017 in Topsporthal in Almere. De Kampioenschappen voor intermediate en 
kampioensklasse zullen plaatsvinden op 13/14 januari 2018 in Topsporthal in Almere. Op de 
NBTA site kun je de dagindelingen vinden van de voorronde en NK’s.	
 	
 
Inschrijving 
Op de NBTA site kun je de rankinglijst vinden met de geplaatste deelnemers en onderdelen. 
Mocht je niet willen deelnemen dan verzoeken we vriendelijk dit via het mutatieformulier NK 
2017-2018 door te geven. https://www.nbta.nl/nk--ek/mutatieformulier-nk-2017-2018 
Mis je gegevens of zijn deze niet correct dan kun je dit tevens aangeven. Als een deelnemer lid 
is geworden bij een andere vereniging dit dan ook graag aangeven. 
Graag reageren uiterlijk vrijdag 10 november!	
 
International Level 1	
Ook in 2018 voor het WK twirl is het voor alle solisten en duo’s verplicht om level 1 te hebben. 
Het moeten halen van een internationaal level belemmert de voorbereiding voor een WK, zeker 
bij twirl daar deze periode erg kort is. Vandaar dat we met het DRINGENDE advies komen om je 
level voor het NK te behalen, of in ieder geval al te starten met de lessen.	
Voor 2017 staat nog maar 1 les level 1, die is op 5 november in Lelystad. De volgende lessen 
zijn dan in januari. Voor meer informatie zie NBTA site	
 	
Betaling inschrijfgeld	
Het verschuldigde inschrijfgeld zal per incasso worden geïnd. Incasso voor de eerste ronde zal 
plaatsvinden in de week van 20 november (ook als onderdelen direct doorgaan naar Runner-
up/NK Twirl). Voor de tweede ronde zal de incasso plaatsvinden in de week van 4 december in 
de week van 1 januari 2018.	

Het inschrijfgeld voor de voorronden en kampioenschappen bedraagt per ronde:	
 	
Solo € 14,00	
Duo € 16,50	
Ensemble € 26,00	
Smallteams € 28,00	
Largeteam, Pomponteam € 55,00	
De bovengenoemde bedragen voor solo en duo zijn de bedragen per ronde voor de 1e en 
2eronde.	
Voor de 3e ronde heeft het bestuur besloten om geen inschrijfgeld te incasseren. Mocht je geen 
gebruik willen maken van tweede of derde ronde dan dien je dit zelf bij de organisatie bekend 
te maken binnen 3 dagen na de voorronde.	
 	
ID bewijzen tbv teams	



Voor de controle en vaststelling leeftijdsbepaling van de small en large teams en pomponteams 
ontvangen wij graag per teamoptreden een namenlijst van de teamleden met daarbij een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs. Zie hiervoor bijgesloten format.	
(nb bij team twirl en team dancetwirl zelfde teams = twee sets aanleveren)	
 	
Om ID fraude tegen te gaan dien je op de kopie het BSN nummer onleesbaar te maken.	
Tevens kun je op de kopie schrijven dat de kopie bedoeld is voor NBTA Nederland. Tevens 
vermeld je de datum van afgifte van de kopie. “NBTA dec 2014” vermelden. 
Sinds 1 nov 2016 bestaat er een gratis App voor je SmartPhone (IOS en Android) om een kopie 
van je ID kaart te maken, waarmee je in de App je BSN nummer onleesbaar kunt maken. 
De naam van de App is: KopieID	
 	
Mocht een deelnemer nog geen ID hebben dan kan ook een kopie van de zorgpas ingestuurd 
worden.	

De namenlijst en kopie ID graag uiterlijk 1 december insturen naar NBTA Janny Wilkes, per 
post Padangstraat 39, 3531 TB Utrecht of als PDF bestand mailen 
naarwedstrijdsecretariaat@nbta.nl	
 	
Als de ID kopieën niet volledig zijn wordt het geheel teruggestuurd, en dient het geheel 
compleet weer binnen een paar dagen te worden teruggestuurd. Klopt het dan opnieuw niet dan 
is deelname niet gegarandeerd.	
 	
 	
Informatie	
Alle informatie over de Voorronde / Runner-up / Ned. Kampioenswedstrijden zal per e-mail en 
via de site www.nbta.nl worden verstrekt.	
 	
Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je die sturen 
aan wedstrijdsecretariaat@nbta.nl	

 
Met vriendelijke groet, 
  
  
Janny Wilkes 
Wedstrijdcoördinator 
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