
Wijzigingen reglement 2020 

 
Inhoudsopgave toegevoegde onderdelen: 
- 3 baton 
- artistic solo 
- artistic duo 
- artistic group 
- traditional corps 
- traditional pompon  
- batonflag team 
- selectie voorronden en Nationale kampioenschappen 
- selectie Internationale kampioenschappen 
- voorwaarde deelname Internationale kampioenschappen 
 
1.7 Toegevoegd; het woord ‘selectie’. 
 Internationaal toegevoegd: 

Voor deelname aan wedstrijden van NBTA Europe is de minimale leeftijd 8 jaar. Bij 
wedstrijden van IBTF is dit 12 jaar. Beide gemeten op 31 december van het jaar van 
competitie. 

 
2.2 Artistic Group,Traditional Corps en Traditional Pompon toegevoegd 
 
3.1 Onderstaande onderdelen toegevoegd 
 3.1.3  Solo 3 Baton 

3.1.5  Artistic Solo 
3.1.11.   Artistic Duo 

 3.1.17.  Baton Flag Team   
 
3.2 Onderstaande onderdelen toegevoegd 
 3.2.2  Artistic Group 
 3.2.5  Traditional Corps  
 3.2.6.   Traditional Pompon 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1  Niveaus. 

Toevoeging van leeftijdscategorieën. NBTA Nederland zal de volgende leeftijdscategorieën gaan 
hanteren: 

- Peewee 
- Juvenile 
- Preteen 
- Jeugd 
- Junior 
- Senior 
- Adult 
 
Voor duo’s is de leeftijdsklasse peewee toegevoegd.  Voor solo showtwirl is tevens Peewee 
toegevoegd.  
 
Leeftijdsklasses Kidstwirl: 
- Kids 5-7 jaar  
- Kids 8-10 jaar 
- Kids 11-13 jaar 
In het geval van Kids Twirl wordt de leeftijd bepaald aan de hand van de leeftijd op 31 december van 
het huidige competitie jaar(deelname is dus mogelijk in het jaar dat een deelnemer 5 jaar wordt). Dit 
wijkt dus af ten opzichte van alle andere onderdelen. 
 
Raadpleeg tabel voor invoering/wijziging per onderdeel. 
 
Hoofdstuk 6:  Leeftijdscategorieën  

6.1 Voor alle onderdelen geldt de peildatum van 31 december van het jaar volgend op het 
huidige competitie jaar. M.a.w. de leeftijd van de deelnemer op 31 december in het volgende 
jaar is de leeftijd waarop de juiste categorie berekend dient te worden. 
Bijvoorbeeld wanneer iemand deelneemt aan het onderdeel 1 baton in het wedstrijdseizoen 
2020 en deze deelnemer is op 31 december 2021 15 jaar oud dan zal deze deelnemer in het 
seizoen 2020 uitkomen in de Junior klasse.  

 
Let op: een seizoen loopt altijd van NK tot NK. Voor showtwirl geldt dus bij de start van het 
jaar (februari) dat de leeftijdsbepaling 31 december van het huidige jaar is. Na het NK 
showtwirl wordt deze bepaling weer voor het jaar erop volgend.  

 
In het geval van Kids Twirl wordt de leeftijd bepaald aan de hand van de leeftijd op 31 
december van het huidige competitie jaar. Dit wijkt dus af ten opzichte van alle andere 
onderdelen. 

 
Minimum leeftijd voor deelname aan een NBTA-wedstrijd is : 
Solo onderdeel    5 jaar 
Duo/ensemble/team/groep onderdeel 4 jaar 
(min. leeftijd van de individuele leden) 
Deelname aan Kids Twirl is mogelijk in het jaar waarin men 5 wordt.   
 
 
 
 
 



 
 
6.2.     Solo’s: 
6.2.1. Dames en heren voor reguliere wedstrijden 
Peewee    5 t/m   7  jaar 
Juvenile  8 t/m   9  jaar 
Preteen  10 t/m 11 jaar 
Jeugd   12 t/m 14 jaar 
Junior   15 t/m 17 jaar 
Senior   18 t/m 21 jaar 
Adult   22 jaar en ouder 
 
  
6.2.2. Solo showtwirl 
  
Peewee    5 t/m 7 jaar   
Juvenile/Preteen   8 t/m 11 jaar 
Jeugd   12 t/m 14 jaar  
Junior   15 t/m 17 jaar 
Senior / Adult  18 jaar en ouder 
 
6.2.3. Heren (alleen voor NK twirl) 
Peewee     5 t/m 7 jaar 
Boy     8 t/m 11 jaar 
Junior    12 t/m 17 jaar 
Senior    18 jaar en ouder 
 
6.2.4. Uitzondering voor Kids Twirl, alleen deelname mogelijk in: 
Peewee    4 t/m   7 jaar 
Juvenile     8 t/m   9 jaar  
Preteen  10 t/m 11 jaar 
 
6.3.     Duo’s twirl:  
Peewee     8 t/m 15 jaar 
Juvenile  16 t/m 18 jaar 
Preteen  19 t/m 23 jaar 
Junior   24 t/m 35 jaar 
Senior   36 jaar en ouder 
Hier wordt bedoeld de gezamenlijke leeftijd van de twee deelnemers 
 
6.4. Artistic Duo 
Preteen  10 t/m 11 jaar 
Junior   12 t/m 17 jaar 
Senior   18 jaar en ouder 
Hier wordt bedoeld de leeftijd van de oudste deelnemer 
 
6.5. Duo’s showtwirl 
Peewee   8 t/m 15 jaar 
Juvenile 16 t/m 22 jaar 
Preteen 23 t/m 28 jaar 
Junior  29 t/m 35 jaar 
Senior  36 jaar en ouder 



Hier wordt bedoeld de gezamenlijke leeftijd van de twee deelnemers 
 
6.6. Ensembles: 
Juvenile   4 t/m   9,99 jaar 
Preteen 10 t/m 11,99 jaar 
Junior  12 t/m 16,99 jaar 
Senior  17 jaar en ouder 
Hier wordt bedoeld de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 
 
6.7.  Small Team Dance Twirl: 
Juvenile    4 t/m   9,99 jaar 
Preteen  10 t/m 11,99 jaar 
Junior   12 t/m 16,99 jaar 
Senior   17 jaar en ouder 
Hier wordt bedoeld de gemiddelde leeftijd van de deelnemers. 
 
6.8. Small Team Twirl en Show Twirl Teams: 
Juvenile    4 t/m   9,99 jaar 
Preteen  10 t/m 11,99 jaar 
Junior   12 t/m 16,99 jaar 
Senior   17 jaar en ouder 
Hier wordt bedoeld de gemiddelde leeftijd van de deelnemers. 
 
6.9. Large Teams: 
Juvenile                4 t/m   9,99 jaar 
Preteen  10 t/m 11,99 jaar 
Junior    12 t/m 13,99 jaar 
Senior   14 jaar en ouder 
Hier wordt bedoeld de gemiddelde leeftijd van de deelnemers.  
 
6.10. Exhibition Corps, Parade Corps, Show Twirl Corps, Traditional Corps, Baton    
               Flag Team en Traditional Pompon: 
Juvenile   4 t/m 13,99 jaar 
Junior  14 t/m 16,99 jaar 
Senior  17 jaar en ouder  
Hier wordt bedoeld de gemiddelde leeftijd van de deelnemers. 
 
6.11. Pompons en Showcorps: 
Junior    4 t/m 11,99 jaar 
Senior  12 jaar en ouder  
Hier wordt bedoeld de gemiddelde leeftijd van de deelnemers. 
 
6.12 Kids Twirl 
Kids 5-7 jaar  
Kids 8-10 jaar 
Kids 11-13 jaar 
Let op deelname is mogelijk indien de leeftijd minimaal 5 jaar is op 31 december van het huidige 
competitiejaar. 
 
 
 
 



6.13. 3 baton tijdens NK 
NBTA Europe hanteert voor het EK twirling aparte leeftijdsklassen voor 3 baton. Deze zijn als volgt; 
- Junior (12-17 jaar) 
- Senior(18 jaar en ouder 
Voor NK en eventuele voorronde en of selectie zal de leeftijdsklasse jeugd worden toegevoegd bij de 
juniorenklasse. Tijdens deze wedstrijden/ kampioenschappen zal de internationale leeftijdsklasse dus 
gehanteerd worden. Gedurende reguliere wedstrijden blijven de leeftijdsklassen zoals bij 6.2 vermeld 
staan gehanteerd. Voor heren is er geen verdere wijziging aangezien de internationale leeftijdsklasse 
voor junioren hier al vanaf 12 jaar is. 
 
6.14.    Tijdens evenementen georganiseerd door NBTA Europe geldt een minimale leeftijd     
van 8 jaar voor de individuele deelnemers(ook in duo’s)Voor teams en groepen geldt er geen 
minimale leeftijd voor de individuele deelnemers.  
Voor de teams geldt dat de gemiddelde leeftijd wordt aangehouden bij de leeftijdsbepaling van 
teams en groepen.  
Bij evenementen georganiseerd door IBTF is de minimale leeftijd van deelname 12 jaar voor de 
individuele deelnemers (ook voor duo’s, groepen en teams) Nationaal zal altijd de leeftijd bepaald 
worden middels de gemiddelde leeftijd van de deelnemers.   
 
6.14.    Minimale leeftijden en bepaling van leeftijden Internationaal 
Tijdens evenementen georganiseerd door NBTA Europe geldt een minimale leeftijd     
van 8 jaar voor de individuele deelnemers(ook in duo’s)Voor teams en groepen geldt er geen 
minimale leeftijd voor de individuele deelnemers.  
Voor de teams geldt dat de gemiddelde leeftijd wordt aangehouden bij de leeftijdsbepaling van 
teams en groepen.  
Bij evenementen georganiseerd door IBTF is de minimale leeftijd van deelname 12 jaar voor de 
individuele deelnemers (ook voor duo’s, groepen en teams) Nationaal zal altijd de leeftijd bepaald 
worden middels de gemiddelde leeftijd van de deelnemers.   
 

 
7. Tijd en muziektabel 
 Wijziging van de routinetijden. Controleer tabel per onderdeel. 
 
7.2 Gewijzigd in Internationale kampioenschappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Solo 1 baton 

8.1 De routine wordt uitgevoerd binnen een vierkant van 5x5 meter. 
 
8.3 Saluut 

De saluut is verplicht bij het begin en het einde van de routine en wordt gemaakt met de 
rechterhand, zodat de rug van de rechterhand tegen de linkerschouder wordt gedrukt. De bal 
van de baton moet naar boven zijn gebracht. De saluut mag alleen staand uitgevoerd worden 
en beide voeten moeten de grond raken. De saluut wordt gebracht tegenover de jury en 
wordt minstens 2 tellen aangehouden. 
Timing begint en eindigt bij de saluut. Indien in de opening geen saluut gegeven wordt zal er 
een penaltie ‘failure to salute’ gegeven worden. Timing wordt zo snel mogelijk gestart na 
herkenning ‘failure to salute’. 
 

8.5. Acrobatiek: 
 Wijziging: 

Is NIET toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
Internationaal IBTF: Maximaal 2 acrobatische elementen zijn toegestaan in de routine. Op de 
Nations Cup zijn er restricties op acrobatiek per level.  
NBTA Europe: Acrobatiek is NIET toegestaan. 

 
8.8 Penalties 
 Toegevoegde penalties: 
 Flip <360      0.1 punten 
 Cross over spins     0.1 punten 
 Verwijderde penalty: 
 Out of area (max. 2.0 punten)  0.1 punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  Solo 2 Baton 
 
9.1. Vloergebruik: 

De routine wordt uitgevoerd binnen een vierkant van 5x5 meter. 
 

9.3  Saluut 
De saluut is verplicht bij het begin en het einde van de routine en wordt gemaakt met   
de rechterhand, zodat de rug van de rechterhand tegen de linkerschouder wordt  
gedrukt. De bal van de baton moet naar boven zijn gebracht. De saluut mag alleen  
staand uitgevoerd worden en beide voeten moeten de grond raken. De saluut wordt  
gebracht tegenover de jury en wordt minstens 2 tellen aangehouden. De saluut mag niet met 
beide batons uitgevoerd worden.  
Timing begint en eindigt bij de saluut. 
Deelnemers aan het onderdeel 2 baton dienen de saluut te maken met één baton terwijl de 
andere baton in de tegenovergestelde hand gehouden wordt. Indien beide batons tijdens het 
saluut niet in de hand zijn zal dit een penalty ‘improper salute’ tot gevolg hebben. Indien in 
de opening geen saluut gegeven wordt zal er een penaltie ‘failure to salute’ gegeven worden. 
Timing wordt zo snel mogelijk gestart na herkenning ‘failure to salute’. 

 
9.5.  Acrobatiek: 
  Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
  
 Internationaal is Acrobatiek ook NIET toegestaan. 
9.8 Penalties 

Toegevoegde penalties: 
 Flip <360      0.1 punten 
 Cross over spins      0.1 punten 
 Verwijderde penalty: 
 Out of area (max. 2.0 punten)  0.1 punten 
 
10.  Solo 3 baton 

Nieuw onderdeel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  Solo dans twirl 
 
11.5 Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
Internationaal is acrobatiek NIET toegestaan. 

 
11.6  Uitvoering: 

Solo dance twirl is een routine die gechoreografeerd is door baton met dans te combineren, 
waarbij de muzikale phrasing, tempo, ritme en stijl van de muziek middels beide verwerkt zal 
worden. Zowel baton als dance dienen beide met de juiste techniek verwerkt te worden in de 
routine. De choreografie zal de nuances van de gekozen muziek zichtbaar maken. 
Verplaatsingen, contact materiaal, rolls en aerials worden geblend met twirling en dans. 
Muziek dient leeftijdsadequaat te zijn voor de deelnemer. Juryleden zullen beoordelen op de 
kunde binnen de gekozen stijl. 
Elke stijl van de deelnemer zal gerespecteerd worden. Het is toegestaan de baton op  
de grond te leggen maar de jury zal dit negatief in de beoordeling meenemen als het  
te lang duurt. 
De deelnemer kan gebruik maken van alle twirls in combinatie met dans- en  
lichaamsbewegingen. Er mag ook op de grond gewerkt worden. Het bewegen in de ruimte 
(en dus niet op 1 plaats blijven) maakt een belangrijk onderdeel uit van de choreografie. 

 
11.8  Penalties 

Toegevoegde penalties: 
 Flip <360      0.1 punten 
 Cross over spins     0.1 punten 
 
12.  Artistic solo 
       Nieuw onderdeel  
 
13  Super X- Strutting 
 
13.6  Uitvoering: 

Met 1 baton. 
 
De deelnemer moet de richting van de X-vorm volgen.      start  
 
Minimaal 4 basic steps zijn verplicht op de volgende plaatsen: 
Begin lane 1 na de saluut 
Begin lane 2 
Begin lane 3        9m 
Begin lane 5         6m 
 
Vanaf de jurytafel bekeken: 
De vertrekhoek is links tegenover de jury. De deelnemer mag zich verplaatsen gedurende de 
presentatie maar is verplicht terug te keren naar het vertrekpunt om de verplichte saluut te 
maken. 
Lane I: 
Verplicht vertrek met 4 basic steps (start links achter in de hoek), diagonaal naar rechts voor 
in de hoek. 
Lane 2: 
Verplicht vertrek met 4 basic steps vanuit rechts voor, voor de jury langs naar links voor. 
 



Lane 3: 
Verplicht vertrek met 4 basic steps vanaf links voor diagonaal naar rechts achter. 
Lane 4: 
Geen verplichte basic steps (recht vooruit gaan naar het midden van de lijn recht tegenover 
de jury). 
Lane 5: 
Verplicht vertrek met 4 basic steps recht tegenover de jury, om te eindigen naar eigen keuze 
in de X-vorm, met batonsaluut. Hierna mag geen twirl of beweging (arm/voeten) gemaakt 
worden. 
 
De deelnemer mag alleen gebruik maken van twirls met een maximum van 2 omwentelingen, 
die in een van beide handen blijven (fronttwirl, rolls, fingertwirls, en tosses zijn NIET 
toegestaan) en end-swings.  
 
Alleen de voeten mogen de grond raken, de deelnemer kan dus geen bewegingen op de 
grond maken.  
Het is toegestaan dat een beweging iets afwijkt van het x patroon tijdens een verplaatsing, 
zolang het vervolg van de routine dit patroon maar zal volgen. De vloeiende doorgang van de 
routine is in dit geval belangrijker dan het volgen van het exacte patroon.  
Toelichting penalty Ommited required basic step; 

- Elke voetbeweging alvorens de verplichte basic step. 
- Geen voorwaartse beweging toegestaan op lane 2,3 en 5 voor de verplichte basic steps. 

 
Vloercontact met de baton is toegestaan indien dit niet gebeurt om balansverlies te 
verbloemen. Wanneer dit laatste het geval is zal hiervoor een penalty vloercontact gegeven 
worden. 

 
Zolang de baton bij de ball of tip vastgehouden wordt (let op: niet de shaft) voor swings en 
loops is het aantal revoluties onbeperkt toegestaan. Zodra de baton bij de shaft wordt 
vastgehouden is er een restrictie van twee opvolgende revoluties.  

 
14. Solo show twirl 
 Nieuw scoresheet 
 
14.6 Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
 
 Internationaal is acrobatiek niet toegestaan. 
14.8 Internationaal: 

Mogen geen decors gebruikt worden, alles op de vloer moet gebruikt worden, ook als    
dit een standaard is voor een ander attribuut. Een maximum van 3 spins is   
toegestaan. Bij uitvoering van 3 spins dient de catch met schouders naar voor te zijn. (blind 
of head catch dus niet toegestaan met 3 spin). Illusions: slechts 1 illusion per trick is 
toegestaan en niet in combinatie met een andere body movement. (zowel bij catch als 
release niet toegestaan).  
M.a.w. een spin illusion is NIET toegestaan. Attributen mogen niet hoger zijn dan 2.50 meter 
en 3 meter lang gedurende de gehele routine. 

 
 
 
 
 



14.9. Resultaten op 100 punten: 
Choreography    20 punten 
Twirl Content    20 punten 
Twirl Technique   20 punten 
Dance Technique   20 punten 
Showmanship & Presentation   20 punten 

 
14.10 Toegevoegde penalties: 
 Flip <360      0.1 punten 
 Cross over spins     0.1 punten 
 
16  Duo twirling 
16.1. Vloergebruik: 

De routine wordt uitgevoerd binnen een vierkant van 10x10 meter. 
 
16.3. Saluut: 

De saluut is verplicht bij het begin en het einde van de routine en wordt gemaakt met de 
rechterhand, zodat de rug van de rechterhand tegen de linkerschouder wordt gedrukt. De bal 
van de baton moet naar boven zijn gebracht en beide voeten moeten de grond raken. De 
saluut wordt gebracht tegenover de jury en wordt minstens 2 tellen aangehouden. 
Timing begint en eindigt bij de saluut.  
Saluut verplicht door minimaal 1 deelnemer, maar indien beiden een saluut maken moet 
deze correct zijn. Een saluut mag niet met meerdere batons uitgevoerd worden. Indien in de 
opening geen saluut gegeven wordt zal er een penaltie ‘failure to salute’ gegeven worden. 
Timing wordt zo snel mogelijk gestart na herkenning ‘failure to salute’. Indien in de opening 
geen saluut gegeven wordt zal er een penaltie ‘failure to salute’ gegeven worden. Timing 
wordt zo snel mogelijk gestart na herkenning ‘failure to salute’. 

 
16.5. Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
 

Internationaal is acrobatiek NIET toegestaan. 
 
16.8 Penalties:  

Toegevoegde penalties: 
 Flip <360      0.1 punten 
 Cross over spins      0.1 punten 
 Verwijderde penalty: 
 Out of area (max. 2 punten)    0.1 punten 
 
17.  Duo dans 
 
17.5 Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
Geen internationaal onderdeel.  

 
17.8  Penalties 
 Toegevoegde penalties: 
 Flip <360      0.1 punten 
 Cross over spins     0.1 punten 
 
 



18.  Artistic Duo 
Nieuw onderdeel 

 
19. Duo showtwirl 
 Nieuw scoresheet 
19.5 Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
 

Internationaal is acrobatiek niet toegestaan. 
 
19.7 Internationaal: 
  Mogen geen decors gebruikt worden, alles op de vloer moet gebruikt worden, ook als    
  dit een standaard is voor een ander attribuut. Bij uitvoering van 3 spins dient de catch   
  met schouders naar voor te zijn. (blind of head catch dus niet toegestaan met 3 spin).  
  Illusions: slechts 1 illusion per trick is toegestaan en niet in combinatie met een  
  andere body movement. (zowel bij catch als release niet toegestaan). 
  Attributen mogen niet hoger zijn dan 2.50 meter en 3 meter lang gedurende het gehele   

 optreden. 
 
19.8. Resultaten op 100 punten: 

Choreography    20 punten 
Twirl Content    20 punten 
Twirl Technique   20 punten 
Dance Technique   20 punten 
Showmanship & Presentation   20 punten 

 
19.9  Penalties 

Toegevoegde penalties: 
 Flip <360      0.1 punten 
 Cross over spins     0.1 punten 
 
20. Ensemble Dans Twirl 
 
20.6. Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
Geen internationaal onderdeel. 

 
20.10  Penalties 

Toegevoegde penalties: 
 Flip <360      0.1 punten 
 Cross over spins     0.1 punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.  Team Twirling 
 
21.2. Saluut: 

De saluut is verplicht bij het begin en het einde van de routine en wordt gemaakt met de 
rechterhand zodat de rug van de rechterhand tegen de linkerschouder wordt gedrukt. De bal 
van de baton moet naar boven zijn gebracht en beide voeten moeten de grond raken. De 
saluut wordt gebracht tegenover de jury en wordt minstens 2 tellen aangehouden. 
Timing begint en eindigt bij de saluut.  
Saluut verplicht door minimaal 1 deelnemer, maar indien meerdere een saluut maken moet 
deze correct zijn. De saluut mag niet met meerdere batons uitgevoerd worden. Indien in de 
opening geen saluut gegeven wordt zal er een penaltie ‘failure to salute’ gegeven worden. 
Timing wordt zo snel mogelijk gestart na herkenning ‘failure to salute’. 

 
21.6. Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
 

Internationaal is acrobatiek NIET toegestaan. 
 
21.11  Penalties 

Toegevoegde penalties: 
 Flip <360      0.1 punten 
 Cross over spins     0.1 punten 
 
22. Dans twirl team 
22.6. Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 29). 
 

Internationaal IBTF: Acrobatiek is toegestaan. Op de Nations Cup zijn er restricties op 
acrobatiek per level 
NBTA Europe: Acrobatiek is NIET toegestaan. 

 
22.11  Penalties 

Toegevoegde penalties: 
Flip <360      0.1 punten 

 Cross over spins     0.1 punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.  Team Show twirl 
 Nieuw scoresheet 
 
23.6. Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
 

Is geen Internationaal onderdeel. 
 
23.10. Resultaten op 100 punten: 

Choreography    20 punten 
Twirl Content    20 punten 
Twirl Technique   20 punten 
Dance Technique   20 punten 
Showmanship  & Presentation  20 punten 

 
23.11  Penalties 

Toegevoegde penalties: 
 Flip <360      0.1 punten 
 Cross over spins     0.1 punten 
 
24.  Large team 
 
24.5 Twirling tijd 

Nationaal is er geen verplichte twirling tijd. Te weinig of te weinig gevarieerde twirling zal in 
de captions worden meegenomen. 

 
Internationaal: Zowel bij IBTF als NBTA Europe geldt er een verplichte twirling tijd. 

 
24.7. Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
 

Internationaal is acrobatiek NIET toegestaan. 
 
24.12  Penalties 

Toegevoegde penalties: 
Flip <360      0.1 punten 

 Cross over spins     0.1 punten 
 
25.  Artistic Group 

Nieuw onderdeel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.  Pompons 
26.5. Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
 

Internationaal is acrobatiek NIET toegestaan.  
 
26.6  Uitvoering 

Er zijn geen accessoires of decors toegestaan. De kleding mag het thema van de   
muziek uitbeelden, kleding mag niet gebruikt worden als effect.  
Geen enkel element van de kleding mag op de grond gelegd worden. Exchanges zijn niet 
toegestaan, passes wel. Tossen en zelf vangen mag niet. Alle vormen van dans zijn 
toegestaan.  
Pompon groepen dienen specifiek gebruik te maken van de pompons. Special effecten, 
dansseries, manoeuvres en teamwerk dienen in lijn te zijn met het thema of de gekozen 
muziek.  
Elke deelnemer dient tenminste één pompon in de hand te hebben met uitzondering van 
liften, waar een andere deelnemer de pompons mag vasthouden. Het is toegestaan met de 
pompons de grond te raken zolang deze vastgehouden worden. Pompons op de grond 
plaatsen is niet toegestaan.  

 
Wanneer één of meerdere deelnemers vroegtijdig de wedstrijdvloer verlaat zal er geen score 
zijn. 

 
27.  Show Corp 
27.7. Acrobatiek: 

Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
 

Momenteel alleen Internationaal onderdeel onder WFNBTA. Hier is acrobatiek niet 
toegestaan. 

 
27.8  Uitvoering 

De groepen worden gejureerd op twirltechnieken, twirling teamwork, movement, dans en 
general effect. 
De groep maakt gebruik van de baton, alsmede van attributen (bedoeld voor effecten en het 
uitbeelden van de muziek). Alle attributen mogen gebruikt worden, mits ze zelf meegenomen 
worden in op- en afmars en ze voldoen aan de afmetingen. 
Attributen mogen niet groter zijn dan 24 inches (61 cm) als deze niet in gebruik zijn. 
Alle attributen moeten worden gebruikt, vastgehouden, aangeraakt, of in de show worden 
betrokken in het optreden. 
Tijdens het gebruik van de attributen mogen deze groter zijn dan 24 inches (61 cm).  
Het gebruik van gevaarlijke pyrotechnische artikelen is verboden, zo ook alle producten of 
elementen die het brandalarm kunnen activeren of waarbij het risico op gezondheidsschade 
of de veiligheid van een ieder kan beïnvloeden.   

 
Wanneer één of meerdere deelnemers vroegtijdig de wedstrijdvloer verlaat zal er geen score 
zijn. 

 
27.12  Penalties 
              Toegevoegde penalties: 
              Flip <360   0.1 punten 
              Cross over spins   0.1 punten 
 



28.       Show Twirl Corps 
             Nieuw scoresheet 
 
28.6.     Acrobatiek: 
              Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
 
              Internationaal is acrobatiek NIET toegestaan. 
28.8.     Internationaal: 

Mogen geen decors gebruikt worden, alles op de vloer moet gebruikt worden, ook als dit een 
standaard is voor een ander attribuut. Bij uitvoering van 3 spins dient de catch met 
schouders naar voor te zijn.   (blind of head catch dus niet toegestaan met 3 spin). Illusions: 
slechts 1 illusion per trick is toegestaan en niet in combinatie met een andere body 
movement. (zowel bij catch als release niet toegestaan). 
Attributen mogen niet hoger zijn dan 2.50 meter en 3 meter lang gedurende het gehele 
optreden. 

 
28.11. Resultaten op 100 punten: 

Choreography    20 punten 
Twirl Content    20 punten 
Twirl Technique   20 punten 
Dance Technique   20 punten 
Showmanship & Presentation   20 punten 

 
28.12  Penalties 
               Toegevoegde penalties: 
               Flip <360   0.1 punten 
               Cross over spins   0.1 punten 
 
29.  Exhibition Corps 
 
29.7.     Acrobatiek: 
               Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
  

Internationaal is acrobatiek NIET toegestaan. 
 
29.12  Penalties 
              Toegevoegde penalties: 
              Flip <360   0.1 punten 
              Cross over spins   0.1 punten 
 
30.  Parade Corps 
 
30.6.     Acrobatiek: 
              Is niet toegestaan (zie opsomming acrobatiek in lijst Diskwalificatie Hoofdstuk 36). 
 
               Internationaal is acrobatiek niet toegestaan. 
 
30.11  Penalties 
              Toegevoegde penalties: 
              Flip <360   0.1 punten 
              Cross over spins   0.1 punten 
 



31.  Traditional Corps 
Nieuw onderdeel 

 
32.  Traditional Pompon 

Nieuw onderdeel 
 
33.  Baton Flag Team 

Nieuw onderdeel 
 
35  Diversen 
 
35.3. Tape op de baton is toegestaan, echter maximaal de helft van de baton mag bedekt zijn met 

tape, gelijk verdeeld vanuit het center. Eén kleur tape is toegestaan. Hierbij mag gekozen 
worden uit de kleuren grijs, wit of zwart. Een contrastkleur (in grijs, wit of zwart) voor 
aanduiding center en inkepingen is toegestaan. 

35.4. De shaft van de baton mag alleen van metaal zijn en de doppen zijn wit. Gekleurde shaften 
worden niet toegestaan. Alleen bij het onderdeel Showcorps mag gebruik gemaakt worden 
van batons met gekleurde shaft; de baton telt dan als attribuut.  

35.5. Zorg voor een goede CD, die niet gebruikt wordt voor trainingen. Slechts 1 nummer  
op de CD. Een CD of USB-stick als reserve muziek met alle muziek van deelnemers van 1 
vereniging is toegestaan (er kan nog geen garantie gegeven worden dat op elke wedstrijd 
USB-sticks voor de muziek gebruikt kunnen worden). Bij de reserve CD of USB-stick dient een 
index op papier aanwezig te zijn. Op USB mag alleen muziek staan met een index erbij. Geen 
overige data. Reserve CD of USB-stick dient direct aanwezig te zijn. Deelnemer of coach dient 
deze bij opmars gereed te hebben. Indien niet direct aanwezig komt het optreden te 
vervallen. Er naast de ingeleverde muziek nog één poging gedaan mag worden met een 
reserve CD of USB. Werkt dit niet dan volgt diskwalificatie. Muziek mag niet afgespeeld 
worden vanaf een mobiel apparaat. 
 

35.6 Internationaal is het bij alle onderdelen verplicht dat tatoeages zijn afgeplakt.  
Thema’s moeten respectvol en smaakvol worden gebracht, ook denkend aan alle leeftijden in 
het publiek. 
 

35.7  Een attribuut is een onderdeel van een thema ontwikkeling ( cape, hoed, bril, sjaal etc.) 
Indien deze gemanipuleerd, verwijderd of gebruikt wordt zal er een ‘rule violation’ penalty 
(2.0 punten) worden gehanteerd tijdens alle onderdelen, behalve bij show corps, show twirl 
solo, show twirl duo, show twirl team en showtwirl corps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36.  Diskwalificatie 
36.5  Het gebruik van acrobatiek 

Acrobatiek is:  radslag, overslag, salto, butterfly en body aerials.   
Een beweging valt onder acrobatiek tijdens een routine wanneer de intentie van de 
beweging is met beide voeten de vloer te verlaten, over het hoofd te verplaatsen en aan de 
andere zijde van de vloer te landen. De voeten kunnen tegelijk of elkaar opvolgend de vloer 
verlaten of op de vloer landen. Dit geldt voor alle bewegingen wanneer als volgt uitgevoerd; 

1. De handen (bijvoorbeeld een radslag op de handen uitgevoerd) 
2. De armen (bijvoorbeeld een radslag op de onderarmen uitgevoerd) 
3. In de lucht zonder ondersteuning van het lichaam (bijvoorbeeld een radslag zonder armen) 
4. In de lucht met ondersteuning van een andere deelnemer (bijvoorbeeld een radslag op de 

benen van een andere deelnemer) 
 
36.7. Mounts (stapelen) is nooit toegestaan boven 1½ persoon. 

D.w.z. staan (= 1) + zitten op schouders (= ½) is toegestaan. 
Staan (= 1) + staan op schouders (=1) is niet toegestaan. 

 Let op indien acrobatiek (gedeeltelijk) is toegestaan blijven mounts verboden. 
 
36.8. Body tosses zijn niet toegestaan. Hiermee wordt bedoeld het ‘gooien’ van een deelnemer, 

waarbij deze volledig los is van overige deelnemers.  
Let op indien acrobatiek (gedeeltelijk) is toegestaan blijven body tosses verboden. 

 
37.  Selectie voorronden en Nationale kampioenschappen 

Nieuw hoofdstuk 
 
38. Selectie Internationale kampioenschappen 

Nieuw hoofdstuk 
 
39.  Voorwaarde deelname internationale kampioenschappen. 

Nieuw hoofdstuk.  
 
 


