
Wijzigingen n.a.v. publicatie reglementen 2020 

Na aanleiding van internationale ontwikkelingen is het reglement 2020 op onderstaande punten 
aangepast. Het juiste reglement is gepubliceerd onder vermelding van v2. Ook het document met 
wijzigingen heeft de vermelding v2 gekregen. 

 

- De leeftijden van twirling teams, team dance, team show twirl en ensembles zijn gewijzigd 
voor junior en senior.  
De nieuwe leeftijden voor junior zijn: 12 t/m 16,99 
De nieuwe leeftijden voor senior zijn 17 jaar en ouder 
Internationaal moet hierover nog gestemd worden in februari/maart. De verwachting is 
echter dat deze regel goedgekeurd zal worden. Hierdoor zal NBTA Nederland deze regel bij 
de start van het seizoen direct toepassen. Indien deze wijziging NIET goedgekeurd zal 
worden internationaal, dan zal NBTA Nederland dit volgen en zal er t.z.t. wederom een 
wijziging volgen. 

 

- Er zijn aparte leeftijdsklasses opgenomen voor het onderdeel kids twirl. Deze klasses zijn: 

Kids 5-7 jaar  
Kids 8-10 jaar 
Kids 11-13 jaar 
Voor Kids twirl zal voor de leeftijdsbepaling 31 december van het huidige competitiejaar 
gebruikt worden. Dit wijkt dus af ten opzichte van alle andere onderdelen. Deelname aan het 
onderdeel kids twirl is mogelijk vanaf de leeftijd van 5 jaar op 31 december van het 
competitiejaar. (Op het moment van deelname mag een deelnemer dus nog 4 jaar oud zijn).  

 
- NBTA Europe zal voor de teams en groepen (zowel voor EK twirl als EK Majorette) GEEN 

minimale leeftijdsgrens hanteren voor de individuele deelnemers aan teams en groepen. 
Voor solisten en duo’s is wel een minimale leeftijd van 8 jaar (op 31 december van het jaar 
van het kampioenschap gemeten) verplicht.  

 
- 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.  
 


