
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 v4. Ook het document met 
wijzigingen heeft de vermelding v4 gekregen. 

 

Wijzigingen gepubliceerd in november 2019 

- 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.  

 
 
 
 
 



Wijzigingen  gepubliceerd in december 2019 

Toevoeging small team twirling en dans: 
Voor reguliere wedstrijden blijven de regels omtrent dubbeldraaiers gelijk. Op 
kampioenschappen echter is het toegestaan onbeperkt te doubleren door deelnemers in 
verschillende teams (twirl en dans). Internationaal mag er ook onbeperkt gedoubleerd 
worden door deelnemers. Let op de leeftijdsklasse moet wel altijd behouden worden bij 
doubleren. 

 
Pompon 
Tijd 2.30-3.30 
 
Duo Showtwirl: 
Tijd Juvenile/preteen 1.45-2.00 jeugd/junior/senior 2.00-2.30 
 
Exhibition 
Tijd 2.00-3.00 
Verwijdert: . Desalniettemin in de productie van de routine dient de verdeling tussen dans en 
marching gelijk te zijn (beide 50%). 

Uitvoering gewijzigd door: 

De routine dient te bestaan uit marching, wisseling van formaties en dans gecombineerd met baton 
en choreografie op de muziek met timing, perfectie en precisie. The choreografie dient een mix te 
zijn van verschillende stijlen van marcheren en dans, waarbij de nadruk op marcheren dient te liggen.  
 
Traditional Corps 
2.00-3.00 
 
31.9 tekstueel aangepast: 
Alle deelnemers hebben gedurende de gehele routine één baton. Een Mace mag gebruikt worden 
door de ‘leider’. Marching is verplicht in de uitvoering. Het is niet toegestaan om de vloer te raken 
anders dan met de voeten. (Knielen en de vloer aanraken anders dan met de voeten is NIET 
toegestaan).   
Het is niet toegestaan de baton bewust op de vloer te leggen. In geval van een drop dient de 
deelnemer de baton zo snel als mogelijk weer op te rapen. Alleen deadstick, fullhands en 
tweehandstwirls (front twirl, windmill etc) zijn toegestaan. Aerials, multiple baton, fingertwirl, rolls 
en exchanges zijn NIET toegestaan. Het is toegestaan de batons met elkaar te wisselen middels 
simpele full hand passes. Wanneer één of meerdere deelnemers vroegtijdig de wedstrijdvloer verlaat 
zal er geen score zijn 
 
Traditional Pompons Corps 
2.00-3.00 
 
Large Team 
IBTF hanteert een verplichte twirling tijd van 1.30 minuten. (telt na twee omwentelingen en bij 
twirling met tenminste 12 deelnemers gelijktijdig). 

NBTA Europe hanteert geen twirling tijd.  

Baton Flag team 
Verwijdert: of als dubbel einde vlag. (dubbele vlag baton). 
de lengte van een dubbel eind vlag is niet gelimiteerd 
 



Parade Corps: 
Één Ilusion is toegestaan onder een aerial. (NBTA Europe is illusion toegestaan, WFNBTA is illusion 
NIET toegestaan). 
 
Solo, duo en showtwirl corps toevoeging: 
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. (tijdens het optreden, tussen de eerste en laatste muzieknoot mogen deze maximale 
maten wel overschreden worden). 
 
Verplichte levels voor 3 baton toegevoegd 
 
 


