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Aangezien het seizoen 2020 helaas geen doorgang meer kan hebben wil de TC van NBTA Nederland 
alvast een aantal zaken aan de orde stellen voor de reglementen van 2021. 

• De verplichte regel dat wanneer je één jaar niet hebt deelgenomen met een onderdeel op 
een wedstrijd  bij NBTA en dan moet uitkomen in de introductieklasse komt te vervallen voor 
het wedstijdseizoen 2021. Je mag uitkomen in de klasse waar je in 2020 ook in uit zou 
komen. Wanneer je nooit eerder of in 2018 of langer geleden voor het laatst hebt 
deelgenomen aan een wedstrijd dien je wel uit te komen in de introductieklasse. Een verzoek 
tot terugplaatsing kan worden aangevraagd onder de geldende regels hiervoor. 

● De minimale leeftijd om deel te nemen aan een EK van NBTA Europe is 8 jaar. Dit geldt ook 
voor teams/groepen. 

● NBTA Europe heeft in de reglementen opgenomen dat muziek geschikt moet zijn voor alle 
leeftijden aanwezig in de zaal. Muziek mag geen slecht taalgebruik bevatten, politieke aard 
hebben of geweld kennen. Indien dit wel het geval is dan zal er een rule violation van 2.0 
punten gegeven worden. TC Nederland adviseert alle docenten hier rekening mee te houden. 
Indien er twijfel is over muziekkeuze dan kan dit altijd nagevraagd worden bij de TC.  

● NBTA Europe heeft opgenomen in de reglementen dat ongepaste outfits en dagelijks 
gedragen kleding niet zijn toegestaan. Ook hier aub rekening mee houden. 

● Baton Flag Team: Een vlagbaton mag slechts 1 vlag bevatten. De lengte van de vlagbaton 
mag maximaal 82 cm zijn. De lengte van de vlag tussen 62 en 82 cm. Er zijn geen beperkingen 
verbonden aan de vorm van de vlag. Swivels (buisje rond de shaft om de vlag goed te laten 
draaien) worden aangeraden te gebruiken.  

● Tape op de baton: Internationaal is slechts één kleur tape toegestaan. Een contrasterende 
kleur is Internationaal dus NIET toegestaan. LET op: vanaf seizoen 2021 is het toegestaan 
maximaal de helft van de shaft vanuit het center gemeten met tape te voorzien. (Dit was de 
baton) Voor de duidelijkheid, de shaft is gemeten zonder doppen en de baton met doppen. 
Voor WK gangers mag men uitgaan van de baton(dus inclusief doppen). 

● Er zijn gewijzigde eisen voor de te behalen Internationale levels voor deelname per 
leeftijdsklasse en onderdeel. (Voor WK gangers NIET van toepassing) 

● Solo 1 baton.   Juvenille / Boy/ Junior Men, Preteen   Level 1 
●    Youth, Junior/ Senior/ Senior Men/ Adult  Level 2 
● Solo 2 baton   Juvenille / Boy/ Junior Boy, Preteen   Level 1 
●    Youth, Junior/ Senior/ Senior Men/ Adult  Level 2 
● Solo 3 baton  (Youth) Junior      Level 1 

                                               Senior (Adult)                                                          Level 2 
●    Junior Boy      Level 1 
●    Senior Boy      Level 2 
● Dance twirl  Juvenille / Boy/ Junior Men, Preteen   Level 1  
●    Youth, Junior/ Senior/ Senior Men/ Adult  Level 2 
● Super X Strutting Juvenille / Boy/ Junior Men, Preteen   Level 1 
●    Youth, Junior/ Senior/ Senior Men/ Adult  Level 2 
● Duo twirling  Juvenille / Boy/ Junior Men, Preteen   Level 1 
●    Youth, Junior/ Senior/ Senior Men/ Adult  Level 2 



● Twirling team  Junior/ Senior      Level 1 
● Dans twirl team Junior/ Senior      Level 1 
● Large team         Level 1 
● Pompons         Geen 
● Solo Showtwirl alle leeftijden      Level 1 
● Duo Showtwirl alle leeftijden      Level 1 
● Baton Flag team alle leeftijden      Geen  
● Parade Corps  Alle leeftijden      Geen 
● Exhibition Corps Alle leeftijden      Geen 
● Showtwirl Corps Alle leeftijden      Geen 
● Traditional Corps Alle leeftijden      Geen 
● Traditional Pompons  Alle leeftijden      Geen 

Op dit moment is het onduidelijk op welke wijze en per wanneer de levels gegeven kunnen 
worden en op welke wijze er examens afgenomen kunnen worden. We volgen hierin 
uiteraard de Corona maatregelen. Het beeldmateriaal van de levels is hier te vinden.  
https://www.nbta.nl/twirl-academy/levels 
 

● Muziek: NBTA Europe zal nieuwe muziek gaan gebruiken voor het onderdeel 1 baton. NBTA 
Nederland zal deze muziek uiteraard ook gaan hanteren. De verwachting is deze muziek per 
september 2020 beschikbaar te hebben voor verspreiding. Zodra NBTA Nederland deze 
muziek ontvangt vanuit Europa zullen we deze delen. Voor 2 baton en 3 baton zal NBTA 
Europe de huidige 2 baton muziek gebruiken. 
De muziek voor 1,2 en 3 baton voor NBTA wijkt af van de muziek voor IBTF. TC NBTA 
Nederland beraadt zich hoe hier in de praktijk mee om te gaan. 
Inmiddels is de muziek voor de Artistic onderdelen geplaatst om de website van IBTF. De 
werkgroep vanuit het juryteam zal binnenkort met meer informatie komen over dit 
onderdeel.  
De muziek van IBTF (gebruikt tijdens het IBTF WK 2022 kan hier gevonden worden; 
https://www.ibtf-batontwirling.org/2022-wbtc-music 

 
● 3 baton: Momenteel wordt er door NBTA Europa gekeken naar een nieuw scoresheet. Zodra 

hierover meer bekend is zullen we dit delen. Meer informatie over het onderdeel 3 baton 
vind je hier: 
https://www.nbta.nl/downloads/wedstrijd-onderdelen 

 
● Showcorps: Het onderdeel Showcorps zal komen te vervallen. Dit onderdeel is alleen nog een 

onderdeel internationaal bij WFNBTA. Nationaal zijn er al een aantal jaren geen 
inschrijvingen geweest op dit onderdeel.  Indien WFNBTA in de toekomst een WK zal 
organiseren en dit onderdeel dan wederom opneemt zullen we bekijken of we dit in 
Nederland specifiek voor dat kampioenschap aanbieden. LET OP: Het onderdeel Showtwirl 
Corps (EK Majorette) blijft wel gewoon bestaan.  


