
  

Wijzigingsdocument reglement NBTA 2022  

In dit document staan alle wijzigingen opgesomd welke zijn gedaan in het 

reglement van NBTA Nederland voor het seizoen 2022. De wijzigingen zijn ten opzichte van het 

reglement van 2021.  

Pagina 1. Toevoeging van het onderdeel ‘Twirl for all’.  

Pagina 4. Hoofdstuk 3. Toevoeging van het onderdeel ‘Twirl for all’  

Pagina 6. Hoofdstuk 4. Toevoeging: Het onderdeel Twirl for all is tevens geen onderdeel voor 

voorronde en NK. Dit onderdeel heeft tevens geen leeftijdsklasse, maar is een open klasse. Deelname 

is mogelijk in het jaar dat een deelnemer 5 jaar wordt.  

Pagina 7. Hoofdstuk 5.1 gewijzigde tekst: Deelnemers die langer dan een jaar niet hebben 

deelgenomen aan een NBTA-wedstrijd dienen ook in te schrijven in de introductieklasse. Voorgaande 

regel is in het seizoen 2022 NIET van kracht. Een ieder die tenminste in het wedstrijdseizoen 

2019,2020 of 2021 heeft deelgenomen aan een NBTA wedstrijd mag op dit onderdeel uitkomen op 

het destijds geldende niveau. Indien er voor het laatst in wedstrijdseizoen 2018 of langer geleden is 

deelgenomen aan een onderdeel dient men uit te komen in de introductieklasse.  

Pagina 8. Hoofdstuk 5.4 verwijdering van volgende tekst: Indien het wedstrijdseizoen 2021 eerder 

van start zal gaan wordt er een nieuwe datum gecommuniceerd worden tot wanneer een 

niveauverlaging kan worden doorgegeven.  

Pagina 9. Hoofdstuk 5.5. toevoeging: Het onderdeel Twirl for all is toegankelijk voor een ieder die in 

het wedstrijdseizoen tenminste 5 jaar wordt. Wanneer iemand deel neemt aan een ander solo of duo 

onderdeel van NBTA Nederland vervalt de mogelijkheid tot deelname aan Twirl for all.  

Pagina 10. Hoofdstuk 6.1 wijziging van tekst: Bijvoorbeeld wanneer iemand deelneemt aan het 

onderdeel 1 baton in het wedstrijdseizoen 2022 en deze deelnemer is op 31 december 2023 15 jaar 

oud dan zal deze deelnemer in het seizoen 2022 uitkomen in de Junior klasse.  

Pagina 10. Hoofdstuk 6.1 toevoeging aan tekst: In het geval van Kids Twirl en Twirl for all 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.  

Pagina 12. Hoofdstuk 6.13 toevoeging onderdeel Twirl for all: Deelname is mogelijk indien de leeftijd 

minimaal 5 jaar is op 31 december van het huidige competitiejaar. Het betreft een open klasse 

zonder verdeling in leeftijdscategorieën.  

Pagina 13. Hoofdstuk 7. Toevoeging onderdeel Twirl for all.   

Pagina 13. Hoofstuk 7.1 aanpassing tijden novice en beginner voor Artistic solo en duo  

Voor alle IBTF onderdelen m.b.t. het WK IBTF 2023 en de Nations Cup 2023 is een link toegevoegd 

met de reglementen en afwijkende penalty’s en restricties.   

Pagina 26. Hoofdstuk 13.6 toevoeging: . Wanneer dit onjuist wordt uitgevoerd zal er een penalty 

‘improper floor pattern’ worden gegeven.  

Pagina 68. Hoofdstuk 34.4 toevoeging: Een rules violation penalty (2.0 punten) zal gehanteerd 

worden bij het dragen van verboden kleding.  



  

  

Pagina 69. Hoofdstuk 35.3 toevoeging: Tape op de baton is toegestaan, echter  

maximaal de helft van de shaft mag bedekt zijn met tape, gelijk verdeeld 

vanuit het center. Ter verduidelijking; het is niet toegestaan de twee buitenste delen van de shaft te 

voorzien van tape. Eén kleur tape is toegestaan. Hierbij mag gekozen worden uit de kleuren grijs, wit 

of zwart. Eén contrasterende kleur tape (in grijs, wit of zwart) is toegestaan om het center van de 

baton te accentueren. Deze contrasterende kleur tape mag in het midden van de baton geplaatst 

worden en/of op de uiteinden van de tape. Indien een contrasterende kleur tape elders op de baton 

is geplaatst (ook om bijvoorbeeld een naam of nummer te noteren) en/of meer tape dan toegestaan 

is gebruikt en/of de baton niet gelijk verdeeld vanuit het center is getapet zal er een rules violation 

penalty(2.0 punten) gehanteerd worden. (Let op voor WK 2020 Eindhoven (gehouden in juli 2022) en 

EK 2022 twirl en majorette is een contrasterende kleur tape niet toegestaan). Het gebruik van tape is 

niet verplicht. Het is toegestaan geen tape of minder tape te gebruiken door bijvoorbeeld alleen het 

center te tapen of de plaats waar op een ‘traditionele’ baton de inkepingen zitten. Tape hoeft niet uit 

één stuk te bestaan zolang maar wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden.  

Pagina 71. Uitzondering op plaatsing komt te vervallen. M.a.w. ook voor showtwirl onderdelen dient 

2x plaatsingspunten behaald te worden voor plaatsing NK showtwirl.   

Pagina 71. Hoofdstuk 37.2 plaatsing NK voor Preteen teams en groepen naar 66 punten.   

Pagina 72. Hoofdstuk 37.3 toevoeging: Voor de onderdelen 3 baton, artistic solo en duo zullen de 

categorieën Intermediate en Advance tijdens voorronden, NK en/of selectiewedstrijden worden 

samengevoegd. Deelnemers in de categorieën Intermediate en Advance plaatsen zich met tenminste 

tweemaal een score van 75 punten.  


