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UITNODIGINGSBRIEF 
DEZE BRIEF BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE! 

LEES DEZE DUS GOED DOOR, EN ZORG DAT JE DE GENOEMDE ACTIEPUNTEN UITVOERT VOOR DE GENOEMDE DATA!!! 

 
Pijnacker, 6 februari 2022 
 
Beste sporter, 
 
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat! Naar aanleiding van je prestatie op de EK selectie wedstrijd 
ben je geplaatst in de Nationale Equipe voor het EK Baton Twirling van 2022.  
 
Deze Europese Kampioenschappen worden gehouden van woensdag 13 april  t/m zondag 17 april 2022 in Sélestat 
Frankrijk. De muziektest is mogelijk op woensdag. De opening is mogelijk op woensdagavond, de wedstrijden vinden 
plaats op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.  
 
Corona maatregelen Frankrijk (conform Rijksoverheid) 
In Frankrijk geldt voor iedereen vanaf 16 jaar een verplicht vaccinatiebewijs (‘Pass vaccinal’) als toegangsbewijs. De Pass 
vaccinal is voor personen vanaf 18 jaar + 1 maand oud, geldig in de volgende gevallen: bij 2 vaccinaties + een booster of, 
in geval van een eerdere coronabesmetting, 2 vaccinaties. In het geval van een recente besmetting kun je een positief 
testresultaat van minimaal 11 dagen en maximaal 6 maanden oud laten zien. Let op: Vanaf 16 jaar is de Pass vaccinal 
ook verplicht. Voor de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar + 1 maand is de Pass al geldig met 2 vaccinaties of in geval 
van een eerdere coronabesmetting met 1 vaccinatie. Voor de leeftijdscategorie van 12 t/m 15 jaar blijft de klassieke 
Passe sanitaire van toepassing. Het verplichte vaccinatiebewijs geldt voor sommige winkelcentra, horeca, musea, 
theaters, bioscopen, TGV’s en interregionale treinen, flix- en ouibussen, sporthallen en stadions. 
Als je niet kan voldoen aan bovenstaande verplichting dan kan je helaas niet deelnemen aan de Nationale Equipe 
 
EK Begeleidingsteam 
Het EK Begeleidingsteam gaat jullie als equipe begeleiden tijdens de voorbereidingen richting het EK en op het EK zelf. 
Het begeleidingsteam bestaat uit: 
 

- Technische Commissie:  Gerben van Helden en Marion Ketelaars (in de voorbereiding EK) 
- Supervisor:    Simone Soussani en Caroline Meijvogel (tijdens EK) 
- Equipe manager:   Janny Wilkes  

 
Verplichte Bondsdagen (training/wedstrijden) 
Hieronder een overzicht hoe de komende periode er uit gaat zien qua trainingen en wedstrijden. 
Doel van de bondsdagen wordt om de routine hoe die nu is, zo correct mogelijk te gaan uitvoeren en het maximale uit 
jezelf te gaan halen om zo het beste resultaat te bereiken in Frankrijk.  
 
Dit jaar zijn er 1 training en 1 wedstrijd die voor iedereen verplicht zijn. Houd deze data vrij (hele dag) in je agenda.  
 
De bondsdagen vinden plaats op: 
Training: Zondag 13 maart 2022 in Hoofddorp          
Wedstrijd: Zondag 27 maart 2022 in Almere 
 
Daarnaast adviseren wij je deel te nemen aan de wedstrijden in Alkmaar (6 maart) en Hoofddorp (3 april). Mocht je hier 
niet meer voor in kunnen schrijven in CWS stuur dan een mailtje aan Janny Wilkes.   
 
Voor de verplichte wedstrijd worden de inschrijvingen automatisch gedaan. De reguliere inschrijfgelden worden 
geïncasseerd bij de vereniging waar je lid van bent.  
 
De trainingen zijn niet toegankelijk voor publiek. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/reizen/reisadvies
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Internationale Level 1 of/en 2 

Om als deelnemer mee te mogen doen aan het EK twirl heeft NBTA Europe bepaald welke levels nodig zijn. Hiervoor 
verwijzen wij je naar Hoofdstuk 39 (laatste pag) van het NBTA Reglement 2022. 
 
Mocht je de juiste levels nog niet behaald hebben zorg dan dat je de levels z.s.m. gaat behalen. Neem hiervoor direct 
na inschrijving voor de EK equipe contact op met twirlacademy (twirlacademy@nbta.nl). 
 
Verwachtingen 

Er wordt aan de zijde van de NBTA veel mankracht en tijd geïnvesteerd. Dit houdt in dat de NBTA ook het nodige van de 

deelnemers zelf verwacht. In de voorbereiding moet je aan een aantal zaken voldoen. Je neemt deel aan de bondsdagen 

(training/wedstrijd), je inzet is optimaal en je werkt aan een goede sfeer en samenhang binnen de nationale equipe. 

Daarnaast werk je, tijdens de training en je eigen trainingen, aan de punten die je worden aangedragen in je analyse. 

Tijdens de training krijg je van het jurylid/de docent, die jou begeleidt, aandachtspunten mee.  

 

Wij verwachten van jou en je coach, dat jij hetzij als coach, hetzij als deelnemer hier serieus mee omgaat. Deze 

verwachting houdt in dat je werkt aan de punten die worden aangegeven. Tijdens de bondsdagen worden er door 

verschillende disciplines gekeken hoe jij je routine zo optimaal mogelijk kan neerzetten en wordt er verwacht dat je hier 

aan gaat werken samen met jouw coach. 

 

Coach 
Omdat wij je coach graag willen betrekken bij de voorbereiding en de begeleiding tijdens het EK is er een bijeenkomst 
met alle coaches tijdens de bondsdag, voor zowel coaches van teams als solisten. Hier krijgen jullie van de EK 
Begeleidingsteam alle informatie die op dat moment bekend is, worden er afspraken gemaakt over verschillende zaken 
en is er ruimte om vragen te stellen. Het is van belang dat de coaches hierbij aanwezig zijn. De coaches zijn daarna 
verantwoordelijk om alle informatie door te spelen naar de eigen leden. 
Meer informatie over het tijdstip van de coachmeeting volgt later.  
 
Verenigingsbegeleider 
Er wordt een aantal verenigingsbegeleiders aangewezen. Hij/zij is aanspreekpunt en werkt nauw samen met de 
equipemanager in de voorbereiding en tijdens de EK-dagen. Denk hierbij aan taken als zorgen voor het bij elkaar 
houden van de equipe, de rust op de kamers en de communicatie met de leden van de vereniging.  Alle leden van de 
equipe worden over het aantal begeleiders verdeeld.  
 
Informatiebijeenkomst voor ouders van nieuwkomers in de equipe 
Voor de ouders van alle nieuwkomers in de equipe is er op de training van 13 maart 2022 in Hoofddorp een bijeenkomst 
die gehouden wordt door de equipe manager, waarin alle zaken rondom het EK nog eens duidelijk uitgelegd worden. 
Ook kunnen alle vragen hier gesteld worden. Uiteraard mogen vragen altijd gemaild worden naar de equipemanager. 
 
Algemeen 
Na afloop van de verplichte wedstrijd, in Almere op 27 maart 2022 wordt er geoefend voor de opmars tijdens de EK. Na 
het oefenen van de opmars ontvangen jullie ook de laatste informatie betreffende het EK voor zover die op dat moment 
bekend is en/of volgt de informatie per e-mail of EK 2022 Whatsapp-groep.  
 
  

https://www.nbta.nl/bestanden/artikelen/3/1281_NBTA_Nederland_Reglement_2022_v1.pdf?1636896608=?action=file
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Reis  
De deelnemers dienen zelf hun reis te organiseren naar Frankrijk. De hotel accommodatie is wel door NBTA Nederland 

vastgelegd, de Nederlandse equipe verblijft in Hotel Campanile Colmar (3-sterrenhotel). De deelnemers dienen zich 

op dinsdag 12 april 2022 tussen 16.00 – 17.00 uur te melden. 
Dit keer kan er ook via NBTA Nederland een busreis (dinsdag 12 april/maandag 18 april) worden geboekt door 
deelnemers, coaches of supporters. We hebben maar een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Reserveer snel via 
inschrijfformulier want bus vol = vol. Kosten: € 150 per persoon. 
(Definitieve vaststelling vindt plaats nadat bekend is geworden hoeveel personen er definitief mee gaan 
 
Verblijf 
We verblijven tijdens het EK in Hotel Campanile Colmar (3-sterrenhotel).  Er is voor dit eenvoudige hotel gekozen omdat 
er een beperkt aanbod was waar wij met de gehele equipe kunnen verblijven en ook op redelijke afstand ligt van de 
sporthal. Het hotel bevindt zich op 20 minuten rijden van de sporthal Centre Sportif Intercommunal. We verblijven op 
basis van halfpension (ontbijt en diner).   
 
Na de prijsuitreiking komen we met de gehele equipe bij elkaar in het restaurant van het hotel voor een diner, waarbij 
de uitslagen van diegenen die niet in de top 6 geëindigd zijn bekend worden gemaakt en we het EK met elkaar afsluiten.  
 
Coaches/supporters kunnen ook bij NBTA Nederland reserveren voor de accommodatie en eventueel reis.  
Hiervoor dien je wel te voldoen aan bovenstaande verplichting genoemd bij Corona maatregelen Frankrijk.  
 
Alle (reserve)deelnemers zijn verplicht om bij de equipe te verblijven. 
Tijdens de gehele reis sta je onder leiding van NBTA Nederland en van het EK Begeleidingsteam. Volgens het besluit van 
het bestuur NBTA Nederland geldt dit voor alle leden van de Nationale equipe. 
 
Kosten 
Totaal dient er per deelnemer het volgende bedrag betaald te worden: € 800* (Definitieve vaststelling vindt plaats 
nadat bekend is geworden hoeveel personen er definitief mee gaan en is exclusief busreis) 
Totaal dient er per supporter/coach het volgende bedrag betaald te worden: €500*  
*het totaal te betalen bedrag bestaat uit de volgende onderdelen: 
Het verblijf wordt uitgevoerd door Travel counsellors 
Het bedrag per deelnemer/supporter/coach bedraagt € 500,-  
In dit bedrag is inbegrepen: 

- 6 overnachtingen in Hotel Campanile Colmar een 2, of 3-persoons kamer  
- 6x ontbijt 
- 6x diner  
- Lokale tax en belastingen  
- SGRZ-garantiedekking 

De voorbereidingskosten NBTA Nederland per deelnemer bedraagt €  300- 
*De voorbereidingskosten NBTA Nederland vallen niet onder de algemene reisvoorwaarden van Travel counsellors en 
vallen niet onder de SGR Garantie. 
 
Voor eerder vertrek (zondagavond) is restitutie van overnachting en ontbijt niet mogelijk. Voor eerder vertrek dan 
maandagochtend dient toestemming verleend te worden door het NBTA-bestuur. 
 
*Niet inbegrepen:  

- toeslag 1-persoons kamer (€220) 
- reis- en annuleringsverzekering  
- trainingspak á 70 EUR (nieuwe trainingspakken – WK deelnemers hebben deze al besteld) 
- en overige uitgaven  
- reis 

 

https://www.travelcounsellors.nl/loes.rikmanspoel
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Je dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten!!! Een annuleringsverzekering moet meteen na 
akkoord geven van de reis worden afgesloten, dit kan niet vlak voor het EK!!! 
Check ook goed je reis- en annuleringsverzekering ivm Corona zie hiervoor ANWB reisadvies 
 
Betaling 
Als aanbetaling moet voor 20 februari 2022, € 300 p.p. gestort worden op ibannummer Nl83 rabo 0356167526 t.n.v. 
stichting nbta equipe ek-wk. Bij de betaling dient altijd de volledige naam van de deelnemer/supporter en de 
verenigingsnaam vermeld te worden. Het resterende bedrag dient uiterlijk 27 maart 2022 betaald te zijn. Mochten deze 
data niet haalbaar zijn neem dan contact op met penningmeester@nbta.nl voor een betalingsregeling. 
 
Deelnemen aan het EK (en voorbereiding aan het EK) gebeurt op eigen risico, de NBTA/KNMO kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor schade van welke aard en omvang dan ook. 
 
Verenigingen die een groep inschrijven voor deze kampioenschappen zijn verplicht de reissom te betalen voor het 
aantal leden dat zij opgeven. Een afmelding die gedaan wordt nadat er een aanmelding is ontvangen, betekent geen 
ontheffing van betaling. 
 
Wij verzoeken alle solisten/duo’s/teams uiterlijk woensdagmiddag 9 februari 2022 voor 15.00 uur een mail te sturen 
naar de equipe manager (jannyw@nbta.nl) waarin je aangeeft wel of niet mee te gaan als deelnemer/reserve/team 
naar het EK Indien je niet meegaat, kunnen wij een vervanger aanschrijven. Dus ook als je wel meegaat, graag een 
reactie! 
 
Het inschrijfformulier moet per omgaande en uiterlijk voor zondag 13 februari a.s.  via de site ingevuld worden. Dit 
geldt voor alle deelnemers individueel en voor coaches/supporters. Hiervoor ga je naar de site van de NBTA of via 
deze Link: INSCHIJFFORMULIER 
(de link zal vanaf maandag 7 februari a.s. in werking zijn): 
 
Wanneer je positief op deze uitnodiging reageert dan betekent dit dat je je akkoord verklaart met alle bovengenoemde 
condities en het bijgevoegde protocol. 
 
Contact 
Voor organisatorische vragen kun je contact opnemen met de equipemanager Janny Wilkes via jannyw@nbta.nl. 
Voor technische vragen kun je contact opnemen met de Technische Commissie via nbtatc@hotmail.com. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens bestuur NBTA Nederland 
 
 
Janny Wilkes 
Equipemanager NBTA Nederland 
 
Deelnemers aan deze reis gaan een reisovereenkomst aan met Travel counsellors. NBTA Nederland bemiddelt slechts in de totstandkoming van deze 
reisovereenkomst. Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Travel counsellors en de SGR Garantieregeling van toepassing. 
 
Voor zover de reisonderdelen niet onder de verantwoordelijkheid van NBTA Nederland wordt uitgevoerd, wordt de naam, de prijs en de van toepassing 
zijnde voorwaarden van deze reisorganisator of dienstverlener per onderdeel op deze bevestiging/factuur vermeld. Wij hebben voor u uitsluitend 
bemiddeld in de totstandkoming in deze overeenkomst(en). Voor de uitvoering en de kwaliteit van elke afzonderlijke dienst is uitsluitend de 
desbetreffende reisorganisator of dienstverlener verantwoordelijk. Bij klachten over de uitvoering van deze diensten moet u met de desbetreffende 
reisorganisator of dienstverlener contact opnemen. De voorwaarden van de reisorganisator of dienstverlener kunt u vinden op de websites van deze 
reisorganisator of dienstverlener. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen de diverse reisonderdelen/diensten. 

 
Bijlage:  

- Protocol Nederlandse Equipe 

https://www.anwb.nl/verzekeringen/thema/corona-wat-is-verzekerd
mailto:penningmeester@nbta.nl
mailto:jannyw@nbta.nl
https://www.nbta.nl/internationaal/twirlequipe/inschrijfformulier-ek-twirl
https://www.travelcounsellors.nl/loes.rikmanspoel
https://www.travelcounsellors.nl/loes.rikmanspoel
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Protocol 

t.b.v. Nederlandse Equipe EK 2022 Sélestat Frankrijk 
 

 
Bestemd voor alle leden van de Nederlandse Equipe Baton Twirling 2022 
Cc: coaches, Vereniging-begeleiders en TC/OC 
 

1. Het EK begeleidingsteam 2022 team bestaat uit: 
Technische Commissie:  Gerben van Helden en Marion Ketelaars (technisch in de voorbereiding EK) 
Supervisor:    Simone Soussani en Caroline Meijvogel (technisch tijdens EK) 
Equipe manager:   Janny Wilkes (voor alle organisatorische en logistieke zaken) 

 
2. Alle vragen en opmerkingen van organisatorische aard kunnen gesteld worden per e-mail:  

jannyw@nbta.nl, voor dringende zaken kan er telefonisch contact worden opgenomen met Janny Wilkes 
(telefoonnr volgt na mail contact). Voor technische zaken is Technische Commissie (nbtatc@hotmail.com) 

 
3. De leden van de Nederlandse Equipe verblijven in het Hotel Campanile Colmar op basis van 2 of 3-

persoonskamers. De kamer indeling wordt gemaakt door de equipemanager en er wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met jullie wensen. 

 
4. De leden van de Nederlandse Equipe reizen zelf naar Hotel Campanile Colmar. Deelnemers dienen daar op 

dinsdag 12 april tussen 16.00 en 17.00 uur aanwezig te zijn.  
Vanaf dit moment vallen de leden van de equipe onder verantwoordelijkheid van NBTA Nederland tot  
maandagochtend. 
 

5. Afwijkende aankomst en vertrek is alleen mogelijk met vooraf  verkregen toestemming van NBTA-bestuur. Bij 
afwijkende aankomst en vertrek is restitutie op de reissom niet mogelijk 
 

6. De leden van de Nederlandse Equipe zijn verplicht om gezamenlijk te verblijven in het hotel dat via NBTA 
Nederland is geboekt. 

 
7. Wanneer de reissom van de reis niet op tijd voldaan is, heeft NBTA Nederland het recht om het lid/de 

vereniging uit de Nederlandse equipe te plaatsen.  
 

8. Gedurende de wedstrijddagen van het EK is iedereen in principe de gehele dag aanwezig in de sporthal, tenzij 
anders besproken met EK Begeleidingsteam. De sporthal mag alleen in overleg verlaten worden.    
Voor sporters die zelf nog moeten deelnemen is het mogelijk samen met het EK Begeleidingsteam te kijken wat 
haalbaar is, om je zo goed op je eigen prestatie te kunnen richten. Voor de sporters die niet meer hoeven deel 
te nemen wordt verwacht om je mede-sporter aan te moedigen op de tribune.  

 
9. Tijdens het EK dient de equipe alle dagen het trainingspak te dragen. Daarnaast is het voor de sfeer wel zo leuk 

om je in oranje kleding te vertonen op de tribune.  
 

10. Tijdens het gehele EK wordt er gebruik gemaakt van een ‘informatieboekje’. Alle leden dienen zich aan de 
vastgestelde afspraken te houden. Dit informatieboekje wordt voor vertrek aan alle leden van de equipe 
gemaild. Daarnaast wordt tijdens het hele traject informatie gedeeld via een EK-Whatsapp-groep.  
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11. De leden van de Nederlandse Equipe zijn verplicht om de geplande bondsdag en verplichte wedstrijd te volgen. 
Wanneer iemand niet aanwezig is op de bondsdag/ verplichte wedstrijd gedurende de vooraf aangegeven tijd, 
dan is NBTA Nederland gerechtigd om het lid uit de Nederlandse Equipe te plaatsen. 
 

12. De sporters die geselecteerd zijn voor het EK zijn sportief en gaan respectvol om met de betrokken disciplines 
en andere sporters binnen de equipe en zorgen voor een prettige sfeer waarin ieder optimaal kan presteren 
 

13. Het EK Begeleidingsteam is gerechtigd om direct in contact te treden met de leden van Nederlandse equipe. 
Hiervoor worden aan het EK Begeleidingsteam de persoonlijke gegevens van alle leden van de equipe 
beschikbaar gesteld. 

 
14. Van alle leden wordt verwacht dat zij werken aan de tips die aangedragen worden op de bondstraining om zo 

het optimale uit jezelf te halen. Tevens dienen zij zich volstrekt te houden aan de voorschriften die aangereikt 
zijn/worden door het EK Begeleidingsteam. 

 
15. Tijdens het EK zijn er verenigingsbegeleiders aangewezen voor de rust op de kamers en de communicatie met 

de leden van de vereniging. Hij/zij is aanspreekpunt en werkt nauw samen met de equipemanager/EK 
Begeleidingsteam.  
 

16. Bij ziekte of andere calamiteiten tijdens het verblijf wordt te allen tijde de equipemanager ingeschakeld.  
 

17. Tijdens het EK vindt er iedere dag met de coaches en verenigingsbegeleiders een overleg/afstemming plaats 
(indien mogelijk). Informatie uit deze bijeenkomst wordt door de deelnemers aan dit overleg gecommuniceerd 
met de leden. Ook wordt hiervoor de EK-Whatsapp Groep gebruikt.  
 

18. Per deelnemer mag er 1 coach/begeleider mee bij de opmars en 1 begeleider/coach mee naar de afmars. 
Daarnaast is een supervisor van het EK Begeleidingsteam aanwezig bij de opmars.  

 
19. Mochten er problemen zijn, meldt deze dan zo snel mogelijk bij de equipemanager, zodat zij kan proberen het 

probleem op te lossen. Achteraf is er in ieder geval niets meer aan te doen.  
 

20. Fanatiek zijn is een (goede) eigenschap die iedere sporter op hoog-niveau vaak bezit maar graag tijdens de 
gehele EK iedere sporter in zijn eigen waarde laten en proberen er met z’n allen een sportief en leuk EK van te 
maken. Een positieve sfeer binnen de equipe geeft een meerwaarde voor de prestatie van de sporter.  

 
 
 
 


