
National Baton Twirling Association - Nederland 
 
 

1 
 

UITNODIGINGSBRIEF 
DEZE BRIEF BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE! 

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

 
Almere, 9 januari 2023 
 
Beste sporter, 
 
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat! Naar aanleiding van je prestatie op de Nederlandse 
Kampioenschappen ben je geplaatst in de Nationale Equipe voor het EK Baton Twirling van 2023.  
 
Deze Europese Kampioenschappen worden gehouden van woensdag 5 april t/m maandag 10 april 2023 in MONTICHIARI, 
Italië. De muziektest is mogelijk op donderdag. De opening is mogelijk op donderdagavond, de wedstrijden vinden plaats op 
vrijdag, zaterdag en zondag.  
 
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, Marion Ketelaars Samantha Schrandt, Simone Soussani en Marloes Wien 
- Bondscoaches:  Simone Soussani en Caroline Meijvogel  
- Equipemanager: Janny Wilkes  
 
Voorbereiding 
Doel van de voorbereiding is de routine zoals uitgevoerd op het NK, zo correct mogelijk te gaan uitvoeren en het maximale 
uit jezelf te gaan halen om zo het beste resultaat te bereiken in Italië.  
Er is 1 wedstrijd (26 maart 2023 in Hoofddorp) die voor iedereen verplicht is. Houd deze datum vrij (hele dag) in je agenda. 
De inschrijfkosten voor deze wedstrijd zijn NIET in de EK-prijs verwerkt en dienen los betaald te worden. 
 
Dit jaar is gekozen voor een andere aanpak voor de voorbereiding en kan je zelf kiezen voor verschillende manieren om 
ondersteund te worden. 
 
Basispakket bestaat uit: (Dit is verplicht, de kosten zijn verwerkt in de EK-prijs) 
- Ingesproken Analyse na NK  
- Live feedback op verplichte wedstrijd op zondag 26 maart 2023 
 
Uitgebreid Pakket B (solisten,/duo) bestaat uit: 
Pakket A + Deelname aan bondstraining.   
Op de bondstraining heb je verschillende opties. Je kunt kiezen uit optie 1 of 2, maar kan ook beide opties doen. 
1. Je koopt per 30 min tijd in, om 1 op 1 te werken met TC/Bondscoaches. Kosten €20 
2. Je kunt zelf trainen in 1/3 deel van de hal. Kosten per dagdeel €15 pp 
Onder voorbehoud afhankelijk van aantal deelnemers.  
 
Voor de teams of los van de bondstraining Pakket B (solisten/duo) is ook de mogelijkheid om met een jurylid/TC-
lid/bondscoach op locatie te werken. De kosten hiervan zijn € 40 per uur en reiskosten. 
 
Voor de verplichte wedstrijd worden de inschrijvingen automatisch gedaan. De reguliere inschrijfgelden worden 
geïncasseerd bij de vereniging waar je lid van bent.  
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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. Je inzet is optimaal en je werkt aan een goede sfeer en samenhang binnen de nationale equipe. 

Daarnaast werk je aan de punten die je worden aangedragen in je analyses. 

 
Verenigingsbegeleider 
Er wordt een aantal begeleiders 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 een online bijeenkomst op maandag 23 januari om 20.00 uur  met de 
equipemanager, 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 Hoofddorp op 26 maart 2023 wordt er geoefend voor de opmars tijdens het 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 2023 Whatsapp-groep.  
 
Reis  
De deelnemers dienen zelf hun reis te organiseren naar Italië. De hotel accommodatie is wel door NBTA Nederland 
vastgelegd, de Nederlandse equipe verblijft in een (4-sterrenhotel). De deelnemers dienen zich op woensdag 5 april 2023 
tussen 16.00 – 17.00 uur te melden.  
Wij zijn voornemens een busreis te organiseren naar Italië (dinsdag 4 april/maandag 10 april) voor deelnemers, coaches of 
supporters. De verwachte kosten zijn max 300 EUR per persoon. Mocht je interesse hebben dan kan je dit aangeven op in 
het inschrijfformulier. 
 
Transfer hotel vs Sporthal 
De sporthal is max 10 minuten met de auto / ruim 30 minuten lopen. Voor de deelnemers en meereizende supporters 
wordt een pendel transfer geregeld. De kosten zijn in de totaal prijs inbegrepen.  
 
Verblijf 
De deelnemers verblijven tijdens het EK in een 4-sterrenhotel.  Er is voor dit hotel gekozen, omdat er een beperkt aanbod is 
waar wij met de gehele equipe kunnen verblijven en ook op redelijke afstand ligt van de sporthal. De supporters kunnen 
verblijven in een nabij gelegen hotel. De hotels bevinden zich op 10 minuten rijden van de sporthal Palageorge Arena. We 
verblijven op basis van halfpension (ontbijt en diner). Het adres van het hotels wordt tzt bekend gemaakt. 
 
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.  
 
  

https://www.nbta.nl/bestanden/artikelen/3/1281_NBTA_Nederland_Reglement_2022_v1.pdf?1636896608=?action=file
mailto:twirlacademy@nbta.nl
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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.  
 
Coaches/supporters kunnen ook bij NBTA Nederland reserveren voor de accommodatie en eventueel reis.  
 
Kosten 
Helaas hebben wij tot op heden geen informatie ontvangen vanuit de organisatie in Italie waardoor wij nog geen definitieve 
prijs kunnen vaststellen. Wij gaan uit van maximale prijs zoals hieronder wordt genoemd, maar hopen dat we dit naar 
beneden kunnen afronden.  
 
Totaal dient er per deelnemer het volgende bedrag betaald te worden: tussen €800/900* (Definitieve vaststelling vindt 
plaats nadat bekend is geworden hoeveel personen er definitief mee gaan en is exclusief busreis en transfer vliegveld vs 
hotel) 
Totaal dient er per supporter/coach het volgende bedrag betaald te worden: €600* Definitieve vaststelling vindt plaats 
nadat bekend is geworden hoeveel personen er definitief mee gaan en is exclusief busreis en transfer vliegveld vs hotel) 
 
*het totaal te betalen bedrag bestaat uit de volgende onderdelen: 
Het verblijf wordt uitgevoerd door Verschoor Events 
In dit bedrag is inbegrepen: 

- 5 overnachtingen in 4-sterrenhotel – 1, 2, of 3-persoons kamer  
- 5x ontbijt 
- 5x diner  
- 4x transfer hotel vs sporthal 
- Lokale tax en belastingen  
- SGRZ-garantiedekking 

De overhead NBTA Nederland per deelnemer bedraagt €200- 
*De overhead NBTA Nederland vallen niet onder de algemene reisvoorwaarden van Verschoor Events 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 (€140) 
- reis- en annuleringsverzekering  
- trainingspak á 80 EUR  
- en overige uitgaven  
- reis 

 
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 
 
  

https://www.anwb.nl/verzekeringen/thema/corona-wat-is-verzekerd
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Betaling 
Na inschrijving ontvang je per mail een factuur met de betalingstermijn.  
 
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 11 januari 2023 voor 15.00 uur een mail te sturen 
naar de equipemanager (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. Ook als je wel meegaat, graag een reactie! 
 
Het inschrijfformulier moet per omgaande en uiterlijk voor zondag 15 januari 2023  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: 
INSCHRIJFFORMULIER 
(de link zal vanaf maandag 9 januari a.s. in werking zijn): 
 
Wanneer je positief op deze uitnodiging reageert, betekent dit dat je je akkoord verklaart met alle bovengenoemde 
condities en het bijgevoegde protocol. 
 
NBTA Kleding: 
Naast het NBTA trainingspak mag je tijdens de muziektest en wedstrijddagen alleen een zwart/blauw legging/short dragen 
met zwart/blauw/oranje shirt/topje. Deze kan je ook bestellen met NBTA logo: link bestelformulier 
Het is niet toegestaan om in vrijetijdskleding rond te lopen. 
 
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 Verschoor Events NBTA Nederland bemiddelt slechts in de totstandkoming van deze 
reisovereenkomst. Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Verschoor Events 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 
  

mailto:jannyw@nbta.nl
https://www.nbta.nl/internationaal/twirlequipe/inschrijfformulier-ek-twirl
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Protocol 

t.b.v. Nederlandse Equipe EK 2023 Montichiari, Italië 
 

 
Bestemd voor alle leden van de Nederlandse Equipe Baton Twirling 2023 
Cc: coaches, Vereniging-begeleiders en TC/OC 
 
1. Het EK begeleidingsteam 2023 team bestaat uit: 
Technische Commissie: Gerben van Helden, Marion Ketelaars, Samantha Schrandt, Simone Soussani en  Marloes Wien 
Bondcoaches   Simone Soussani en Caroline Meijvogel  
Equipemanager:  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 een 4-sterrenhotel op basis van 2 of 3-persoonskamers. De 

kamerindeling wordt gemaakt door de equipemanager en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen 
van de leden van de Nederlandse Equipe. 
 

4. De leden van de Nederlandse Equipe reizen zelf naar het hotel. Deelnemers dienen daar op woensdag 5 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. Van de sporters die hun optreden(s) achter de rug 
hebben, wordt verwacht dat zij medesporters aanmoedigen op de tribune.  

 
9. Tijdens het EK dienen de leden van de Nederlandse Equipe alle dagen het trainingspak te dragen of een zwart/blauw 

legging/short dragen met zwart/blauw/oranje shirt/topje. Het is niet toegestaan om in vrijetijdskleding rond te lopen.  
 

10. Tijdens het gehele EK wordt er gebruik gemaakt van een ‘digitaal 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 verplichte wedstrijd (26 maart 2023) te volgen. Wanneer 

iemand niet deelneemt aan de verplichte wedstrijd, dan is NBTA Nederland gerechtigd om het lid uit de Nederlandse 
Equipe te plaatsen. 
 

12. De leden van de Nederlandse Equipe 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 van de Nederlandse Equipe wordt verwacht dat zij werken aan de tips die aangedragen worden in de 

analyses om zo het optimale uit zichzelf 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 begeleiders aangewezen voor de rust op de kamers, in en rondom het hotel 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 begeleiders een overleg/afstemming plaats (indien nodig). 

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 bondscoach 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 het 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.  

 
 
 
 


