
 

 

Informatie voortraject Nederlandse equipe EK Majorette 2019 

 

Hierbij willen wij alvast informatie en een aantal data communiceren voor deelnemers die 
zich hiervoor plaatsen nav hun prestaties op het NK showtwirl op 25 mei. 

Het EK Majorette vindt dit jaar plaats in Lignano Sabbiadoro te Italie van 10 t/m 13 oktober 
2019. 
Deelnemers zijn verplicht om het verblijf via NBTA te regelen en zullen gezamenlijk in een 
hotel verblijven van 9 t/m 14 oktober. De reis naar Italie is voor iedereen op eigen 
gelegenheid. 

De bondscoaches dit jaar zijn Simone Soussani en Caroline Meijvogel. Equipemanager is 
Petra Janssen en Ykje de Vries de fysiotherapeut/ begeleider. 

Hierbij een overzicht van alle data die van belang zijn voor geplaatste deelnemers: 

25 mei - NK showtwirl 
27 mei - uiterlijke aanmelding voor de equipe 
Binnen 1 week video analyse optreden NK showtwirl + verplichte follow up 
30 juni – verplichte wedstrijd icm training in Helmond  
7 september – bondstraining 09.00-17.00 (locatie nog nader te bepalen) 
28 september – verplichte wedstrijd in Noordwijk + na prijsuitreiking bijeenkomst equipe 
 
LET OP—leeftijden nationaal en internationaal wijken af—ROUTINETIJDEN SOLO EN DUO 
SHOWTWIRL 

Aangezien NBTA Europe de leeftijdsindeling voor het EK Majorette heeft gewijzigd (zie 
reglementen) kan er op dit moment een verschil zijn bij Showtwirl tussen de leeftijdscategorie 
waarin je op de reguliere wedstrijden uitkomt (op het NK wordt de internationale leeftijd 
gebruikt voor de selectie) en de leeftijd waarop je internationaal uitkomt. Tot zover geen 
enkel probleem.  

Echter in de preteen klasse solo en duo showtwirl geeft dit wel een probleem aangezien het 
zo kan zijn dat je nationaal als preteen uitkomt, maar internationaal als junior. Hierdoor zou 
een routine nationaal korter moeten zijn en internationaal juist weer langer. Dit laatste is 
geen werkbare situatie. Het advies van bondscoaches en TC voor preteens nationaal, die 
internationaal junior zijn, is dan ook om de tijden voor junior/senior aan te houden. Om 
verwarring te voorkomen zullen juryleden tot nader order bij de preteen klasse solo en duo 
showtwirl GEEN overtime penalties hanteren. Helaas is het op dit moment niet mogelijk om 
verschillende leeftijden aan te houden voor twirl en showtwirl in het inschrijfsysteem en is er 
voor nu voor deze oplossing gekozen. 

Omdat de tijd tussen het NK en het EK kort is raden wij iedereen aan om voor het NK 
Showtwirl al te starten met internationaal level 1.  

Mochten er nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar nbtatc@hotmail.com 

Met vriendelijke groet, 
Petra Janssen 
Equipemanager - NBTA Nederland 


