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1 EQUIPE 

Tot de equipe van een internationaal evenement worden gerekend: 

- geselecteerde sporters (inclusief teams of groepen) 
- bondscoach en assistent-bondscoach 
- persoonlijke coaches van geselecteerde sporters 
- juryleden van het betreffende evenement 
- equipebegeleider 
- medische begeleiding 
- bestuurlijke en technische vertegenwoordiging internationaal 
- personen die door het bestuur van de NBTF kunnen worden toegevoegd aan de equipe 
 
De equipeleden hebben in de aanloop naar en gedurende een internationaal evenement een 
voorbeeldfunctie binnen de NBTF. 

Alle equipeleden krijgen van de NBTF een badge welke toegang geeft tot het evenement waarvoor 
zij geselecteerd zijn. Deze badges zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ieder misbruik van deze 
badge zal leiden tot intrekking van de badge van degene die het misbruik heeft gepleegd. 

 

1.1 Ingang equipereglement 

Het equipereglement is van toepassing op alle equipeleden en is van toepassing vanaf de SWI 
(Selectiewedstrijd Internationaal) die door de NBTF georganiseerd wordt. 

Heb je de selectie gehaald en maak je deel van de Nederlandse equipe, dan is deelname aan het 
internationaal evenement waarvoor je geselecteerd bent, verplicht.  
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2 INFORMATIE VOORZIENING 

2.1 Communicatie 

Alle deelnemers aan de selectiewedstrijd zullen via mail de nodige informatie ontvangen m.b.t. de 
SWI zodra het programma gekend is.  

Is de sporter geselecteerd om deel te maken van de Nederlandse equipe, dan wordt hij/zij samen 
met zijn/haar coach toegevoegd aan een facebookgroep. Via deze facebookgroep wordt de 
beschikbare informatie systematisch gecommuniceerd, kunnen equipeleden vragen stellen en al in 
contact komen met andere equipeleden.  

Enkele weken voor het evenement en als de meeste informatie gekend is, ontvangt elk equipelid 
een informatiebundel waarin alle beschikbare informatie vermeld staat.  

Tijdens het gehele evenement wordt er gebruik gemaakt van een ‘digitaal bord’ en Whatsapp-groep. 
Alle leden dienen zich aan de vastgestelde afspraken te houden. Deze link naar het digitaal bord 
wordt voor vertrek aan alle leden van de equipe gecommuniceerd. Via dit digitaal bord wordt het 
dagschema en andere afspraken gecommuniceerd. De dringende punten worden via de Whatsapp-
groep gecommuniceerd met coaches zodat zij hun sporters kunnen inlichten.  
 
Indien mogelijk vindt er iedere dag met de coaches een overleg/afstemming plaats. Informatie uit 
deze bijeenkomst wordt door de deelnemers aan dit overleg gecommuniceerd met de sporters. 
 
De begeleiding is gerechtigd om direct in contact te treden met de leden van Nederlandse equipe. 
Hiervoor worden de persoonlijke gegevens van alle leden van de equipe beschikbaar gesteld. 
 
Bij ziekte of andere calamiteiten tijdens het verblijf wordt te allen tijde de bondscoach, medische 
begeleiding of equipe begeleider ingeschakeld. 
 

2.2 Informatie bondstrainingen 

De informatie voor de bondstrainingen zal opgesteld worden door de bondscoach en tijdig worden 
verstuurd naar de sporters en coaches.  
 

2.3 Documenten 

Alle documenten die door de sporter ingeleverd dienen te worden voor de deelname aan de SWI, 
moeten ten laatste 1 week voorafgaand de SWI ingeleverd zijn. 

De NBTF zal de volgende documenten meesturen met de inschrijvingen naar de IBTF: 

• SMA-keuringsbewijs 
• Kopie paspoort/identiteitskaart 
• Ledenlijst van de team/groep samenstelling 
• Pasfoto’s 
• Muziekgegevens 
• Allergieën 
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Sporter dient zelf naar het evenement mee te nemen: 

• Geldig reisdocument (paspoort/ identiteitskaart) 
• Pas ziektekostenverzekeraar 
• Specifieke dokterverklaringen (naast keuring SMA) 
• Eventuele recepten van medicijnen die worden gebruikt door het equipelid 
• Gegevens reisverzekering 

De overige equipeleden dienen de volgende documenten uiterlijk 14 dagen na de SWI ingeleverd te 
hebben bij de NBTF: 

• Kopie paspoort/identiteitskaart. 
• Pasfoto 

Het indienen van de nodige documenten en informatie gebeurt via volgende site: http://ibtf-
swi.ntsb.nl/ 
 
Ook zullen de sporters van de equipe een declaratie van aansprakelijkheid en een goedkeuring i.v.m. 
GDPR moeten ondertekenen voor de IBTF.  
 

3 MUZIEK 

De muziek (mp3-bestand) en de gegevens van de componist, album en de uitvoerende artiest van de 
geselecteerde sporter(s) dienen tegen de afgesproken datum ingeleverd te zijn bij de bondscoach.  
 
De bondscoach zal ervoor zorgen dat de muziek op de trainingen en de verplichte wedstrijden 
alsmede ook op het internationale evenement aanwezig is. 
 
De sporter zal ervoor zorgen dat hij/zij altijd zelf zijn/haar muziek beschikbaar heeft. 
 

4 BONDSTRAININGEN 

De data van de bondstrainingen worden samen met de informatie over het evenement 
gecommuniceerd.  
 
De geselecteerde sporters zijn verplicht deel te nemen aan de bondstrainingen die georganiseerd 
worden na de SWI, ter voorbereiding van de internationale evenementen. Wanneer iemand niet 
aanwezig is op de bondstraining gedurende de vooraf aangegeven tijd, dan is NBTF gerechtigd om 
het lid uit de Nationale equipe te plaatsen. 
 
Van alle leden wordt verwacht dat zij werken aan de tips die aangedragen worden op de 
bondstrainingen/analyses om zo het optimale uit jezelf te halen. Ook dienen zij zich volstrekt te 
houden aan de voorschriften die aangereikt zijn/worden door de bondscoach. 
 
Deze trainingen zijn niet toegankelijk voor publiek. 
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5 VERPLICHTE WEDSTRIJDEN 

De data van de verplichte wedstrijden worden samen met de informatie over het evenement 
gecommuniceerd. Alle geselecteerde sporters moeten verplicht aan deze wedstrijden deelnemen. 
Alleen bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Eventuele afwijkingen zijn ter 
beoordeling van de bondscoach. 
 
De geselecteerde sporters nemen bij deze wedstrijden gewoon deel in de nationale competitie. 
 
Presentatie van de equipe zal plaatsvinden op een van de verplichte wedstrijd voorafgaande aan het 
internationale evenement. 
 

6 SELECTIEWEDSTRIJD INTERNATIONAAL 

Om geselecteerd te worden voor afvaardiging naar een van de internationale evenementen dient te 
worden deelgenomen aan de Selectiewedstrijd internationaal (SWI). Regels en voorwaarden 
betreffende inschrijving en deelname zijn opgenomen in het wedstrijdreglement. 
 

7 REIS 

De wijze van reizen en de organisatie wordt bepaald door de NBTF.  
Afhankelijk van het evenement en de locatie ervan, kan er door de NBTF transport van en naar het 
evenement gezorgd worden. Equipeleden zijn in dit geval verplicht hier gebruik van te maken.  
 
Uitgezonderd zijn juryleden, bestuurlijke- en technische vertegenwoordiging en de equipe 
begeleider. 
 

8 VERBLIJF 

8.1 Hotel 

De NBTF bepaalt het hotel waarin de equipe verblijft. Hierbij hanteert de NBTF de volgende criteria: 
- het al dan niet toepassen van een play-to-stay policy door het organiserend land 
- zo gunstig mogelijke ligging t.o.v. de locatie van het evenement 
- goede prijs/kwaliteit verhouding 
- voorzieningen mbt ontbijt en avondeten 
 
Alle equipeleden zijn verplicht in het hotel te verblijven gedurende de periode die door de NBTF is 
bepaald. Afwijkende aankomst en vertrek is alleen mogelijk met vooraf verkregen toestemming van 
NBTF-bestuur en/of bondscoach. Bij afwijkende aankomst en vertrek is restitutie op de reissom niet 
mogelijk. 
 
Vanaf aankomst in het equipe-hotel vallen de leden van de equipe onder verantwoordelijkheid van 
NBTF tot vertrek. 
 
Er wordt de medewerking gevraagd aan ouders en supporters om niet in het equipehotel te 
verblijven. Door de play-to-stay policy die vaak van toepassing is, zijn het aantal beschikbare kamers 
soms heel beperkt. Daarnaast is het ook belangrijk dat sporters zich optimaal kunnen voorbereiden 
op hun prestatie. 
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8.2 Kamerindeling 

Wordt gedaan door de equipebegeleider in overleg met de bondscoach. Hierbij zal zoveel mogelijk 
rekening gehouden worden met persoonlijke wensen. 
 

8.3 Vervoer ter plaatse 

Vervoer ter plaatse zal worden geregeld door de NBTF. Alle equipeleden moeten hiervan gebruik 
maken en de eventuele kosten hiervan zullen worden doorbelast. 
 

8.4 Eten 

De equipe zal gedurende het evenement zo veel mogelijk gezamenlijk eten. Uitzonderingen hierop 
zijn aan de bondscoach in overleg met de equipebegeleider. Het menu voor de equipe zal worden 
samengesteld door de bondscoach. Dieetwensen en allergieën moeten vooraf bekend gemaakt 
worden bij de bondscoach. Dit dient te gebeuren na de SWI samen met het indienen van de overige 
documenten. 
 
Het arrangement wat de NBTF aanbiedt bestaat uit overnachting op basis van halfpension. 
Eventuele uitzonderingen op deze samenstelling van het arrangement zullen tijdig worden 
gecommuniceerd zodat de equipeleden hiermee rekening kunnen houden. Bij eventuele problemen 
over het eten van een sporter zal de persoonlijke coach door de bondscoach of equipebegeleider 
worden betrokken. De logistiek voor het eten zal geregeld worden door de equipebegeleider in 
overleg met de bondscoach. 
 

8.5 Medicijnen 

Alle sporters zijn verplicht om de door hen gebruikte medicijnen vooraf te melden aan de medische 
begeleiding van de equipe. Eventuele andere lichamelijke aandoeningen of afwijkingen die in het 
belang zijn voor het presteren of het verblijf moeten gemeld worden aan de medische begeleiding. 
Dit kan indien gewenst vertrouwelijk worden gedaan. Andere equipeleden die zelf van mening zijn 
dat zij medische gebreken hebben die gemeld moeten worden kunnen dat op vrijwillige basis doen. 
 
Gedurende de internationale evenementen kan er op elk gewenst moment een dopingcontrole 
plaatsvinden. Om eventuele complicaties en uitsluiting te vermijden, is het belangrijk dat de 
gebruikte medicijnen besproken worden met de medische begeleiding van de equipe, zodat de 
nodige documenten voor bij eventuele controle kunnen voorgelegd worden.  
 

8.6 Reisverzekering  

Alle deelnemers en coaches dienen 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 evenement!!!  
Er kunnen na het evenement geen claims ingediend worden bij de NBTF. 
 
Deelnemen aan een evenement (en voorbereiding) gebeurt op eigen risico, de NBTF kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard en omvang dan ook. 
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9 EVENEMENT TER PLAATSE 

Alle equipeleden zijn verplicht aanwezig bij de openings- en sluitingsceremonie van het betreffende 
evenement. 
Gedurende het hele evenement dienen de equipeleden zich te gedragen volgens de gedragscode 
van de NBTF welke is opgenomen in dit reglement. 
De bondscoach bepaalt het dagschema, hieronder ook begrepen het tijdstip waarop de sporters zich 
op de kamer moeten bevinden. 
Het betreffende dagschema voor de volgende dag zal worden besproken met de equipebegeleiding 
(afhankelijk van beschikbaarheid verschillende functies aanwezig). 
De NBTF zorgt voor trainingsaccommodatie. Dagen en tijden worden door de bondscoach bepaald. 
 
• De deelnemers mogen zonder begeleiding van de NBTF niet naar buiten, tenzij toestemming is 

gegeven door de bondscoach en/of equipe begeleider.  
• We verwachten dat men rekening met elkaar houdt. Bewaar de rust, vooral ‘s avonds, want die 

hebben we allemaal hard nodig. De deelnemers dienen op tijd te gaan slapen. 
 
Gedurende de wedstrijddagen van het evenement is iedereen de gehele dag aanwezig in de 
sporthal, tenzij anders besproken met de bondscoach en/of equipe begeleider. De sporthal mag 
alleen in overleg verlaten worden. 
Voor sporters die zelf nog moeten deelnemen is het mogelijk samen met de bondscoach te kijken 
wat haalbaar is, om je zo goed mogelijk 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. 
 

9.1 Communicatie ter plaatse 

De communicatie tijdens het evenement zal gebeuren via een “digitaal bord”. Op deze site zal het 
dagschema te vinden zijn, samen met andere belangrijke punten.  

Er zal ook een whatsapp-groep gemaakt worden waarin alle coaches toegevoegd zullen worden. Via 
deze app kunnen dringende punten gecommuniceerd worden.  

 

9.2 Verplichtingen 

Alcohol en drugsgebruik is voorgeschreven in dit reglement. De overige equipeleden (anders dan 
sporters) kunnen aan het einde van de dag (als de sporters op hun kamer zijn) gepast en met mate 
alcoholische dranken gebruiken. Zijn dienen te allen tijde hun functie adequaat te kunnen 
uitoefenen. 
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10 FUNCTIE OMSCHRIJVINGEN 

10.1 Bondscoach 

De bondscoach van de NBTF wordt gekozen door het bestuur en de TC 
 
De bondscoach wordt aangesteld voor een onbepaalde periode.  
 
Taken van de bondscoach: (Functieomschrijving volgt als bijlage) 
 
De bondscoach krijgt van de NBTF een tegemoetkoming in de kosten die hij/zij maakt voor zijn/haar 
uitzending. 
Eventuele extra kosten die hij/zij moet maken tijdens een evenement kan hij/zij in overleg met de 
penningmeester declareren als organisatie kosten. 
 

10.2 Assistent-bondscoach 

De assistent-bondscoach van de NBTF wordt gekozen door het bestuur en de TC in samenspraak met 
de bondscoach. De assistent-bondscoach wordt aangesteld voor een onbepaalde periode.  
 
Taken van de assistent-bondscoach: (Functieomschrijving volgt als bijlage) 
 

10.3 Equipe begeleider 

De equipe begeleider wordt aangesteld door het bestuur voor een onbepaalde termijn. De equipe 
begeleider draagt binnen de organisatie verantwoording af aan het bestuur van de NBTF. 
 
Taken van de equipe begeleider: (Functieomschrijving volgt als bijlage) 
 
De equipe begeleider krijgt van de NBTF een tegemoetkoming in de kosten die hij/zij maakt voor 
zijn/haar uitzending. Eventuele extra kosten die hij/zij moet maken tijdens een evenement kan hij/zij 
in overleg met de penningmeester declareren als organisatie kosten. 
 

10.4 Medische begeleiding 

De medische begeleiding wordt bepaald en aangesteld door het bestuur van de NBTF in 
samenspraak met de bondscoach. Er is geen vastgelegde termijn voor de functie medische 
begeleiding. De personen van de medische begeleiding dragen verantwoording af aan het bestuur 
van de NBTF. 
 
Taken en bevoegdheden van de medische begeleiding: (Functieomschrijving volgt als bijlage) 
 
De medische begeleiding krijgt van de NBTF een tegemoetkoming in de kosten die hij/zij maakt voor 
zijn/haar uitzending. Eventuele extra kosten die hij/zij moet maken tijdens een evenement kan hij/zij 
in overleg met de penningmeester declareren als organisatie kosten. 
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11 KLEDING 

11.1 Bondskledij 

Het dragen van de bondskledij van de NBTF is voorbehouden aan en verplicht voor de sporters die 
deelnemen aan internationale evenementen. 
 
De bondskledij zal door de NBTF worden voorgeschreven. De bondskledij wordt aangeschaft via de 
NBTF, de kosten voor de aanschaf zijn voor rekening van de equipeleden. De bondskledij dient goed 
onderhouden te zijn en uitsluitend gedragen te worden tijdens de verplichte wedstrijden en het 
internationale evenement of anders vastgesteld door de bondscoach. 
 

12 INSCHRIJVINGEN 

Het bestuur van de NBTF is verantwoordelijk voor het inschrijven van de deelnemers aan de 
betreffende internationale evenementen. 
 
De inschrijftermijnen hiervoor zijn vastgelegd in het betreffende reglement van de IBTF. De kosten 
van de inschrijving van het evenement worden betaald door de NBTF en zullen doorbelast worden 
aan de deelnemende sporter(s). 
 
Ook de inschrijving van de verplichte wedstrijden zal door de NBTF worden verzorgd.  
 

13 KOSTEN EN BETALINGEN 

Kosten die integraal doorberekend worden aan de sporters zijn: 
• Reis en verblijfskosten 
• Aanschaf bondskledij 
• Eigen bijdrage equipe als zijnde bijdrage in de kosten van o.a. bondstrainingen 
• Bijdrage in de organisatiekosten 
• Inschrijvingsgelden 

 
Kosten die integraal doorberekend worden aan de persoonlijke coaches zijn: 

• Reis en verblijfskosten 
• Aanschaf bondskledij 
• Bijdrage in de organisatiekosten 

 
Alle equipe leden krijgen van de NBTF een factuur met daarop de kosten en de termijnen waarop 
deze betaald dienen te zijn. 
Na het evenement zal de NBTF een nacalculatie maken van de kosten van het evenement. Indien 
blijkt dat de kosten sterk afwijken (positief of negatief) van de werkelijke kosten (meer dan 10 Euro) 
zal er een verrekening worden gedaan. Dit bedrag zal jaarlijks conform de geldende afspraken 
binnen de NBTF worden geïndexeerd.  
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14 GEDRAGSCODE 

14.1 Doel  

Het doel van deze gedragsregels is om de wedstrijden en evenementen gestructureerd, rustig en 
sportief te laten verlopen. Er moet discipline zijn gedurende de wedstrijden, zowel in de 
kleedkamers als op de wedstrijdvloer. De onderlinge verstandhouding tussen de sporters dient 
positief te zijn, te blijven en indien nodig verbeterd te worden.  
 

14.2 Kleedkamer 

• Geen rommel achterlaten in de kleerkamers. Maak gebruik van de daarvoor bestemde 
vuilnisbakken. 

• Twirl niet in de kleedkamers. 
• Geen verbaal en fysiek ongepast gedrag richting de andere sporters. 
• Zorg voor wederzijds respect.  
• Het spuiten (verf) van schoenen is verboden.  
• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers, de NBTF is niet aansprakelijk voor 

vermissing van spullen.  
 

14.3 Op de wedstrijdvloer 

De wedstrijdvloer is toegankelijk voor sporters en begeleiders. Begeleiders dienen zich gepast te 
gedragen, de instructies van de floormonitor dienen te worden opgevolgd.  
Ouders zijn niet toegelaten op de wedstrijdvloer. Ook niet tijdens de proclamatie voor eventuele 
foto’s. 
 

14.4 Gedrag en sfeer 

Van de equipe leden en hun supporters wordt sportief gedrag verwacht. 
Deelnemers, medewerkers, coaches, medesupporters, juryleden en bestuursleden dienen 
gerespecteerd te worden.  
 
Fanatiek zijn is een (goede) eigenschap die iedere sporter op hoog-niveau vaak bezit maar graag 
tijdens het gehele evenement iedere sporter in zijn eigen waarde laten en proberen er met z’n allen 
een sportief en leuk evenement van te maken. Een positieve sfeer binnen de equipe geeft een 
meerwaarde voor de prestatie van de sporter. 
 

14.6 Algemeen 

Laat de wedstrijden en evenementen zich kenmerken door sportiviteit, loyaliteit en collegialiteit ten 
opzichte van eenieder die betrokken is bij organisatie. Behandel een ander zoals uzelf behandeld 
wenst te worden, kortom geef elkaar het respect dat men verdient. Het vertonen van verbaal en/of 
fysiek ongepast gedrag is niet toelaatbaar. 
 

14.7 Alcohol/Drugs 

Het gebruik van alcoholhoudende dranken en/of geestverruimende middelen is niet toegestaan.  
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14.8 Dopingcontrole 

Gedurende de internationale evenementen kan er op elk gewenst moment een dopingcontrole 
plaatsvinden d.m.v. urinecontrole. Draag zorg voor een gedegen beschrijving/omschrijving van uw 
huisarts t.a.v. de medicatie die u gebruikt. 
 

14.9 Sancties 

Als een lid van de Nationale Equipe zich niet houdt aan de gemaakte afspraken zoals genoemd in het 
equipereglement, dan is NBTF gerechtigd om het lid uit de Nationale Equipe te plaatsen. 
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15 TOT SLOT  

Mochten er problemen zijn, meldt deze dan zo snel mogelijk bij de bondscoach of equipe begeleider, 
zodat hij of zij kan proberen het probleem op te lossen. Achteraf is er in ieder geval niets meer aan 
te doen. 
 
Bij calamiteiten of zaken waarin dit reglement niet voorziet zal een besluit worden genomen door 
het bestuur van de NBTF.  
 
Dringende zaken die direct een oplossing eisen, zullen ter plekke worden beoordeeld door het 
bestuur in overleg met de bondscoach en de equipebegeleider.  
Schriftelijke reactie van welke aard dan ook dient gericht te worden aan het bestuur van de NBTF. 
 
Bij aanmelding voor de selectie dan betekent dit dat je, je akkoord verklaart met alle 
bovengenoemde condities. 
 


